
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyal Bilimlerde  
Yeni Araştırmalar-III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editörler 
Prof. Dr. Osman KÖSE 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ankara 2020 



 

 

 
 
 

Bu kitabın tüm hakları yazarına ve yayıncısına aittir. 

 
 

Sosyal Bilimlerde  
Yeni Araştırmalar-III 

 
 
 

 
Editörler 

Prof. Dr. Osman KÖSE 
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 

 
ISBN: 978-625-7049-61-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genel Yayın Yönetmeni 
Cuma AĞCA 

 
Sayfa Düzeni / Kapak 

Nurhan AY 
 

Baskı & Cilt 
Berikan Matbaacılık / Gersan-ANKARA 

Matbaa Sertifika No: 47109 
 

YAYINEVİ 
BERİKAN YAYINEVİ 

Kültür Mah. Kızılırmak Cad. Gonca Apt. No: 61/6 
Çankaya-Kızılay/ANKARA 

Tel: (0312) 232 62 18 Fax: (0312) 232 14 99 



 

 III 

 
 

ÖNSÖZ 

 

İnsan ve toplumu bir arada inceleyen sosyal bilimler, bu bağlamdaki ya-

pısal çerçevenin unsurlarını belirleyerek çevrenin oluşumu ve gelişimini açık-

larken insan tarafından ortaya konulan gerçeklikle ilgilenmeyi de amaç olarak 

görür. Dolayısıyla bu alanda gerçekleşecek olan her türlü değişim ve gelişim 

onu tesir altında bırakarak alanın çeşitli cephelerde genişlemesine ve yeni 

bilimsel yolların zuhur etmesine vesile olacaktır. 

Sosyal bilimler pek çok disiplini bünyesinde barındıran çok yönlü bir 

alandır. Elinizdeki bu eser de sosyal bilimlerin söz konusu zenginliğini bir kat 

daha arttırarak önemli bir yere sahip olmayı hedeflemektedir. İçerisinde yer 

alan yazılar, alanında inceleme ve araştırma yapacak olan bilim insanlarına 

ışık tutacak zengin bir kaynakçayı da okurları ile buluşturmaktadır. Sosyal 

bilimlerde çeşitli çalışmalar yaparak bilime katkı sağlayan araştırmacıların var 

olanı yeni bakış açıları ile tekrar ele alması yahut üzerine güncelin ve kadim 

bilginin eklenmesi ile yeni ve farklı bir anafikir ortaya koyması ile oluşan bu 

eser, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara kaynaklık edecek niteliktedir.  

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar III ismine sahip olan eser, tarihten 

edebiyata, çocuk gelişiminden eğitim bilimlerine, müzikten iletişime, turizm-

den teolojiye kadar geniş bir alanı içeren yirmi bir adet yazıdan oluşmaktadır. 

Yazıların tamamı disiplinlerarası çalışmalara imkân oluşturacak ve alanına 

öncülük ederek yeni bakış açılarının ortaya çıkmasını da sağlayacaktır. Dolayı-

sıyla bu aşamada eserin oluşması zahmetli bir sürece tekabül ettiğinden en 

büyük emeğin büyük bir özveri ile yazılarını kaleme alan bilim insanlarına ait 

olduğunu belirtmek isteriz. Katkılarından dolayı hepsine müteşekkiriz. Eserin 

bilim dünyasına yeni bir soluk getirmesi ve sık sık başvurulan bir kaynak eser 

olması ise temennimizdir.  

Saygılarımızla… 

 

Prof. Dr. Osman KÖSE 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 

25 Mart 2020 / Ankara 
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GAZALİ’NİN DEĞERLER ATLASI 
 

Doç. Dr. Aytekin DEMİRCİOĞLU 

Kastamonu Üniversitesi 
 

ÖZ 

Gazali Orta Çağ İslam Dünyasının en önemli düşünürlerinden biridir. O, mantık-

tan tarihe, fıkıhtan kelama, felsefeden tasavvufa kadar geniş bir aralıktaki konulara 

ilişkin görüş bildirmiştir. Buna karşılık onun en güçlü yanı İslam alimi olmasıdır. Onun 

temel amacı İslam’ı çeşitli unsurların zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda 

kelam, felsefe, Batınilik ve tasavvufu incelemiş; bu alanların İslam’a aykırı olduğunu 

düşündüğü yanlarıyla mücadele etmiştir. Bu mücadele sırasında en bilinen eserlerin-

den olan İhya Ulumi’d-Din’i yazmıştır. Bu eser adından da anlaşılabileceği üzere kay-

bettiği değerleri geri kazandırmak suretiyle İslami ilimlerin yeniden canlandırılmasını 

hedeflemektedir. Bu nedenle Gazali bu eserinde ve diğer pek çok eserinde İslami değer 

kavramlarını açıklamış ve insanları bu kavramlara uygun yaşamaya teşvik etmiştir. Bu 

çalışmada Gazali’nin temel eserlerinde incelediği otuz dört farklı değer grubu ele alın-

mıştır. Aynı değer gruplarının farklı eserlerde nasıl incelendiği, aralarında benzerlik ya 

da farklı yanlar olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada eleştirel bir bakış açısı ve be-

timsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu yolla Gazali’nin eserlerinde ele alınan değer 

kavramlarının atlası çıkartılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İslam, İslam Felsefesi, Değerler Felsefesi, Değerler Atlası, 

Gazali 

 

Value’s Atlas Of Ghazali 

 

ABSTRACT 

Ghazali is one of the most important thinkers of the Medieval Islamic World. He 

has expressed his views on a wide range of topics, from logic to history, fiqh to kalam, 

philosophy to Sufism. On the other hand, his strongest point is that he is an Islamic 

scholar. Its main purpose is to protect Islam from the harmful effects of various ele-

ments. Accordingly, he studied theology, philosophy, Batinism and Sufism and he 

struggled with those who thought these areas were against Islam. During this struggle, 

he wrote Ihya Ulumi'd-Din, one of his most known works. As can be understood from 

the name of this work, it aims to revive the Islamic sciences by restoring the lost va-

lues. For this reason, Ghazali explained the concepts of value in this work and many 

other works and encouraged people to live in accordance with these concepts. In this 
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study, thirty-four different value groups that Ghazali studied in his main works were 

discussed. It was investigated how the same value groups were examined in different 

works, whether there were similarities or different sides among them. A critical pers-

pective and descriptive analysis technique were used in the study. In this way, the 

atlas of the value concepts discussed in the works of Gazali were tried to be removed. 

Keywords: Islam, Philosophy of Islam, Philosophy of Values, Atlas of Values, 

Ghazali 

 

GİRİŞ 

Asıl adı ‘Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed 

el-Gazali’ olan Gazali h.450/m.1058’de Horasan’ın Tûs vilayetinin Taberan 

şehrinde doğmuştur. Yaptığı çalışmalar ve eserleri sebebiyle ‘İslam’ın delili, 

kanıtı’ anlamına gelen Huccet’ul İslam lakabıyla ünlenmiştir (Baitenova, 2011). 

Gazali hayatının yegâne amacını eşyanın hakikatini ulaşmak olarak açık-

lamaktadır (Gazali, 2015b). Ona göre bu niteliği ona doğuştan Allah tarafından 

bahşedilmiş bir lütuf olup sonradan taklit yoluyla edinilmiş bir meziyet değil-

dir. Gazali’ye göre taklit yoluyla hakikate ulaşmak mümkün değildir. Eşyanın 

hakikatine ulaşmak için de önce ilmin hakikatine ulaşmak gerekmektedir. 

Hakiki ilim kendisinde şüphe barındırmayan bilgiyi sağlayan ilimdir. O, 

öyle bir ilimdir ki, onunla bilinen şeyler açıkça anlaşılır ve kendisinde asla 

şüphe barındırmaz. İnsanın kalbi de bu ilmin hakiki olduğu konusunda tatmin 

olur. Bu ilimde hiçbir hataya yer yoktur (Gazali, 2015b). 

Gazali, yaşadığı dönem itibariyle, ahlakın zayıfladığını, ilimlerin dünyevi-

leşerek yitip gittiğini, din ilimlerinin de neredeyse çökme noktasına geldiğini 

düşünmektedir (Kutluer, 2000). Onun temel hareket noktası din ilimlerinin 

içine girdiği bu krizden nasıl çıkacağı ve geleneğin yeniden nasıl diriltici bir 

solukla canlandırılabileceği meselesidir. Bu projenin genel adı ‘İhya’dır ve İh-

ya’ya göre, ahlak, gelenek ve din ilimlerindeki bozulmayı giderecek diriltici 

soluk tasavvuftur.  

Dini ilimlerin diriltilmesi ve yeniden inşasını tasavvufi bir yorumla ger-

çekleştirmeye çalışan Gazali öncelikle İslam dininin vaz ettiği ve Müslümanla-

rın edinmesi gereken temel ahlaksal değerleri yeniden tanımlayarak işe ko-

yulmuştur. Çünkü kurtuluş yitirilen ahlaksal erdemlerin yeniden kazanılma-

sındadır. 

Değer, bir şeyin arzu edilebilir ya da arzu edilemez olduğu hakkındaki 

inançtır (Güngör, 2010). Yine bireylerin kendileri de dâhil olmak üzere diğer 
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insanları ve olayları nitelendirmek, eylemlerini seçmek ve meşrulaştırmak için 

kullandıkları ölçütler (Schwartz, 1992) değer kavramını tanımlamaktadır. 

Sosyal değerler, bir gruba ya da topluma üye olan bireylerin ortak duygu 

ve düşüncelerini yansıtan genelleşmiş ahlaki inançlardır. Değerler bireylerin 

düşünce, tutum ve davranışlarında bir ölçüt olarak ortaya çıkar (Yazıcı, 2014). 

Gazali’nin değerler konusunda takındığı tavır da bu tanımlarla uyumludur. O, 

çalışmalarında ele aldığı değer kavramlarının benimsenmesini iyi Müslüman 

olmanın ölçütü olarak kullanmıştır. 

Bu çalışma Gazali’nin üzerinde çalıştığı bazıları evrensel bazıları İslami 

nitelikte olan ahlaksal kavramların izini sürmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 

Gazali’nin ele aldığı kavramların ona ait hangi eserlerde geçtiği ortaya konul-

maya çalışılarak Gazali’nin değerler atlası oluşturulmaya çalışılmıştır. Buna 

karşılık sayfa sınırlaması nedeniyle bu kavramların ne şekilde işlendiği ve ta-

nımlandığı bu çalışmaya dahil edilememiştir. 

Herhangi bir çalışmanın değeri ve önemi ele alınan konunun kıymeti ve 

orijinalliği ile beraber değerlendirilir. Gazali’nin büyüklüğü ve İslam Dünya-

sındaki etkisi ortadadır. Bu sebeple Gazali üzerine yapılan her çalışmanın ken-

dine has bir önemi bulunmaktadır. Bununla birlikte onun eserlerinde geçen 

değer kavramlarını aynı çalışmada incelemek suretiyle bir değerler atlası oluş-

turulması fikri müstakil olarak ilk defa bu çalışmada hayata geçirilmiştir. Bu 

durum, yapılan bu çalışmanın önemini arttıran önemli bir unsurdur. 

Öte yandan sahip olduğu geniş etki sebebiyle Gazali üzerinde çok sayıda 

çalışma yapılmıştır. Bu nedenle Gazali’nin çalışılmamış bir görüşünü ya da 

tarafını ortaya çıkarmak kendi başına bir güçlüktür. Gazali’ye ait olduğu konu-

sunda hem fikir olunan eser sayısı yaklaşık yüz beştir (Bolay, 2019; Gazali, 

2019b; Demircioğlu, 2018; Gazali, 1994; Okumuş, 2000; Orman, 2000; Karlığa, 

1997). Gazali’ye ait olup olmadığı kesin olarak belli olmamakla birlikte ona 

isnad edilen eserlerin sayısı kırktır (Okumuş, 2000). Kendi eserleri bile bu 

kadar çokken Gazali üzerine yapılan çalışmaların kesin sayısını tespit etmek 

imkansızdır. Bu nedenle bu çalışma Gazali’nin en bilindik 24 eserinde geçen 20 

değer kavram grubuyla sınırlandırılmıştır. Ayrıca Gazali’nin eserlerinde tartış-

tığı değer kavramları daha fazla olmasına karşılık bu çalışmada riya, haset, 

kibir gibi olumsuz değer içeren kavramlara yer verilmemiş, sadece olumlu 

mana içeren değer kavramı gruplarına yer verilmiştir. 

Çalışmada esas olarak Gazali’nin kendi eserleri birinci el kaynak olarak 

kullanılmış ve yeri geldiğince başka kaynaklara da müracaat edilmiştir. Eserler 
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betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş ve eleştirel yorumlama tekniği kulla-

nılmıştır. 

 

Gazali’nin Değerler Atlası 

1. İlim 
1 İhya’u Ulumi’d Din I. Cilt, I. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet I. Cilt, I. Unvan, 15. Fasıl; I. Cilt, I. Rükün, I-II. Asıl 
3 Arayanların Bahçesi V. Fasıl, V. Bölüm; XI. Fasıl, I. Bölüm 
4 Dinde Kırk Prensip I. Bölüm, I – X. Prensip 
5 Ariflerin Yolu IX. Risale, I. Mesele 
6 Ölüm ve Ötesi I. Bölüm, II. Kısım: Cehalet 
7 Filozofların Tutarsızlığı XI. XII. XIII. XVI. Meseleler 
8 Mi‘yaru’l-İlm  Mukaddime 
9 İtikadda Orta Yol II. Kısım, II. Fasıl 
10 El Munkız Mine’d-Dalal Mukaddime 
11 Kalplerin Keşfi LXVI. Bölüm 
12 Hidayet Rehberi II. Bölüm 
13 Abidler Yolu I. Bölüm 
14 Alemlerin Sırrı XXV. Makale 
15 Devlet Başkanlarına Nasi-

hatler 
I. Bölüm, IV. Esas; V. Bölüm  

16 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
17 İlahi Nizam LXXXI. Makale 
18 Tasavvufun Prensipleri III. Bölüm, XIII. Mesele; VI. Bölüm, I. Mesele 
19 Tevhid Akidesinin Esasla-

rı 
VI. Risale, III. Bölüm 

20 Tevhid ve Ledün Risalele-
ri 

II. Bölüm, II. Mesele 

 

2. Akıl 
1 İhya’u Ulumi’d Din I. Cilt, I. Bölüm 
2 Kalplerin Keşfi XIX. Bölüm 
3 Arayanların Bahçesi VI. Fasıl, I. Bölüm 
4 Düşünme, Konuşma ve 

Söz Üzerine 
I. Bölüm 

5 Devlet Başkanlarına Nasi-
hatler 

V. Bölüm  

6 Mustasfa I Cilt, II. Kutup, IV. Asıl 
7 El Munkız Mine’d-Dalal I. Bölüm 
8 Mi‘yaru’l-İlm  Mukaddime 
9 İtikadda Orta Yol II. Bölüm, II. Fasıl, I. Mesele 
10 Tasavvufun Prensipleri III. Bölüm, IX. Mesele 
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3. Temizlik 

1 İhya’u Ulumi’d Din I. Cilt, V. Bölüm 

2 Kimya-yı Saadet I. Cilt, I. Rükün, III. Asıl 

3 Hidayet Rehberi I. Bölüm 

4 Alemlerin Sırrı XVI. Makale 

 

4. Güzel Ahlak 

1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, X. Bölüm; III. Cilt, II. Bölüm 

2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, III. Rükün, I. Asıl 

3 Arayanların Bahçesi XXII, XXXV. Fasıllar 

4 Dinde Kırk Prensip III. Bölüm, X. Prensip 

5 Kalplerin Keşfi LXVII. Bölüm 

6 Hidayet Rehberi II. Bölüm 

7 İlahi Nizam LXXIX. Makale 

8 El Munkız Mine’d-Dalal XIII. Bölüm 

9 İslam Ahlakı VI. Mesele 

 

5. Çalışmak 
1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, III. Bölüm 
2 Alemlerin Sırrı XX. Makale 
3 Tasavvufun Prensipleri IV. Bölüm, VII. Mesele 

 

6. Dostluk, Sevgi ve Muhabbet 

1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, V. Bölüm; IV. Cilt, VI. Bölüm 

2 Kimya-yı Saadet I. Cilt, II. Rükün, V. Asıl; II. Cilt, IV. Rükün, IX. Asıl 

3 Arayanların Bahçesi VII. Fasıl, I. Bölüm 

4 Dinde Kırk Prensip II. Bölüm, VIII. Prensip 

5 Hidayet Rehberi II. Bölüm 

6 İlahi Nizam VII, LXXIV. Makaleler 

7 Tasavvufun Prensipleri III. Bölüm, XIII. Mesele 

 

7. Affedicilik 

1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, X. Bölüm; II. Cilt, X. Bölüm 

2 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 

3 İslam Ahlakı XXX. Mesele 
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8. Cömertlik 
1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, X. Bölüm; 
2 Kalplerin Keşfi XV. Bölüm 
3 Arayanların Bahçesi XXXV. Fasıl 
4 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
5 İlahi Nizam XIX, LXI, CI. Makaleler 
6 Tasavvufun Prensipleri V. Bölüm, VI. Mesele  
7 İslam Ahlakı XXXII. Mesele 

 

9. Cesaret 
1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, X. Bölüm; 
2 Tasavvufun Prensipleri V. Bölüm, I. Mesele 

 

10. Tevazu 
1 İhya’u Ulumi’d Din II. Cilt, X. Bölüm; 
2 Kalplerin Keşfi XLII. Bölüm; XLIII. Bölüm 
3 İlahi Nizam L, LI, LX. Makaleler 
4 Dinde Kırk Prensip III. Bölüm, VIII. Prensip 
5 Hidayet Rehberi II. Bölüm 
6 Tasavvufun Prensipleri IV. Bölüm, IX. Mesele 

 

11. Tövbe 
1 İhya’u Ulumi’d Din IV. Cilt, I. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, IV. Rükün, I. Asıl 
3 Arayanların Bahçesi XXIV. Fasıl 
4 Dinde Kırk Prensip IV. Bölüm, I. Fazilet 
5 Kalplerin Keşfi VI. Bölüm 
6 Abidler Yolu II. Bölüm 
7 Ahiret Âleminin Sırları XXV. Bölüm 
8 İlahi Nizam VI, XV, XLVII. Makale 
9 Tasavvufun Prensipleri IV. Bölüm, X. Mesele 

 

12. Sabır, Şükür 
1 İhya’u Ulumi’d Din IV. Cilt, II. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, IV. Rükün, II. Asıl 
3 Arayanların Bahçesi XXV. Fasıl; XXXI. Fasıl 
4 Dinde Kırk Prensip IV. Bölüm, IV-V. Fazilet 
5 Ariflerin Yolu VIII. Risale, V. Mesele 
6 Kalplerin Keşfi II. Bölüm 
7 Kalplerin Keşfi XXIX. Bölüm; XLIV. Bölüm 
8 Abidler Yolu VII. Bölüm 
9 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
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10 İlahi Nizam II, XXXVI, LXVII. Makaleler 
11 Mustasfa I. Cilt, I. Kutup, I. Hüküm, II. Mesele 
12 Tasavvufun Prensipleri IV. Bölüm, XI. Mesele; V. Bölüm, III. Mesele  
13 İslam Ahlakı XXIII. Mesele 

 

13. Tevekkül 
1 İhya’u Ulumi’d Din IV. Cilt, V. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, IV. Rükün, VIII. Asıl 
3 Arayanların Bahçesi XXXII. Fasıl 
4 Dinde Kırk Prensip IV. Bölüm, VII. Fazilet 
5 Kalplerin Keşfi XLV. Bölüm 
6 İlahi Nizam XXVII, LXVIII. Makaleler 
7 Tasavvufun Prensipleri V. Bölüm, IV. Mesele  

 

14. Samimiyet, Sadakat 
1 İhya’u Ulumi’d Din IV. Cilt, VII. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, IV. Rükün, V. Asıl 
3 Arayanların Bahçesi XV. Fasıl 
4 Dinde Kırk Prensip IV. Bölüm, VI. Fazilet 
5 Kalplerin Keşfi IX. Bölüm 

 

15. Tefekkür 
1 İhya’u Ulumi’d Din IV. Cilt, IX. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, IV. Rükün, VII. Asıl 
3 Arayanların Bahçesi XXIII. Fasıl 
4 İlahi Nizam XXXVIII. Makale 
5 Ariflerin Yolu VIII. Risale, XXV. Mesele 
6 Tefekkür Etmek I – XVI. Fasıllar 

 

16. Ölçülülük 
1 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet II. Cilt, III. Rükün, VI. Asıl 
3 Ariflerin Yolu VII. Risale 
4 Mi‘yaru’l-İlm  I. Kitap 

 

17. Adalet 
1 Kalplerin Keşfi XXIV. Bölüm; XLI. Bölüm 
2 Kimya-yı Saadet I. Cilt, II. Rükün, III. Asıl 
3 Ahiret Âleminin Sırları XX. Bölüm 
4 Devlet Başkanlarına 

Nasihatler 
I. Bölüm, XI. Esas 
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5 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
6 İki Madnun I. Kısım, K Bendi 
7 Mustasfa I. Cilt, II. Kutup, II. Asıl, B Bendi, II. Mesele 

 

18. Haya 
1 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
2 Arayanların Bahçesi IX. Fasıl 
3 Tasavvufun Prensipleri III. Bölüm, XI. Mesele 

 

19. Merhamet, Şefkat 
1 Kalplerin Keşfi XII. Bölüm; XLIX. Bölüm 
2 Esma-ül Hüsna Şerhi II. Bölüm 
3 Arayanların Bahçesi XXXVII. Fasıl 
4 Devlet Başkanlarına Nasi-

hat 
I. Bölüm, XXVIII. Esas 

5 İlahi Nizam XVI. Makale 
6 Tasavvufun Prensipleri V. Bölüm, IX. Mesele  

 

20. Kanaat  
1 Kalplerin Keşfi XXII. Bölüm 
2 İlahi Nizam LXVII. Makale 
3 Arayanların Bahçesi XXXVI. Fasıl 
4 Tasavvufun Prensipleri V. Bölüm, VII. Mesele  

 

SONUÇ 

Gazali Selçuklu döneminde yaşaması sebebiyle tarihsel olarak Batınilik 

düşüncesinin halk arasında yayıldığı ve İslam’a zarar verdiği bir ortamda İs-

lam’ı savunmuş ve ona zarar veren akımlar ile mücadele etmiştir. 

O, bu mücadelesi sırasında yoğun bir şekilde dini ilimleri İslam’ın özüne 

uygun olarak yeniden diriltme çabası vermiştir. Bu nedenle de insanların İs-

lam’dan uzaklaşmalarını bir değer yitimi olarak görmüştür. Bu nedenle de yiti-

rilen değerlerin kazandırılması onun mücadelesinin en önemli parçasını oluş-

turmuştur. 

Dolayısıyla, pek çoğu evrensel değerlerle örtüşen İslami değerlerin aslı-

na uygun olarak tanımlanması, açıklanması ve benimsetilmesi, yazdığı yüzler-

ce kitabın hem yazılma motivasyonunu hem de konularını oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada Gazali’nin yirmi dört farklı eserinde incelediği ilim, akıl, 

temizlik, güzel ahlak, çalışmak, dostluk, sevgi, muhabbet, affedicilik, cömertlik, 

cesaret, tevazu, tövbe, sabır, şükür, tevekkül, samimiyet, sadakat, tefekkür, ölçü-
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lülük, adalet, haya, merhamet, şefkat ve kanaat gibi değer kavramlarına hangi 

eserlerinde ne sıklıkla yer verdiği incelenmek suretiyle Gazali’nin değer kav-

ramlarının bir atlası oluşturulmuştur. 

Çalışma esnasında Gazali’nin değer kavramlarını tamamen İslami esasla-

ra uygun olarak algıladığı ve onları bu bakış açısıyla açıkladığı gözlenmiştir. 

Örneğin evrensel nitelikte bir değer kavramı olan adaleti, Allah’ın adil olması 

ve Müslümanlara adaleti emrettiği vurgusu üzerinden ele almıştır. 

Aynı zamanda bu değer kavramlarını açıklarken tasavvufi bir pencere-

den baktığı görülmektedir. Bu bakış açısı sebebiyle yalnızca kavramları açık-

lamaya odaklanmış ancak, bu açıklamalarına dayanak gösterme çabasında 

hassas davranmamıştır. Bu nedenle peygamberin hadislerinden örnekler ve-

rirken çoğu zaman raviler hakkında bilgi vermemiştir. Benzer şekilde, “din 

büyükleri” ya da “ariflere” dayandırdığı bazı görüşlerinde bu kişilerin kim ol-

duğu hakkında herhangi bir malumat eklememiştir. 

Bu durum onun tasavvufi kişiliğinin bir yansıması olduğu kadar yaşadığı 

çağdaki yazma kültürünün de bir yansımasıdır. Kaldı ki yaklaşık bin yıl önce 

yazılıp bugün hala tartışılan ve incelenmeye değer bulunan bu eserlerin kendi 

gerçekliği içinde kabul edilmeleri gerekir. Ayrıca bu eserlerin üslup ve yöntem 

nedeniyle değerlerini kaybetmedikleri de aşikârdır. 
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ÖZET  

Selçuklu Türkmenlerinin kudretini ve kuvvetini Batı’ya tanıtan Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nun ikinci hükümdarı ve Malazgirt fatihi Sultan Alp Arslan,  Anado-

lu’nun Türkleşmesini ve İslâmlaşmasını sağlamıştır. Amcası Tuğrul Bey’den sonra 

iktidara gelen Sultan Alp Arslan İmparatorluğun kaderini değiştirmiştir. Büyük Selçuk-

lu İmparatorluğu’nun önemli şehirlerinden ve babası Çağrı Bey’in de idare merkezi 

olan Merv’in siyasî, idari, ekonomik, fiziki ve sosyal yapısında olumlu değişiklikler 

yapmıştır. Selçuklu veziri Nizâm’ül-mülk’ün katkıları ile Merv, Nişâbur, Bağdat gibi 

önemli şehirlerde medrese ve kütüphaneler kurmuştur. Dünya tarihinde şöhrete ka-

vuşan Sultan Alp Arslan Merv’e önem vermiş ve vefatından sonra Merv’de babasının 

yanına defnedilmesini vasiyet etmiştir. Tarihi kaynaklarda Sultan Alp Arslan’ın defin 

yeri farklı yerler gösterilmekte olup, günümüzde Türkmenistan sınırları içinde yer 

alan Eski Merv’de bulunan Cuma Camisinin yakınlarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Sultan Alp Arslan’ın ölümü ve tartışılmakta olan mezarının bulunduğu yeri ile ilgili 

çalışmalara katkı da bulunmak ve bununla ilgili Arapça ve Farsça’dan başka Rusça ve 

Türkmence kaynaklarda geçen bilgileri değerlendirme ihtiyacı duyduk.  

Anahtar Kelimeler: Selçuklular, Sultan Alp Arslan, Merv, Türkmenistan, Kayıp 

Mezar. 

 

The Ruler of the Great Seljuks Alp Arslan and His Lost Grave 

 

ABSTRACT 

Representing the authority and power of the Seljuks Turks in the West, the sec-

ond ruler of the Empire of the Great Seljuks and the conqueror of Manzikert, Sultan 

Alp Arslan, ensured the Turkization and Islamazition of Anatolia. Sultan Alp Arslan, 

who came to power as a result of the struggle for the throne that began after the death 

of his uncle Tugrul Bey, changed the fate of the empire. He made positive changes to 
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his political, administrative, ekonomic, physical structure and social structure in Merv, 

wich is one of the important cities of the Great Seljuk Empire and the centers of go-

vernment of his father Chagri Bey. With the participation of the vizier of the Seljuks, 

Nizam al-Mulk were also created libraries in madrassas in important cities such as 

Merv, Nishabur, Baghdad. Sultan Alp Arslan, who became famous in the history of the 

Seljuks, attached importance to Merv, like his father, and after his death, he wanted to 

be buried net to his father in Merv. İn historical sources, the burial place of the Sultan 

Alp Arslan is shown in different places and it is estimated that it is located next to the 

Friday Mosque in Old Merv, which is located within the borders of Turkmenistan. We 

had to contribute to the study of the death of Sultan Alp Arslan and the place of his 

grave being discussed, as well as to evaluate information in Russian and Turkmen 

sources, in addition to Arabic and Persian. 

Key Words: The Seljuks, Sultan Alp Arslan, Merv, Turkmenıstan, Lost Grave 

 

Giriş  

Merv şehri tarih boyunca çeşitli milletlerin egemenliğine girmiş ve farklı 

isimler almıştır. Merv şehrinin ne zaman kurulduğu, Türklerin buraya ne za-

man yerleştiği kesin biçimde bilinmemektedir. Fakat bu topraklara Selçuklu 

Türkmenlerinin gelmesi ile Türklerin buraya kesin olarak yerleştikleri bilin-

mektedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun çöküşü de kuruluşu gibi büyük 

hadise olmuştur. Selçuk Bey’in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Beylerin 1040 

yılında Dandanakan savaşında Gazneli ordusunu mağlup ederek Merv şehrini 

ele geçirmişlerdir. İslâm tarihinde büyük bir öneme sahip olan Merv şehrinin 

Selçukluların eline geçmesi ile dünya tarihini etkileyebilecek büyük hadisele-

rin başlangıcı olmuştur. 

Tuğrul Bey’in vefatından sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun ikinci 

hükümdarı olan Sultan Alp Arslan, sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde 

de önemli bir yere sahiptir. 1071 yılında Bizans İmparatorluğu’na karşı yapılan 

Malazgirt savaşında elde ettiği zafer ile Türklere Anadolu’nun kapılarını açmış-

tır. Böylesine büyük bir sultanın ve komutanın yetişmesinde hem kendisine 

hem de babası Çağrı Bey’in devletine başkentlik yapmış olan Merv şehrinin 

önemi büyüktür. (Köymen M. A., 2011b, s. 3-5); (Kesik, Sultan Alp Arslan’ın 

Liderlik Vasıfları, 2014, s. 44,45); (İbnü'l-Esir, 1987, s. 395) 

Bugün Merv şehri nerdedir? Günümüzde şehrin surları, iç kale ve  iç kale 

burçları duruyor ancak şehrin harabeleri dümdüzdür. Üstünde bazı yerlerde 8-

10 metreye kadar toprak katmanı kaplamış durumdadır. Merv şehri 1221 

yılında Cengiz Han’ın emrindeki Moğol ordusu tarafından yağmalanmıştır. Bir 
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çok mimari yapılar yakılıp yıkılmıştır.  Bu istilanın sonucunda da Sultan Alp 

Arslan’ın mezarı kaybolmuştur (Halmıradov, 2014:4) 

Bu mezar Moğol istilasında, zarar görmesin diye başka bir yere 

nakledilmiş olabilir mi? Yoksa toprak altında kalan kâdim Merv şehrinde mi 

bulunmaktadır? Bu sorulara cevap vermek oldukça zordur. Ancak Sultan Alp 

Arslan’ın ölümü ve defnedildiği yer ile ilgili yerli ve yabancı kaynakları, 2014-

2016 yıllarında devam eden Türkiye ve Türkmenistan devletleri uzmanlarının 

ortak çalışmaları ile tespit edilen ve Merv’de yapılan kazı çalışmalarının 

neticelerini değerlendirebiliriz. 

 

1. Alp Arslan’ın Tahta Geçmesi ve Merv’deki Faaliyetleri 

Dandanakan zaferinden sonra Nişâbur’da adına hutbe okunan Tuğrul 

Bey kendi oğlu olmadığından kardeşi Çağrı Bey’in oğlu Süleyman’ı veliaht tayın 

etmiştir. Devletin üst düzey memurlarının önemli bir kısmı Süleyman’ın tahta 

geçmesini istememiştir. Tahta Süleyman’ın geçmesini istemeyen halk da Tuğ-

rul Bey’in ölümünden sonra Çağrı Bey’in diğer oğlu Alp Arslan’ı istemiştir. Alp 

Arslan henüz küçük yaşta iken babasının hastalanması üzerine idareyi ele al-

mış, Karahanlılara ve Gaznelilere karşı zaferler kazanmıştır. Meliklik döne-

minde kazandığı zaferler neticesinde Selçuklu topraklarında büyük bir itibar 

elde etmiştir (Kafesoğlu, 1989:526-530).  

Tuğrul Bey’in vefatını haber alan vezir Amîdülmülk Muhammed el-

Küdürî onun vasiyetini yerine getirmiş ve Isfahan’da bulunan Süleyman’ı Rey’e 

getirterek adına hutbe okutmuştur. Aynı zamanda vezir, Alp Arslan’a mektup 

göndererek tahtta hak iddia etmemesi için onu tehdit etmiştir. Bunun üzerine 

Alp Arslan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun payitahtı Rey’e yürümüştür. Bu 

durumu haber alan Süleyman Şiraz’a gitmiştir. Durumun ciddiyetini anlayan 

vezir Amîdülmülk Kündürî ise camilerde Alp Arslan adına hutbe okutmuş ve 

bir elçi aracılığı ile “Kendisine itaat ettiğini” bildirmiştir (Cevzî, 2011:126).  

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Alp Arslan’ın tahta geçmesi ile birlikte 

hakiki bir Müslüman- Türk devleti haline gelmiştir. Sultan Alp Arslan zama-

nında siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel alanda birçok gelişmeler yaşanmış-

tır. 

Rus seyahatçi K. D. Nosilov’un ifadesine göre Sultan Alp Arslan hüküm-

dar olunca Merv şehri ile yakından ilgilenmiş, hatta bu kentin hem fiziki, hem 

sosyal yapısında olumlu değişiklikler yapmıştır. (Nosilov, 2015:27). Büyük 

yeniliklerin olduğu bu dönemde en büyük yenilik, şüphesiz, yükseköğretim ve 

eğitim müesseseleri olan medreselerin kurulmasıdır (Köymen, 2011b:347).  
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Sultan Alp Arslan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun veziri Nizâmü’l-

mülk çalışmaları ve katkıları neticesinde Merv, Bağdat, Nişâbur gibi önemli  

şehirlerde medrese ve kütüphaneler kurdurmuştur. Selçuklu medreselerinin 

kuruluşunda Nizamü’l-mülk’ün Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na hizmet eden 

yıllarında gerçekleşen bir olay rol oynamıştır. Bu olay hakkında M. Altay 

Köymen şu bilgileri vermektedir;  

 “Nişâbur’a giden Sultan Alp Arslan, bir mescidin önünden geçmiş. 

Mescidin kapısında perişan elbiseli bir “fukaha” grubu görmüş. Onlar Sultan Alp 

Arslan’a ne saygı göstermişler ne de dua etmişler. İlk defa böyle bir davranışın 

karşısında hayrete düşen Sultan Alp Arslan, veziri Nizâmü’l-mülk’e onların kim 

olduklarını sormuş ve şu cevabı duymuş: “Onlar, ilimbarayıcıları olup, (dış 

görünüşlerine rağmen) manen insanların en asilidirler; dünya nimetlerinden 

zevk almazlar. Elbiseleri fakirliklerine şahitlik etmektedir.” (Köymen, 

2011c:353). 

Bu cevabın üzerine Sultan’ın kalbinin yumuşadığını anlayan vezir, onlar 

için kalacak yer inşa etmek için müsaade istemiştir. Sultan Alp Arslan vezire 

müsaade verince Nizâmü’l-mülk medreseler kurulmasını, ayrıca bunun için 

kendisine  tahsil edilen dinardan bir kısmının sarfedilmesini emretmiştir 

(Köymen M. A., 2011b: 349-350). 

 

2. Sultan Alp Arslan’ın Ölümü ve Mezarı 

Sultan Alp Arslan Merv şehrine verdiği maddi ve manevî önemden dolayı 

babası Çağrı Bey gibi Merv şehrine defin edilmesini vasiyet etmiştir. Her ne 

kadar Malazgirt fatihinin ölümü hakkında kaynaklar birbirine benzer bilgiler 

verse de defnedildiği yeri hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. 

Sultan Alp Arslan’ın defin yeri ile ilgili birkaç çalışma yapılmıştır. Uzun 

yıllar devam eden bu çalışmalarda bazı tahminler yapılmaktadır. Arap ve Fars 

kaynaklarında Sultan Alp Arslan’ın ölümü ve defin yeri ilgile ilgili verilen bilgi-

ler biri birinden farklıdır. Bu durumda Sultan Alp Arslan’ın mezarının bulun-

duğu yer tartışmalı hale gelmektedir. 

 İslâm tarihçilerinden olan ve Sultan Arslan’ın vefatı ile ilgili bilgi veren 

en eski kaynak İbnü’l Kalânisî’nin “Târîhu Dımaşk” adlı eseridir (Özaydın, 

2017/1:20). Defnedildiği yer hakkında bilgi vermeyen bu eserde Sultan Alp 

Arslan’ın bir batinî tarafından şehit edildiği belirtilmiştir. Azîmî’nin eserinde 

de aynı bilgiye vermekte olup, defnedildiği yer ile ilgili herhangi bir ipucu ve-

rilmemektedir (Azimi, 1988: 16)  
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İbnü’l Ezrak el Farikî “Târîhu’l-Fârıkî” adlı eserinde Sultan Alp Arslan’ın 

Isfahan’da defnedildiğini söylemiştir (İbnü'l-Ezrak, 1974:197). İbnü’l-Cevzî “el-

Muntâzam fî târihî’l-mülük ve’l-ümem” adlı eserinde Yusuf adlı bir kale muhafı-

zı tarafından hançerlenerek öldürüldüğü ve Merv’e getirilerek babası Çağrı 

Bey’in yanında defnedildiğini belirtmiştir (Cevzî, 2011: 276-279); (Kesik, 

2016:95-115) 

Sadreddin Ali b. Nâsır el-Hüseynî’nin de kaleme aldığı “Ahbârü’d-

Devleti’s-Selçukiyye” adlı eserinde Sultan Alp Arslan’ın ölümü ile ilgili aynı bil-

gileri vermekte olup, defin yeri ile ilgili ise amcası ve babasının yanında 

Merv’de olduğunu yazmıştır. (el-Hüseyni, 1999). Aynı bilgileri İbn Hallikân da 

“Vefeyâtü’l-a’yân” adlı eserinde vermektedir (İbn Hallikan,, Vefeyâtü’l-aʻyân, 

nşr.İhsan Abbas). Fakat müellif Sultan Alp Arslan’ın amcası konusunda yanıl-

mıştır. Çünkü Tuğrul Bey’in mezarı Rey’dedir. 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu ile ilgili geniş bilgi veren meşhur tarihçi-

lerden biri olan İbnü’l Esir de Sultan Alp Arslan’ın ölümünü hemen hemen aynı 

şekilde anlatmış ve defin yerinin Merv olduğunu yazmıştır (İbnü'l Esir, 

1991b:78-79). İsimleri geçen müelliflerin bilgileri arasında Sultan Alp Ars-

lan’ın ölüm tarihi farklılık göstermektedir.  

Sıbt İbnü’l Cevzî, İbnü’l Adîm, Ebü’l Ferec, İbn Vâsıl gibi tarihçiler Sultan 

Alp Arlsan’ın vefatından sonra Merv’e getirilerek babası Çağrı Bey’in yanında 

defnedildiğini yazmışlardır (Sıbt İbnü'l-Cevzi, 1968:276-279); (İbnü'l Adim, 

1976:36-37); (Ferec, 1999:186); (İbn Vasıl, 2010:130-131). 

İbnü’l Ezrak el-Farikî Sultan Alp Arslan’ın şehit edildiğini ve Isfahan’da 

defnedildiğini yazmıştır (İbnü'l Ezrak, 1974:197).  

Ebü’l-Fida, İbn Kesîr ve İbnü’l-Esir’in verdiği bilgileri tekrarlamakta olup 

“el-Bidâye ve’n-Nihâye” adlı eserinin bir sayfasında Sultan Alp Arslan’ın defne-

dildiği yeri Merv olarak belirtirken (Özaydın, 2017/1:27) başka sayfa da baba-

sının yanında Rey’de defnedildiğini yazmıştır (Ebü'l-Fida İbn Kesir:106-107). 

Bu bilgilere göre Çağrı Bey’in mezarı Merv’de değil Rey’de bulunmaktadır. Mü-

ellifin verdiği bilgilerde bir çelişki söz konusudur.  

Türkiye’nin meşhur tarihçilerinden Abdülkerim Özaydın’ın bu konuda 

bir çalışması vardır. Yazar Fars ve Arap kaynaklarındaki bu bilgileri Türkçeye 

çevirmiş ve makale olarak yayımlamıştır (Arapça Kaynaklara Göre Sultan Alp 

Arslan’ın Ölümü ve Defnedildiği Yer) 

Sultan Alp Arslan’ın defin yeri ile ilgili Türkmenistan ve Rusya kaynakla-

rındaki bilgiler Arap ve Fars kaynaklarındaki bilgilere benzerlikler gösterse de 

bazı farklılıklar mevcuttur. Ünlü Rus oryantalist V. A. Jukovskiy, Sultan Alp 
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Arslan’ın ölümü ile ilgili bilgi vermemiş, 1890 yıllarında Merv’de yaptığı çalış-

mada Sultan Alp Arslan’ın mezarı hakkında bilgi vermiştir  

 V. A. Jukovskiy’nin verdiği bilgilere göre Sultan Alp Arslan ölümünden 

sonra vasiyeti üzerine (Jukovskiy, 1894:27) cenazesi Merv’e götürülmüş ve 

babasının yanında defin edilmiştir (İbnü'l Esir, 1991b:79). V. A. Jukovskiy kita-

bında Sultan Alp Arslan’ın mezarının Tuğrul Bey’in mezarı ile aynı yerde olabi-

leceğini söylemiştir (Jukovskiy, 1894:27). Fakat yazar yanılmaktadır. Çünkü 

Tuğrul Bey’in Rey’de defnedilmiştir. V.A. Jukovskiy bu bilgiyi neye dayanarak 

yazdığını açıklamamıştır. Yazar bu bilgileri İbn Hallikân’dan almış olabilir, 

çünkü bu Arap tarihçi de eserinde Tuğrul Bey’in mezarını Merv olarak göster-

miştir. 

 Prof. V. A. Jukovskiy, Merv’de yapdığı çalışmalarında Sultan Alp Ars-

lan’ın mezarı ile ilgili bilgiler vermektedir. Müellif Merv’de Büyük Selçuklular 

dönemime ait yan yana yerleşen iki mezarın olması gerektiğini, bu mezarların 

Sultan Alp Arslan ve babası Çağrı Bey’e ait olduğunu beyan etmiştir. V. A. Ju-

kovskiy çalışmasında elde ettiği bilgiler doğrultusunda Sultan Alp Arslan’ın 

mezarında, onun büyüklüğünü gören herkesi davet eden, toz toprağa karıştığı-

nı görmeleri için Merv’e gelmelerini söyleyen yazılı bir taşın olması gerektiğini 

düşündüğünü beyan etmiştir (Jukovskiy, 1894:156-157). Onun ifadesine göre 

bu yazı tam olarak şöyle olmalıdır:  

“Sizin hepiniz cennete (gökyüzüne) yükselen Sultan Alp Arslan'ın büyüklü-

ğünü gördünüz! Merv'e gidin ve bedenimin toza karışmış olduğunu görün.” 

(Jukovskiy, 1894:27-28). Prof. V. A. Jukovskiy göre kazı çalışmaları sırasında 

öncellikle bu taşı bulmaya çalışmıştır. 

Yazara göre bu mezar bazı kayıtlarda Sultan Alp Arslan’ın kendisinin 

kurdurduğu medresede, bazı kayıtlarda ise üç tane Cuma camisinin birinin 

yanında yer almıştır. 

Günümüzde Çağrı Bey ve Sultan Alp Arslan’ın mezar yerleri nerede ol-

dukları kesin bilinmemektedir. 28 Şubat -1 Mart 2012 yılında (Halmyradow, 

2014:4) Türkmenistan’ın Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un 

Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı sırada, Türkmen-Türk bilim adamlarını bir 

araya getirerek, meşhur Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun hükümdarı Sultan 

Alp Arslan’ın mezarını aramak ve onu gün ışığına çıkarmak ile ilgili görüşmeler 

yapılmıştır.  

“Sultan Alp Arslan’ın Kayıp Mezarı” adı ile başlayan bu çalışmanın neti-

cesinde mezarın bulunduğu yerde Türbe inşa edilmeyi amaçlanmıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti on birinci Cumhurbaşkanı Başkanı Abdullah Gül ve Türkmenis-
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tan’ın ikinci Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov “Mezarı Bulma ve 

Türbe İnşası” projesini 2013 yılında imzalamışlardır (Halmyradow, 2014:4). 

Çalışmalar 2014 yılının ilkbahar aylarında başlamıştır. 

Sultan Alp Arslan’ın mezarını arama çalışmaları münasebetiyle, 5-6 Ma-

yıs 2014 yılında Ankara’da düzenlenen “Sultan Alp Arslan ve Merv: Tarihi 

Kaynaklar ve Araştırmalar” Uluslararası Sempozyumun 1. oturumu çok etkin 

ve verimli geçmiştir (Halmyradow, 2014:4). Bu Sempozyuma Türkmenistan’ın 

Bilimler Akademisinin doktoru Muhammet Mammedov ve Türkiye Cumhuri-

yeti’nden Tarih Ana Bilim Dalı Doçent Kenan Bilici başkanlık etmişlerdir. Sem-

pozyumda yapılan bilimsel konuşmalarda Sultan Alp Arslan’ın hayatı babası 

Çağrı Bey’in yanına defnedilmesi ile ilgili tarihi malumatlara seçme ve değer-

lendirme yapılmıştır (Halmıradov, 2014:4) 

 Sultan Alp Arslan’ın vefatından sonra Merv’de Cuma Camisinin yakınla-

rında toprağa verildiği ile ilgili Türk, Arap, Fars ve Ermeni kaynaklarda tekrar-

lanmaktadır (Halmyradow, 2014:4). Bundan dolayı aramalar için beş nokta 

belirlenmiştir. Bu beş noktanın üçü bahsi geçen Cuma Camileridir. Sultan Alp 

Arslan’ın Mezarı, kendinin kurdurduğu medrese olması ihtimali de göz önünde 

tutulmaktadır (Halmıradov, 2014:4) 

Kazılar beş farklı bölgede gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar en güçlü tah-

min edilen yer olan Sultan Sancar Türbesi’nin güneydoğusunda başlamıştır. 

Kazılarda cami zemini olduğu düşünülen tuğladan yapılmış zemin ve duvarlara 

ulaşılmıştır (Halmyradow, 2014:4). Çarlık Rusya’sı bilim adamlarından olan 

Oryantalist V. A. Jukovskiy 1890 yıllarında Merv’de yaptığı araştırmalarında bu 

bölgede Sultan Melikşah’ın kitabesini bulmuştur (Jukovskiy, 1894:118). Kitabe 

parçalanmış durumda olduğundan daha fazla bilgi bulunmamaktadır. 

Devam eden çok yoğun çalışmalara rağmen Sultan Alp Arslan’ın mezarı-

na daha ulaşılamamıştır. Bu mezarın bulunamamasına rağmen hatırası günü-

müze kadar da Merv’de yaşamaktadır. Lakin Jukovskiy’e göre bu böyle değil-

dir: “Sultan Alp Arslan’ın mezarının hatırası çok yakın zamana kadar Merv’de 

yaşatılmış” diye yazmıştır (Jukovskiy, 1894:157).  Burada  “çok yakın zamana 

kadar yaşatılmış” ifadesi günümüzde hatırası yok anlamına gelmektedir. Bu 

mezarı arayan James Frazer mezar ile ilgili hiçbir şey duymamışsa da, 1893-

1894 yıllarında bu topraklarda seyahat eden William Louis Abbott bu mezarla 

ilgilenmiş ve Kadim Merv’in kuzeyinde olabileceğini düşünmüştür (Jukovskiy, 

1894:157).  

 V. A. Jukovskiy’nin kitabında Sultan Alp Arslan’ın mezarı ile ilgili çok il-

ginç bir yazı vardır: “Tahmini olarak yukarıda bahsi geçen aynı yeri Fars bir 
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mühendis kendi haritasında “Şah Cihan” adlı mezar anıtını işaretlemiş. Fakat 

bizim aradığımız Sultan Alp Arslan mezarı ile Şah Cihan mezarı aynı mıdır? Bu 

özdeşleştirmeye ne üç anıtın eski Merv yerleşimlerine göre konumu, ne de tarih-

sel belgeler ve yerel efsaneler çelişmektedir” (Jukovskiy, 1894:157).  V. A. Ju-

kovskiy, tek bir koşul altında böyle bir varsayım olasılığını azaltan bir durama 

işaret edebileceğini yazmıştır. Müellife göre eğer Sultan Alp Arslan kesinlikle 

medreseye defnedilmişse, o zaman bu mezarı Büyük Selçuklu dönemi Merv 

şehrinin (Sultan Kale) merkez kısmına daha yakın bir medresede aramak daha 

doğaldır. Çünkü özellikle bu kısım o dönemlerde inşa edilmeye başlanmıştır. 

Tarihi belgelere göre bu kısımda bir çifte mezar bulunmaktadır (Jukovskiy, 

1894:157).  

Çalışmada Sultan Alp Arslan’ın mezarı ile ilgili bilgileri ve kaynakları in-

celerken, 1221 yılında Moğol İstilasında herhangi bir saygısızlığa maruz kal-

maması için kabrinin başka bir yere nakledilmiş olabileceği ile ilgili herhangi 

bir bilgiye rastlanmamıştır. Yukarıda da anlattığımız gibi Sultan Alp Arslan’ın 

mezarı ile ilgili Türkmenistan’da yürütülmekte olan projede mezarın nakil 

edilmiş olasılığı da düşünülerek kabrin yeri tespit edilmeye çalışılmaktadır.  

Merv’de devam eden uzun çalışmalara rağmen Sultan Alp Arslan’ın me-

zarının bulunmaması, bazı kaynaklarda Sultan Alp Arslan, Rey’de veya Isfa-

han’da defnedildiği ile ilgili bilgiler nadir denk gelmektedir. Bu bilgiler doğru 

olabilir mi? Bu sorulara cevap verebilmek için Sultan Alp Arslan’ın mezarını 

arama çalışmalarını sadece Merv’de değil diğer iki şehirde de yapılması gerekli 

olduğunu düşünüyorum. 

 

Sonuç  

Tuğrul Bey’in vefatından sonra onun vasiyetine rağmen Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu tahtına Sultan Alp Arslan geçince Merv’de birçok faaliyetler 

gerçekleştirilmiş ve yeni gelişmeler kaydedilmiştir. Seferlere giden Sultan Alp 

Arslan Malazgirt zaferinden bir yıl sonra bir kale muhafızı tarafından şehit 

edilmiştir. Sultan alp Arslan’ın şehit edilmesi ile ilgili bilgiler kaynaklarda bazı 

büyük olmayan farklılıklar ile anlatılmıştır. Bu farklılıklar genel olarak sultanın 

ölüm tarihidir.  

Hem tarihi kaynaklar da hem günümüzde tartışma konusu olan Sultan 

Alp Arslan’ın mezarının bulunduğu yer kesin olarak bilinmemektedir. Araştır-

ma kaynaklarında Sultanın defnedildiği yer de ufak farklılıklar göstermekte 

olup, Arap, Fars, Türkmen ve Rus kaynaklarında çoğunda Merv, çok nadir ola-

rak da Rey ve Isfahan’da olduğu bilgileri verilmektedir. Türkmenistan’da 2014 
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yılında başlayan Türkmenistan ve Türkiye araştırmacılarının ortak çalışmala-

rın neticesinde bazı bulgular elde edilmişse de Sultan Alp Arslan’ın mezarına 

ulaşılamamıştır. 

Türkmenistan’ın tarihçileri ve arkeoloji uzmanları tarafından çalışmalar 

devam etmekte olup elde edilen yeni bulgular ve bilgiler kayda alınmaktadır. 
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Özet 

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kaldığına dair şüphe edilen insan ve 

hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresinde eşit bir süre kimse ile temas ettir-

meyerek alınan önlemsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımıdır. Osmanlıda halkın hasta-

lıklara karşı bakış açısı oldukça kadercidir. Hastalıklarla mücadele için uygulamaya 

koyulan karantinaya halk pek sıcak bakmamıştır.  Menteşe Sancağı’nda insanlarda 

görülen bulaşıcı hastalıkların çeşitliliğinin fazla olduğunu görüyoruz. Veba, kolera, tifo, 

çiçek hastalıkları bunlardan başlıcalarıdır. Hastalıklarla mücadele için gerek Aydın 

Vilâyeti’nde gerekse Menteşe Sancağı’nda büyük çaba gösterilmiştir. Bunun yanında 

savaşlar ve yetersiz beslenme, bataklıklar nedeniyle hastalıkların daha da arttığını 

görüyoruz.  Başta İstanbul olmak üzere XIX. yüzyılda karantinalar kurulmaya başlan-

mıştır. Aydın Vilayeti’nde yer alan Menteşe Sancağı’nda, XIX. yüzyılda toplamda 15 

adet karantina vardır. Bunlardan en önemlileri Bodrum, Milas, Marmaris ve Mekri 

(Fethiye) karantinalarıdır. Muğla Sancağı’nın kazâ’larında Muğla merkezle beraber 

Gökabad, Yerkesi, Dadya(Datça),Tarahiye, Marmaris, Mandalyat, Milas, Saravalos, Bod-

rum, Germe, Karaabad, Tavas, Mekri(Fethiye), Pırnaz(Dalaman) ve Köyceğiz’de karan-

tina vardır. Bu karantinaların ön kısmında büyük bir sancâk olan İzmir Sancağı’na 

bağlı Kilizman(Urla) Karantinası da Menteşe’nin karantinalarının ön kısmında yer 

alarak sağlık adına büyük hizmet vermektedir.  Yazımızda Başbakanlık Osmanlı Arşi-

vi’nde bulunan belgeler ışığında Menteşe Sancağı karantinalarının faaliyetlerine de-

ğindik.  

Anahtar Kelimeler: Aydın Vilayeti, Menteşe Sancağı, Hastalık, Karantina, De-

zenfeksiyon. 

 

Establishment Of Quarantine Organization in Menteşe Sanjak 

 

Abstract 

Quarantine is the health isolation of all the precautionary actions taken in con-

tact with the suspected human and animals exposed to an infectious disease by not 

contacting anyone for a period equal to the longest incubation period of the disease. 

The view of the people against the diseases in the Ottoman Empire is quite fatal. Even 
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the quarantine, which was put into practice in order to fight against diseases, was not 

very hot. In the Menteşe Sanjak, we see that the diversity of infectious diseases seen in 

humans is high. Plague, cholera, typhoid, flower diseases are the main ones. Great ef-

forts have been made to combat diseases in Aydın Province and Menteşe Sanjak. Be-

sides, we see that diseases are increased due to wars and malnutrition and marshes.  

We see that quarantine started to be established in İstanbul at the 19th century. In 

Menteşe Sanjak, located in Aydın Province at the 19th century. There are a total of 15 

quarantine In Menteşe Sanjak, XIX. In the 15th century there are 15 quarantine in to-

tal. The most important of these are Bodrum, Milas, Marmaris and Mekri (Fethiye). 

There are quarantineis that Muğla Sanjak of Muğla with the center of Gökabad, Yerke-

si, Dadya (Datça), Tarahiye, Marmaris, Mandalyat, Milas, Saravalos, Bodrum, Germe, 

Karaabad, Tavas, Mekri (Fethiye), Pırnaz (Dalaman) and Köyceğiz. We can easily say 

that the Kilizman (Urla) Quarantine in İzmir Sanjak, which is a big flag in front of these 

quarantine houses, was stretched like a curtain in front of the quarantine of Menteşe. 

In our article, we touched on the activities of the Menteşe Sanjak quarantines in the 

light of the documents in the Prime Ministry Ottoman Archive.  

Key Words: Aydın Province, Muğla Sanjak, Diseases, Quarantine, Cure. 

 

GİRİŞ  

Karantina, bulaşıcı bir hastalığa maruz kaldığı şüphesi olan insan ve 

hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresinde eşit bir süre kimse ile temas 

ettirmemek suretiyle alınan tedbirsel faaliyetlerin tümü, sağlık yalıtımıdır. 

Kelimenin kökeni “quarantina” şeklinde olup İtalyancadır. Osmanlı Devle-

ti’nde karantinaların kurulduğu zaman Avrupa’da da karantinaların yaygınlaş-

tığı dönemdir1.XIX. yüzyılda devletlerin sağlık alanında teşkilatlanmasına etki 

eden en önemli unsur şüphesiz salgın hastalıklardır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda boğazlardan geçen gemiler; sağlık vesikası 

(patente de sante )-(pratika)  göstermek zorundadır. Eğer bu belgeler bulaşı-

cı veya şüpheli hastalık olarak damgalanmamışsa; boğazlardan transit geçe-

ceklerin bir sağlık görevlisini gemiye almaları İstanbul Boğazı çıkışında ise 

karaya indirmeleri gerekmektedir. Böylece İstanbul’da karantinaya girmekten 

kurtulurlar. İstanbul’da demirleyenler için ise karantina şöyledir: Gemideki 

vebalı mallar için 31gün, yolcular için 21 gün; bulaşıcı damgalı vesikalı mallar 

için 20 gün, yolcular için 15 gün; şüpheli damgalı vesikalı mallar için 15 gün, 

yolcular için 10 gün bekleme yapılırken; temiz damgalı vesika alındığında der-

hal serbest geçiş izni verilir. Ayrıca yolcuların her biri de gemi vesikası (paten-

                                                           
1 Rusya ‘daki karantina için Bknz: (Kardaş 2010) 
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te de navire) gibi gemiye bindikleri limanda kendilerine verilen bir sağlık 

vesikasına sahip olmak zorundadır. Serbest giriş izni verilmesi için kişinin 

şüpheli olmaması zorunludur. O halde bütün bu vesikalar işin ciddiyetine bağ-

lıdır (Panzac 1997:223-224). Karantinanın birkaç şekilde uygulandığını görü-

rüz. Tam ve mutlak karantinada, bulaşıcı hastalığa temas eden kişilerin veya 

hayvanların hastalığın en uzun kuluçka süresinden daha fazla süre ile hareket-

leri katî olarak sınırlandırılır. Modifiye karantinada; insan ve hayvanların 

hareketlerinin kısmi olarak sınırlandırılması yoluna gidilir. Bir diğer karantina 

uygulaması olan şahsi sürveyansda ise temaslılar, enfeksiyon ve hastalığın 

acil olarak teşhisi için sıkı bir şekilde gözlem altına alınarak günde bir veya iki 

defa muayeneye tabi tutulurlar. Ayırmada ise, bir kısım kişi veya gruplar, hay-

vanlar müşahede ve kontrol altında tutulmak amacıyla diğer gruplardan ayrılır 

(Gülesen 1973:157).Genel olarak karantina teşkilatında uygulanan prosedür 

bu şekilde işlemektedir.  Bazıları önemli, bazıları önemsiz 35 sağlık kurumu-

nun Osmanlı İmparatorluğu’nun kıyıları boyunca sıralanması 1848’e kadar on 

yıl almıştır.1841 yılının sonunda çoğu teorik olarak mevcuttur. Bu kurum da, 

devlet içindeki birçok kurumda olduğu gibi, teşkilatlanmasını yabancıların 

organize ettiği bir birim olmuştur. 

 

Tablo 1 

1841/42 Batı Anadolu ve Adalarda Karantina uygulanan yerler ve Maaş-

lar (Çadırcı, 2013:310-311).2 

 

Karantinalar  Müdüre Ödenen Aylık 
(kuruş) 

Tabibe Ödenen(kuruş) 

Ayvalık 1000(800) 800 

Midilli 1250(600) 1000 

Kuşadası 1300(1000) 1000 

Limmi  1000(500) 750 

Sakız 1250(700) 800 

Bodrum 1250(1000) 1000 

Bergama  1000(500) 800 

Rodos 1500(1000) 1000 

İstanköy  1000(500) 800 

Yukarıdaki tabloda Batı Anadolu ‘da ve Ege Denizi’nde bulunan adalarda 

kurulan karantina merkezleri verilmiştir. İzmir’de ve Çeşme’de 1840’da karan-

                                                           
2 Tablo 1’de parantez içinde gösterilen yerler, şahıslara ödenen indirimli maaşlardır.  
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tina kurulduğunu biliyoruz(Uludağ 1994:451). Karantinaların uygulandığı 

Menteşe Sancağı; XVII. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından sağlıklı bir bölge ola-

rak tarif edilmiştir. Çelebi, Menteşe kazâ’larından Darahiyye Kazâ’sı olarak 

verdiği yerin özellikle sığla ağaçları ile meşhur olduğunu ve bu bölgenin adının 

sağlıklı olması dolayısıyla Darahiyye adını aldığını vurgular(Evliya Çelebi 

1935, cilt 9: 229-272 ve Baykara Taşkaya 2015: 11). Bu kaza, daha sonra 

Marmaris adını alacak olan Taraça (Tarahya ) Kazasıdır (Evliya Çelebi 1935, 

cilt 9: 229-272 ve Baykara Taşkaya 2015: 11)3. Aslında Menteşe Sancağı en 

eski dönemlerden beri; Batı Anadolu’nun en önemli limanlarına da sahip ol-

ması dolayısıyla, sürekli hastalıkların kol gezdiği bir mekândır. Bölge hac yol-

ları ve İstanbul- İzmir bağlantısının devamı olması dolayısıyla sürekli gemile-

rin uğrak yeridir. Burada kurulan karantinaların sadece limanlarda koruma 

sağlamadığı; bölgede oluşturulan iç kordonlarla bölgenin kara tarafını da kont-

rol altında tuttuğunu görüyoruz.  

 

I-AYDIN VİLAYETİ’NİN SINIRLARI VE KARANTİNA UYGULAMALARI  

Aydın Vilayeti, Saruhan (Manisa)  ,Aydın, Sığla (İzmir) ve Menteşe (Muğ-

la) sancaklarını kapsar. Çadırcı verdiği bilgilerde 1841 yılında Menteşe Muhas-

sıllığı’nın4 27 kazâ’dan oluştuğunu gösterir(Çadırcı 1985,s118-121). 1840/41 

yılına ait defter ve 1847 yılına ait diğer defter 24 kazâ adını bize verir. 

1854/55 ( H 1271) ve 1855/56 ( H 1272) yıllarına ait Osmanlı Salnamelerinde 

Menteşe’nin 25 kazâ’sı vardır. 1864 (H 1271) de Menteşe, sancâk olarak Aydın 

Vilâyeti’ne bağlıydı. 1871 Vilâyet Düzenlemeleri’nde Menteşe Sancağı’nda 

Muğla, Denizli, Mekri(Fethiye), Bozüyük, Milas, Bodrum, Tavas ve Köyceğiz 

Kazâ’ları vardır. Bir yıl sonra da Denizli, Menteşe Sancağı’ndan ayrılır( 1286 

Osmanlı Salnamesi, 199)5. 1881 ‘de Menteşe Sancağı, Köyceğiz, Marmaris, 

Mekri, Milas, Tavas Kasabası’ndan oluşmuştur.  

XX. yüzyıl başlarında 1907 yılında Menteşe Sancağı, Aydın Vilâyeti’ne 

bağlı üçüncü sınıf sancâk konumunda olup, merkezi Muğla Kazâsı olmak üzere 

Mekri(Fethiye), Milas, Marmaris, Bodrum, Yüksekkum (Köyceğiz) kazâların-

dan oluşmaktadır. Muğla Kazâsı ve ona bağlı Bozüyük ve Ula Nahiyeleri’nin 55, 

Mekri Kazâsı ve ona bağlı Eşen Nahiyesi’nin 81, Milas Kazâsı’nın 95, Marmaris 

                                                           
3 Bu kaza, daha sonra Marmaris adını alacak olan Taraça (Tarahya ) Kazasıdır.  
4 Muhassıllar, Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren Anadolu’da ve Rumeli’de cizye, âşâr, 
âdet-i ağnâm, imdâd-ı seferiyye ve hazariyye, sâlâriyye, mukabele, bedel-i nüzül, avârız, ispençe 
vb. adlarla anılan vergilerin tarh ve tahsilinde görev yapmışlardır. 
5.Denizli, Menteşe Mütesellimi Tavaslızade Osman Ağa’nın da oturduğu büyük bir yerleşimdir.  
Kütükoğlu 2007:17. 
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Kazâsı’na ve ona bağlı Dadya (Datça) Nahiyesi’nin 23, Bodrum Kazâ’sı’nın 29 

ve Köyceğiz Kazâsı’nın 69 köyü bulunmaktadır. Sancağa ait toplam köy sayısı 

352’dir6. İnceleme yaptığımız sağlık teşkilatı bu çerçevedeki coğrafyayı kapsa-

yıcıdır. 

Menteşe Sancağı’nda hastalıklar nedeniyle insanlara ve hayvanlara ka-

rantina uygulanmıştır. Karantina kordonuyla maksat hastalığın ortaya çıktığı 

yerden dışarı yayılmasını engellemek ve aynı yerde imha edilmesini sağlamak-

tır. Yani aslında kordon usulü, karantina usulünün dar halidir. Aydın Vilaye-

ti’nde uygulanan karantina genellikle civar vilayetleri de etkilemiştir. Özellikle 

hastalıklı dönemlerde karantina, çevre vilayetlerde de uygulanmak zorunda 

kalınmıştır. Karantinadaki bekleme ve uygulamalarda memurların yetersiz 

kalışı işleri zorlaştırmıştır. Aksaklıklar tarımsal ve ticari faaliyetleri de etkile-

miştir. 27 Ağustos 1890( Rumi(R) 15 Ağustos 1309) yılında Dâhiliye Nezâre-

ti’nden Aydın Demiryolu Vergidarlığı’na yollanan telgrafta; bakkaliye, tütün ve 

çeşitli madenler, üretilmiş eşya ile yüklü arabalar Dinar(Afyon)’a geçmek üze-

reyken bekletildiği belirtilmiştir. Bölgedeki memurlar karantina konusunda 

bilgisizdir. Altı günden beri devam eden karantina nedeniyle bekleyen vasıta-

lardaki ürünlerde zarar olacağı belirtilmiştir. Karantina işlemini görmekle yü-

kümlü memûrların,  Cisr Mustafa Paşa’daki Karantina’dan gönderilmesi iste-

nir7 . Gelen devlet görevlisi işleri yoluna koymaya uğraşmış ise de; bekleyen 

arabalar Kızılkaflık(?) Bölgesi’nden öteye geçememiştir. Görüldüğü gibi kor-

donun etkisi Afyon’dan Edirne’ye kadar uzanmıştır. Karantinanın işlemesi için 

memûr ve tabib eksikliği işlerin daha da aksamasına yol açmıştır (BOA, DH, 

MKT, 123,31). 

Aydın Vilâyeti’ne yazılan 13 Ağustos 1893 ( R 1 Ağustos 1309)  tarihin-

deki belgede denizde ve karada uygulama alanı bulan karantinanın Sığla San-

cağının iç kısmında8 da uygulamaya konulması istenir.  Karantinanın iç taraf-

taki vilâyetlerde hem sağlık hem de güvenlik açısından huzursuzluk yaratacağı 

düşünülmüştür. Çeşme Kazâ’sı’nda hastalık vardır. Torbalı Kazâ’sı’nda karan-

tina oluşturması istenmiş ise de daha sonra vazgeçilmiştir( BOA, DH, 

MKT,120,17). Buradan da anlıyoruz ki karantinalar aslında sağlığı muhafaza 

ettiği kadar; karantinaların uygulamaya konulması bölgelerde huzursuzluğa ve 

asayişsizliğe neden olmaktadır.  İnsanların ve eşyaların karantina için tetkik 

edilmesi oldukça zaman alıcıdır.  

                                                           
6 Bilgi, Aydın Vilayeti Salnemeleri’nden (AVS) derlenmiştir. 
7 Cisr Mustafa Paşa(Svilengrad)  Meriç kıyısında bulunan, Hasköy iline bağlı bir ilçe merkezi-
dir. 
8 Sığla Sancağı denilen mevki, İzmir Sancağı’dır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Meri%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hask%C3%B6y_ili
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Vilâyetler arasında oluşturulan kordonlarda, görevlilerin çıkan hastalık-

lara müdahele ettiklerini görüyoruz. 9 Aralık 1893( R 27 Teşrini Sani 1309 ) 

tarihinde Konya’nın Argıthanı'nda ortaya çıkan hastalığın devam etmekte ol-

duğu Karantina Meclisi’ne bildirilmiştir. Aydın Vilayeti’ne yazılan belgede İçel 

Sancağı sahilinde görevli gardiyanların, hastalık için kullanılmasının gerekli 

olup olmayacağı, Sıhhiye Nezâreti’de danışılmıştır ve gerekli izin nezaretten 

alınmıştır (BOA, DH. MKT,179,44).Buradan da anlıyoruz karantina görevlileri, 

farklı vilâyetlerde çıkan hastalıklar için de kullanılabilmektedir. 

Karantinalar uygulama alanında ve çevresinde sosyal hayatın aksaması-

na da neden olmaktadır. Bu yüzden uygulanmalar pek hoş karşılanmamıştır.  7 

Aralık 1893( Hicri(H) 25 Teşrini Sani 1309) tarihli belgede, karantinadan do-

layı ürününü satamayan bir mültezimin şikâyeti belgelere yansımıştır. Aydın 

Vilayeti ’ne bağlı bazı köylerin mültezimi Hüsnü Efendi 9 uygulanan karantina 

sebebiyle vaktinde satamadığı üzümler için devlete olan üzüm öşrünü ödeye-

memiş, mağduriyetin telafisi için istekte bulunmuştur. Yazılan arzuhal üzerine 

kişinin kaybının karşılandığını görüyoruz(BOA, DH. MKT,181,38). 

Karantinada yaşanan diğer bir mağduriyete örnek ise 20 Ekim 1894 (R 8 

Teşrini evvel 1310) tarihinde Aydın Vilâyeti aşar mültezimlerinden Sadık Bey 

ve tüccardan Abdülkerim Efendi, uygulanan karantina önlemleri nedeniyle 

aşar vergisini toplayamamışlardır. Şahıslar, devlete ödemeleri gereken iltizam 

bedelinden muaf tutulmaları yönünde istekte bulunmuşlardır BOA, 

MV,357,18).Meclisi Vala’ya yapılan başvuru kabul edilir. Bu şekilde karantina 

uygulanması nedeniyle vergi toplanamadığından; devlet kendisinden kaynak-

lanan nedenlerle madur olan şahıslara gerekli yardımı yapma yoluna gitmiş-

tir(BOA, MV,357,18-2). 

Karantinalar arasında uyumlu bir işleyiş vardır. Bir karantina diğer böl-

gedeki karantinanın işleyişine de yardımcı olmaktadır.21 Ağustos 1893 (H 8 

Safer 1311 )’de Biga ile Aydın Vilâyeti hududunda ve Balıkesir -Bandırma yolu 

üzerinde bir karantina teşkil olunması düşünülmüştür. Karantinalarda salgın-

ların önlenmesi için tabibin bulunması çok önemlidir. Bu adı geçen karantina-

ya, bir de tabibin atanması istenmiştir. Fakat hükümet tabib yollayamayaca-

ğından; oradan bir yetkilinin temin edilmesine karar verir. Hüdâvendi-

gar(Bursa) Vilâyetleri’nden yazılan takrirde Aydın ve çevresinde teşkil olunan 

kordonlara ilaveler yapılması istenmiştir. İzmir Sancağı’nda hastalıktan dolayı 

ölümler oluştuğu belirtilmiştir. Hastalığın ne tür ve çeşitte bulunduğu da tam 

                                                           
9 Mültezimlik, Osmanlılar ’da devlete ait vergi gelirinin özel bir şahsa verilmesini ifade eden bir 
terimdir. Bu sisteme de “İltizam Sistemi” denir. (Genç 2000:154-158). 
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bir muammadır( BOA, BEO,261, 19548). Bu belgenin yollanmasından bir ay 

sonra 14 Eylül 1893  ‘te “Hamidiye” adı ile bir karantinanın kurulduğunu gö-

rüyoruz. Daha sonra ise kurulan bu karantinanın yerinin değiştirilmesi istenir. 

İzmir’den çıktıktan sonra ilk uğranılan karantina güzergâhı Hamidiye Karanti-

nası (Balıkesir -Bandırma yolu üzerinde) dir. 18 Eylül 1893 (Rumi 6 Eylül 

1309 ) tarihinde gelen belgede Hamidiye Karantinası’nın yerinin değiştirilme-

sinin veya daha uygun bir yere taşınmasının istendiğini görüyoruz. Belgede, 

Hamidiye Karantinası’nın şimdiki yerinde bırakılması kararı alınmıştır. Bölge-

deki uygulamaların biran evvel yapılması için görevli olarak İzmir Karantinası 

Müdürü Enveri Bey gönderilmiştir(BOA, MV,76,35). 

28 Temmuz 1894  (R 16 Temmuz 1310)  tarihinde Aydın Vilayeti ve çev-

resindeki vilayetlerde Balkanlardan gelecek salgınların önlenmesi amacıyla bir 

kordon oluşturulmuştur. İlk kordon; Aynaroz’dan Maronya’ya kadar uzanan 

geniş bir hattı10 kapsar. Bu Balkanlar tarafında uygulanan kordondur.  Dedea-

ğaç ‘tan İzmir sahilindeki Klozeman(Urla) Karantinasına kadar uzanan bölge-

de, 24 saat ihtiyat karantinasının uygulanması istenmiştir. Tathirat (temizle-

me) ve tahcirat (tecrit etme) yapılması uygun görülmüştür.  

Karadeniz sahilinde(Bahri Siyah)  Fatsa’dan Sinop’a kadar olan diğer 

hatta, Sinop hariç tutulmak üzere, ihtiyat karantinası uygulanmasına son ve-

rilmiştir. Bu bölgede karantina, beş günden 24 saate indirilmiştir. Bununla 

birlikte üçüncü bir hatta Karantina Meclisi kararıyla, Nefsi Konya’da koleranın 

şiddetinin artış göstermesiyle, Eskiburun’dan11 Marmaris’ e kadar uzanan sa-

hada, adı anılan iki yer hariç tutulmak üzere, Karadeniz’den gelecek deniz yol-

cularına, Klozemen(Urla ) ve Beyrut Karantinalarında beş gün, karantina uygu-

laması istenir( BOA, YAHUS,304,31). Görüldüğü üzere Balkanlarda uygulanan 

karantina Aydın Vilayeti için tehditkâr olmuştur. Karadeniz’de belli alanlarda 

karantina uygulanmıştır. Konya Vilayeti’nde oluşan hastalık için ise denizden 

önlem alınması gerekli görüldüğünden Urla ve Beyrut’taki karantinalarda hiz-

met verilmiştir. 

30 Ağustos 1895  ( R 18 Ağustos 1309)  tarihli belgede Aydın Vilâyeti ve 

Konya Vilayeti’nde hastalık olduğu için karantina uygulanması, çevre vilayetle-

re hastalığın sıçramaması için önlem alınması istenmiştir.  İki vilayette de has-

talık vardır. Hastalığın ne çeşit olduğu belgede belirtilmez.  Her iki vilâyette 

karantina işlerinin uygulanması için istenilen memurlar bin askeri(neferi 

                                                           
10 Aynaroz; Kuzeydoğu Yunanistan’ da, Makedonya Bölgesi’nde yarımadadır. Maronya, (Ma-
runya- Yahyabeyli)Yunanistan’ın kuzeydoğu tarafında Radolpi’ye bağlıdır.   
11 Bodrum’un Yalıkavak semtinde bulunan Geriş Köyü(Kandiba) Bodrum ilçesine bağlıdır. Eski-
burun’da buraya bağlı bir yerdir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yahyabeyli
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)geçmiştir. Görevlilerin ücretlerinin, giyim kuşam ve çeşitli masraflarının halk-

tan karşılanması istenmiştir. Karantina kordonlarında, hem çalışan görevlile-

rin; hem de karantinaya alınanların güvenlik ve sıhhi koşulları da önemlidir. 

Daha fazla askerin toplanması ve teslimi, masraflara neden olacaktır. Mevsim 

tam da aşar vergisinin(Müslümanlardan alınan toprak vergisi) toplandığı za-

man olduğundan, işlerin aksamaması ; (Erkal ve Tabakoğlu 2007:97-103) uy-

gulanan tedbirlerin etrafa zarar verilmeden gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

Vilâyetlerde uygulanan karantina kordonlarında zaten kırkar ellişer asker dö-

nüşümlü olarak görev yapmaktadır.  Bu sebepten kordonlar devam ettiği 

müddetçe nefer sayısının artırılmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir (BOA, 

MV,76,5). Görüldüğü gibi karantinada memur yetersizliği işlerin aksamasına 

sebebiyet vermiştir. 

Aydın Vilâyeti’nin sağlık durumunun temin edilmesi aynı zamanda 

Hüdâvendigar (Bursa) Vilâyeti’nin de sağlık güvenliği için önemlidir.  28 Hazi-

ran 1900  (R 15 Haziran 1316)’da gelen belgede Sıhhiye Nezâreti kararıyla 

Aydın Vilâyeti sınırlarında kordonlar oluşturmak kaydıyla Karesi (Balıkesir), 

Karahisar(Afyon)  ve Kütahya sancâkları tarafındaki demiryolları ve yollar-

da(şose) on gün karantina uygulanması istenmiştir. Belgede hastalık adı anıl-

maz. Bunun yanında, bu uygulamada ana güzergâhlar dışında, aradaki küçük 

yolların da göz önüne bulundurulması özellikle vurgulanır. Bu sayılan vilâyet-

lerdeki toprakların oldukça geniş olduğu düşünülürse; bu kadar geniş bir 

alanda sağlık uygulamalarının zorluğundan bahsedilir. Bu yolların sağlık ko-

rumasının belediye tabipleriyle sağlanamayacağı düşünüldüğünden; karanti-

naların bir aya kadar çıkarılması istenmiştir. Aydın Vilayeti yolcularının on gün 

karantinaya tabi tutulması istenir. Yine aynı belgede Aydın Vilâyeti’ne gelen 

yolcuların, bir belediye tabibi tarafından muayene edilmesinin; buradaki ka-

rantina süresinin uzamasına sebep olacağı düşünülmüştür. Bu yüzden bölgeye 

belediye tabibinin gönderilmesi istenir (BOA, DH, MKT,2366,117,8).Görüldüğü 

gibi geniş karantinalarda daha fazla görevliye ihtiyaç duyulmuş yerel yönetim-

lerden ayrıca yardım istenmiş, işlerin hızlandırılması sağlanmıştır. 

 Aydın Vilayeti için gelen belgelerden biri de karantina bütçeleri ile ala-

kalıdır. Karantinaların tamirinin farklı vilâyet bütçelerinden karşılandığını 

görüyoruz. 25 Ekim 1894(  R 13 Teşrini Evvel 1310)tarihinde Aydın Vilaye-

ti’ndeki  İzmir Karantinası’nın  tamir ücreti olan  keşif masrafının; Beyrut 

Vilâyeti’nin 1892/93 (H 1310) senesi genel bütçesi’nden karşılanmasına karar 

verilmiştir (BOA,ŞD,2642,18). Ücret 5525 kuruştur. Devlet bu şekilde yapıla-
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cak olan çeşitli masrafları, farklı vilâyet bütçelerinden temin etme yoluna gi-

debilmektedir.  

Batı Anadolu’da Aydın Vilayeti’nde karantina uygulamalarında işlerin 

aksamasının en önemli nedeni memur yetersizliğidir. Bu nedenle karantina-

larda işlemler çok uzun sürmektedir. Görüldüğü gibi Aydın Vilâyeti’nin Konya 

ve Bursa(Hüdavendigar) Vilâyetleriyle kara bağlantıları düşünüldüğünde, böl-

genin sağlık açısından güvenliği, diğer vilâyetlerde olan sıhhi durumun güvenli 

oluşuna bağlıdır. Bunun tam tersi olduğu durumda ise, bütün vilâyetlerin has-

talıklardan etkilenmemesi mümkün değildir. Vilayetler arasında sağlanan kor-

donlar ve kurulan karantinalarda gündelik işlerin aksamasının önlenmesine 

çalışıldığını görüyoruz. Karantinadaki işlemlerin aksamaması için civar vilayet-

lerden memur getirtilmiştir. Bu kordonlara tabiplerle beraber memurlar da 

yollanmış; Aydın Vilayeti’nde bir sıhhiye ağı kurulmaya çalışılmıştır.  

  

II-MENTEŞE KARANTİNALARI  

Menteşe Sancağı’nda, XIX. yüzyılda toplamda 15 adet karantina olduğu-

nu görüyoruz. Bunlardan en önemlileri Bodrum, Milas, Marmaris ve Mekri 

(Fethiye) karantinalarıdır.  

 Muğla Sancağı’nın kazâ’larında Muğla merkezle beraber Gökabad, 

Yerkesi, Dadya(Datça)  ,Tarahiye, Mandalyat, Milas, Saravalos, Bodrum, Germe, 

Karaabad, Tavas, Mekri(Fethiye), Pırnaz(Dalaman) ve Köyceğiz’de karantina 

vardır. İzmir Sancağı’ndaki Kilizman(Urla)  Karantinası’nın Aydın Vilâyeti adı-

na yaptığı iş büyüktür. İstanbul’dan ve Hicaz’dan gelen deniz yolcularının da 

büyük ölçüde sağlık güvenliğini bu karantinayla sağlanmıştır. Şimdi Başbakan-

lık Osmanlı Arşivi belgelerinde adı geçen karantinaları tek tek verelim. 

 

a-Bodrum Karantinası 

Bodrum, Menteşe Sancağı’nın en önemli kazâlarından biridir. 1838 yı-

lında Bodrum’a uğrayan Elliot, Bodrum şehrinde veba olduğunu; şehrin içeri-

sine alınmadıklarını belirtir. Mavi bulutlarla   kaplı, uzak tepelerin  ardındaki 

şehre gidemeyip geri döndüklerini yazar( Elliot 1838:164)..Bodrum’da çeşitli  

zamanlarda birçok hastalığın görüldüğünü de biliyoruz( Baykara 2016:.58-77). 

Bodrum’da karantinanın bulunduğu yer, Çarşı Mahallesi, Karantina 

Mevkii’ndedir. Bu karantinanın adı 1841’ de karantina kurulan yerler arasında 

geçer. Menteşe Karantinası müdürü 1000 kuruş maaş; tabibi 750 kuruş maaş 

almaktadır. Menteşe Karantinası ilk kurulan karantinalarda yer alsa da; daha 

sonra Bodrum’a bağlandığından kapatılmıştır (Sarıyıldız 1994:36). Bodrum’un 
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karantina müdürüne bu dönemde 1250 kuruş; tabibe ise 1000 kuruş aylık 

ödenmektedir (Çadırcı 2013: 310)12. 

1841/42 yılında (H 1257) Bodrum Karantinası 300 kuruşa kiralanan bir 

odadır( BOA, MM,9188). Kısa bir süre sonra buranın ayrı bir binaya taşındığını 

görürüz. Fakat bu yeni bina uygun koşullara sahip değildir. 24 Haziran 1841  

(H 12 Ramazan 1257)  tarihinde Menteşe Karantinası’nın Bodrum’a bağlanma-

sı nedeniyle Bodrum Karantinası genişlemek durumunda kalmıştır. Karantina 

müdürü bulunan İbrahim Ağa’nın karantinayı iyi idare edemediğinden görevi-

ne son verilmiştir. Karantina Meclisi(Meclisi Tahaffûz)nin de uygun bulmasıyla 

buraya Kuleli Karantinası’nda görevli mülazımlardan Abdülgayret Efendi 

atanmıştır( BOA, C.SH,1133,23).Bu kişi belgelerde adı geçen ilk karantina mü-

dürüdür. Temettularda13 1844/45’te karantina memûru olarak Bodrum mer-

kez kasabada Yeni Mahalle’de Abdülgayret Efendi’nin adı geçer (Baykara 

2013:121). 

4 Mayıs 1846 (R 22 Nisan 1262) yılındaki belgede Bodrum Karantinası 

yapılmak istenen yer, sahiplerinden alınarak kira bedeli karşılığında kullanıl-

mak istenmiştir. Toplamda senelik 4000 kuruş; yani aylık olarak 330 kuruşa 

gelen bir kira bedeli ödenmektedir. Karantina için bina çok uygundur. Kızılhi-

sarlı Mustafa Paşa ve oğlu Cafer Bey, Bodrum’un ileri gelenlerindendir ve bu 

kişilerin bölgede vakıfları da vardır(Baykara 2013:70-74).Karantina arazisi, bu 

kişilerin ailesine aittir. Bu arazinin kira bedeli, devlet tarafından uzun zaman 

verilmemiştir. Verilmeyen birikmiş kiraların yer sahiplerine ödenmesini is-

tenmiştir. Gelen belgede ücretin kaymakamlıkça verilmesi uygun bulunmuştur 

(BOA, CSH,15,720). Bodrum Karantinası’nın çalışmaması, bu bölgedeki iş yü-

künü Katif 14 Karantinası’na yönlendirmiştir(Mustafa 2002: 44-45). Belgeler-

den anladığımız kadarıyla, karantina hizmetini durdurmuş ve binanın sahibi 

de kirasını alamamıştır. Bodrum Karantinası çalışmadığı için iş yükü Katif’e 

aktarılmıştır.  

 Osmanlı Devleti’nde memurlar; gerektiğinde görevden alınır-

lar(azl);yer de değiştirirlerdi buna Becayiş denirdi 15 .Yine 19 Ocak 1846( H 21 

Muharrem 1262) ‘de gelen belgede Bodrum’da becayiş uygulanmıştır. Bodrum 

Karantinası müdürü Ragıb Ağa Varna’ya; Varna Müdürü Mustafa Ağa’nın Bod-

                                                           
12 Bodrum’un etrafında Rodos ve İstanköy’de de karantina vardır. (Nelson 2011:434-436). 
13 Temettüat Defterleri bulunduğu döneme ve ait olduğu bölgeye ilişkin sosyo-ekonomik ve 
demografik yapı hakkında mükemmel ve teferruatlı bilgiler sunar. 
14 Katif, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesi'nde bulunan bir şehirdir. Şehir, Basra Körfezi'nin kıyı-
sında yer almaktadır. 
15 Becayiş: Karşılıklı yer değiştirmedir.  
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rum’a becayişi yapılır(BOA, DVN,14,1.4). 4 Mayıs 1850  (R 22 Nisan 1266) ta-

rihinde uygulanan başka bir becayiş ise, Bodrum Müdürü Sofu ve Kuşadası 

Müdürü Şakir Bey’in karşılıklı becayişidir (BOA, DVN,57,89).  

27 Nisan 1848  (R 15 Nisan 1264)’ de gelen belgede arazi sahipleri ka-

rantinanın kirasına zam yapılmasını istemiştir. Arazi sahibi Tophaneyi Ami-

re’den, 1848/1264 senesi haziranından sonra olmak üzere aylık 800 kuruş 

kira bedeli istemiştir.  İlçe genel bütçesi, artışın 400 kuruş olarak uygulanma-

sını uygun bulmuş; şahsın daha önce aldığı kiraya ek olarak 70 kuruş zam ya-

pılmıştır(BOA,İDH, 175,9430).  

Karantina binası ilk açıldığı zaman kiralanmıştır. Bina harap olduğundan 

ihtiyaca yeteri kadar cevap verememektedir.  15 Ağustos 1847( H 3 Ramazan 

1263 )tarihinde Bodrum Tersanesi16 içinde Karantina işleri için yeni bir yer 

tahsis edilmiştir (BOA, MKT,72,88). Bununla beraber işlerin yoluna koyulma-

sından sonra, tersanenin tekrar kendi kullanım alanına devam etmesi vurgu-

lanmıştır.   

19 Ağustos 1848  (H 19 Ramazan 1264) tarihinde Bodrum Karantina 

müdürü ile ilgili kayıtlar, atamalarla alakalıdır. Buraya yeni tayin edilen Arif 

Ağa’nın 3 aylık maaşı 2400 kuruştur. Ragıb Ağa üç aylık maaşını alamamıştır 

ve gerekli ödemelerin yapılmasını istemiştir. Belgeden Bodrum Karantina Mü-

dürü’nün maaşının 1000 kuruştan 800 kuruşa indirildiğini görüyoruz(BOA, 

CSH, 21,1050) .  Burası ile ilgili diğer belge atama ile ilgilidir. 25 Nisan 1848   

(H 21 Cemazielevvel 1264) tarihinde Tophaneyi Amire Müşîrliği’ne yazılan 

takrirde Bodrum Karantinası’na Mehmet Ağa atanmıştır (BOA, MKT,130,76). 

25 Temmuz 1853(H 18 Şevval 69) tarihindeki belgede Gelibolu Karantina Mü-

dürü Ahmet Efendi Bodrum Karantinasına; Gelibolu Karantinası’na ise müla-

zım Hasan Ağa atanmıştır (BOA, C.SH,9,421).  

Karantinalar kaçak girişler ve ihlaller için de bir güvenlik mekanizması-

dır. 19 Mayıs 1850  ( H 7 Recep 1266)  tarihinde Bodrum’a kaçak olarak hasta 

kişilerin girmeye çalıştığını görüyoruz. Bodrum Kaza Müdürü Salih Ağa’nın 

yakınlarından Mustafa ile kardeşi asker İbrahim, hasta oldukları halde Kadı 

Kalesi’nden17 Bodrum’a bir Boşnak kayığıyla gelmişlerdir( BOA, 

MKT,MVL,24,65).. Gelenlerin hasta olduğu haberi alınmışsa da, bu kişiler ka-

rantina tabibini dövmüşler ve zorla götürüp prangaya vurmuşlardır. Kaçak 

giren hastalıklı kişiler, karantinaya giderek Kadının da hazır bulunduğu me-

                                                           
16 Bodrum Tersanesi hakkında gerekli bilgi için bknz:(Baykara, 2013:169-177) 
17 Kadı Kalesi, Bodrum Yarımadası’nın en batı ucunda yer alır. Turgut Reis ile Gümüşlük ara-
sında kalan bir bölgedir.  
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kanda karantina müdür tabibini istemişlerdir. Bu olayların oluşmasına engel 

olamadığı gerekçesiyle kazâ müdürü, mağdur da olmasına rağmen,  bu işteki 

beceriksizliği yüzünden azl edilmiştir.  1 Haziran 1850 (R 20 Mayıs 1266) tari-

hinde Bodrum Kazâ’ Müdürü Salih Ağa yerine, göreve Salih Bey getirilmiştir. 

Huzursuzluğu çıkaran hasta kişiler, devlet memûrlarını darb etmiş olmaların-

dan dolayı, haklarında ceza kanunlarının öngördüğü cezaya çarptırılmıştır 

BOA, MKT, MVL,24,65).Olaya sebep olanlar yaptıklarını inkâr etmiştir. Bu kişi-

ler, Menteşe Kaymakamı Osman Ağa’nın yanına ve oradan da yargılanmak üze-

re Aydın Sancağı’na gönderilmişlerdir. Mahkeme sırasında Bodrum Müftüsü 

Ağa ve Hacı Hasan Ağa, Hacı Şerif Ağa olayla ilgili olarak şahitlik yapmıştır. İşin 

ilginç yanı mahkemenin basılmış ve davanın görülmesine engel olunmak is-

tenmiştir. Bu işlemin ne şekilde cezalandırıldığının cevabı ise gelen diğer bel-

gededir. Şahıslar üç yıl kürek cezasına mahkûm olmuştur (BOA, A.MKT. MVL 

231,8). Karantina ile ilgili diğer belgelerde burada meydana gelen bir olayla 

ilgili olarak Fethi Paşa’ya gelen yazıdır; ama durum ile ilgili bilgi verilmez 

(BOA, MKT, NZD,13,72) . Gelen belgenin içeriği hakkında hiçbir açıklama yok-

tur.  

17 Ekim 1854 tarihinde gelen karantina ile ilgili diğer belge de görev izni 

ile alakalıdır. Bodrum Karantina Müdürü Sefid görevinden bir müddet izin 

istemiştir (BOA, MKT,NZD, 119,54-1). Karantinanın kurulma nedenlerinden 

biri de limanlarda yaşanan kaçakların ve suisti’mâllerin önlenmek istenmesi-

dir. Gelen diğer bir belgede kaçaklar ihbar edilir. Karantina memûrlarının ba-

zen kaçak ihbarlarını haber verdiğini de görüyoruz. 17 Ekim 1854 tarihinde 

Bodrum Karantina müdürü Sefid, Bodrum’daki Karatoprak İskelesi’ne üskafi 

kayıklarla yanaşan Midillili Kaptan Yorgo’yu; kaçak arpa ve eşya taşımasından 

dolayı ihbar etmiştir( BOA, MKT, NZD, 119,54-2 ). Dâhiliye Vekâleti kaçakların 

önlenmesini ve bu gibi olayların önünün alınmasını istemiştir. 

1856/ 57 (H 1272) yılında gelen belgelerde Bodrum Karantinası’na 

1912 kuruş, 28 para harcanarak yeni bir oda ilave edildiğini görüyoruz.10 

Mart 1898  ( R 26 Şubat 1313) tarihinde Katif Karantinası’nın yeniden inşâsı 

için, Bodrum Karantinası’nın ise parmaklıklarının yapılması için toplamda 

4.395,5 kuruşun;1898/99 (H 1314 )senesi Sıhhîye Tahsisatı’nın bütçesinden 

temin edilmek istendiği Aydın Vilâyeti’ne bildirilmiştir (BOA, MKT, MHM, 

575,7). Talepler uygun görülmüş gerekli izin verilmiştir.   

Belgelerde Bodrum Karantinası’nın iç mekân yapısı hakkında da bilgi 

vardır. Karantina iki oda ve bir paranoryadan(Paravan)  oluşur (BOA, 

İMVL,414,18073). Bu karantina binası, miri (devlet ) arazi üzerindedir. Tersa-
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ne içinde bulunan bu bina yerine, yeniden bir karantina yapılması istenmekte-

dir. Yapılması düşünülen binanın keşif masrafı 15.000 kuruştur. Bunun dışında 

iki adet ahşap köprünün masrafı 1700 kuruş ve İzmid Sancağı’nın beş adet 

yangın tulumbasının 3000 kuruş olan masrafı; İzmid halkının 1857/58( H 

1274) senesi vergi bütçesinden karşılanmak istenmiştir. Bu gelen emirin, Bod-

rum Karantinası ile ilgili olan yapım masrafı kısmı,  karantinanın tamir edile-

meyecek durumda olması nedeniyle ertelenmiştir. Devlet Bodrum’a yapılacak 

yeni karantinayı fazla ücret tuttuğu için onaylamaz. Bunun dışında iki köprü-

nün yapım masrafını onaylar (BOA, İMVL,414,18073). Bu ödemeler, devlet 

tarafından tayin edilmiş olan bütçede hesap haddini aşmadığı için onaylanmış-

tır (BOA, MVL, 44,583) . 

5 Kasım 1901 ( R 23 Teşrini Evvel 1317 )tarihli gelen belgede bu sefer 

Bodrum Karantinası’nın yeniden inşâsı için gerekli olan belgeler yollanmış-

tır:“Bodrum Karantinahanesi’nin keyfiyet inşâ’sına aid keşif ve münakása evrâkı 

badehu iâde olunmak üzere “şeklinde belirtilir(BOA, ŞD,2712, 56) 1901 (H 

1319) yılında Bodrum Karantinası’nın yeniden inşâ’sı ile alakalı olarak Aydın 

Vilâyeti’ne belge yazılmıştır(BOA, İSH, 1319/n-1, 1319) .Aynı yıl gelen diğer 

belgede karantinanın yeniden inşası ile ilgi gerekli masrafın bildirilmesi is-

tenmiştir. Belgede “ Bodrum Karantinahanesi’nin müceddeden inşâ’sı için iktizâ’ 

eden mebaliğe dair “şeklinde ifade vardır (BOA, MKT, MHM, 567,23). Bu iki 

belge arasında çok zaman farkı olmamasına rağmen; yapılacak olan inşaatın 

gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında başka belge olmadığı için, binanın inşa-

sının yapılıp yapılmadığını tam olarak bilemiyoruz. 

Bodrum, Menteşe Sancağı’nın en işlek karantinasıdır. Yine Bodrum 

Kazâ’sı’nda başka karantinalar da bulunur. Bunlar Bodrum kadar büyük değil-

dir.1859/60 senesinde (H 1276) Bitez, Güllük ve Asin Kalesi’nde 18de karanti-

na oluşturulmuştur. Bodrum Karantinası tabip olan tek yerdir. Buradan da bu 

bölgeye verilen önem rahatlıkla anlaşılabilir. Tablo 2 ‘de görüldüğü gibi 

1844/45 yılında Bodrum, içinde tabib olan tek karantinadır (BOA, ML. 

MSF,d,5392). Gökabad, Yerkesi, Dadya, Taraça, Mandalyat, Germe, Karaabad, 

Tavas ve Pırnaz’da sadece karantina memûrlukları bulunur. Bununla beraber 

Muğla ve Bodrum’da katib vardır. Milas, Saravalos, Bodrum, Mekri çift gardi-

yanlı karantinalardır. Karantina müdür maaşının en fazla olduğu yer de yine 

                                                           
18 Bitez, Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı bir mahalledir. Bodrum'a 8 km uzaklıkta yer alır. 
Güllük, Milas-Bodrum karayolu üzerinde, Milas-Bodrum Havalimanı kavşağından ayrılan 
8 km’lik bir sapakdan varılan ve aynı adı taşıyan körfezi (Güllük Körfezi; Mandalya Körfe-
zi olarak da anılır) kucaklayan koyda yer alan şirin bir sahil yerleşim bölgesidir. 
Asin, Bodrum ve Güllük arasında bir liman yerleşimidir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fla
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bodrum,_Mu%C4%9Fla
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mahalle
https://tr.wikipedia.org/wiki/Milas
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bodrum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Milas-Bodrum_Havaliman%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCll%C3%BCk_K%C3%B6rfezi
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandalya_K%C3%B6rfezi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandalya_K%C3%B6rfezi&action=edit&redlink=1
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Bodrum Karantinası’dır. Karantinalar ilgili diğer bir unsur da gayrimüslimle-

rinde burada memur olarak görev yapmasıdır. Osmanlı Devleti için ayrı bir 

kaynak olan salnamelerde 1883 yılında ilk gördüğümüz karantina memûrluğu 

Bodrum ‘a aittir. Burada gardiyan da vardır.1890 ‘da Mekri Kazâsı’nın karanti-

na memuru göreve başlar. Bu karantinayı 1893’te Köyceğiz Kazâsı; 1895’te 

Marmaris Kazâsı;  1894’da Milas Kazâsı’nda kurulan karantinalar izler. Zaman 

içinde kazâlarda karantinaların arttığı ve yeni teşkilatlanmalarla sağlık koşul-

larının daha düzenli hale getirilerek kurumlaştığı görülür. (Bakınız Ek 1) . 

 

Tablo 2 

Aydın Vilayet Salnameleri’nde Menteşe Sancağı’ndaki Karantina Memûr-

ları19 
Yıl Kazâ’  Karantina Memûru  Gardiyan  
(H 1301-1883-84) Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi Mustafa Efendi 
(H 1304-1886-87) Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  
(H 1306-1889-90) Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  
(H 1308-1890-91) Mekri Kazâ’sı Rasim Efendi  

Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  
(H 1311-1893-94) Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  

Köyceğiz Kazâ’sı Saffet Efendi  
(H 1312-1894-95) Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  

Milas Kazâ’sı Saffet Efendi  
(H 1313-1895-96) Marmaris 

Kazâ’sı 
Kapudan-ı EvvelAğası 
Aziz 

 

Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  
(H 1314-1896-97) Bodrum Kazâ’sı Hacı Ali Efendi  

Mekri Kazâ’sı Saffet Efendi  
Milas Kazâ’sı Feyzullah Efendi  

(H 1316-1898-99) Bodrum Kazâ’sı Rüştü Efendi  
(H 1320 -1902-03) Bodrum Kazâ’sı Recep Efendi  
(H 1326 -1908-09) Bodrum Kazâ’sı Recep Efendi  

 

b -Mekri (Fethiye)  Karantinası  

Fethiye’nin karantina binası limanın iç kısmındadır.  1847/48 tarihinde 

gelen ilk belgede, bu karantinanın, Bodrum’a bağlı olduğu bildirilmektedir. 

Buradan anladığımız Bodrum Karantinası’nın ilk kurulan karantina da olması 

sebebiyle, Mekri Karantinası’nın buraya bağlı olarak hizmet verdiğidir. Karan-

tinayla ilgili belge, 15 Nisan 1848 ( R 3 Nisan 1264) Bodrum’a bağlı olan Fethi-

ye İskelesi’nden yer satın alan pazarcı (bazargan) Apostolaki’nin karantina 

                                                           
19 Buradaki bilgiler Aydın Vilayet Salnameleri’nden derlenmiştir. 
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alanını işgal ederek inşaat yapmaya başladığıyla alakalıdır.  Karantina arazisi-

nin bu şekilde işgal edilmesi; halk sağlığı için de tehdit oluşturmuştur. Şahsın 

inşaatı başka yere yapması teklif edilmiş; hatta şahıs bu işe zorlanmıştır. Şah-

sın binası ve karantina yan yana bunduğundan;  bu durum sağlık açısından da 

tehlikelidir. Şahıs binayı inşa ederken deniz tabanını kazıklarla doldurmuştur. 

Yapılan inşaatın tekniğinde herhangi bir sorun yoktur. Çünkü bina, karantina 

sancağının bir kenarında kalmaktadır. Karantina Müdürü Esat Efendi, karanti-

na binasının yapılması için Mal Sandığı’ndan 1000 kuruş borç almış; fakat bi-

nanın yapımına bir türlü başlanamamıştır. Karantina binası hizmet ettiği süre 

zarfında kiralık bir bina olarak işletilmiştir. Karantina binasının, Muğla’dan işçi 

getirilerek biran evvel yapılması istenmiştir.     

Apostolaki inşâat için deniz tabanına sapladığı kazıklarla arazinin teme-

lini doldurmuştur. Binanın temeli için dört bin kuruş masraf yapmıştır. Bölge-

de doldurulmaya uygun bir alan yoktur;  binayı sürekli deniz suyu basar. Bina-

nın genişliği 40 arşın ve yüksekliği 46 arşındır (Hinz,1990:68)20.Devletin şahsa 

izin verdiği yasal ölçünün genişliği 38 arşın; yüksekliği 40 arşındır. Bu ölçü 

yaklaşık 25m ‘dir. Yani bina yasal sınırlarını da aşmıştır. Apostolaki’ye göre 

kazada binanın inşa edilmesinin kimseye zararı yoktur(BOA, MKT,132,40). Bu 

bina ile alakalı olaylar zinciri devam etmiştir.  

31 Temmuz 1850( H 21 Ramazan 1266 ) tarihinde Tophaneyi Amire 

Müşîri’ne verilen tezkerede şahsın; yirmi kadar adamla gelerek karantina 

sancâk direğini kopartıp denize attığı belirtilir. Mekri Meclisi tarafından Ceza-

yir Bahri Sefid Valisi’ne gönderilen mazbatada; oluşan durum nedeniyle sağlık 

şartları ihlal edilmiştir. Bununla beraber olayın başka şahıslara örnek olma-

sından korkulmaktadır; şahsın cezalandırılması istenmiştir (BOA, 

MVL,233,64). Fakat biz arşivde kişiye ceza verildiğiyle alakalı bir belge tespit 

edemedik.  

9 Mart 1862 ( H 8 Ramazan 1278 ) tarihli belgeye göre karantina uygu-

laması, sadece bu adla anılan binalarda yapılmamaktadır. Gelibolu Kaymakam-

lığı’na yazılan belgede Mekri Karantina Memûru Hasan Tahsin’nin, kazâya giriş 

şartlarında uygulanan kuralları ihlal ederek Hemşehrisi Osman Ağa’yı kazâ’ya 

soktuğu bildirilmiştir. Bu durumu gören kazâ’ müdürü bu adamı 10 saat hapse 

attırmıştır. Olay ile ilgili olarak Mekri Karantina memûrunun görevini ihmal 

ettiği vurgulanmış; kazâ müdürünün uygulattığı hapis uygun görülmemiş; mü-

                                                           
20Arşin ,zira olarak verilidir. Ortalama 0,66.5 metre dir. 
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dürün bu durum ile alakalı uyarılması istenmiştir. Yapılan işlem, sağlık şartla-

rına uygun görülmediğinden; bölgede bulunan bikarhaneye de karantina uygu-

lanması istenmiştir (BOA, MKT, NZD,366,92)21.  

Bölge ile ilgili diğer bir belge 14 Ağustos 1893 (R 2 Ağustos 1309) tari-

hinde Cezayir, Bahri Sefid, Yanya, Beyrut, Adana, Selanik, Köstence, Isparta, 

Girid, Haleb, Hüdâvendigar(Bursa) , Konya Vilâyeti ‘ne yazılmıştır. Belgede 

Ayvalık hariç tutulmak üzere Mekri’ye kadar olan Aydın Vilâyeti hattından 

çıkacak olan geminin “bulaşık add edilen hastalık nedeniyle”  İzmir ve Mekri’de 

on gün süreyle karantinaya tabi tutulması istenir. Hastalığın ne tür bir hastalık 

olduğu hakkında bilgi verilmemiştir.  Bu karantinadaki işlem deniz tarafında 

olan uygulamadır. Yine aynı şekilde, kara tarafında demiryolu ile İzmir şehrin-

den çıkanlar için de sağlık şartlarının kontrol edilmesinin gerekliliği vurgu-

lanmıştır (BOA, BEO,257,19256)22.14 Ağustos 1893 tarihli belgede gördüğü-

müz gibi karantina hem karadan hem denizden yayılan hastalığın ortadan kal-

dırılması ve durdurulması amacıyla geniş bir alanda uygulanmaktadır.  

27 Ekim 1893  ( H 16 Rebiül Ahir 1311) tarihli belgeyle Tunus’un Havse-

le Limanı’ndan gelecek olanların on iki gün ile on beş gün arasında karantinada 

tutulması istenmiştir. Gelenlerin on iki gün tutulmak yerine 24 saat karantina-

ya alınması; eğer hastalığa rastlanmazsa karantinanın kaldırılması, Mekri Ka-

zası’ndan den Ayvalık’a kadar olan bütün Aydın sahillerindeki limanlarda bu 

usulün uygulanmasına dair yazı gönderilmiştir(BOA, DH, MKT, 158,29  ‘den 

aktaran:  Yiğit ve Karayumak 2012: 67-68).Görüldüğü gibi Kuzey Afrika‘dan 

Akdeniz’e uzanan çizgide, hastalıklar birçok yeri tehdit etmektedir. 

18 Eylül 1894( H 18 Rebiül Evvel 1312)  tarihinde atama ile ilgili bir ka-

yıt dikkati çeker. Anne Hayriye Hanım büyük oğlu Saffet Efendi’yi görev yaptığı 

Mekri (Fethiye) Karantina Memûrluğundan Cidde Karantinası’na tayin edilme-

si için arzuhal vermiştir. Annenin üç oğlu da küçük olduğundan ve eşi de Mek-

ke’de ambar müdürü olarak görev yaptığından, büyük oğlunun Cidde’ye atan-

masının yapılmasını ister( BOA, BEO,35,386).Gelen diğer belgede, bu isteğin 

yerine getirilmesi için düzenlemelerin yapıldığını biliyoruz(BOA, BEO, 35,856). 

                                                           
21 Be(i)kar,Farsça “ Evlenmemiş kimse” demektir. Bikarhane’nin iki anlamı vardır.  1. Bekârların 
kalması için ayrılmış veya düzenlenmiş oda. 2. Bekârların yaşadığı müstakil eve denir. (TS). 
22.Belgede :” “Aydın Vilâyeti’nden ve vilâyetin mütecavereye gideceklerin bir iki mahâllde mevakî 
tahaffûz teşkîl olunarak on gün karantinaya vaz’ı hakkında geçit mahâllerine tahtı muhâfazaya 
alınması Meclisi Sıhhîye karârıyla beyân olunur “şeklinde belirtilir.  İlk demiryolunun 1856 yılın-
da İngilizlere verilen imtiyazla İzmir-Aydın arasında yapıldığı bilinir. (Vedat, 1970:156; Kurmuş 
,1982:.20). 
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Görüldüğü gibi ailede birlik sağlamak adına, devlet memuru olanların ailesinin 

bulunduğu şehre tayin edildiğini görüyoruz. 

 Bilindiği gibi karantina uygulanan alanlardan karantina vergisi alın-

maktadır. Karantina memurlarının maaşları alınan bu vergiyle karşılanır.14 

Mayıs 1914 ( R 1 Mayıs 1330 ) tarihinde Mısır Hidiviyeti'nin emrinde işleyen” 

Dalaman”  vapurundan Mekri Karantina Memûrluğu’nca gereksiz yere vergi 

alınması şikâyet edilir. Bu durumla alakalı  ”Sıhhiye Nizâmnamesi” hükümle-

rine göre hareket edilmesi için yetkililere emir verilmiştir. Mısır Hidivinin ida-

resindeki vapurlar, Mekri- Sarsala- Dalyan; Marmaris- Rodos arasında işleye-

rek mal naklîyatında bulunmaktadır. Fethiye Limanı'nda maden taşıyan kayık-

lardan Sıhhiye vergisi(Rüsûmu )alınması gerektiği de bu belgede vurgulanan 

diğer bir unsurdur (BOA,DH,İD,193,7)23. Bu bölgenin Osmanlı kazası olduğu ve 

vergi indirimi olması gerekliliği vurgulanmıştır. Yapılan şikâyet haksız görül-

müştür. Yani aslında ihlal olarak görülen bu unsur, olağan olan bir verginin 

alınmasından ibarettir.  

Görüldüğü gibi Mekri Karantinası da diğer karantinalar kadar çok önem-

lidir. Buranın önce Bodrum’a bağlı olarak işlediğini görüyoruz. XIX. yüzyılda 

Fethiye’de krom ve manganez madenleri de işletilmekte, ihraç edilmektedir.  

Bu yüzden maden taşıyan kayıklardan da sıhhiye rüsumu alınmaktadır. Bölge-

deki bu bina, sıhhi güvenlik yanında, özellikle diğer karantinalar gibi hem içte 

hem dışta işleyen gemiler için kontrol noktasıdır.   

 

c-Marmaris Karantinası 

Marmaris Karantinası da diğer kazâlarda olduğu gibi limanda yer almak-

taydı. Bu binanın yeri iki defa değiştirilmiştir. Bu bina ile ilgili değişmeyen tek 

şey ise, yerinin daima limanda olmasıdır. 1940‘larda Karantinacı Ali adıyla bir 

de karantina memûrundan bahsedilmektedir. Bugün burada Osmanlı’dan kal-

ma herhangi bir bina, Marmaris Kalesi hariç,  bulunmamaktadır. Hemen kale-

nin sağ tarafında bulunan Marmaris Liman Dairesi ise bugün limanın içindedir.  

Bu bina da eskiden beri bulunduğu yerdedir; fakat yeniden inşâ edilmiştir. 

 Karantina ile ilgili ilk kayıt, tamirle ilgilidir. 6 Ekim 1864 ( R 24 Eylül 

1280)tarihinde Rodos Adası’na bağlı olan Marmaris Kazâsı’nda24 ayrı bir ka-

rantinada memûru olduğunu belgelerden öğrenebiliyoruz (Baykara Taşkaya  

2015:18). Marmaris’te bulunan karantina binasının 1900 kuruş masraf ile ta-

miri istenmiştir. Karantinanın bulunduğu yerin stratejik olarak önemli olduğu 

                                                           
23 Sarsala;  Dalaman’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, Fethiye Körfezi 'nde bir liman bölgesidir. 
24 Marmaris Kazası, Rodos Adası’ na (Cezire ) bağlı olarak geçer. 

https://eksisozluk.com/?q=fethiye+k%c3%b6rfezi
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da vurgulanmıştır. Binanın tamirinin bitirilmesi için 1000 kuruş para tahsis 

edilmiştir(BOA, MVL,794,46 ve BOA,MAD.d. 14038)25 .  

8 Kasım 1883 ( R 27 Teşrini Evvel 1299) tarihinde diğer bir belgede 

Marmaris’teki Rus Gemisi’ne temiz izni (Pratica)verilmiştir.  Marmaris’te bek-

lemekte olan otuz gemide herhangi bir hastalık belirtisi bulunmadığı belirtilir. 

Bununla beraber Klozemen(Urla) Karantinası’nda sekiz geminin beklemekte 

olduğu bildirilmiştir. Bu anılan gemilerden otuz iki tanesi mülkiye gemisidir. 

Bekletilen hacıların26 da sağlık açısından iyi oldukları, hasta olanların ise iyi-

leştirildiğini vurgulanır(BOA, YPRK, SH,36,3)27 . 

Bölge ile alakalı diğer bir belge de yine gemilere temiz izni verilmesi 

hakkındadır. 21 Aralık 1883 ( R 9 Kanuni Evvel 1299)   ‘da Aydın Vilâyeti sını-

rında hastalık belirtisi bulunmadığı belirtilir. Rodos’ta bulunan memûr Doktor 

Zitro tarafından, Marmaris’te bekleyen 10 gemiye temiz izni verilmiştir(BOA, 

YPRK, SH 37,1)28. Viyana ve Canik Vapuru ile gelen hacıların sağlıklı olduğu, 

hastanede sekiz kişinin hasta bulunduğu, Marmaris’teki dört vapurun da temiz 

olduğu belirtilmiştir.31 Aralık 1883( R 19 Kanuni Evvel 1299)  tarihinde yine 

gelen diğer belgede Marmaris’te karantinada bekleyen sekiz geminin temiz 

oldukları bildirilmiştir(BOA, YPRK, SH, 44,1)29 .8 Ağustos 1894 ( 27 Temmuz 

1310 ) tarihinde yine hastalıklarla ilgili belge göze çarpar. Konya Vilâyeti’nin 

çeşitli yerlerinde koleranın30 hafiflemesine rağmen; İskenderun -Marmaris 

koridoru içerisindeki Karaman sahili bölgesinde oluşturulmuş olan karantina-

nın, yalnız Konya Vilâyeti sahil tarafına uygulanması istenmiş-

tir(BOA,YAHUS,305,65). Görüldüğü gibi hastalığın yaygınlaştığı taraflarda ka-

                                                           
25 Bu belge dışında aynı tarihte Maliyeden Müdevver Defterde “Marmaris Karantina binasının 
muhtacı tamiri” şeklinde verilen kayıtta da buradaki tamir belirtilir. Ne tür bir tamir olduğu ile 
ilgili bilgi verilmemiştir. 
26 Hacılara da karantina uygulanır. Bu uygulama 1844 yılında başlar. (Ünver.1940:948). 
27Belgede : “Doktor Zeyver tarâfından fi  27 Teşrini Sani sene 99 tarihiyle gelen üç kıtâ’ telgrafna-
mede bir Rusya  Sefinesi’ne bir  pratika  verilib Marmaris’te elyevm karantina zimninde bulunan 
otuz kıtâ’ sefine mevcûdatına ahvâl sıhhıyeleri ber kemâl bulunduğu beyân  ve İzmir Karantina 
İdaresi’nden tarih mezkûr ile alınan telgrafnamede dahi Klazomen Tahaffûzhanesi’nde karantina-
da bekleyen sekiz ve elyevm otuz iki mülkiye sefinesi mevcûdatıyla  haccacın sıhhiyeleri yolunda ve 
hastanelere nakil olunan hastanegana  dahi iyileşmekte  olduğu” şeklindedir.  
28Gelen belgede: “ İzmir Karantina İdaresi’nden 9 Kanuni evvel sene 99 tarihiyle keşide olunan 
telgrafnamede Viyana ve Canik vapuruyla gelen haccaca pratika verildiği ve hastahanede bulunan 
sekiz nefer hastadan başka tahaffûzhanede kimesne kalmadığı ve kusuru kalan dört vapur ve 
birlikte sefinesi mevcudatına ve Aydın Vilâyet Sıhhiye Umûmiye’si berkemal olduğu iş’âr olunmuş “ 
şeklinde belirtilmiştir.  
29 Belgede :“Rodos’ta bulunan Sıhhîye Komisyonu’ndan 18 Kanuni Evvel sene 99 tarihiyle keşîde 
olunan telgrafnamede Marmaris’te karantinada bekleyen sekiz kıtâ’ sefine mevcûdatının ahval 
sıhhiyeleri berkemâl bulunduğu  “şeklinde belirtilmiştir.   
30 Kolera,” vibro cholerae” isimli bir bakterinin sebep olduğu ince bağırsak hastalığıdır. 
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rantinanın uygulanması istenmiştir. Konya Vilâyeti’nin sahil kısmına ise karan-

tina uygulamakla yetinilmiştir.  

24 Temmuz 1923 ‘te Lozan Antlaşması’nın imzalanması ile yeni bir dev-

let kurulmuştur. Denizlerdeki işleyiş içinde adalar ve Batı Anadolu’da canlı bir 

trafiğin olduğu biliniyor. İtalya, Fethiye’yi işgal ettiği 11 Mayıs 1919 sabahı, 

Bodrum’u da işgal etti. Mütareke döneminde yoğun İtalyan faaliyetlerine 

mâruz kalan Marmaris’de İtalyanlar tarafından, Fethiye ve Bodrum gibi 11 

Mayıs 1919 günü işgal edildi. İtalyanlar bölgede kaldıkları süre içinde birçok 

teşkilatı da kontrol altına aldılar(Çelebi 1999. 142-146)  Deniz teşkilatı da on-

ların yönetimindeydi.   Karantina ile ilgili son belge ise İtalyanlar için yapılan 

şikâyetle alakalıdır.22 Ekim 1924( R 22 Teşrini evvel 1340)’ta İtalyanların, 

hiçbir salgın hastalık olmadığı halde Marmaris'ten Rodos'a geliş- gidiş yapan 

gemilerden “ilaçlama” adı altında para aldığı şikâyet edilir.  Bu vergilendir-

menin on aydan beri sürmekte olduğu; İtalyanların, kişi başına on frank aldık-

ları da tespit edilmiştir. Osmanlı hükümeti durumun halka zarar verdiği fikrin-

dedir. İtalya Mümessilliği’ ne yazılan belgede Menteşe Vilâyeti’nde uygulanan 

bu harekete son vermesi istenmiştir(. BOA, HRİM,121,12). 

Marmaris Karantinası bulunduğu bölgede Mısır’dan gelen gemilerin, hacı 

taşıyan yolcu gemilerinin Akdeniz’de uğrak yeridir.  Bölgeye gelen belgeler de 

sürekli hastalık tedbirlerinin alınmasına yöneliktir. Diğer belgelerde ise temiz 

olan gemilere verilen temiz belgesi olan  “pratica” dan bahsedilmektedir. 

 

d-Milas Karantinası 

Milas’ın; Güllük, Güvercinlik ve Bodrum kıyılarında limanlarının bulun-

masından dolayı Milas’a karantinanın kurulmasıyla bu bölge de uygulama içine 

alınan yerlerden biri olmuştur. 1840 Temmuzunda Milas Muhassıllığına, iske-

lelerde de karantina açılması gerekliliği bildirilmiştir. Buraya memur olarak 

200 kuruş maaşla İbrahim Efendi ve 1000 kuruş maaşla bir tabibin görevlen-

dirilmesi istenmiştir. Burada ters olan durum ise memûrlar arasında maaşlar-

da birlik olmayışıdır. Örneğin; Bodrum Karantina tabibine 3000 kuruş maaş 

verilmiştir. Buna karşılık sancâk merkezindeki karantina memûrunun ve diğer 

kazâ’ memûrlarının daha az maaş aldıkları görülünce, 28 Temmuz 1840 tarihli 

yazı ile Bodrum karantina memûrunun da maaşının azaltılması kararlaştırıl-

mıştır (BOA,MM,No:9018). 

 İstanbul’dan yola çıkan gemilerin Muğla yolu üzerinde kuzey tarafta-

ki ilk güzergâhı İzmir’dir. İzmir’den sağlık taraması uygulanmadan gelen gemi-

lerin ilk durağı olan Milas’a gelen hastalık taşıyan gemiler, bölgeyi sağlık açı-
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sından tehlikeye sokmaktadır. Karantina ile ilgili ilk belge Milas Müftüsü ve 

vekilinin çektiği telgraftır. Müftü, sağlık tedbirlerinin uygulanmasına büyük 

özen gösterilmesini istemiştir. 25 Ağustos 1893 ( 13 Ağustos 1309)  tarihinde 

kazâlarda şüpheli hastalık bulunmadığı halde kazâlarda oluşan hastalıkların 

karadan ve denizden yapılan taramalarla sürekli kontrol edilmesinin önemini 

vurgulamıştır. Bu suretle İzmir’de bulaşıcı hastalık meydana geldiği zaman 

Klazomen(Urla) Karantinası’nda uygulanan karantinaya dikkat edilmesini vur-

gulamıştır. Milas’tan çektikleri telgrafnamede Müftü Mehmet Rüşdü ve Vekil 

Reisi İsa Klovenoz ve vekil Mösyö Menoli İzmir’e karadan gelecek eşya için 

geçerli olsa dahi; masrafı taraflardan alınmak kaydıyla uygun yerlerde karan-

tina oluşturulmasını istemiştir (BOA,BEO,266,198877).  

Milas’ın karantina teşkilatının örgütlenmesinde, bölgenin hemen aşağı 

kısmındaki Bodrum örnek alınmıştır. Burada bir karantina memûru ve bir de 

tabip vardır. Değişik zamanlarda değişik yerlerde karantina memûrlukları 

oluşturulmuştur. 1841/42 ( H 1257) yılında Datça(Marmaris) , Taraça (Mar-

maris), Mandalyat(Milas) ve Saravalos(Bodrum)’ta karantina memûrları var-

dır(BOA, MM,no.3188). 1856/57 (H 1272) yılında Güvercinlik’te 31 karantina 

vardır. 1889/90( H 1307) yılında ise diğer memûrlar ile birlikte Milas karanti-

na memûru Hacı Ali Efendi’nin adı geçer( BOA, KK,no.6194; 1307 Aydın Vilayet 

Salnamesi, 183 ve devamı).Görüldüğü gibi iş yükü açısında da en önemli ka-

rantinalar Bodrum, Mekri, Milas ve Marmaris karantinalarıdır. Salnamelerde 

adı geçmekle beraber arşiv belgelerinde diğer karantinalarla ilgili belge bu-

lunmamaktadır. Biz ayrıca belgeler dışında kalan salnamelerde adları verilen 

karantina memurluklarını da belirttik.(Tablo II). XIX. yüzyıl’da Muğla Sanca-

ğı’nda sağlık kurumlarının karantinadan öteye gidemediği ve hastanelerin 

kurulmadığını biliyoruz. Aslında bu durum bütün Menteşe Sancağı’nın tüm 

kazâ’ları için geçerlidir. Cumhuriyet döneminde devlette sağlık alanında ku-

rumlaşmalar başlar( Adıyeke  1994:72 ve Bknz: Baykara Taşkaya:  2016). 

 

SONUÇ  

Menteşedeki karantinalar, gemilerin veya hastalıklı kişilerin kazalara 

girmesiyle arşive yansıyan belgelerle gündeme gelmiştir. XIX yüzyılda kurul-

maya başlayan karantinalar, Osmanlı İmparatorluğu’nun belli yerlerinde ku-

rulmuştur. Yine yapılan uygulamalarda düzen olmaması ve memur yetersizliği; 

karantinanın işkence haline gelmesine neden olmuştur. Menteşe karantinala-

                                                           
31 Güvercinlik, Muğla İli’nin Bodrum İlçesi’ne bağlı bir bölgedir. Muğla İli’ne 100 km, Bodrum 
İlçesi’ne 20 km uzaklıktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fla
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bodrum,_Mu%C4%9Fla
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rında yapılan uygulamalar, genellikle bekletme yoluyla yapılmaktadır. Bu bina-

lar zamanla, gemi trafiğinin kontrol edildiği yerler haline dönüşmüştür.   

Muğla karantinalarında gemilerde hastalıkların yoğun olduğu durumda, 

hastalar etüv makinesinin bulunduğu İzmir’e yönlendirilmektedir. Bu yüzden 

hastalıkların denizden giriş noktası olan İzmir’de, sağlık önlemlerine dikkat 

edilmesi özellikle vurgulanmıştır. Menteşe’de büyük etüv makinesi (temizle-

me)bulunduran, geniş anlamda dezenfeksiyon işlemi yapan bir karantinadan 

bahsetmek mümkün değildir. 

Karantina belgelerine buralarda yapılan bekletmeler nedeniyle oluşan 

şikâyetler ve ürünlerde oluşan hasarların telafi edilmesi ile ilgili kayıtlar da 

yansımıştır. Devlet bunları telafi etmeye gayret etmiştir.  Ayrıca belgelere yan-

sıyan diğer bir unsur, bu kurumlara yapılan tayinler ve yer değiştirmelerdir. 

Karantinalar, Menteşe Sancağı’nda aynı zamanda şehrin kontrol mekanizması 

olarak da görev yapmıştır. Karantinaların kurulması az da olsa sağlık şartları-

na önem verildiğinin bir kanıtıdır. Karantinaların Avrupa’da kurulmaya baş-

lanmasından hemen sonra Osmanlı Devleti’nde de uygulandığını görürüz. Batı 

Anadolu’da Aydın Vilayeti’nde uygulamaya başlanan karantina uygulamaları, 

Osmanlı Devleti’nin birçok kurumu gibi, maalesef belirli bir kurumsallıktan 

yoksundur. 
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ÖZET 

Osmanlı soysal askeri ve mali sisteminin yeniden yapılandırma sürecinin dö-

nüm noktası olan Tanzimat dönemini takip eden yıllarda uygulanan nüfus ve temet-

tuat defterleri bu kapsamda oldukça verimli ve sistemli çalışmalar olmuştur. Bu iki 

uygulamadan nüfus sayımları Kastamonu vilayetine bağlı Sinop Sancağı’nın Boyabat 

Kazasında 1832 tarihinde ilk kez uygulanmıştır. Bunu takip eden 1834/35 ve 1841 

yıllarında yeniden sayım ve düzenlemeler yapılmıştır. 19. Yüzyılın ilk yarısının sonla-

rına doğru ise 1844/45 yıllarında temetuat sayımları yapılmıştır. Bu çalışmanın ana 

kaynakları bu tarihlerde yapılan sayımlar neticesinde ortaya çıkan nüfus ve temettuat 

defterleridir. Kum Mescid Mahallesi bu tarihlerde Boyabad kasaba merkezinde yer 

alan 11 mahalleden biridir. Diğer mahalleler ile kıyaslandığında nüfus ve ekonomik 

bakımdan orta büyüklüktedir. Bu çalışmada ilk olarak 1832/33 tarihinde nüfusun 

niteliği değerlendirilmiş, bu tarihten 1841 yılına kadar olan sürede değişiklikler ince-

lenmiştir. Nüfusun sosyal yapısı bu şekilde değerlendirildikten sonra 1844/45 tarihin-

de mahalle sakinlerinin sahip oldukları mal varlıkları üzerinden mahallenin ekonomik 

yapısı değerlendirilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: Nüfus, Sayım, Ekonomi, İstatistik 

 

Social And Economic Situation Of The Kum Mescid Neighborhood Of 

The Boyabad District in The First Half Of The 19th Century 

 

ABSTRACT 

The population and tax books implemented in the years following the Tanzimat 

period, which was the turning point of the restructuring process of the Ottoman social 

military and financial system, were very productive and systematic studies in this 

context. One of these practices, the population census was carried out for the first time 

in 1832 in the district of Boyabat of Sinop Sanjak in Kastamonu province. Recounting 



KADİR TEKİN ERTEKİN 

 

 48 

and adjustements were made during the following periods in 1834/35 and 1841. La-

ter, in the late half of the first of the 19th century, tax counts were held in 1844/45. 

The main sources of this study are the population and tax books those emerged as a 

result of the counts made on these dates. Kum Mescid was one of the 11 neighborho-

ods in Boyabad town center during this era. Compared to other neighborhoods it was 

medium in size in terms of its population and  economy. Initially the charecteristics of 

the population in 1832/33 evaluated, and later, the developments were investigated 

from this date until 1841. After evaluating the social structure of the population by this 

approach, the economic structure of the neighborhood was evaluated regarding the 

assets owned by the residents in 1844/45. 

Key words: Population, Census, Economy, Statistics 

 

1. Kum Mescid Mahallesi 

1.1 Sosyal Yapı  

Günümüz Boyabad idari teşkilatında Kumluk Mahallesi olarak geçen 

mahalle 19. Yüzyıl kayıtlarına göre bir Müslüman mahallesidir. 

1832 tarihli nüfus verilerine göre mahallede 27 hane bulunmaktadır. Di-

ğer mahalleler ile kıyaslandığında hane sayısı bakımından sekizinci nüfus ba-

kımından yedinci sırada yer almaktadır. Hanelerde toplamda 67 erkek nüfus 

kayıt edilmiştir. Erkek nüfus sayısı bakımından ise Kum Mescid diğer mahalle-

ler içinde yedinci sırada yer almaktadır. Daha önce de değinildiği gibi erkek 

nüfusun iki katı alınarak kadın nüfusun da tahmini olarak değerlendirilmesiyle 

toplam nüfusu hesaplama yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın kapsadığı tüm 

yerleşim yerlerinde de aynı usul takip edilecektir. Bu duruma göre 1832 yılın-

da Kum Mescid mahallesinin toplam nüfusu yaklaşık 134 olarak hesaplanmış-

tır.  

Sayımlar erkek nüfusa yönelik yapılmıştır. Erkek nüfusun yapısı nüfus 

sayımlarından elde edilen bilgilere göre birkaç farklı şekilde değerlendirilmiş-

tir. İlk değerlendirme yaş istatistikleridir. Nüfus defterlerinde erkek nüfus, 

yaşları bakımından üç farklı gurupta toplanmıştır. İlk grup; 12 yaşının altında 

olan, vergiden ve askerlikten muaf olan çocuk yaştaki kişileri içerir. Bu gurupta 

yer alan 22 kişinin mahalle nüfusuna oranı yüzde 32,83’tür. İkinci gurupta, 12-

40 yaş arasındaki askerliğe elverişli kişiler almaktadır. 30 kişinin yer aldığı bu 

gurubun mahalle nüfusuna oranı ise yüzde 44,77’dir. Üçüncü gurupta ise yaş 

itibariyle askerliğe elverişli olmayanlar olarak değerlendirilen, 40 yaşın üs-
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tündeki kişiler almaktadır.1Kum mescid mahallesinde bu gurup içinde yer alan 

15 kişinin mahalle nüfusuna oranı yüzde 22,38’dir. Hane başına düşen erkek 

nüfus sayısı yaklaşık 2,5, yaş ortalaması 23,69’dur. Hane ortalamasının düşük 

olmasının nedeni kayıtlı olan 27 hanenin 10 tanesinde tek kişinin bulunması-

dır. Bu durumdan bazılarının erkek evladı olmadığı bazılarının ise bekâr ola-

rak tek başına yaşadıkları sonucuna varılabilir. Fakat bu ayrımı nüfus defterle-

rinden tespit etmek mümkün değildir. Mahallede yaşayan bireyler içinde be-

densel ya da zihinsel engelli olduğu belirtilen kimse yoktur.  

1834/35 tarihine kadar meydana gelen sosyal ve demografik olaylar ne-

ticesinde mahalledeki erkek nüfus sayısında değişiklik olmuştur. Bu süre zar-

fında 9 doğum olayı ve 5 ölüm kaydı tutulmuştur. Diğer taraftan biri İstanbul’a 

diğeri Ordu kazasına olmak üzere iki kişinin kasaba dışına çıktığı tespit edil-

miştir. 3 sene içinde mahalle nüfusu yaklaşık yüzde 3 artarak 139’a yükselmiş-

tir.  

1834 /35 yılında, bir önceki sayım sonucu ortaya çıkan defter temize çe-

kilmiş ve bu defter üzerinden nüfus kayıtları işlenmeye devam etmiştir. Hane 

sayısı 27’den 25’e, erkek nüfus sayısı 67’den 58 kişiye gerilemiştir. Yaklaşık 

toplam nüfus ise 116 olarak hesaplanmıştır. Askere alınmaya elverişli kişi sa-

yısı 24, mahalle nüfusuna oranı ise yüzde 41,37 olarak değişmiştir. İhtiyar ola-

rak nitelenen 40 yaşın üstündeki kişi sayısı 10, oranı ise 17,24’tür. 12 yaşına 

kadar olan çocuk yaştaki kişilerin sayısı da 24’tür. Mahalle nüfusuna oranı ise 

yüzde 41,37 olarak hesaplanmıştır. Nüfus ortalaması 19’a gerilemiş, hane ba-

şına düşen nüfus ise 2,12 olmuştur. Nüfus kayıtlarına göre mahallede 8 doğum, 

2 ölüm olayı gerçekleşmiştir. Toplamda 4 kişi kaza dışına çıkmıştır. Bunlardan 

2’si İstanbul’a gitmiş, diğer ikisi ise askerlik vazifesi için kazadan ayrılmıştır. 

Kum Mescid mahallesinin 1838/39 yılındaki nüfusu yüzde 7,25 azalarak 128’e 

gerilemiştir. 1834/ 35 yılı kayıtlarında Kaza’nın ileri gelenlerinden olan Genç 

Mehmedzade Emin Bey’in tebaasından 9 kişinin yer almaması bu nüfus farkı-

nın başlıca sebebi olarak değerlendirilmiştir.  

                                                           
1 Askerlikten muaf tutulmalarına rağmen ekonomik verilerin değerlendirilmesinde de ayrıntılı 
olarak göreceğimiz gibi bu kişiler vergiden muaf tutulmamışlardır. Vergi muafiyeti yaşa göre 
değerlendirilmemiştir. İktisadi yapı bölümünde ayrıntıları verildiği üzere yetim olup mal varlı-
ğına sahip olan çocukların da vergisi hesaplandığı gibi yaşı hayli ilerlemiş kişilerin de mal varlığı 
üzerinden vergileri hesaplanmıştır. Yetim ve yaşı ilerlemiş olan bazı kişilerin ise üzerlerine 
kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığından vergiden muaf tutulmuşlardır. Diğer yandan bu kişilerin 
çoğu üzerinde şunun bunun ianesiyle geçinmekte oldukları belirtilmiştir. Bu kişiler mahalleliden 
yardım alarak hayatlarını devam ettirmektedirler. Bazıları ise hizmetkârlık yaparak geçimlerini 
sağlamak yoluna gitmişlerdir. 
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Bu dönemde nüfusun yanında mahallenin idari kısmında da değişiklikler 

olmuştur. Bir önceki sayım döneminde, mahalle muhtarı olarak kayıt edilen 

Genç Mehmedzade Emin Bey 1834 kayıtlarında kaza ayanı ve çeltik emini ola-

rak kayıt edilmiştir. 1834/35 nüfus kayıtlarında Kum Mescid mahallesinin 

Muhtar-ı evveli Eşkef? Oğlu Hacı Hüseyin bin Mehmed,  Muhtar-ı Sanisi ise 

Emiroğlu Seyyid Mehmed bin Mehmed olarak kayıt edilmiştir. Mahallenin 

imamı ise Gündüzlü oğlu Hüseyin bin Hüseyin’dir. 

1834/35 kayıtlarında kişilerin aynı zamanda meslekleri de yazılmıştır. 

Buna göre kişilerin meslekleri aşağıda tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1: 1834/35 Tarihli Nüfus Defterine Göre Meslek Bilgileri 

Çeltik Emini / âyan Dikici 

Çilingir Muhtar-ı Sani / Boyacı 

Terzi Debbağ 

Dikici Terzi 

Bakkal Muhtar-ı evvel / Duhancı  

Helvacı Kahveci 

Tuzcu Bahçıvan 

Çilingir Nalband 

Debbağ Terzi 

Boyacı İmam 

Dikici Manav 

 

1840/41 yılına gelindiğinde hane sayısı değişmemiş, erkek nüfus sayısı 1 

kişi artarak 59 olmuştur. Erkek nüfusun yaş ortalaması 20’ye hane başına dü-

şen nüfus ise 2,36’ya yükselmiştir. 12-40 yaş arası 30, 12 yaşından küçük olan-

ların sayısı 22, 40 yaş üstü olanların sayısı da 7 olarak tespit edilmiştir. 851 

numaralı defter işlem görmemiş bir defter olduğundan doğum, ölüm yer deği-

şikliği gibi sosyal olaylar ile kişilere ait ek bilgilere yer verilmemiştir.  

Mahalle nüfusunda 9 yıllık süre içinde yaşlı nüfusun azaldığı, genç ve ço-

cuk yaş gurubu oranlarının arttığı tespit edilmektedir. Yaş ortalamasının yük-

selmesinin nedeni ise ölüm olaylarının genelde çocuk ve yaşlı gurubun içinden 

olmasındandır. Bu süre zarfında mahalle genelinde gelişen nüfusu etkileyen 

olaylar neticesinde 134 olan nüfus varlığı yüzde 11,27 azalarak 118’e gerile-

miştir.   
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1.2 Kum Mescid Mahallesinin İktisadi Yapısı:  

1.2.1 Vergi-i Mahsusa ( 1841/42 ):  

Tanzimat’tan önce an-cemaatin vergi olarak uygulanan ve sancak bazına 

düşen toplam verginin sancağa bağlı kaza ve köylerde bulunan hane sahipleri-

ne, gelirlerine göre, paylaştırılmasını esas alan vergiydi.  

Vergi-i mahsusadan 1841/42 yılında Kum Mescid Mahallesi sakinlerine 

düşen vergi miktarı toplamı 3300,5 kuruş olarak tespit edilmiştir. Aynı tarihli 

nüfus defterlerinden varlığını tespit edebildiğimiz 25 hanenin yalnızca 22 ta-

nesi vergiye tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu vergiden en fazla iki pay, vergi 

defterinde “Beyefendi” olarak kayıt edilen Genç Mehmedzade Emin Bey ile 

Osman Efendizade isimli kişilere yüklenmiştir. Temettuat defterleri incelendi-

ğinde bu iki kişinin mahallenin varlıklı kimseleri oldukları görülmüştür. Diğer 

hane sahipleri ortalama bir gelire sahiptir. En az vergi yükü ise 1845 temettuat 

kayıtlarında dilenci ( Sail ) olarak yazılan, vergi kayıtlarında Derviş Ahmed 

olarak geçen kişidir. 50 kuruşluk bir vergi yükü vardır. Hane başına düşen ver-

gi yüklerinin ayrıntısı Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo: 2 Kum Mescid Mahallesi Sakinlerinin 1841/42 Vergi-i Mah-

susa Dağılımı 
Hane İsim Vergi-Yükü ( Kuruş ) 1841 
1 Bey Efendi 310 
2 Osman Efendizade 265 
3 Emir oğlu Mehmed 175 
4 Müezzinoğlu Mehmed 175 
5 Küçük Beşe oğlu Osman 175 
6 Kalbur Hasan Usta 175 
7 Etyemez? Oğlu Kadir 150 
8 İmam Oğlu Hacı Hüseyin 125 
9 Ordulu Hafız 85 
10 Hancı Hüseyin 125 
11 Emir Oğlu Mehmed 150 
12 Kara Ali Oğlu Ahmed 150 
13 Sarı Beg Oğlu İsmail 150 
14 Kara Hasan Oğlu 155 
15 …Süleyman Oğlu Hasan 85 
16 Hekim oülu Hüseyin 100 
17 Hancı oğlu Mustafa 150 
18 Galatalı Oğlu 150 
19 Kabancı? Oğlu Hasan 155 
20 Derviş Ahmed 50 
21 Kara İsmail 75 
22 …..Süleyman 75 
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1841 tarihli vergi-i mahsusa kayıtlarından sonra bu vergiye ait bilgilere 

ulaşabileceğimiz bir diğer kayıt 1844/45 tarihli temettuat sayımlarıdır. Hemen 

her hane reisinin başında “sene-i sabıkada vergi-i mahsusadan bir senede vir-

müş idiği” şeklinde not olarak eklenen verginin hanelere göre dağılımı Tablo 

3’te verilmiştir.  

1844/45 yılı temettuat kayıtlarına göre Kum Mescid mahallesinde 25 

hane mevcuttur. Bu hanelerin 1844 yılına ait vergi-i mahsusa toplamları 3843 

kuruştur. ( 7, 19 ve 25 numaralı haneler bu sayıya dâhil değildir. Şöyle ki; 7 

numaralı hanede bulunan kişi dersaadette bulunup bila emlak ve arazi olarak 

kayıtlara geçmiştir. 19 numaralı hanede ki kişi medrese taifesi olduğundan 

vergiden muaf durumdadır. 25 numaralı hanedeki kişi ise fukara olarak kayıtlı 

olup yine emlak ve vergisi yoktur. ) . 1841 yılındaki vergi defterinde olduğu 

gibi yine bu vergiye tabi 22 hane tespit edilmiştir. Vergi kaydı olmayan 3 ha-

neden; 25 hane numarası altında kayıt edilen kişinin herhangi bir geliri olma-

dığı olduğu için temettuatı hesaplanmamıştır. Fukara Seyyyah olarak kayıtlı 

bu kişinin üstüne “şunun bunun ianesiyle geçinmekte” notu düşülmüştür. 

Diğer iki kişiden biri medrese talebesidir. 19 numaralı hane altında kayıtlı olan 

bu kişinin emlak ve temettuatı olmadığı ve yine şunun bunun ianesiyle geçimi-

ni sağladığı ibaresi yazılmıştır. 7 numaralı hane altında kayıtlı Derzi Mehmed 

Oğlu Mehmed bin Mehmed ise İstanbul’da olduğu ve emlakı ile temettuatı ol-

madığı kayıt altına alınmıştır.  

 

Tablo 3: 1844 Yılı Vergi-i Mahsusanın Hanelere Dağılımı. 

Hane Verg-i Mahsusa Hane Vergi-i Mahsusa 

1 140 13 230 

2 200 14 130 

3 220 15 230 

4 275 16 180 

5 220 17 128 

6 170 18 200 

7 Dersaadette  19 Medrese taifesi  

8 150 20 200 

9 100 21 180 

10 50 22 180 

11 200 23 100 

12 200 24 160 

  

25 Seyyah Fukara  
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1841 senesi vergi kayıtlarında en fazla paya sahip olan iki kişinin, 

1844/45 Vergi-i mahsusa kayıtlarında diğer hane sahipleri arasındaki farkın 

azaldığı tespit edilmiştir. Bu tespit mahalle sakinlerinin gelir düzeylerinin art-

tığı yönünde yorumlanacağı gibi bahsi geçen varlıklı hanelerin gelir kaybına 

uğradığı yönünde de yorumlanabilir. Zira gerek temettuat sayımlarında gerek 

bazı arşiv malzemelerinde Genç Mehmedzade’nin mal varlığına Artin isimli bir 

ermeni vatandaşına olan borcundan dolayı haciz konduğu ve mahkeme aşa-

masının devam ettiği anlaşılmıştır. 

Bu vergi uygulaması zaman içinde değişikliklere uygulayarak 1845 yı-

lında herkesin mal varlığının hesaplanması ve bu varlıklarından ortaya çıkan 

tahmini gelirleri üzerinden vergilerinin hesaplanmasını esas alan temettuat 

uygulaması ile sonuçlanmıştır. Temettuat sayımlarına göre Kum Mescid Ma-

hallesinin iktisadi yapısı şu şekilde değerlendirilmiştir. 

1.2.2 Aşar Rüsumu ve Adet-i Ağnam Vergisi 

Temettuat defterlerinde mahallenin ekonomik durumu hakkında üç te-

mel unsur ortaya çıkmaktadır. Birincisi; daha önce bahsi geçen ve “sene-i sabı-

kada alınan” şeklinde not düşülen verg-i mahsusa vergisi ile yine aynı yıla ait 

aşar rüsumu ve adet-i ağnam vergilerinden ortaya çıkan gelirlerin kaydı. İkin-

cisi; sayımın yapıldığı dönemde hane sahibinin sahip olduğu mal varlığı üze-

rinden hâsıl olan temettuatı, üçüncüsü de hane reisinin ya da hanedeki bir 

başka ferdin yaptığı işten ortaya çıkan temettuatıdır.   Vergi-i mahsusa ayrıntı-

larını yukarıda vermiştik.  

Buğday, Arpa ve Çeltik gibi mahsullerin üretiminden alınan a’şar rüsu-

munu veren 5 hane kayıtlara geçmiştir. Bu haneler 1844 senesinde 9 kile Buğ-

day üretiminden 72 kuruşluk gelir elde etmişlerdir. Arpa üretimi yapan 4 ha-

nenin üretim toplamı 10 kile bundan ortaya çıkan gelirleri ise 40 kuruştur. 

Çeltik üretimi ise diğerlerinden biraz daha fazladır. Çeltikçilik ile uğraşan dört 

hane vardır. Bu dört hanede toplam 115 kile çeltik üretimi yapılmaktadır. Bu 

üretimin yıllık geliri ise 690 kuruştur. Kum Mescid mahallesinde adet-i ağnam 

vergisini mükellef kimse yoktur.  

 

1.2.3 Gelirler 

Temuttuat kayıtlarında iki farklı temettuat geliri yer almaktadır. Birinci-

si hane sakinlerinin sahip oldukları arazi, hayvan, bahçe varlıklarından elde 

ettikleri gelirler üzerinden hesaplanan temettuat gelirleri, diğeri hane sahiple-

rinin mesleklerinden elde ettikleri gelirlere göre hesaplanan temettualardır. 
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1.2.3.1 Mahalle Sakinlerinin Mal Varlıkları Üstünden Gelirleri (Te-

mettuatları ) 

Boyabad Kasaba merkezinin genelinde olduğu gibi Kum Mescid Mahalle-

si sakinlerinin de ekonomik güçleri tarım ve hayvancılıktan ziyade meslekle-

rinden elde etikleri gelirlere dayanmaktadır. Yalnızca 3 hanenin meslek üze-

rinden temettuatı hesaplanmamıştır. Bunlardan biri mahalle imamıdır. Diğeri 

İstanbul’da olduğu ve mal varlığı olmadığı notu düşülen 7 numaralı hane sahi-

bi kişi bir diğeri de 25 numaralı hane sahibi olan kişidir. Bu kişinin kaydı üs-

tünde fakir fukara olduğu ve şunun bunun ianesiyle geçinmekte olduğu yazılı-

dır. Diğer taraftan 25 Hanenin yalnızca 11’i mal varlığı üzerinden gelir etmek-

tedir. Bu kalemde hesaplanan toplam gelir 9921 kuruştur. 9921 kuruşluk geli-

rin 7476 kuruşu kaza ayanı olan Genç Mehmedzade Mehmet Bey’e aittir.  

Mahalle sakinlerinin varlıkları ve gelirleri Tablo 4 ve Tablo 5’te ayrıntılı 

olarak verilmiştir.  

 

1.2.3.2 Arazi Varlığı ve Gelirleri 

Temettuat kayıtları incelendiğinde Kum Mescid mahallesinde 41 dönüm 

mezru ve 14 dönüm gayr-i mezru tarla tespit edilmiştir. Mezru tarlaların 

1844/45 ( hicri 1260 ) senesi yıllık geliri 1008 kuruş olarak belirtilmitir. Çeltik 

tarlaları ayrı olarak kayıt altına alınmıştır. Çeltik tarımı birkaç hane ile sınırlı 

kalmıştır. Kayıtlara göre çeltik tarımı ile uğraşan 4 hanenin 41 dönüm çeltik 

tarlasından 1845 senesi gelirleri 1035 kuruş olarak belirlenmiştir. 

Tarla tarımı ile uğraşan hanelerin yanında bahçe tarımı ile uğraşan ha-

neler de tespit edilmiştir. 6 hanede 6,5 dönüm bahçe varlığı kayıt edilmiştir. Bu 

bölümde bazı istisnai durumlar mevcuttur; Muhtar-ı evvelin üstüne kayıtlı 1 

dönüm bahçenin 50 kuruşluk senelik geliri muhtemel ki başka geliri olmadı-

ğından müezzine bağlanmıştır. Muhtar-ı sani üzerinde kayıtlı 2 dönüm bahçe-

nin yıllık geliri olan 200 kuruş ise İsmail Bey Vakfına bağışlanmıştır. Bunların 

dışında kalan bahçelerden yıllık elde edilen gelir 420 kuruş olarak belirlenmiş-

tir.  

Nüfus kayıtlarında kaza âyanı, çeltik emini, muhtar olarak geçen Genç 

Mehmedzade Emin’in sahip olduğu varlıklar ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu 

kişinin Kasaba derununda 25 dönüm, Kabut? Köyünde bulunan çiftlikte 40 

dönüm, Şeyh Maa Yenice köyünde bulunan çiftlikte 50 dönüm, Muşdu köyünde 

25 dönüm mezru tarlası kayıtlara geçmiştir. Ağca Soflu isimli yerde 100 dö-

nüm gayr-i mezru’ tarlası bulunan Mehmedzade’nin ayrıca Muştu ve Kabut 

köyleri ile kasaba içinde 110 dönüm çeltik tarlası olduğu belirlenmiştir. Tüm 
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bu tarlalardan Genç Mehmedzade Emin Bey’in 1845 senesi geliri 5076 kuruş 

olarak hesaplanmıştır. 1846 tahmini geliri ise 3550’dir. Çeltik tarlalarından ise 

1845 senesinde 1440 kuruş geliri hâsıl olmuş 1846 senesi için ise 1050 kuruş-

luk bir gelir tahmini yapılmıştır.  

 

Tablo 4: Kum Mescid Mahallesi Sakinlerinin Arazi Varlıkları 

Haneler Mezru Tarla 
Gayr-i 
Mezru  
Tarla 

Çeltik Tarla Bağçe 

  Dönüm 
Hasılat-ı  
Senevisi 

  Dönüm 
Hasılat-ı  
Senevisi 

Dönüm 
Hasılat-ı  
Senevisi 

Hane 2 
3 72       1 50 

  60         30 

Hane 3 
          2 200 

            150 

Hane 5 
20 252 12 16 270     

  180     230     

Hane 6 
5 144   5 135     

  80     80     

Hane 9 
          1 108 

            80 

Hane 12 
          1 135 

            100 

Hane 13 
8 288   15 360     

  200     300     

Hane 15 
    1     1 150 

            120 

Hane 18 
          0,5 27 

            20 

Hane 20 
5 252   5 270     

  180     230     

Hane 21 
    1         

              

TOPLAM 41 1708 14 41 1875 6,5 1170 
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1.2.3.3 Hayvan Varlığı ve Gelirleri 
Mahalle sakinlerinin bir başka gelirini de hayvancılık oluşturmuştur. Fa-

kat diğer gelirlere nazaran oldukça düşüktür. Mahalle genelinde yalnızca 10 
hanede hayvan yetiştiriciliği yapılmıştır. Yetiştirilen hayvan çeşitleri, hanelere 
olan dağılımı tablo 5’te ayrıntılı olarak verilmiştir. Yetiştirilen hayvanlar için-
de yalnızca sağman inek ve sağman mandanın geliri vergi maksadıyla hesap-
lanmıştır. Diğerleri adet olarak kayıt edilmiştir. Yalnızca büyük baş hayvan 
yetiştiriciliği yapılan mahalle de koyun keçi gibi küçükbaş hayvancılıkla uğra-
şan kimse tespit edilmemiştir. 

 
Tablo 5: Kum Mescid Mahallesi Hayvan Varlığı 

Hane Sağman İnek 

Gayr-i 
Sağ-
man 
İnek 

Erkek 
Dana 

Dişi 
Dana 

Mer-
keb 

Sağman 
Manda 

Gayr-i 
Sağ-
man 
Man-
da 

Kara 
Sığır 
Ökü-
zü 

 
Ade
t 

Hasılat-ı Se-
nevisi 

Adet Adet Adet Adet Adet H.S Adet Adet 

Hane 2 
1 8 

 
1 

      

          

Hane 3 
1 8 

        

  
2 

 
1 

     

Hane 5 
1 8 

  
1 

     

          

Hane 9   
1 

  
1 

    

          

Hane 
12 

1 8 
  

1 
     

          

Hane 
13 

1 8 1 1 1 
 

1 16 1 1 

          

Hane 
15 

  
1 

       

          

Hane 
17 

     
1 

    

          

Hane 
20 

1 8 1 
      

1 

          

Hane 
21 

1 8 
  

1 
     

          
TOP-
LAM 7 56 6 2 5 2 1 16 1 2 
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1.2.3.4 Meslekler ve Meslekten Hâsıl Olan Gelirler: 

Tarım arazileri dışında hane sahiplerinin uğraştıkları mesleklerden elde 

ettikleri gelirlerden de temettuatları hesaplanmıştır. Zaten mahalle sakinleri-

nin asıl gelirini bu gelirler oluşturmuştur. Bir numaralı hanede bulunan Mahal-

le imamı, din görevlisi olduğu için vergiden muaf tutulmuştur. İmamın uğraştı-

ğı başka bir meslek olmadığından başka herhangi bir varlığı da tespit edile-

memiştir. İmamlıktan geliri ise senelik 400 kuruş olarak belirlenmiştir. Mahal-

lenin Muhtar-ı evveli aynı zamanda Bapuccu mesleği ile uğraşmaktadır. Bu 

zanaattan üzerine düşen temettuat ise 650 kuruştur. Muhtar-ı Sani ise aynı 

zamanda manavlık mesleği yapmaktadır. Manavlık mesleğinin getirdiği temet-

tuat ise 800 kuruştur. Mahalle sakinlerinin hangi işle meşgul oldukları ve bu 

mesleklerden ortaya çıkan temettuatları Tablo 6’de ayrıntılı olarak verilmiştir.  

 

Tablo 6: Hane Sahiplerinin Meslekleri Üzerinden Gelirleri 

Hane Mesleği Temettuatı Hane Mesleği Temettuatı 

1 İmam  Yok 14 Terzi 400 

2 Muhtar-ı evvel / Babuccu 650 15 Boyacı 850 

3 Muhtar-ı Sani / Manav 800 16 Terzi 450 

4 Âyan Yok  17 Rençber 350 

5 Bey-ü Şira 500 18 Demirci 680 

6 Terzi 300 19 Medrese taifesi  Yok 

7 Der-saadette  Yok 20 Rençber 530 

8 Kahveci 400 21 Debbağ 450 

9 Amele Alil  Yok 22 Terzi 550 

10 Sail 250 23 Irgad 350 

11 Duhancı 650 24 Sarrac 500 

12 Debbağ 500 25 Seyyah Fukara  Yok 

13 Boyacı 250 
    

1.2.3.5 Diğer Gelirler: 

Yukarıda sayılan gelirler dışında mahalle sakinlerinden 5 numaralı ha-

nede bulunan kişinin yarım hisse Asiyab geliri olarak 40 kuruşluk geliri olduğu 

görülüyor. Genç Mehmedzade Emin Bey’in ise 4 hisselik Asiyab’tan yıllık geliri 

240 kuruştur. Diğer yandan 6 numaralı hanede yaşayan kişinin 100 kuruşluk 

hane kirası geliri olduğu görülmektedir. 9 numaralı hanede kişinin de 50 ku-

ruşluk bir dükkân kirası geliri vardır.   
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Mahallede gelir bakımından en düşük seviyede 2 kişi vardır. Bunlardan 

biri 10 numaralı hanede kayıtlı Derviş Ahmed bin Mehmed diğeri ise 25 numa-

ralı hanede kayıtlı Derviş Hacı Ali bin Azam’dır. Derviş Ahmed’in kayıtlarda 

dilencilik yaptığı ve bundan da sağladığı kazançtan 250 kuruşluk bir temettua-

tı hâsıl olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan 1841 yılındaki an cemaatin vergi 

dağılımından en düşük payı da bu şahıs almıştır. Derviş Hacı Ali ise kayıtlarda 

seyyah fukara olarak zikredilmektedir. Emlak ve arazisi olmadığı ve şunun 

bunun ianesiyle geçinmekte olduğu ayrıca belirtilmiştir.  

 

SONUÇ 

Boyabad Kazası yerleşim birimleri kasaba merkezindeki mahalleler ve 

köyler olmak üzere iki farklı biçimde kayıt altına alınmıştır. Kum Mescid Ma-

hallesi örneğinde olduğu gibi mahallelerde genelde tarımdan ziyade zanaat 

yapılmaktadır. Haneler geçimlerini bu işlerden sağlamaktadırlar. Araziler kira-

lama usulü veya ortakçılık ile işletilmekte, hayvan varlıkları kendi günlük ihti-

yaçlarını karşılamaya yetecek kadar az sayıdadır. Mahalle sakinleri birkaç kişi 

dışında gelir bakımından orta düzeydedir. Yapılan incelemelerde mahallede 

yardıma muhtaç olan kişilere mahalle sakinlerinin el birliğiyle yardım ettiği 

anlaşılmakta, Osmanlı toplumundaki yardımlaşmanın örneğini sergilemekte-

dir.  
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Özet 

Menteşe Sancağı’nda XIX. yüzyılda Muğla Merkezin ardından en önemli kazâ’ları 

Milas, Fethiye, Bodrum ve Tavas ve Köyceğiz’dir. 1844 Milas Nüfus defterinde mahal-

ler ve köyler hakkında da bilgi verilmiştir. İncelemesini yaptığımız NFs.3158 nolu def-

ter 88 sayfadır. Giriş kısmında defterin nereye ait olduğuna dair bir bilgi yoktur. Defte-

rin son 9 sayfası gayri Müslimlere aittir. Rumlarla ilgili kayıtlara geçilirken herhangi 

bir başlık verilmez. Defterde son yaprak Ermenilere ayrılmıştır. Defterin ön kısmı ek-

sik olduğu gibi, muhtelif yerleri yırtıktır. Yazımızda Milas Kazâsı’na ait 1844 tarihli 

Nüfus Defteri’nin ayrıntılı dökümüne yer verilmiştir. Bu defterde ilk olarak Milas ‘ta 

hanedeki kişinin adı ve bâba adı verilmiş, eşkâllerin yazıma önce boy daha sonra bıyık 

ve sakal tarifleriyle devam edilmiştir. Hanelerin hemen üst sağ köşesine meslekler, 

varsa hanelerin aklî ve fizik rahatsızlıkları yazılmıştır. Hane adı yazımının ardından 

hanenin alt kısmına hane yaşı verilmiştir. Milas’ta ’de sadece erkek nüfusun sayımının 

yapıldığını görüyoruz. Bu haneler altında toplanan nüfusa önce baba, oğullar ve sonra 

kardeşler, yeğenler yazılmışlardır. Nüfus defterinde çeşitli adlara rastlarız. Osmanlıda 

kullanılan isim zenginliğini de bu şekilde görüyoruz. Ataların isminin yaşatılması gele-

neği eski dönemlerden beri uygulanan bir gelenektir. Genelde ilk çocuğa dede isminin 

koyulduğunu görüyoruz. Haneleri tanımlamada sosyal durum ve mevki bildiren sıfat 

ve lâkaplarda da kullanılmıştır. Lâkaplarda en yüksek oranda renk karadadır. Kara tek 

başına ad olarak da hanelerde kullanılmıştır. Unvan olarak Hacı, molla, köle, kul olarak 

verilen haneler çoktur. Gayri Müslimlerde de, aynı Müslümanlarda olduğu gibi, sıfat ve 

lâkap kullanımının yaygın olduğunu görürüz. Eşkal olarak baktığımızda kısa boylular 

azdır. Orta boylular en fazladır. Kişi eşkâlinde önemli bir unsur sakal- bıyık tarifidir. Bu 

dağılımda kara sakallıların oranı fazladır. Kumral sakallılar bu oranı izler. Kişilerin 

hangi cemaatlere dahil olduğuna da yer verilmiş olup; hanelerin meslekleri de yazıl-

mıştır. Meslek çeşitlenmesi Rum ve Ermeni nüfusta yoğunluk teşkil etmektedir. Nüfusu 

anlamada ve yorumlamada çok önemli kaynak oluşturan bu defterlerde sosyal ve eko-

nomik birçok bilgiye rastlamaktayız.  

Anahtar Sözcükler: Menteşe Sancağı, Milas Kazası Nüfus Defteri, Nüfus, Eşkal 

ve Meslekler  
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Abstract 

The most important accidents after Muğla Center are Milas, Fethiye, Bodrum 

and Tavas and Köycegiz in the XIX in the Menteşe Sanjak. Information about neighbor-

hoods and villages was also given in the 1844 Milas Population Registry. NFs.3158 

notebook that we examined is 88 pages. There is no information about where the no-

tebook belongs in the introduction part. The last 9 pages of the notebook belong to 

non-Muslims. No title is given when proceeding with Greek records. The last leaf in the 

notebook is reserved for Armenians. As the front part of the notebook is missing, vari-

ous places are torn. In our article, a detailed breakdown of the Population Book dated 

1844 belonging to Milas District is given. In this book, the name of the person in the 

household and the name of the father were first given in Milas, the text of the rulers 

was continued with the recipe first, then with the mustache and beard recipes. Occu-

pations in the upper right corner of the households, mental and physical ailments, if 

any, were written. After writing the household name, the household age is given to the 

lower part of the household. In Milas, we see that only the male population is counted. 

First, father, sons, then brothers and nephews were written to the population gathered 

under these households. We come across various names in the population book. This is 

how we see the richness of the name used in the Ottoman Empire. The tradition of 

keeping the ancestors' name alive is a tradition that has been practiced since ancient 

times. In general, we see that the first child was named after grandfather. It was also 

used in adjectives and nicknames that reported social status and position in defining 

households. In nicknames, the highest rate of color is on land. Black was used as a 

name alone in households. There are many households given as Hacı, molla, slave and 

servant as title. We see that the use of adjectives and nicknames is common in non-

Muslims, just as in Muslims. When we look at the appearance short stature is few. Me-

dium sized people are the most. An important element in person's dating is the beard-

mustache recipe. The proportion of black beards in this distribution is high. Brown 

beards follow this rate. It is also included in which communities people are involved, 

and the professions of the households are also written. Profession diversification cons-

titutes the density of the Greek and Armenian populations. In these notebooks, which 

constitute a very important resource in understanding and interpreting the popula-

tion, we come across many social and economic information. 

 

Key Words: Menteşe Sanjak, Milas District Population Books, Population, Appe-

reance and Occupations. 
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GİRİŞ 

Aydın Vilayeti, Saruhan (Manisa)  ,Aydın, Sığla (İzmir) ve Menteşe (Muğ-

la) sancaklarını kapsar. XIX. yüzyılda Bodrum’da muhassıllık1 makamından 

bahsedilebilir. 1840 Martından itibaren iltizamat usulü kaldırılarak her bir 

mahallin zabıta ve maliye işlerinin “Şer-i şerife Tanzimat- Hayriye tevkifan hüs-

nü idaresiyle varidat-ı muayyene halel getirilmemesi lüzumu” ilan olunmuştur. 

Bu işi yürütmek için her taraftan muhassıllar gönderilmiştir. Menteşe Emini 

Abdüzaziz Ağa’ya Milas, Mandalyat ve Bodrum ile beraber Saravalos Muhassıl-

lığı verilmiştir.(Takvim-i Vekayi, 13 Zilhicce 1255 (17 Şubat 1840). 

XX. yüzyıl başlarında 1907 yılında Menteşe Sancağı, Aydın Vilâyeti’ne 

bağlı üçüncü sınıf sancâk konumunda olup, merkezi Muğla Kazâsı olmak üzere 

Mekri(Fethiye), Milas, Marmaris, Bodrum, Yüksekkum (Köyceğiz) kazâların-

dan oluşmaktadır. Muğla Kazâsı ve ona bağlı Bozüyük ve Ula Nahiyeleri’nin 55, 

Mekri Kazâsı ve ona bağlı Eşen Nahiyesi’nin 81, Milas Kazâsı’nın 95, Marmaris 

Kazâsı’na ve ona bağlı Dadya (Datça) Nahiyesi’nin 23, Bodrum Kazâ’sı’nın 29 

ve Köyceğiz Kazâsı’nın 69 köyü bulunmaktadır. Sancağa ait toplam köy sayısı 

352’dir 2. 

XIX. yüzyılda Milas Kazası, Mandalyat ve Kerme Nahiyelerini içeren bü-

yük bir kazadır. 

Osmanlı Devleti'nde ilk genel nüfus sayımı 1831 tarihinde II. Mahmut 

zamanında(1808-1839) yapılmıştır. Yapılan bu sayımla Müslim ve gayr-i Müs-

lim nüfusu tespit etmek ve böylece II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı'nın 

kaldırılıp (1826) yerine yeni bir ordunun kurulması için ülke içerisindeki as-

kerliğe elverişli erkek nüfusun ve ülke içerisindeki cizye mükellefi gayr-i Müs-

lim nüfusun tespit edilmesi hedeflenmişti.  

1831 yılında yapılan nüfus sayımı bir takım eksiklik ve aksaklıklara 

rağmen ülke dâhilinde yaşayan Müslüman ve gayrimüslim nüfusu ortaya çı-

karması bakımından önem teşkîl etmektedir. Bu nüfus sayımı Osmanlı Devle-

ti’nin toprak yazımı vesilesi olmadan yapılan bir nüfus sayımı olarak kabul 

edilir. Ayrıca 1831 Sayımı öncesi ve sonrası yapılan bir takım değişikliklerle 

çıkartılan nizamnameler ülke dâhilinde merkezi bir nüfus kayıt sisteminin 

kurulmasını ve aynı zaman da nüfus değişikliklerinin düzenli olarak takip 

edilmesini sağlaması açısından önemlidir.1831 sayımında Müslüman ve gayr-i 

müslim nüfus ayrı yazılmış, defterleri de ayrı tutulmuştur. Bütün sancak, kazâ 

                                                           
1 Muhassıllık makamı, unvan ve yetkileri dönemlere göre değişiklik göstermiş, muhassıllar vergi 
toplamanın yanı sıra idarî vazifeler de üstlenmişlerdir. 
2 Bilgi, Aydın Vilayeti Salnemeleri’nden (AVS) derlenmiştir. 
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ve karyelerde halk, İslâm ve gayr-i Müslim olarak iki gruba ayrılmıştır. Kıptîler, 

Yahudiler, Fellahlar ve göçebeler de ayrı sayılmış ve defterleri de ayrı tutul-

muştur. Anadolu'da ise aşiretlerin nüfusları ayrı sayılmış ve bazı defterlerde 

çadır sayısı da ayrıca kaydedilmiştir. Anadolu ve Rumeli'de yaşayan erkek nü-

fus yaşına bakılmadan istisnasız sayılmıştır. Devlet, Müslüman nüfusu askerlik 

açısından, gayr-i müslim nüfusu ise vergi bakımından öğrenmek istediği için 

sayımın hedefine ulaştığı söylemek mümkündür. Orduya asker vermeyen böl-

geler ise (Basra, Yemen, Mısır, Tunus, Cezâyir gibi) sayımın dışında tutulduğu 

görülmektedir.  

1844 tarihinde yapılan nüfus sayımının amacı, 1834-35 yıllarında 

"Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye" ismiyle Yeniçeri Ordusu'nun yerine kuru-

lan yeni orduya alınacak asker sayısını tespit etmekti.1844 yılında askere alı-

nabileceklerin sayısını tespit için ülke genelinde yeni bir nüfus sayımı yapılma-

sına karâr verildi.  

Sayım hazırlıkları 1831 sayımı tecrübelerinden yararlanılarak daha ay-

rıntılı yapılmıştır. Ancak sonuçlar başarılı olmadı. Sayım memûrlarının dikkat-

sizlikleri, askere gitmek istemeyenlerin yanlış bildirimlerde bulunması, gayri-

müslim cemâât liderlerinin cemââti hakkında verdikleri bilgilerin doğru ol-

maması başarısızlığın ana nedenleri arasında sayılabilir. 1844 Genel nüfus 

sayımına göre, Osmanlı Devleti’nin toplam nüfusu 35.350.000’dir. Bu nüfusun 

içinde, 15.500.000’i Avrupa, 16.050.000’i Asya, 3.800.000’ide Afrika da yaşa-

maktaydı(Gül-Gökçen-2010,51).  

1844 nüfus sayımından sonra birkaç defa daha sayıma girişildi ise de 

bunlar çeşitli nedenlerle tamamlanamadı.1852’de Rumeli’de, 1856’da Anadolu 

ve Suriye’de sayımlar yapılmıştır. 1870 yılında genel nüfus sayımı yapılacağına 

dâir irâde çıkarıldı; fakat iç karışıklıklar dolayısıyla yürürlüğe konulmamıştır. 

1874 yılında yapılması planlanan nüfus sayımı ise 1876–77 Osmanlı-Rus Sava-

şı, nedeniyle yapılamamıştır.  

1877–78 yılında Osman Rus Savaşı’ndan sonra bir nüfus sayımı daha 

yapıldı. Ancak Rumeli’den devamlı göçmen gelmesi sebebiyle sayım altı ayda 

tamamlanabildi. 1881 Nüfus Nizamnamesi’ne dayanılarak yapılan 1882, 1885, 

1907 ve 1915 sayımları daha önceki sayımlara nispeten çok daha sağlıklı şe-

kilde tamamlandığı söylenebilir.  

Nitekim modern anlamda Nüfus Sayımların yapılmasında XIX. yüzyıl ön-

de gelen iki Hükümdarı Sultan II. Mahmud (1808–1839) ve Sultan II. Abdül-

hamid (1876-1909), etkili olmuştur. Nüfus araştırmalarıyla ilgili hemen her 

meseleyle yakından ilgilenmişlerdir.  
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1844 TARİHLİ MİLAS NÜFUS DEFTERİ 

İncelemesini yaptığımız NFs.3158 nolu defter ciltsiz ve ebrusuz 18* 49 

ebadında olup varak olarak 88 sayfadır. Giriş kısmında defterin nereye ait ol-

duğuna dair bir bilgi yoktur. Defterin son 9 sayfası gayri Müslimlere aittir. 

Rumlarla ilgili kayıtlara geçilirken herhangi bir başlık verilmez. Defterde son 

yaprak Ermenilere ayrılmıştır. Defterin ön kısmı eksik olduğu gibi muhtelif 

yerleri yırtıktır.  

15-39 yaş grubu aralığında olan hanelerin eşkâllerinin de yazıldığını gö-

rüyoruz. Bunun yanında 40 yaş üstündeki nüfuslarda eşkâller de yazılmıştır. 

Eşkâllerin yazıma önce boy daha sonra bıyık ve sakal tarifleriyle devam edil-

miştir. Nüfus Defteri’nde çoğu kez meslek yazımının ihmal edildiğini görüyo-

ruz. Gayri Müslim olarak verilen bölümde her hanenin mesleği yazılmıştır. 

Gayri Müslimlerde hane numarası verilmemiştir. Özellikle imam, müderris, 

kethüda ve ticaret erbabı dışında nüfus yazımı çok zayıf kalmıştır. Meslekler, 

gayri Müslimlerde hanelerin baş tarafına konulmuştur. Hepsinin de ne iş ile 

meşgul olduklarının yazıldığını görüyoruz.  Defterin son kısmına bir tasdik, 

mühür veya imzâ’  bulunmaz. 

 

1- Mahalleler ve Köyler  

XIX. yüzyılda Milas Kazası merkezde toplam 12 adet mahalle kayıtlı-

dır(Adıyeke 1994,22).Bizim nüfus defterinde merkezde, bir adet ismi olmayan, 

toplamda 3 adet mahalle vardır. Bir mahalle de Sepetçiler Karyesi Yaşır Mahal-

lesi’nde vardır. Defterde adı verilmeyen mahallenin ön kısmı eksiktir. Hane 

sayısı 13’ten başlar. Defterlerde hane adları dışında her yazılan kişinin numa-

ralandırması da yapılmıştır.  

 

Tablo1 

Milas Kazası’nda Mahalle Dağılımı ve Nüfus  
XIX. Yüzyıl Ma-
halleler  

1844 Nüfus Defteri  

Ağa Mahallesi  (Merkez) Nüfus  Nüfus 
Ahmet Çavuş 
Mahallesi 

Mahalle (Adsız) 105 Ağaçlıyük Karyesi  124 

Burgaz Mahallesi Hayıtlı Mahallesi  136 Bağçe Karyesi  29 
Gümüşlük Mahal-
lesi 

Çavuşlu Ahmet Ma-
hallesi  

385 Bağçeköy Karye-
si(Çirkanlar) 

382 

Hacı Abdi Mahal-
lesi 

Karyeler   Kafaca Karyesi  
(Dibak Deresi) 

29 
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Hacı İlyas Mahal-
lesi 

Şepetçiler Karyesi 
(Yaşır Mahallesi ) 

88 Kafaca Karye-
si(Ebce)  

43 

Hayıtlı Mahallesi Toplam  714 Köşk Karyesi  117 
Hisarbaşı Mahal-
lesi 

  Tekfuranbarı Kar-
yesi  

97 

Hoca Bedrettin 
Mahallesi 

  Tekfuranbarı Kar-
yesi (Koru)  

55 

Merkepçi Mahal-
lesi 

  Varvil Karyesi  176 

Rum Mahallesi    Yaşır Karyesi  36 
Şevketiye Mahal-
lesi 

  Yaka Karyesi 59 

   Yeni /Asin Karyesi  120 
   Ermeni Taifesi  27 
   Yehudyan Taifesi  26 
   Toplam  1320 

 

Osmanlı Devleti’nde mahallerin üniteler oluşturmasına rağmen; köyler 

ekonomik ve idari bir birimdir. Defterde verilen köyler Dibakderesi’ne bağlı 

Kafaca Karyesi, Ebce’ye tabi Kafaca Karyesi, Köşke tabi Milas Karyesi; Yaşıra 

tabi Milas Karyesi, Ağaçlıyük’e tabi Milas Karyesi, Yaka’ya tabi Milas Karyesi, 

Tekfuranbarı’na tabi Milas Karyesi, Koru’ya tabi Tekfuranbarı Karyesi, Varvile 

tabi Milas Karyesi, Bağçeye tabi Milas Karyesi, Çırkanlara tabi Bağçeköy Karye-

si ve son kısımda Ermeni Taifesi verilmiştir. Rum taifesi tek sayfa yazılan Müs-

lüman nüfusun ardından Bağçeköy Karyesi’nde verilmiştir. Ağaçlıyük Karye-

si’nde bazı sayfalarda eksik vardır. Bağçeköy Karyesi Çirkanlar’da 9 tane nüfus 

hariç hepsi Rum’dur. Rum nüfusun sayısı 373’tür.Ermeniler ve Yahudiler ayrı 

ayrı kaydedilmiştir. Ermeniler 27 kişi, Yahudiler 26 kişidir. Milas Kazası’nda 

toplam 426 gayri müslim nüfus vardır. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler bu nü-

fusu oluşturur.  

Sayımları yaparken, XIX. yüzyıl aile kavramı olarak” hane” deyimi ge-

çer(Göyünç 1979, 345-346). Toplamda 2034 kişi verilen Milas Kazası’nda 

10.170 nüfus vardır. Biz hane başı 5 kişi olarak nüfusu düşünüp hesaplarımızı 

ona göre yaptık. 

 

2-Hanedeki Erkek Nüfusun Dağılışı 

Oğullar, Kardeşler ve Diğerleri 

XIX. yüzyılda Menteşe Sancağı’nın Milas Kazâ’sı’nda hane nüfusu anne, 

baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile dediğimiz ailelerden meydana gel-

memektedir. Nüfus defterinde önce asıl hane reisinden (Baba) sonra karındaş-
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lar(Kardeş) , oğullar, torunlar yeğenler, adı altında oluşan aileler oldukça kala-

balık olan geniş ailelerdir(Duber- Bahar 1996). Hane reisi sonrası yazılan ilk 

karındaşlar ve oğullardır. Bunlardaki akrabalık bağını “diğer” şeklindeki ya-

zımdan anlıyoruz. Birinci oğlun yazılmasının ardından diğer oğlu olarak ikinci 

oğul ve daha sonraki gelende öteki veya diğer şeklinde yazılmaya devam et-

miştir. Bu şekilde hanelerdeki akrabalık bağları da kolayca bulunabilmektedir.   

Bekâr olan oğullar babanın çatısı altında yaşamaktadır. Evli olanlar da ayrı bir 

hane olarak yazılmıştır.  

 

Tablo 2 

Milas Kazası’nda Oğullar ve Kardeş /Karındaşlar 
Yer adı  
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 8
.O

u
l 

(D
iğ

e
r)

 

K
a

rı
n

d
a

ş 

Y
e

ğ
e

n
 

Mahalle (Adsız) 23 16 6 1 - - - - 2 - 

Hayıtlı Mahallesi  34 14 5 1 4 - - - 3 - 

Çavuşlu Ahmet Ma-
hallesi  

85 62 26 10 4 - - - 16 - 

Kafaca Karyesi  
(Dibak Deresi) 

12 7 1 - - - - - 1 - 

Kafaca Karye-
si(Ebce)  

12 7 3 1 - - - - 2 - 

Köşk Karyesi 27 17 5 2 1 1 - - 4 - 

Yeni /Asin Karyesi 31 15 6 2 - - - - 5 1 

Yaşır Karyesi  9 7 3 1 - - - - - - 

Ağaçlıyük Karyesi  31 20 9 - - - - - - - 

Şepetçiler Karyesi 
(Yaşır Mahallesi ) 

19 10 4 1 1 1 1 1 3 - 

Yaka Karyesi 19 5 - - - - - - 3 - 

Tekfuranbarı Kar-
yesi 

26 13 5 2 - - - - 3 1 

Tekfuranbarı Kar-
yesi(Koru) 

15 6 1 - - - - - 3 - 

Varvil Karyesi  46 11 1 - - - - - 13 - 

Bağçe karyesi  9 3 1 1 - - - - 2 - 

Bağçeköy Karye-
si(Çirkanlar) 

4 1 1 1 - - - - 1 - 

Toplam  402 214 77 23 10 2 1 1 39 2 
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Hanelerde hane reisinin yazılmasının ardından kardeşin yazıldığı du-

rumda, hane reisinin ilk oğlunun yazıldığının görülmesine karşın; oğullarda 

yazma ”diğer oğlu” diye başlar. Defterlerde yazılan hanenin reisi öncelikle 

babadır. Bunu ekseriyetle büyük ağabey takip eder. Hane reislerinin ve oğulla-

rın yazılmasının ardından karındaş olarak verilen kardeşlerin ilki karındaş ve 

daha fazla sayıda karındaş olması durumunda “diğer” karındaşı olarak hane-

lerde kayıt düşüldüğünü görüyoruz. Defterde toplamda 39 karındaş ve 2 yeğen 

yazılmıştır.  

Gayri Müslimlerde 1 oğlu olan 62 kişi, 2 oğlu olan 26 kişi, 3 oğlu olan 9 

kişi, 4 oğlu olan 6 kişi, 5 oğlu olan 2 kişi, 6 oğlu olan 1 kişi vardır. Karındaşlar-

da 2 tane 2 kardeşi olan vardır. 1 tane kardeşi olan 18 kişi bulunurken; kaynı 

olan 4 kişi ve yeğeni olan 1 kişi vardır.  

 

Cemaatler  

Bölgede aşiretler de vardır. Aşiretler XIX. yüzyıl ortalarından itibaren 

Fethiye, Köyceğiz, Yatağan, Milas ve Bodrum dağlarında ormanlık alanlarda 

yaşamaktadır (Türkeş 1973,54).Bunlar yerleşik yaşama geçirilip düzenli ver-

giye bağlanmak istenmiştir. 

 

Tablo 3 

Milas Kazası’nda Cemaatler  
Yer adı  Elci Buruhi  Gündüzlü  
Köşk Karyesi - - 2 
Yeni /Asin Karyesi - - 3 
Şepetçiler Karyesi(Yaşır Mahallesi ) 4 5 6 
Varvil Karyesi  11 - 11 
Toplam 15 5 22 

 

Defterde toplamda 42 kişi cemaate bağlı yazılmıştır. En fazla Gündüzlü 

Cemaati’ne tabi nüfus vardır.  

 

3-Nüfusun Yaşa Göre Dağılışı  

a- Matlub-Gayr-i Matlub Nüfus  

1830 nüfus sayımının sebeplerinin başında askerlik çağındaki erkek nü-

fusun tespiti geliyordu. Bu sebeple her kazâ sonunda icmaller (toplu döküm ) 

yapılırken nüfusun ne kadarının gayr-i matlub, yani askerlik çağının dışında 

kaldığı belirtilmiştir. Yaşı askerliğe uygun olmakla beraber iskân yerleri dışın-
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da ticaretle meşgul olanlar ve çocuklar ile maluller3 ayrı hesaplanmıştır. Aske-

re alınma yaşı 15’ten başlıyordu. 15’in altındakiler çocuk sayılıyordu. 15-39 

yaş aralığındakiler matlub grubuna giriyordu. Bu gruptakilerin eşkâllerine de 

yer verilmiştir. 40 yaş ve üstü askerlik için uygun bulunmuyordu. Matlub yaş-

larında olmasına rağmen, gayr-i matlub kabul edilenler de vardı. Bunlar topal, 

tek elli, kör, alil gibi vücutça özürlü olanlardır.  

Milas Kazası’nda nüfusun çocuk oranı 417 iken, matlub nüfus 661; as-

kerlikten muaf tutulan gayri matlub nüfus ise 261 ‘dir. 

 

b-Yaş Grupları 

Kazâ’ dâhilinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı 10’ar yıllık peri-

yodlar dâhilinde ayrım yapılarak incelenmiştir. Erkek nüfusun yaşları 1 yaşın-

dan itibaren yazılmıştır. Bebek grubu altında verilen nüfusun 1 yaşında oldu-

ğunu görüyoruz. Bu grupta toplam 45 kişi vardır. Yaş gruplarına baktığımızda 

en fazla dağılımın 2-10 yaş arasına yığıldığını görüyoruz. Bu yaş grubunda 372 

kişi vardır.  Bu sayıyı 2. sırada 11-20 ile ikinci yaş grubu izler. Bu yaş grubunda 

284 kişi vardır. Nüfusun yaş gruplarının artmasıyla sayının azaldığını görüyo-

ruz. 21-30 yaş grubuna 219 kişi girer ve yaş yoğunluğu azalarak devam eder. 

Defterde  “ diğer” grubu altında verilenler adı yazılmayanlardır. Milas’ta orta-

lama yaşam süresinin 60 yaşlarına kadar olduğunu görüyoruz. Bunun birçok 

nedeni olmakla beraber defterlerden neden çıkarmamız mümkün değildir. 

 

Tablo 4 

Milas Kazası’da Yaş Dağılımı 

Yer adı  

B
e

b
e

k
 

2
-1

0
 

1
1

-2
0

 

2
1

-3
0

 

3
1

-4
0

 

4
1

-5
0

 

5
1

-6
0

 

6
1

-7
0

 

7
1

-8
0

 

8
1

-9
0

 

9
1

-1
0

0
 

D
iğ

e
r 

Mahalle (Adsız) 2 26 3
1 

15 1
0 

5 5 4 - - - - 

Hayıtlı Mahallesi  7 33 3
0 

12 6 1
8 

9 1 1 1  1 

Çavuşlu Ahmet Mahallesi  6 55 4
3 

38 2
1 

3
1 

1
6 

3 2 2 1 - 

Kafaca Karyesi  (Dibak Deresi) 2 13 6 3 8 4 2 - 1 - - - 

                                                           
3 Ma’lûl ,illetli hastalıklı ,sakat kimselerdir. 
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Kafaca Karyesi(Ebce)  2 11 8 7 6 4 - 1 - - - - 

Köşk Karyesi 5 29 2
9 

15 1
4 

7 7 5 - - - - 

Yeni /Asin Karyesi 7 18 2
3 

27 1
3 

1
1 

1
2 

3 1 - - - 

Yaşır Karyesi - 15 2 8 1 4 1 1 - - - - 

Ağaçlıyük Karyesi  - 36 2
1 

19 1
4 

1
2 

6 1  - - - 

Şepetçiler Karyesi (Yaşır Ma-
hallesi ) 

2 25 1
7 

15 9 5 5 - - - - - 

Yaka Karyesi 4 10 1
1 

9 1
1 

2 1 3 - - - - 

Tekfuranbarı Karyesi 4 22 1
8 

9 9 8 5 1 - - - - 

Tekfuranbarı Karyesi(Koru) 1 23 1 10 4 6 1 - - - - - 

Varvil Karyesi  2 41 3
6 

24 3
0 

1
6 

6 4 - - - - 

Bağçe Karyesi  1 10 5 5 1 8 2 - - - - - 

Bağçeköy Karyesi(Çirkanlar) - 5 3 3 1 3 1 1 - - - - 

Toplam 45 37
2 

2
8
4 

219 1
5
8 

1
4
4 

7
9 

2
8 

5 3 1 1 

 

Gayri Müslimlerde yaş dağılımı ise şöyledir: 0-1 yaş arası 13 kişi, 2-10 

yaş arası 115 kişi, 11-20 yaş arası 74 kişi, 21-30 yaş arası 58 kişi, 31-40 yaş 

arası 45 kişi,41-50 yaş arası 42 kişi, 51-60 yaş arası 71 kişi, 61-70 yaş arası 6 

kişi ve 71-80 yaş arsı 1 kişi olarak verilmiştir. Yaşı verilmeyen 1 kişi var-

dır.Burada da dağılımın Müslümanlardaki orana benzediği göze çarpar. 

 

4-İsimler  

Türkler Müslüman olmadan önce Türkçe isimler kullanmaktayken; Müs-

lüman olduktan sonra zaman içinde bir değişim geçirerek İslami adları da be-

nimsemişlerdir. XV. ve XVI. yüzyılda kaydedilen Tahrîr Defterlerinde görülen 

Türkçe adlara hem Nüfus defterlerinde hem Temettu’ Defterleri’nde rastlanır. 

Nüfus defterinde tek tek çıkardığımız adlarda Türk ismine pek rastlamadık. 
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Tablo 5A  

Milas Kazası’nda İsimler 

Yer dı  

A
li  

A
b

d
u

llah
  

A
h

m
et 

A
b

b
as  

A
b

d
ü

lcelil 

A
b

d
ü

laziz 

A
b

d
ü

lgafu
r 

A
b

d
ü

lk
ad

ir  

A
b

d
u

rrah
m

an
 

A
b

id
in

  

A
b

d
al  

A
b

d
ü

lfettah
  

B
ek

ir 

D
an

y
al  

D
u

rm
u

ş 

E
y

ü
b

 

E
m

in
  

F
etttah

 

H
ü

sey
in

  

Mahal-
le (Ad-
sız) 

1
3 

6 1
0 

     1 1 2      1  2 

Hayıtlı 
Mahal-
lesi  

6 4 7    1     1 2      1
0 

Çavuş-
lu 
Ahmet 
Mahal-
lesi  

4
4 

1
7 

1
3 

2     1  1  3      2
2 

Kafaca 
Karye-
si  
(Dibak 
Deresi) 

5  1          1      2 

Kafaca 
Karye-
si (Eb-
ce)  

5 2 2                 

Köşk 
Karye-
si 

1
0 

3 9   1  1 2    1     2 7 

Yeni 
/Asin 
Karye-
si 

8 4 5 1         5      2 

Yaşır 
Karye-
si 

3 1            2      
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Ağaçlı-
yük 
Karye-
si  

9 3 7  1        1      1
4 

Şepet-
çiler 
Karye-
si (Ya-
şır 
Mahal-
lesi ) 

1
3 

 7         1   2    2 

Yaka 
Karye-
si 

1
1 

1 2                5 

Tekfu-
ranba-
rı Kar-
yesi 

7  4     2  1   1  1 1   1
0 

Tekfu-
ranba-
rı Kar-
yesi 
(Koru) 

9 4 4  1        1      4 

Varvil 
Karye-
si  

1
7 

6 5   1       2  1    1
3 

Bağçe 
Karye-
si  

2                  5 

Bağçe-
köy 
Karye-
si 
Çir-
kanlar 

1            1       

Top-
lam 

1
2
3 

5
1 

7
6 

3 2 2 1 3 4 2 3 2 1
8 

2 4 1 1 2 9
8 
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Tablo B 

Milas Kazası’nda İsimler 

Yer Adı  

H
asan

 

H
am

it  

H
u

rşit  

H
asib

  

H
am

za 

H
an

  

H
afız 

H
alil 

İsa  

İly
as  

İb
rah

im
  

İsm
ail  

K
ara 

K
ad

ir  

M
ercan

  

M
estan

  

M
ah

m
u

d
 

M
u

sad
ık

  

Mahalle 
(Adsız) 

3   4       1 5   1 2 1 2 

Hayıtlı 
Mahal-
lesi  

8  1    1 1   7 1
0 

 1  3 1  

Çavuşlu 
Ahmet 
Mahal-
lesi  

4
0 

1  1 1   1
1 

1   2
2 

3    1  

Kafaca 
Karyesi  
(Dibak 
Deresi) 

1       1   1        

Kafaca 
Karye-
si(Ebce)  

2       2   1 1       

Köşk 
Karyesi 

8 1      6   5 4    3 1  

Yeni 
/Asin 
Karyesi 

7       8   9 3 1   1   

Yaşır 
Karyesi 

4          3        

Ağaçlı-
yük 
Karyesi  

1
7 

      7  2 9 7    1 3  

Şepetçi-
ler Kar-
yesi 
Yaşır 
Mahal-
lesi 

4       6   6 4 3   1 1  

Yaka 
Karyesi 

4       2   3 2 1   1   

Tekfu-
ranbarı 
Karyesi 

1
0 

      5   2 5 1   1   
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Tekfu-
ranbarı 
Karye-
si(Koru) 

1       3   3  1   2   

Varvil 
Karyesi  

2
3 

    1  5   1
5 

5     2  

Bağçe 
Karyesi  

3       1        3   

Bağçe-
köy 
Karyesi 
(Çirkan-
lar) 

3          1        

Toplam 1
3
8 

2 1 5 1 1 1 5
8 

1 2 6
5 

6
5 

1
0 

1 1 1
8 

1
0 

2 

 

Tablo C 

Milas Kazası’nda İsimler 

Yer Adı  

M
eh

m
et  

M
u

stafa 

M
u

sa  

M
ecit  

M
ezb

u
r  

M
esel 

M
u

h
id

d
in

  

N
im

etu
llah

 

N
ecip

  

O
sm

an
  

Ö
m

er  

R
ah

v
an

  

Salih
  

Said
 

Say
id

 

Sü
ley

m
an

  

Şab
an

  

T
ah

ir  

Y
u

su
f 

Y
o

k
  

Mahalle 
(Adsız) 

1
3 

1
1 

  9   1  1 3    1 3  1  1 

Hayıtlı 
Mahal-
lesi  

3
5 

1
6 

2 1 2     3 3 1    2   3 1 

Çavuşlu 
Ahmet 
Mahal-
lesi  

9
6 

6
7 

1  3  2  1 5 7     6 1  3 1 

Kafaca 
Karyesi  
(Dibak 
Deresi) 

1
1 

6                   

Kafaca 
Karye-
si(Ebce)  

1
8 

7 1       2           
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Köşk 
Karyesi 

3
9 

1
9 

2  2     8 3     4   1  

Yeni 
/Asin 
Karyesi 

1
4 

1
6 

       4 1     4     

Yaşır 
Karyesi 

1
0 

4        4 1        1  

Ağaçlı-
yük 
Karyesi  

2
8 

9        2   1   3   1  

Şepetçi-
ler Kar-
yesi 
(Yaşır 
Mahal-
lesi ) 

1
4 

7 4  1 1    2 1   1  3   3  

Yaka 
Karyesi 

1
5 

9         1     1   1  

Tekfu-
ranbarı 
Karyesi 

1
7 

1
5 

       2 4     5   2  

Tekfu-
ranbarı 
Karye-
si(Koru) 

1
2 

3 2       1 4  1       1 

Varvil 
Karyesi  

3
9 

2
1 

  2     3 1  2   7   5  

Bağçe 
Karyesi  

6 4        1         1 2 

Bağçe-
köy 
Karye-
si(Çirka
nlar) 

2                    

Toplam 3
6
9 

2
1
4 

1
2 

1 1
9 

1 2 1 1 3
8 

2
9 

1 4 1 1 3
8 

1 1 2
1 

6 

 

 



ARZU BAYKARA TAŞKAYA 

 

 74 

Tablo D 

Milas Kazası’nda Çift Adlar 

Yer Adı  Ad  Sayı  

Mahalle (Adsız  ) Ali Mehmet 2 

Muhiddin Mustafa 1 

Hasan Ali   1 

Çavuşlu Ahmet Mahallesi  Ali Osman 1 

Bağçeköy Karyesi(Çirkanlar) Hasan Ali  1 

Hayıtlı Mahallesi  Mehmet Ali  1 

Hasan Ali  1 

Tekfuranbarı Karyesi Durmuş Ali 1 

Varvil Karyesi  
 

Mehmet Ali   3 

Hasan Ali 1 

Yaşır Karyesi Dur Ali 1 

Toplam   14 

 

Mehmet adı 369 kişiye verilmesiyle en fazla kullanılan addır. Mustafa 

214,Hasan 138 ve Ali 123 adla bu sıralamayı izler. Kazada Müslümanların ge-

leneksel islami adların kullanılmaya devam edildiğini görüyoruz. Diğer kıs-

mında yaralan isimler adları yazılmadan atlanan kişilerdir. Çift adlarda yoğun-

luk Ali ismiyle yapılan başka adlarda yoğunlaşmıştır. 

 

5-Sıfatlar  

1-Fiziki Özellikler Dolayısıyla verilen Sıfatlar  

Sıfatlar, haneleri renklerle ve fiziksel özellikleri ile tanımlayan gösterge-

lerdir. Şunu da belirtelim defterlerde hanelerin neden renklerle sıfatlandırıldı-

ğının veya fiziksel kusurlarının neden kaynaklandığı ile ilgili bir bilgi belirtil-

memiştir.  

Bu grupta yer alan sıfatları önce renkler daha sonra da fiziki olmak üzere 

iki kısma ayırdık. Önce renklerle ilgili olan kısma bakalım. Kazâ’da renk belir-

lemek için en çok kullanılan sıfatlar 85 sayı ile kara’dadır. Bu sıfat kişilerin 

kara sakalı için veya ten rengi için kullanılmaktadır. Fakat biz burada karayı 

sadece kişilerin önlerine yazılan renk olarak alırken; sakal ve bıyık renklerini 

bu kısma dahil etmedik. Bu durum diğer renkler için de geçerlidir. Sarı, ikinci 

en fazla kullanılan sıfat olup, şahsın saç, sakal ve bıyık rengini gösterir nitelik-

tedir. Toplamda 16 hane sarı olarak kayıtlıdır. En az Arap kaydı vardır. Bu kişi-

ler zenci olarak ayrı olarak belirtilmişlerdir.  
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Tablo 6 

Renklere Göre Sıfatlar 
Yer adı  Ak 

/Beyaz 
Arab Çakır Kara/ca/man Kır Sarı/ca 

Mahalle (Adsız) - - - 4 - - 
Hayıtlı Mahallesi  - - 1 6 1 2 
Çavuşlu Ahmet Mahallesi  2 - - 12 2 2 
Kafaca Karyesi  (Dibak Dere-
si) 

1 - - - - - 

Kafaca Karyesi(Ebce)  - 1 - 1 2 3 
Köşk Karyesi - - - 8 - 2 
Yeni /Asin Karyesi - - 2 4 - 1 
Yaşır Karyesi - - - 2 1 - 
Ağaçlıyük Karyesi  - - - 3 - - 
Şepetçiler Karyesi (Yaşır 
Mahallesi ) 

- - - 9 - 2 

Yaka Karyesi - - - 8 - 2 
Tekfuranbarı Karyesi 1 - - 9 - - 
Tekfuranbarı Karyesi(Koru) - - 2 1 - - 
Varvil Karyesi  1 1 - 18 - 1 
Bağçe karyesi  - - - - - - 
Bağçeköy Karyesi(Çirkanlar) - - - - - - 
Toplam 5 2 5 85 6 16 

Arabi olarak Varvil Karyesi’nde 8 kişi, Adsız Mahalle’de 1, Hayıtlı Mahal-

lesi’nde 2 kişide kayıt vardır. 

 

Tablo 7 

Milas’ta Fiziki Özelliklere Göre Sıfatlar 
Yer adı  

B
o

d
u

r 
/K

ıs
a 

Ç
o

la
k

 

G
en

ç 
 

İn
ce

 

K
el

 

K
ö

r 

K
o

ca
  

K
ö

se
 

Sa
k

at
 

T
o

p
al

 

U
zu

n
  

Z
en

ci
  

Mahalle (Adsız) 3 - - 1 - - - 1 1 - - 4 

Hayıtlı Mahallesi  1 1 - - 1 - - - - 1 - - 

Çavuşlu Ahmet Mahallesi  - 2 - - 2 - 3 3 1 - - - 

Kafaca Karyesi  (Dibak 
Deresi) 

- - - - - - 1 - - - 4 - 

Kafaca Karyesi(Ebce)  - - - - - - 1 - - - - - 

Köşk Karyesi - - - 1 - - 1 - - 1 - 1 

Yeni /Asin Karyesi - - - -  1 4 - - 1 - 1 

Yaşır Karyesi - - 1 - 2 -  - -  - - 

Ağaçlıyük Karyesi  - - - - - - 1 - - 1 - - 

Şepetçiler Karyesi (Yaşır 
Mahallesi ) 

- - - - - - - - - - 2 1 



ARZU BAYKARA TAŞKAYA 

 

 76 

Yaka Karyesi - 1 - - 1 - - - - - 1 - 

Tekfuranbarı Karyesi - - - -  - - - - - - 1 

Tekfuranbarı Karyesi 
(Koru) 

1 - - - - - 1 - - - - 1 

Varvil Karyesi  1 3 - - - - 1 6 - - - 1 

Bağçe karyesi  - - - - 1 - - - - 1 - - 

Bağçeköy Karyesi (Çir-
kanlar) 

- - - - - - - - - - - - 

Toplam 6 7 1 2 7 1 13 10 2 5 7 10 

Fiziki sıfatlarla kaydı verilen en fazla koca sıfatlı 13 kişi bulunur. Bunla-

rın yaşlarından dolayı bu şekilde nitelendirildiklerini görüyoruz. Çünkü bu 

kişilerin yaşları da oldukça yüksektir. Köse ve zenci olarak her bir sıfattan 10 

kişide kayıt vardır. Bu yukarıdaki sıfatlardan ayrı olarak kaydı verilen 1 tane 

Çavuşlu Ahmed Mahallesi’nde küçük kaydı vardır.  

 

Tablo 8 

Milas Kazası’nda Engelliler  

Yer Adı  

A
m

a 
(K

ö
r)

  

A
li

l 
(H

as
ta

-
lı

k
lı

) 

A
sa

m
(S

ağ
ır

) 

E
b

le
m

 
(D

il
-

si
z)

 

M
u

k
ad

(A
k

li
 

D
en

ge
si

 
B

o
zu

k
) 

 T
o

p
al

  

Sa
ğı

r 

Y
ek

çe
şm

  
(T

ek
gö

zl
ü

) 

Mahalle (Adsız) - 1 1 - - - - - 

Çavuşlu Ahmet Mahallesi 1 - - 1 - - -  

Kafaca Karye-
si(Dibakderesi)  

1 - - 1 - 1 - - 

Yeni /Asin Karyesi - - - - - - - 1 

Ağaçlıyük Karyesi - - - - 1 - - - 

Köşk Karyesi  - - - - - - 1 - 

Tekfuranbarı Karyesi - - - - 1 - - - 

Rum Taifesi   1 - - - - - 1 1 

Yahudi Taifesi  - - - - - 1 - - 

Toplam  3 1 1 2 2 2 2 2 

Toplumda gözü görmeyen 3 kişi verilmiştir. Kazanın tamamı göz önüne 

alındığında fiziki ve akli kusurluların oranı azdır. 

 

2- Sosyal Durumu Belirleyen Sıfatlar  

Bu gruba dahil olanlar ağa, bey, efendi, hacı, molla gibi sıfatlardır. En 

çok kullanılan sıfat 92 kişiyle hacıdır. Bunu imam ve kethüda izler. Sosyal du-
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rumu bildiren sıfatlardan çok az olmakla beraber Sepetçiler Karyesi’nde 2 tane 

çavuş; Yaka Karyesi’nde 2 adet kadı; Çavuşlu Ahmet Mahallesi’nde 1 adet 

Alim;, Kafaca Karyesi Dibak Deresi’nde 1 adet reis, Şepetçiler Karyesi’nde (Ya-

şır Mahallesi ) 1 adet vezir, Ağaçlıyük Karyesi’nde 2 adet hafız; Tekfuranbarı 

Karyesi(Koru) ‘nde 1 adet veli, Adı belirsiz mahallede 1 adet abdal; Çavuşlu 

Ahmet Mahallesi 2 adet softa yazılıdır.    

 

6-Eşkal ve Meslekler 

1- Eşkâl  

Eşkâl yazımı genellikle hane reisleri, karındaşlar ve ilk çocuklar şeklin-

dedir. 1-16 yaşındakiler şabb –ı emred (yeni tüylenmeye başlamış) ,17-18 

yaşlarındakiler ter bıyıklı, 19-20 yaşlarında olanlar çar-ebru (bıyıkları çıkmış) 

olarak kayıtlanmışlardır. Bunların boyları nadiren yazılmış saç ve sakal renk-

leri ise hiç belirtilmemiştir.  Sakatlar ve özrü bulunanlar ise hiçbir özre bakıl-

madan yazılmışlardır. Bunların dışında kalanların eşkâl bilgilerine yer veril-

memiştir. Dolayısıyla her erkeğin eşkâli verilmemiştir. Rumlarda da aynı Müs-

lümanlardaki şekliyle eşkâl yazıldığını görüyoruz.  

Eşkâl tariflerinde boy, sakal bıyık ve dış görünüş hakkında bilgi verilmiş-

tir. Boy açısından kısa, orta, uzun, sakal olarak kara, kumral sarı, kır/ak; bıyık 

olarak kara, kumral, sarı şeklinde renklerle tarif yapılmıştır.  Bıyıklar bazı ka-

lıplarla tariflenmiştir. Çar ebru ve sabb-ı emred ve ter bıyık dışında; müzelif 

sakal gibi sakal tarifleri de yapılmıştır.  

 

Tablo 9 

Köyceğiz’de Sosyal Duruma Göre Sıfatlar 
Yer Adı  

A
ğa

  

B
eş

e4
 

E
m

ir
  

H
o

ca
  

H
ac

ı  

H
af

ız
  

İm
am

  

K
at

ip
  

K
et

h
ü

d
a 

 

K
ö

le
 (

K
u

l)
 

M
o

ll
a 

Se
y

y
id

 5
 

Sa
b

e 
 

Mahalle (Adsız) 1 - - - 4 1 - - - - - - 1 
Hayıtlı Mahallesi  - - - - 4 1 - - - 1 1 - 1 
Çavuşlu Ahmet 
Mahallesi  

- 1 - - 10 2 2 - 2 - 1 - - 

                                                           
4 Beşe, Orhan Gazi tarafından Yeniçeri Ocağı adıyla 1362'de kurulan, II. Mahmut zamanın-
da(1808-1839) 1826'da Nizamı Cedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan 
Osmanlı İmparatorluğu'nun piyade asker sınıfıdır. Beşe sıfatı paşanın hafifletilmiş şekli olup 
daha çok yeniçeriler için kullanılır. Tabi bahis edilen dönemde yeniçerilik kalkmasına rağmen 
hala bu sıfatı kullananlar vardır. Pakalın, Cilt 1, 1993,211. 
5 Seyyid; Arapça ilk anlamı efendi, bey ağa, ileri gelen ikinci anlamı Hazreti Muhammed’in(S.A.S) 
torunu Hazreti Hasan’ın soyundan gelen kimsedir. 
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Kafaca Karyesi  
(Dibak Deresi) 

- - - - 18 2 4 - 1 2 5 - - 

Kafaca Karyesi 
(Ebce)  

- 2 - 1 - - - - - - 1 - - 

Köşk Karyesi - 1 - - 7 - 3 - 1 1 - - - 
Yeni /Asin Karyesi - - - - 2 - 2 - - - - - - 
Yaşır Karyesi - - - - 1 - - - - - - - - 
Ağaçlıyük Karyesi  1 - - 1 5 2 1 - 3  - - - 
Şepetçiler Karyesi 
(Yaşır Mahallesi ) 

1 - 1 - 2 - - - - 1 1 - - 

Yaka Karyesi 1 1 1 - 6 - - - - 1 - - - 
Tekfuranbarı Kar-
yesi 

- - - - 9 - - 1 2 - - 1 - 

Tekfuranbarı Kar-
yesi (Koru) 

- - - - 5 - - - - - - - - 

Varvil Karyesi  - - 2 - 7 - 1 - 2 - - 1 2 
Bağçe Karyesi  - - - - - - - 1 - - - - - 
Bağçeköy Karyesi 
(Çirkanlar) 

- - - - 2 - - - 1 - - - - 

Toplam 4 5 4 2 92 8 13 2 12 6 9 2 4 

 

a- Boy Ölçüleri 

Hanelerde herkesin boyunun yazılmadığını görüyoruz. Özellikle hane re-

islerinin boyları yazılıdır. Diğer adı altında yazılan karındaş ve oğulların, genel-

likle ilk oğlu, ve ilk karındaşların, bazense ikinci karındaşların yazıldığı görü-

lür. Burada tasnifimizi kolaylaştırmak adına azca boylu yazılanlar, kısa boylu-

lar kısmına kaydedilmiştir. Şunu da belirtelim boyun kısa, orta ve uzun oluşu-

nun ne tür bir kritere dayanarak yapılmış olduğunu bilmiyoruz.  

 

Tablo 10  

Milas Kazası’ndaki Boy Uzunlukları   
Yer adı Kısa  

Boy  
Orta 
Boy 

Uzun 
Boy  

Mahalle (Adsız) 2 46 2 
Hayıtlı Mahallesi  12 45 29 
Çavuşlu Ahmet Mahallesi  5 146 73 
Kafaca Karyesi  (Dibak Deresi) 1 9 5 
Kafaca Karyesi(Ebce)  3 19 2 
Köşk Karyesi 3 137 1 
Yeni /Asin Karyesi 3 57 1 
Yaşır Karyesi  - 15 2 
Ağaçlıyük Karyesi  6 46 1 
Şepetçiler Karyesi (Yaşır Mahallesi ) 2 46 - 
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Yaka Karyesi - 21 14 
Tekfuranbarı Karyesi 4 27 19 
Tekfuranbarı Karyesi(Koru) 4 14 12 
Varvil Karyesi  40 60 3 
Bağçe karyesi  1 11 6 
Bağçeköy Karyesi(Çirkanlar) 1 4 - 
Toplam 87 703 170 

Milas Kazası’ndaki Müslüman nüfus 703 kişi kaydıyla en fazla orta boy-

ludur. Boyu kısalar en az kayıtlıdır. Gayri Müslimlerde 13 kişi kısa, 149 kişi 

orta, 58 kişi uzun boylu kaydedilmiştir. Bu grupta yer alanların çoğu orta boy-

ludur.   

 

b-Sakal Bıyık  

Sakal -bıyık renginde başlıca üç renk vardır. Kara, kumral, sarı… Bu üç 

renkte hem sakal hem bıyık tarifi yapılmıştır. Tasniflemeye tabi tuttuğumuz 

karaca, kumralca ve sarıcalar da bu üç ana renk grubunun içine dahil edilmiş-

tir. Müzelif sakallar, olarak verilenler bıyığı henüz çıkmış olanlardır. Saç ve 

sakal kaydının varlığı o kişinin matlub grubundan olduğunun ifadesidir. San-

cakta sakallıların bıyıklılara oranının da fazla olduğu dikkati çekmektedir.  

 

Tablo 11 

Milas Kazası’ndaki Sakal ve bıyık Dağılımı 
Yer adı  Az 

veya 
Azca 
/Kıs
a 
Bıyık 

Ak 
/kır 
sa-
kal  

Kara 
Sa-
kal 

Kum-
ral 
Sakal  

Kara 
Bı-
yık  

Köse 
Sa-
kal  

Kum-
ral 
Bıyık  

Sarı 
Sa-
kal 

Sarı 
Bı-
yık 

Ter 
bı-
yık  

Şabb 
Em-
red  

Mahalle 
(Adsız) 

- 18 5 7 1 1 7 - - 7 7 

Hayıtlı Ma-
hallesi  

- 25 8 15 1 3 5 1 2 13 7 

Çavuşlu 
Ahmet Ma-
hallesi  

3 51 33 26 2 6 16 13 11 43 38 

Kafaca Kar-
yesi  (Dibak 
Deresi) 

- 4 1 2 - 1 2 - 1 2 1 

Kafaca Kar-
yesi(Ebce)  

- 2 6 2 - 2 1 1 3 4 6 

Köşk Karyesi - 20 7 5 3 5 13 4 3 17 13 
Yeni /Asin 
Karyesi 

- 12 9 6 5 2 6 2 5 11 6 
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Yaşır Karyesi  - 2 2 2 1  3 - 2 6 - 
Ağaçlıyük 
Karyesi 

2 10 11 6 2 2 11 - 7 11 9 

Şepetçiler 
Karyesi (Ya-
şır Mahallesi) 

- 2 2 2 1 3 3 3 3 6 6 

Yaka Karyesi - 4 7 8 - 1 1 1 3 6 5 
Tekfuranbarı 
Karyesi 

1 9 11 3 1 5 2 1 2 8 9 

Tekfuranbarı 
Karye-
si(Koru) 

1 5 5 2 - 2 1 4 6 6 2 

Varvil Karye-
si  

- 16 14 14 4 4 11 4 9 19 11 

Bağçe karyesi  - 1 5 - 3 - - 2 - 1 3 
Bağçeköy 
Karyesi (Çir-
kanlar) 

- - - 1 - 1 1 - 1 1 - 

Toplam 7 181 225 101 24 38 83 36 58 161 123 

Yukarıdaki tabloda en çok kara sakal 225 kişiyle en öndedir. Bunu yaşlı 
nüfusu da tarif etmekte kullanılan ak/kır sakal grubu 181 ile izler. Ter bıyıklı-
lar 161; şabb emred 123 tür. Gayri Müslimlerde kara bıyık 24, kır/ca bıyık 54,  
kumral bıyık 75, ter bıyık 17,sarı bıyık 21,şabb emred 5’tür. Gayri Müslimlerde 
kumral bıyıklılar fazladır.  

 
2. Meslekler 
Kişilerin geçimlerimi temin etmek için uğraştıkları alanlar kişilerin mes-

leklerini oluşturmaktadır. Mesleklerde çeşitlik en fazla gayri Müslim bölümün-
de artar. Muhtar olan kişiler defterin meslek kısmına yazılmıştır. İmamın ya-
zılmasının ardından muhtarı evvel (İlk muhtar )ve muhtarı sani (İkinci Muhtar 
)olarak iki muhtar bulunur. Karyelerin bazılarında iki muhtar bazense sadece 
muhtarı evvel veya muhtarı sani yazılmıştır. Rumların kayıtlı olduğu bölümde 
ilk hane papaz, ikincisi muhtar olarak kayıtlıdır.   

 
Tablo12 A 
Milas Kazası’nda Müslümanlarda Meslekler 

Yer adı  
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Mahalle 
(Adsız) 

1 3 - 1 4 1 1 2 1 4 3 - 1 - 1 6 2 1 2 
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Hayıtlı 
Mahalle-
si  

- 2 2 - 17 - - - - 3 - - 8 4 - 2 1 2 5 

Çavuşlu 
Ahmet 
Mahalle-
si  

- 1 - - 5 - - 2 - 1 - 1 3 1 - 2 1 - 2 

Toplam 1 6 2 1 26 1 1 4 1 8 3 1 12 5 1 10 4 3 9 

 

Tablo12 B 
Yer adı  

N
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Mahalle (Ad-
sız) 

- 5 - - - 1 3 - - 1 - - - 1 - 

Hayıtlı Mahal-
lesi  

- - - - 1 - 2 1 1 - - - - 1 1 

Çavuşlu Ah-
met Mahallesi  

1 - 1 1 - - 19 - - - 2 1 5 - - 

Kafaca Karye-
si  (Dibak 
Deresi) 

- - - - - - 2 - - - - - 2 - - 

Köşk Karyesi - - - - - - 5 - - - - - - - - 
Yeni /Asin 
Karyesi 

- - - - - - 2 - - - - - - - - 

Ağaçlıyük 
Karyesi  

- - - - - - 2 - - - - - - - - 

Şepetçiler 
Karyesi Yaşır 
Mahallesi  

- - - 1 - - 2 - - - - - - - - 

Yaka Karyesi - - - - - - 1 - - - - - - - - 
Tekfuranbarı 
Karyesi 

- - - - - - 2 - - - - - - - - 

Tekfuranbarı 
Karyesi(Koru) 

- - - - - - 4 - - - - - - - - 

Varvil Karyesi  - - - 1 - - - - - - - - - - - 
Toplam 1 5 1 3 1 1 44 1 1 1 2 1 7 2 1 

Müslümanlarda uğraşılan meslek grubunda en fazla yoğunluk 44 ile re-

diftir. Redifin(asker) ardından en fazla 26 çiftçi bulunur. Meslek çeşitlenmesi 

daha çok mahallerde yoğunlaşmıştır. Karyelerde meslekler azalmıştır. Soytarı 

olarak yazılan kişinin ne iş yaptığına dair bilgimiz yoktur. 
                                                           
6 İstanbul’dan maaş alan kişi olarak kaydedilmişlerdir.  
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Tablo 13 

 Gayri Müslim Nüfusta Meslek Dağılımı 
Meslekler  Rumlar  Ermeniler Yahudiler  Toplam  
Attar 1 1 - 2 
Aylıkçı  - - 1 1 
Bakkal 12 1 - 13 
Büryancı(Kebapçı) 1 - - 1 
Balıkçı 1 - - 1 
Bağçevan 27 - - 27 
Bezzaz  - 2 - 2 
Billurcu - - 1 1 
Boyacı 1 - - 1 
Celeb 5 - - 5 
Çoban 9 - - 9 
Çerçi - 1 7 8 
Çuvalcı - 1 - 1 
Çuhacı 2 - - 2 
Çiftçi 2 - - 2 
Değirmenci 27 - - 27 
Erbabı Ticaret 2 1 2 5 
Ekmekçi 2 - - 2 
Fenerci7 - - 1 1 
Fukara  - 1 1 2 
Gündelikçi 3 - - 3 
Hizmetkâr 1 - - 1 
Irgat 1 - 1 2 
Kalaycı 1 - - 1 
Kiremitçi 1 - - 1 
Kiracı 3 - - 3 
Kemaneci 1 - - 1 
Kuyumcu 2 1 - 3 
Kırmacı 2 - - 2 
Meyhaneci 6 - - 6 
Mumcu 2 - - 2 
Neccar 4 - - 4 
Papuççcu 7 - - 7 
Tabib 1 - - 1 
Tüccar 2 1 - 3 
Tuzlacı8 2 - - 2 
Terzi  15 3 - 18 
Yapucu9 11 - - 11 

                                                           
7 Fenerci, deniz fenerlerini yakmakla görevli bulunan kişidir. 
8 1562–63 yılına ait Menteşe’deki padişah haslarından biri Bodrum’daki 513–533 akçelik Varvil 
Tuzlasıdır. Bu dönemde Varvil’de 415 ocak vardır. Bunların 188 tanesini Tuzlacıyan Cemaati, 17 
tanesini Varvil Köyü reayası bazılarını da Bozkeçili cemaati işliyordu. Varvil Tuzlası hakkında 
Evliya Çelebi şunları aktarır: “ (…)Varvul Tuzlası leb-i deryada(deniz kıyısında) yedi yük akçe 
emanettir. Gayet leziz tuzu olur. Aydın, Sarhan ve Menteşe Vilayetleri’nde nice kerre yüz bin yük 
tuz gider ve Frengistana dahi gider(…)” diye belirtmektedir. Uykucu, 1983,106- 115; Evliya Çele-
bi  Cilt.IX, 1935,211. 
9 Yapucu, olarak verilen kişiler ev yapımıyla uğraşan inşaatçılardır. 
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Rum nüfusta en fazla değirmencilik ve bahçıvanlık yoğunlaşmıştır. Her 

bir meslekle 27 kişi uğraşmaktadır. Terzilik Rumlar ve Ermenilerde 18 kişiyle 

üçüncü grupta yer alır. Yahudilerde ise 7 kişiyle çerçilik mesleğinde yoğunlaş-

ma vardır.  

 

SONUÇ 

Makalemizde Milas Kazâ’sı’na ait defterde ilk olarak hanenin dede adı, 

hanenin adı ve bâba adı verilmiş, eşkâllerin yazıma önce boy daha sonra bıyık 

ve sakal tarifleriyle devam edilmiştir. Hanelerin hemen üst sağ köşesine mes-

lekler, varsa hanelerin aklî ve fizik rahatsızlıkları yazılmıştır. Hane adı yazımı-

nın ardından hanenin alt kısmına hane yaşı (Sin)  verilmiştir. Milas’ta sadece 

erkek nüfusun sayımının, kadınların olmadığı, yapıldığı toplamda 2034 kişi 

verilen Milas Kazası’nda 10.170 vardır. Biz hane başı 5 kişi olarak nüfusu dü-

şünüp hesaplarımızı ona göre yaptık. Nüfus defterinde çeşitli adlara rastlarız. 

Osmanlıda kullanılan isim zenginliğini de bu şekilde görüyoruz. İsim olarak 

Mehmet birinci, Mustafa ikinci, Ali üçüncü sırada bulunur. Çok rastlanmamakla 

beraber iki adlı isim kullanımları da vardır. 

Lâkaplarda en yüksek oranda renk dağılımı karadadır. Kara tek başına 

ad olarak da hanelerde kullanılmıştır. Fiziki özellikler de kişileri tanımlamada 

kullanılmaktadır. En fazla koca, köse ve zenci kullanılır. Nüfusun çocuk oranı 

417 iken, matlub nüfus 661; askerlikten muaf tutulan gayri matlub nüfus ise 

261 ‘dir. Eşkal olarak baktığımızda kısa boylular 87, orta boylular 703, uzun 

boylu 170 kişidir.  Görüldüğü gibi orta boylular en fazladır. Kişi eşkâlinde 

önemli bir unsur sakal- bıyık tarifidir. Bu dağılımda kara sakallı ve bıyıklıların 

fazla olduğunu görürüz.  Müslüman nüfusta mahallelerde fazlalaşan esnaf faz-

ladır. Bunun dışında kalan karyelerde nüfusun yazımına başlamadan defterin 

üst kısmına, halkın hepsi ziraat erbabıdır diye kayıt düşülmüştür.  Gayri Müs-

lümlerde Rumlarda esnaf oldukça fazlalaşır. Burada hemen hemen yazılan her 

hanedeki reisin mesleğinin olması dikkat çekicidir.   
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE  
BAŞKENT ANKARA’NIN İNŞASINDA  

YABANCI MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ETKİSİ 
 

Arş. Gör. Serhat Ulubay 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
 

ÖZ:   

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren, Anadolu Coğrafyası’nda yaşanan savaşlar 

ve kurtuluş mücadelesi Anadolu şehirlerini harap hale getirmiştir. Kurtuluş mücadele-

sinden zaferle çıkan Türk Halkı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 

Cumhuriyet’i kurma azmiyle yoğun bir çabanın içerisine girmiştir. Atatürk ve arkadaş-

ları, kurtuluş mücadelesinde karargâh olarak konumlandıkları Ankara’yı, Genç Cum-

huriyet’in başkenti olarak seçmişlerdir. Bu tarihten itibaren Ankara, sadece bir baş-

kent değil “Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma”nın model kenti olma görevini de 

üstlenmiştir. Bu süreçte kent, yoğun bir biçimde, hem fiziki hem de kültürel bir inşa 

faaliyetinin merkezinde yer almıştır.  

Erken Cumhuriyet Dönemi olarak adlandırılan 1923-1938 yıllarını kapsayan 

dönemde, Ankara’da, yoğun bir imar faaliyetinin yanısıra sosyokültürel değişimin de 

yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu süreçte, Ankara’nın inşa faaliyetleri için ülkemize 

davet edilen, çoğunluğu Alman ağırlıklı yabancı mimar ve şehir plancılarının kentin 

şekillenmesinde önemli bir misyona sahip oldukları görülmektedir. Ankara’nın inşa-

sında aktif görev alan bu mimar ve şehir plancılarının, tasarladıkları yapılar ve yapılı 

çevreler, tüm dünyada tartışılan dönemin mimarlık-sanat anlayışlarının ve yeni ulus-

devletin gündelik yaşantı pratiklerinin izlerini barındırmaktadır. Dolayısıyla, bu yapı-

lar ve yapılı çevreler, dönemin yaşantı kültürünün ve Genç Cumhuriyetin ülküsünün 

izlerini sunmaktadır.  

Çalışma, Erken Cumhuriyet Dönemi’ni kapsayan süreçte; Ankara’nın şehir plan-

larından, devletin önemli temsil yapılarına, meydan-park gibi kamusal kullanım alan-

larından, mimarlık eğitimine kadar yabancı mimar ve şehir plancılarının kente müda-

hale ve katkıları üzerinden, Ankara’nın kentsel oluşumunu, dönemin yaşantı kültürünü 

ve Genç Cumhuriyetin ülküsünü okuma amacını taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Cumhuriyet Dönemi, Ankara, Yabancı Mimar ve Şe-

hir Plancıları   
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The Impact of Foreign Architects and City Planners on the Construction 

of the Capital Ankara in the Early Republican Period 

 

ABSTRACT: 

Since the beginning of the twentieth century, the wars in the Anatolian Geog-

raphy and the Independence War destroyed the Anatolian cities. The Turkish People 

who  arose triumphant from the Independence War sank themselves into the effort 

of establishing the Republic under the leadership of Commander-in-Chief Mustafa 

Kemal Atatürk with determination. Atatürk and his friends chose Ankara which they 

had positioned as the headquarters during the Independence War as the capital of the 

Young Republic. Since then, Ankara has undertaken to be the model city of “reaching 

the level of contemporary civilizations”, not just a capital city. In this process, the city 

was intensely at the centre of both a physical and cultural building activity. 

It is observed that a sociocultural change also occurred in addition to an intense 

zoning activity in Ankara in the period between 1923 and 1938, which is called the 

Early Republican Period. In this process, it is seen that foreign architects and city plan-

ners most of whom were Germans and who were invited to our country for the const-

ruction activities of Ankara, had an important mission in shaping the city. The structu-

res and built environments designed by these architects and city planners who took an 

active role in the construction of Ankara have the traces of the architecture-art con-

ceptions of the period discussed all over the world and the daily life practices of the 

new nation-state. Therefore, these structures and built environments present the tra-

ces of the culture of life and the ideal of the Young Republic. 

The study aims to examine the urban formation of Ankara, culture of life belon-

ging to the period and ideal of Young Republic through the interventions and contribu-

tions of foreign architects and city planners including the city plans of Ankara, the 

important representation structures of the state, public use areas such as squares and 

parks as well as architectural education in the process that covers the Early Republi-

can Period. 

Key Words: Early Republican Period, Ankara, Foreign Architects and City Plan-

ners 

 

1. TÜRKİYE TARİHİNDE YABANCI MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ 
SERÜVENİ  

Tekeli’ye göre, ülkemizde yabancı mimar ve şehir plancılarının serüve-
nini, tarihsel bakımdan dört evrede irdelemekte fayda vardır. Tekeli, bu evre-
leri; III. Selim’den Osmanlı’nın sonuna kadar olan batılılaşma düşüncesinin 
hâkim olduğu dönem, 1923-1930 yılları arasında I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın 
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hüküm sürdüğü dönem, 1930’lardan 1950’lere kadar modernist çizgilerle mi-
mari kimliğin oluşturulmaya çalışıldığı dönem ve 1980’lerin ikinci yarısından 
günümüze kadar süregelen liberal politikanın hâkim olduğu dönem olarak 
zamansal bir ayrımda tanımlamaktadır  (Tekeli, 2000). Nasır’a göre ise, yaban-
cı mimar ve şehir plancılarının, Türk Mimarlığı’nda etkin olduğu iki evre yer 
almaktadır. Bu evreler, bir devlet politikası olarak benimsenen ve ivme kaza-
nan dönemlere karşılık gelmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda, ‘Batılılaşma’ 
olarak adlandırılan ve önemli reformların yapıldığı dönemle, Erken Cumhuri-
yet Dönemi’nde, ‘Çağdaşlaşma’nın yeni kurulan ulus-devletin temel ülküsü 
sayıldığı zaman aralığında, yabancı mimar ve şehir plancılarının etkin bir şe-
kilde inşa faaliyetlerinde bulundukları dönem olarak ifade etmektedir (Nasır, 
1991). Hem Tekeli’nin hem de Nasır’ın zamansal evrelere ayırarak irdelediği 
dönemlerde, etkin bir şekilde faaliyet gösteren mimar ve şehir plancıları uz-
manlar, tariflenen zaman aralıklarında, devlet tarafından belirlenen temel 
misyonun birer temsilcisi olma görevini üstlenmişlerdir (Bozdoğan, 2002), 
(Nasır, 1991), (Dalkılıç, Halifeoğlu, 2011).   

‘Batılaşma’ adı altında, ilk kez Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren 
yabancı mimarların, etkinliğinin Lale Devri ve Kâğıthane düzenlemesiyle baş-
ladığı görülmektedir (Nasır, 1991). Osmanlı’nın son dönemlerine kadar, saray 
yapılarından camilere, kamu binalarından çevre düzenlemelerine, elçilik bina-
larından Boğaz yalılarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapma şansı bulan 
yabancı mimarlar, dönemin Batılı üsluplarını İstanbul merkezli olmak üzere 
Osmanlı topraklarına taşımışlardır. Aşağıdaki tabloda, ilk evre olarak kabul 
edilen dönemde, Osmanlı topraklarında inşa faaliyetinde bulunan mimarların 
mesleki faaliyetleri özetlenmiştir: 

 
Resim 1a. , 1b. , 1c.  Osmanlı Dönemi’nde Faaliyet Gösteren Yabancı 

Mimarlar Eserlerinden Örnekler Şeyh Zafir Türbesi ve Kitaplığı (URL 1), Kara-
köy Cami (URL 2), Valide Sultan Cami (URL 3)  
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Tablo 1. Osmanlı Dönemi’nde Faaliyet Gösteren Yabancı Mimarlar (Na-

sır, 1991; Pedley, 2012; Özlü, 2015; Can, 1994; Akın, 2011; Arseven, 1989, 

kaynaklarından faydalanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.) 

Osmanlı Dönemi'nde Faaliyet Gösteren Yabancı Mimarlar 

İsim Mesleği Uyruk 

Osmanlı'da 

Bulunduğu 

Yıllar  

Osmanlı'da Gerçekleştir-

diği Eserler 

François Kauffer Mimar Fransız 1784 - 1802 

Boğaziçi'nin kısmi haritası, 

Topkapı Sarayı Hazine 

Kütüphanesi park alanı, 

Selimiye kentsel planı   

Antonine Ignaz Mel-

ling 

Mimar, 
Ressam Alman 1782 - 1800 

Neşetabad Sarayı (yeniden) 

düzenlemesi, Beşiktaş Sa-

rayı'na bir kasr ve sultan 

dairesi, Beşiktaş Sarayı'na 

rıhtım, Çırağan Sarayı'nda 

giriş, hünkar dairesi ve 

rıhtım korkulukları 

William James Smith Mimar İngiliz 1841 - 1853 

Elçilik Binası ve bahçesinde 

St. Helene Kilisesi (Tepebaşı), 

Mecidiye Kışla-i Hümayunu 

(Taşkışla Binası), Selimiye 

Kışlası'nın kuzeye bakan (bu-

gün Harem'e bakan) bölümleri, 

Tophane-i Amire /Gümüşsuyu 

Askeri) Hastanesi, Kuledibi'nde 

İngiliz Gemiciler Hastanesi, 

İngiliz Konsolosluğu, Konsolos-

luk Hapishanesi, Konsolosluk 

Gemicilik Büroları kompleksi, 

Biri Tophane Kasrı olmak 

üzere iki kasr,  Naum Tiyatrosu, 

çok sayıda konut.  

George Edmund Street Mimar  İngiliz Net bilgi yok 
İstanbul'da Kırım Savaşı 

anısına bir kilise  

Charles Henry Holden Mimar  
İngiliz 

Net bilgi yok 
Yeni İngiliz Gemiciler Has-

tanesi (Beyoğlu) 
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Gaspare Trajano Fos-

sati 
Mimar İsviçreli 1836-1858 

Rus Elçillik Binası (Beyoğ-

lu), San Pietro Kilisesi (Ga-

lata), Bab-ı Seraskeri Has-

tanesi (Beyazıt), Limon 

İskelesi Karakolu (Eminö-

nü), Darülfünun Binası, 

Bab-ı Ali Arz Odası Düzen-

lemesi, Hazine-i Evrak Bi-

nası (Babiali), Ayasofya'nın 

onarımı, Hümkar Mahfili, 

Kasr-ı Hümayun, Muvak-

kıthane eklenmesi, Venedik 

Sarayı'nın onarımı, İran 

Büyükelçiliği (Cağaloğlu), 

Telgrafhane-i Amire (Mer-

kez Telgrafhanesi), Hollan-

da Konsolosluğu (Beyoğlu) 

Guiseppe Fossati Mimar İsviçreli 1839-1859 

St. Esprit Katedrali (Dolap-

dere), Ayasofya'nın onarı-

mı, İspanya Elçiliği, çok 

sayıda konut ve Boğaz'da 

yalı 

Sechan  Dekoratör Fransız 1851-1859 

Dolmabahçe Sarayı'ndaki 

salonların ve tiyatronun 

tezyinatı ve dekore edilme-

si 

Dıeterle ve Hammond Mimar Fransız Net bilgi yok 
Dolmabahçe Saray Tiyatro-

su  

Debuyır Mimar Fransız Net bilgi yok 
İzmit'te bir bina (net bir 

bilgi yok) 

Kosani Mimar Avusturyalı Net bilgi yok Net bir bilgi yok 

Charles Garnier Mimar Fransız 
1860-1865 

ve 1891 

Halim Paşa Yalısı (Bebek), 

Avni Paşa Yalısı'nın merdi-

venleri (Paşalimanı), Fran-

sız Pastuer Hastanesi (Tak-

sim) 
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Bourgeois Mimar  Fransız Net bilgi yok 

Seraskerlik Binası (bugün 

İstanbul Üniversitesi Mer-

kez Binası 

Giovanni Battista 

Barborini 
Mimar İtalyan 1859-1869 

Latin Katolik Kilisesi (Mo-

da), Fransız Tiyatrosu, Ver-

di Tiyatrosu, Altıncı Daire 

Belediye Binası, Osmanlı 

Pavyonu (Paris Sergisi 

için), Çemberlitaş çevre 

düzenlemesi, İstanbul ka-

dastro planı 

Leon Parville Mimar 

Fransız Net bilgi yok 

Osmanlı Pavyonu (Paris 

Sergisi için), Çinili Köşk 

onarımı, Yeşil Türbe ona-

rımı (Bursa)  

J. Barbieri Mimar İtalyan Net bilgi yok İzmir'de bir tiyatro binası 

Montani Mimar İtalyan Net bilgi yok 

Valide Sultan Cami (Aksa-

ray) 

Hubert Goebbels Mimar Alman 1870-1874 
Alman Elçilik Binası, Alman 

Hastanesi Binası 

Alexandre Vallaury Mimar Fransız Net bilgi yok 

Sanayi-i Nefise Mektebi 

(Eski Şark Eserleri Müzesi), 

İstanbul Arkeoloji Müzesi, 

Osmanlı Bankası Binaları 

(Karaköy, Eminönü, Tak-

sim), Union Française Bina-

sı (Beyoğlu), Hidayet Cami 

(Eminönü), Düyun-u Umu-

miye Binası (Cağaloğlu) 

(İstanbul Erkek Lisesi), 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 

(Haydarpaşa)(Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi), 

İbrahim Paşa Köşkü (Bağ-

larbaşı), Seraskerlik Rıza 

Paşa Yalısı (Vaniköy), De-

cugis Evi (Beyoğlu), Ab-
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dülmecit Efendi Evi (Bağ-

larbaşı), Ortodoks Yetimler 

Yurdu (bir dönem otel ) 

(Büyükada), Feriye Saray-

ları (Ortaköy), Türk Pavyo-

nu (1899 Paris Dünya Ser-

gisi için) 

Philippe (Pietro) Bello 
Mimar, 

Sanatçı 
İtalyan 

1854-1866, 

1893-1909 

Arkeoloji Müzesi (Valla-

ury'nin yardımcısı), Duyun-

U Umumiye (Vallaury'nin 

yardımcısı), Naum Tiyatro-

su'nun dekorları 

Jachmund Mimar  Alman Net  bilgi yok 
Sirkeci Garı, Germina Han 

(Deutsche Orient Bank) 

Helmuth Cuno Mimar Alman Net  bilgi yok Haydarpaşa Garı inşaatı 

Otto Ritter Mimar Alman Net  bilgi yok Haydarpaşa Garı inşaatı 

Guglielmo Semprini Mimar İtalyan 

1870-1912 

arası çeşitli 

aralıklarla 

Galata Kulesi'nin onarımı, 

Rus Elçillik Binası'nın res-

torasyonu, Alman Hastane-

si'nin restorasyonu, Londra 

Oteli (Tepebaşı),  Sainte-

Antoine Kilisesi inşaatı 

(Mongeri'nin yardımcısı), 

Sainte Marie Kilisesi  

Raimondo D'Aronco Mimar İtalyan 1896-1908 

Yıldız Çini Fabrikası, Yıldız 

Sarayı'nda Kış Bahçesi, 

Yaveran Dairesi, Limonluk 

Köşkü, Bazar de Charite, 

pavyon, harem, hamam, 

tiyatro, manej ve ahırlar, 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane 

(Haydarpaşa) (Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi) 

(Vallaury ile birlikte), Top-

hane Çeşmesi (bugün Maç-

ka'da yeralmaktadır), Ta-

rım, Orman ve Maden Ba-
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kanlığı (Sultanahmet), Ye-

niçeri Müzesi (Sultanah-

met), Şam'da anıt ve çeşme, 

Ethem Bey Evi (Yeniköy), 

Botter Apartmanı (Beyoğ-

lu), Karaköy Cami, Cemil 

Bey Evi (Kireçburnu), Gala-

ta'da çeşme, Şeyh Zafir 

Türbesi ve kitaplığı (Yıldız), 

Memduh Paşa Kitaplık ve 

Koleksiyon Binası (Arna-

vutköy), İtalyan Sefareti 

Yazlığı (Tarabya),  Türbe 

(Fatih Cami Haziresinde), 

Botter Evi (Fenerbahçe), 

Huber Köşkü (Tarabya), 

Yetimler Yurdu (Ağaha-

mamı), Hamidiye-i Etfal 

Hastahanesi'nde saat kulesi 

(Şişli) (Mahmut Şükrü Bey 

ile birlikte)  

Annibale Rigotti Mimar İtalyan 1893-1898 

Varna Belediye Tiyatrosu, 

Sistow Belediye Tiyatrosu, 

Konya Tren İstasyonu Bi-

nası 

Gulio Mongeri Mimar İtalyan 1900-1930  

Sainte-Antoine Kilisesi 

(Beyoğlu), Karaköy Palas, 

Maçka Palas, İtalyan Sefare-

ti (Maçka), Katıcıoğlu Han 

(Eminönü), Haseki Hasta-

nesi Nurettin Bey Pavyonu, 

Güzelbahçe Kliniği (Nişan-

taşı), Taksim Anıtı Kaidesi, 

Osmanlı Bankası (Ankara 

Ulus), Tekel Başmüdürlüğü 

Binası (Ankara Ulus), Ziraat 

Bankası Genel Müdürlüğü 
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(Ankara Ulus), Çelik Palas 

Oteli (Bursa) 

Edoardo De'Nari 

Deniz 

Makine 

Subayı 

İtalyan Net bilgi yok 

Eminönü'nde işhanı, Saray 

Sineması, Sainte-Antoine 

Kilisesi'nin mühendislik 

işleri, Nurettin Bey Pavyo-

nu mühendislik işleri    

J. D'Armi Mimar İtalyan Net bilgi yok İzmir Apartmanı (Maçka) 

 

2. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE YABANCI MİMARLAR VE AN-

KARA’NIN İNŞASINA ETKİLERİ  

Genç Cumhuriyet, savaştan harap hale gelen Anadolu kentlerinin imarı 

için hiç vakit kaybetmeden kolları sıvamıştır. Hem bayındırlık ve imar işleriyle 

kentleri kalkındırmak, hem de bu kentlere çağdaş ve modern bir hüviyet ka-

zandıracak bir yaşantının inşa edilmesi, Genç Cumhuriyetin temel ülküsü ol-

muştur. Tüm Anadolu kentleri arasında, Başkent Ankara’nın inşası, önemli bir 

yer tutmaktadır. Çünkü Ankara için, Cumhuriyet ülküsünün yaratılacağı ve 

Anadolu kentlerine model teşkil edeceği bir kent olma rolü biçilmiştir. Nite-

kim, bu durum, hem dönemin hükümet programlarında, hem de meclis ko-

nuşmalarında kendini göstermektedir. 1924 yılının hükümet programında, 

Ankara’nın inşasının önemi için; “Devletimizin yönetim merkezi olan Ankara 

şehrinin halen acil olan ihtiyaçlarını ve gelecekte medeniliğin gerektirdiği ihti-

yaçlarını tatmin edecek bir imar seviyesine yükseltilmesi için yapılacak mali fe-

dakarlıkların, tam yerine sarf edilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Milleti-

nin şerefiyle uygun düşeceği kanaatindeyiz” ifadelerine rastlanmaktadır. Aynı 

yılın meclis açılış konuşmasında, Atatürk, başkentin imarının önemini şöyle 

vurgulamaktadır: “… Ankara’nın çağımıza uygun görüşme araçları ile donatıl-

ması ve şiddetle ihtiyaç duyulan bununla ilgili yapıların inşası ivedi gereksinim-

ler arasındadır. Hiç şüphe edilmemelidir ki, Anadolu ortasında hızla kurulacak 

çağın modern Ankara’sı, yüzyıllarca yıldır ihmale uğramış Türk Vatanı için başlı 

başına uygarlık merkezi, Türk Devleti için pek önemli dayanak olacaktır …” (Ka-

racan, 2005).  

Bir devlet politikası olarak benimsenen başkentin inşa faaliyeti, dönemin 

Cumhuriyet yöneticileri tarafından, ‘Muasır medeniyetler seviyesine ulaşma’nın 

en somut yansıması olması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Dolayı-
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sıyla bu misyonun, işin ehli mimar ve şehir plancıları tarafından değerlendi-

rilmesi gerektiği görüşü hakimdir. Bu doğrultuda uzman vasfıyla bir çok mi-

mar ve şehir plancı ülkemize davet edilmiştir (Alpagut, 2018). Atatürk’ün, ya-

bancı mimarların ülkemizde faaliyet göstermesini; “ … gereğine göre yabancı 

uzmanlardan büyük ölçüde yararlanmak, memleketimizin menfaati, imarı ve 

milletimizin saadet ve refahını kısa zamanda sağlama açısından gerekli görül-

mektedir” sözleriyle desteklediği görülmektedir (Nasır, 1991).        

Ankara’nın planlı ve modern bir kent olarak ele alınması ve gelişmesi 

adına, 1924 yılında Alman şehir plancısı Lörcher, Ankara’ya davet edilmiştir. 

Lörcher tarafından hazılanan ve Lörcher Planı adıyla bilinen plan, Yenişehir 

bölgesinde 150 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Eski kent dokusunun ve 

yerleşiminin hakim olduğu Ulus bölgesinin, Yenişehir (Sıhhiye) bölgesine, İs-

tasyon ve geleneksel ticaretin hüküm sürdüğü Samanpazarı bölgelerine doğru 

genişleyen bir alanı kapsayan Lörcher Planı, uygulanmamasına rağmen sonra-

sında yapılacak planlara altlık oluşturması açısından büyük önem taşımakta-

dır. Türkiye’de ilk kez bir kent için modern anlamda bir kent planı hazırlan-

mıştır. Özellikle Yenişehir bölgesinin temel yerleşim ve gelişim kararlarının, 

Lörcher Planı’nın öngörüleri doğrultusunda şekillendiği anlaşılmaktadır.  

(Cengizkan, 2004).   

 

Resim 2a. Lörcher Planı (URL 4)  
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1928 yılına gelindiğinde ise, Alman şehir plancı Hermann Jansen’den, 

Ankara için bir imar planı hazırlaması istenmiştir. Lörcher Planı’nın bazı ge-

rekçelerini esas alarak başlayan Jansen, özellikle açık yeşil alan kullanımı ve 

kamu yaşantısına önem veren bir anlayışı önplanda tutan bir kent planı oluş-

turmaya çalışmıştır. Ulus’tan İstasyon’a doğru açılan kent merkezinin gelişimi, 

Atatürk Bulvarı üzerinden Yenişehir Bölgesi’ne doğru açılacak ve yönetim 

merkezi bu bölgede konumlanacaktır. Ayrıca Yenişehir Bölgesi, modern ve 

sağlıklı konut alanlarının oluşmasına da imkan sağlayacaktır. Yenişehir Bölge-

sine açılan Atatürk Bulvarı arteri, kentsel gelişimin yönünü de tayin etmekte-

dir. Bu arterin aynı zamanda kentin kamusallığının sağlandığı bir aks olması 

öngörülmüştür. Bulvar boyunca az katlı ve yeşil bahçeler içerisinde konut do-

kularının yanı sıra, kamunun yararlanabileceği hizmetler ve eğlence-alışveriş 

mekanları ile arterin kamusallığının arttırılması planlanmıştır. Jansen’in plan 

öngörüsünde önemli bir vurgu da Kale’nin kentin her noktasından algılanacak 

şekilde öne çıkarılması olmuştur (Cengizkan 2012). Jansen Planı, 1932 yılında 

yürürlüğe girmiş, 1950’lere kadar Ankara’nın kentsel gelişimini yönlendirmiş-

tir (URL 5). 

 

Resim 2b. Jansen Planı (URL 5)  

 



SERHAT ULUBAY 

 

 96 

1930’lu yıllarda Ankara, özellikle kamu yapılarının hızla yükseldiği dev 

bir şantiyeyi andırmaktadır. Yakup Kadri’nin Ankara romanında; “ … Yeni An-

kara başdöndürücü bir süratle inkişaf ediyordu. Taşhan’ın önünden Samanpaza-

rı’na, Samanpazarı’ndan Cebeci’ye, Cebeci’den Yenişehir’e, Yenişehir’den Kavak-

lıdere’ye doğru uzanan sahalar üzerinde, apartmanlar, evler, resmi binalar, san-

ki yerden fışkırırcasına yükseliyordu…” ifadelerini kullanarak, yeni başkentin 

inşasının hızına şaşkınlığını dile getirmektedir (Karaosmanoğlu, 2004). Bu 

dönemde, özellikle kamu yapılarında yabancı mimarların etkin bir şekilde rol 

aldıkları görülmektedir. Özellikle gündelik yaşantıda devletin görünür yüzü 

olma, devleti temsil etme misyonunu taşıyan önemli kamu yapıları, yabancı 

mimarlara teslim edilmiş ve ‘Çağdaşlaşma’nın görünür yüzü olma misyonu 

konusunda bu mimarların ferasetine güvenilmiştir. Bozdoğan’a göre, bu dö-

nemde inşa faaliyetinde yer alan yabancı mimarlar, sadece başkentin imarının 

katkı koyucuları olmamış, yeni ulus-devletin oluşumunun, dolaylı yoldan, mi-

marları olmuşlardır (Bozdoğan, 2002). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Anka-

ra’nın inşasında rol oynayan mimar ve şehir plancılarının inşa faaliyetleri aşa-

ğıdaki tabloda özetlenmiştir:  

 

Resim 2c., 2d., 2e., 2f. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Faaliyet 

Gösteren Yabancı Mimarların Eserlerinden Örnekler; Genelkurmay Başkanlığı, 

Merkez Bankası, Ankara Ticaret Lisesi, Refik Saydam Hıfzıssıha Enstitüsü (URL 4)  
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Tablo 2. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde Faaliyet Gösteren Ya-

bancı Mimarlar (Nasır, 1991; Birsel 2009; Akay, 2011; Bozdoğan, 2002; URL 5, 

kaynaklarından faydalanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.) 

Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Faaliyet Gösteren Yabancı Mimarlar 

İsim Mesleği Uyruk 
Türkiye'de Bu-
lunduğu Yıllar  

Türkiye'de Gerçekleştir-
diği Eserler 

Herman Jansen Şehir Plancı Alman 1928-1939 

 
 
Ankara İmar Planı ve Rapo-
ru, Mersin İmar Planı, Adana 
İmar Planı, Ceyhan İmar 
Planı, Gaziantep İmar Planı, 
İzmit İmar Planı 
 
 

Clemens Holz-
meister 

Mimar Avusturyalı 
1927-1954 çeşit-
li aralıklarla 

 
 
Milli Savunma Bakanlığı 
(Ankara), Genelkurmay 
Başkanlığı (Ankara), Ticaret 
Baknlığı (Ankara), Orduevi 
(Ankara), Harpokulu (Anka-
ra), Güven Anıtı (Ankara), 
Çankaya Cumhurbaşkanılığı 
Köşkü (Ankara), Merkez 
Bankası (Ankara), İçişleri 
Bakanlığı (Ankara), Vilayet-
ler Meydanı (Ankara), Ba-
yındırlık Bakanlığı (Ankara), 
Yargıtay (Ankara), Emlak ve 
Etyam Bakanlığı (bugün Pul 
Müzesi) (Ankara), Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (Anka-
ra), Avusturya Büyükelçiliği 
(Ankara), Falih Rıfkı Evi 
(İstanbul), Eckert Evi (İs-
tanbul) 
 
 
 
 
 
 

Theodor Jost Mimar Avusturyalı 1926-1928 Sağlık Bakanlığı (Ankara) 
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Ernst Arnold 
Egli 

Mimar 
Avusturyalı 
- İsviçreli 

1927-1940, 
1953-1955 

Musiki Muallim Mektebi 
(Ankara), Erkek Ticaret 
Lisesi (Ankara), Kız Lisesi 
(Ankara), Zübeyde Hanım 
Kız Enstitüsü (Ankara), Gazi 
Lisesi (Ankara), Yatılı Okul 
ve Lojman (Etimesgut Anka-
ra), Anadolu'nun çeşitli 
yerleri için ilkolkul tip pro-
jeleri, Balıkesir Öğretmene-
vi, Erzurum Öğretmenevi,  
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, Ankara Üniversi-
tesi Rektörlüğü, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi (Mülkiye Mekte-
bi),  İstanbul Üniversitesi 
Botanik -Zooloji Enstitüsü, 
Türk Hava Kurumu İdare 
Binası (Ankara), Etimesgut 
Yatılı Uçış Okulu (Ankara), 
Etimesgut ve İnönü Havaa-
lanlarında Atölye ve Han-
garlar, Atatürk Orman Çiftli-
ği'nde Marmara Köşkü, Türk 
Hamamı, Bira Fabrikası, İşçi 
Evleri, Divan-ı Muhasebat 
(Sayıştay) (Ankara), Irak 
Büyükelçiliği (Ankara), İs-
viçre Büyükelçiliği (Ankara), 
Ragıp Devres konutu, Fuat 
Bulca konutu, Tahsin Öz 
konutu, Vehbi Koç İşhanı, 
Siemens İşhanı, İzmir'de sine-
ma binası, Anadolu'nun çeşitli 
yerleri için imar planları (Niğ-
de, Tavas, Kızılcabölük, Yeşil-
yuva, Kale, Çivril, Çal, Balıkesir, 
Edirne, Samsun (yarışma) 

Gudrun Bau-
disch 

Tasarımcı Avusturyalı Net bilgi yok 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü 
(Holzmeister ile birlikte) 

Robert Oerley Mimar Avusturyalı 1927-1939 Ankara Numune Hastanesi 

Martin Elsaesser Mimar Alman 1933-1947 
Sümerbank Genel Müdürlü-
ğü (Ankara), Ankara Şehir 
Mezarlığı 
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Bruno Taut Mimar Alman 1936-1938 

Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi 
(Franz Hillenger ile birlik-
te), Ankara Atatürk Lisesi 
(Asım Kömürcüoğlu ile bir-
likte, Cebeci Ortaokulu (An-
kara) (Franz Hillinger ile 
birlikte), Trabzon Erkek 
Lisesi (Franz Hillinger ile 
birlikte), Cumhuriyet Kız 
Lisesi (İzmir), Ortaköy Emin 
Vafi Korusu (İstanbul), Ata-
türk için katafalk 

Carl Christoph 
Lörcher 

Şehir Plancı Alman 1924-1925 
Ankara şehir planı, Almanya 
Büyükelçiliği 

Paolo Vietti Violi Mimar İtalyan Net bilgi yok 

19 Mayıs Stadyumu (Ankara), 
Hipodrom ve Tribün yapıları, 
İnönü Stadyumu (Şinasi Şahin-
giray ve Fazıl Aysu ile birlikte),    

Theo Leveau Mimar Fransız Net bilgi yok 

Ankara Gençlik Parkı, Anka-
ra Hukuk Fakültesi proje 
danışmanlığı, Çubuk Baraj 
Gazinosu  

Jean Walter Mimar Fransız  Net bilgi yok 
Ankara Hastanesi projeleri, 
Ankara Tıp Fakültesi projeleri 

Paul Bonatz Mimar Alman 1943-1954 

Falih Rıfkı Evi (Ankara), 
Ankara Hava Terminali, 
Saraçoğlu Mahallesi (Anka-
ra), Türkiye Şeker Fabrika-
ları Genel Müdürlüğü (An-
kara), Kız Teknik Öğretmen 
Okulu (Ankara), Erkek Tek-
nik Öğretmen Okulu (Anka-
ra), Sergievi Binası'nın Ope-
ra Binası'na dönüştürülmesi 
(Ankara), Milli Kütüphane 
(Ankara), Sirel Konutu (İs-
tanbul), Sultan Korusu (Be-
bek -İstanbul), Emin Vafi 
Korusunda apartman (İs-
tanbul), Büyük Efes Oteli 
(İzmir), Taşkışla Binası'nın 
yeniden düzenlenmesi 
(Emin Onat'la birlikte) (İs-
tanbul) 
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Rene Danger Şehir Plancı Fransız Net bilgi yok   
Alsancak mevzi imar planı 
(İzmir) 

Bernhard Pfau Mimar Alman 1938-1949 
Ankara Şeker Fabrikası 
idare binası (Ankara) 

Alfred Agache Şehir Plancı Fransız 1933 
İstanbul'un imarı için plan 
ve rapor hazırlanması 

J. Lambert Şehir Plancı Fransız 1933-1938 

İstanbul'un imarı için plan 
ve rapor hazırlanması, Erzu-
rum için kısmi imar planı, 
Trabzon için kısmi imar 
planı 

Hermann Eltgötz Şehir Plancı Alman 1933 
İstanbul'un imarı için plan 
ve rapor hazırlanması 

Martin Wagner Mimar Alman 1935-1938 
İstanbul Belediyesi ve Ba-
yındırlık Bakanlığı'nda imar 
ve şehircilik danışmanlığı 

Henri Prost Şehir Plancı Fransız 1936-1950, 1957 
İstanbul imar planı ve ayrın-
tılı bölgesel planlar 

Franz Hillinger Mimar Alman 1936-1942 

Ankara Atatürk Lisesi uygu-
laması, Ankara Cebeci Orta-
okulu (Bruno Taut ile birlik-
te), Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
(Bruno Taut ile birlikte) 

Werner Issel Mimar Alman Net bir bilgi yok 
Tarihi Elektrik ve Havagazı 
Fabrikası (Ankara) 

George Debes Mimar Fransız Net bir bilgi yok  

Fındıklı'da Namık Kemal 
İlkokulu (İstanbul), Gümüş-
suyu'nda İTÜ'ye ait yurt 
binası (İstanbul) 

Grete Lihottzky-
Schütte 

Mimar Avusturyalı 1938-1940 
Kız enstitüleri ve köy okul-
larının projelerinde çalış-
mıştır 

Gustav Oelsner Şehir Plancı Alman 1939-1948 
Bayındırlık Bakanlığı şehir-
cilik danışmanı olarak ça-
lışmalar yapmıştır 

 

3. SONUÇ YERİNE 

Kentler, bilhassa başkentler, devletin ideolojik anlayışının ve hedeflediği 

gündelik yaşantının izlerini barındıran altlıklardır. İdeoloji hem kentsel ölçek-

te, hem de tekil bina ölçeğinde karşımıza çıkabilir. Başkentler, kurmak istedik-

leri yaşantı biçimlerini, mimarlık aracılığıyla, insanlara, gündelik hayatları sü-
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resince fısıldayabilirler. Devlet otoritesi, benimsediği politikaların sembolize 

etmek için kamu yapılarını, bir yüz olarak gündelik yaşantımıza her daim dahil 

edebilir.  

Başkent Ankara, bunun somut örneklerinin başında gelmektedir. Anka-

ra’nın bir başkent olarak inşası, Erken Cumhuriyet Dönemi’nin ideolojisini ve 

anlayışını taşıyan (Bozdoğan’ın tabiriyle) “Ulusun İnşası” anlamını barındır-

maktadır. Bu inşada ise, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde ülkemizde faaliyet 

gösteren yabancı mimar ve şehir plancıların birincil derecede rol oynadıkları 

muhakkaktır. Bu açıdan, bu dönemde ülkemizde faaliyet gösteren yabancı mi-

mar ve şehir plancılarının, Ankara’daki eserlerini okumak, bu dönemin ideolo-

jisini ve gündelik yaşantı öngörüsünü okumakla eşdeğer bir anlamı taşımakta-

dır.       

Ayrıca, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’nın planlamasında ve inşa 

sürecinde etkin olarak rol alan bu yabancı uzmanların kentteki eserleri, döne-

min uluslararası mimarlık, tasarım ve sanat anlayışının oldukça nitelikli ürün-

leri olarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Egli, Taut, Holzmeister gibi dünya 

mimarlık kamuoyunda saygın bir yere sahip bu meslek erbablarının, en üret-

ken olduğu dönemlerinde, ülkemizde yer almaları ve en etkili yapılarını Anka-

ra’da uygulama imkânı bulmaları, Türkiye Mimarlığı adına büyük bir şanstır. 

Dolayısıyla bu mimar ve şehir plancılarının, Ankara’da uyguladıkları yapılar ve 

yapılı çevreler, kentsel planlar, uluslararası boyutta dönemin mimarlık anlayı-

şının ara kesitini okumamız açısından bulunmaz bir fırsat sunmaktadır.    
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İNSANİ GÜVENLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE 

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’A YÖNELİK  
POLİTİKALARI 

 

Ar. Gör. Dr. Elif YILDIRIM 

Yalova Üniversitesi 
 

ÖZ  

İnsani güvenlik kavramı en geniş anlamıyla insan hayatının ve saygınlığının ko-

runmasını ifade etmektedir. Bu yaklaşımın odak noktasında bireyin kritik ve yaygın 

tehditlerden korunması yer almaktadır. Tehditler insan kaynaklı olabileceği gibi doğa 

olayları sebebiyle de meydana gelebilmektedir. Bu tehlikelerin devlet içinde veya dı-

şında olması ile doğrudan veya yapısal olması arasında bir fark bulunmamakta ve 

insani güvenlik ile her durum ve koşulda “insanların yaşamlarını tehdit eden tehlike-

lerden korunması” esas alınmaktadır. Bu bağlamda çalışmada Çin’in Doğu Türkistan 

Bölgesi’ndeki Uygurlara yönelik politikalarının insani güvenlik çerçevesinde değerlen-

dirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Çin’in bölgedeki politika ve uygulamaları ile 

ilgili literatürün içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda Çin’in bölgede baskıcı bir 

politika yürüterek ve kişilerin özgürlüklerini kısıtlayarak insani güvenliği tehdit eden 

uygulamalar içerisinde olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani güvenlik, Çin, Doğu Türkistan, Sincan 

 

China’s Policies towards East Turkestan within the Framework of Human 

Security Concept 

 

ABSTRACT 

The concept of human security refers to the protection of human life and dignity 

in the broadest sense. The focus of this approach is to protect the individual from criti-

cal and common threats. Threats can be caused by human beings or because of natural 

events. There is no difference between whether these hazards are inside or outside the 

state and whether they are direct or structural. Human security is based on protecting 

people from threats that threaten their lives in all situations and conditions. In this 

context, this study aims to evaluate China's policies towards the Uighurs in the East 

Turkistan Region within the framework of human security. For this purpose, content 

analysis of the literature on the policies and practices of China in the region has been 
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conducted. As a result of the study, it has been determined that China is in practices 

that threaten human security by implementing an oppressive policy in the region and 

restricting the freedom of individuals. 

Key Words: Human security, China, East Turkestan, Xinjiang 

 

1. İNSANİ GÜVENLİK 
İnsani güvenlik düşüncesi yeni olmamakla birlikte bu düşüncenin so-

mutlaşmasında Cenevre Sözleşmeleri (1864, 1944, 1977), BM İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi, “Ortak Güvenlik” başlıklı Palme Komisyon Raporu (1982) 
ve Bruntland Komisyon Raporu (1987) önemli rol oynamıştır (Dahl-Eriksen, 
2007:17). Bu raporlara ek olarak özellikle Soğuk Savaş’ın son dönemlerinde 
ortaya çıkan yaklaşımlar da “kim için, ne için, nerede, nereye kadar ve nasıl 
güvenlik soruları?” ile güvenlik konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınmasını 
sağlamıştır. 

İnsani güvenliğin ortak bir değer olarak kabul edilmesinde 1994 yılında 
yayınlanan İnsani Kalkınma Raporu etkili olmuştur (Shinoda, 2004:9). Bu ra-
porda insani güveliğinin referans nesnesini tüm insanlığın oluşturduğu belirti-
lerek devletlerin yalnızca devletlerin güvenliği için değil, aynı zaman da insan-
lar için de politikalar üretmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca oluşturulacak 
bu politikalarda dünyadaki tüm insanların dikkate alınması gerektiği vurgu-
lanmıştır. Bu açıklamalara ek olarak kavramın fiziksel güvenliğin yanı sıra aç-
lık, hastalık ve baskı gibi kronik tehditlerden korunmayı da içerdiği belirtilmiş-
tir. Bu bağlamda söz konusu rapor kapsamında insani güvenlik; ekonomik, 
gıda, sağlık, çevre, kişisel, toplumsal ve politik güvenlik olmak üzere yedi kate-
gori altında incelenmiştir (Human Development Report, 1994:22-31): 

Ekonomik Güvenlik: Yoksulluğa ve küresel ekonomik değişimlere karşı 
korunmayı ifade etmektedir. Ayrıca maaş veya kamu tarafından finanse edilen 
güvenlik ağlarınca güvence altına alınan gelirin varlığını da içermektedir.  

Gıda Güvenliği: Açlık ve kıtlık ile iklim olayları nedeniyle meydana ge-
lebilecek tarımsal değişikliklere karşı korunmayı ifade etmektedir. Bununla 
birlikte herkesin temel gıdalara her zaman fiziksel ve ekonomik olarak erişe-
bildiği anlamını da taşımaktadır.  

Sağlık Güvenliği: Hastalık ve enfeksiyonlara karşı korunmayı ifade et-
mektedir. Ayrıca yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsa-
mında çevre ve sağlık hizmetleri sunmayı amaçlamaktadır.  

Çevresel Güvenlik: Kaynakların tükenmesi, kirlilik ve çevresel bozulma 
konularına karşı korunmayı amaçlamaktadır. Temiz suya erişim eksikliği, or-
manların yok olması, hava kirliliği, doğal afetler gibi konular ile ilgilenmekte-
dir.  
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Kişisel Güvenlik: Şiddet, çatışma ve doğal tehlikelere karşı bireylerin 
korunmasını hedeflemektedir. İnsan yaşamını devletler veya diğer çeşitli grup-
lardan gelecek tehditlere karşı korumayı amaçlamaktadır.  

 
Toplumsal Güvenlik: Tehdit edici unsurlar karşısında kültürlerin bü-

tünlüğünün korunmasını amaçlamaktadır.  
 
Siyasi Güvenlik: Siyasal baskılar, çatışmalar ve savaşlar karşısında ko-

runmayı ifade etmektedir (Yıldırım, 2019:12).  
1994 yılında yayınlanan İnsani Kalkınma Raporu insani güvenlik kavra-

mının tanımına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmiştir. İnsani güvenliğin 
nesnesini bireylerin oluşturduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte 
öncelik verilmesi ve güvenlikleştirilmesi gereken tehditlerin neler olduğu ko-
nusunda görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır (Yıldırım, 2019:12). Bazı akdemis-
yenler (MacLean, Leaning, Alkire, Thakur, Axworthy, Bajpai, Hampson, 
Winslow ve Eriksen ) insani güvenliğin şiddet tehdidinden daha fazlasını ifade 
ettiğini belirterek kavramı geniş yorumlarken, bazıları (Krause, Mack ve Mac-
Farlane) da bireylerin yalnızca doğrudan tehditten korunmaları ve fiziksel 
bütünlükleri üzerinde durarak kavramı daha dar kapsamlı tanımlamıştır. 

 

Şekil 1: İnsani Güvenlik Tanımları 

 
Kaynak: Yıldırım, 2019, s.14. 
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2. DOĞU TÜRKİSTAN 

Doğu Türkistan, Avrasya bölgesinin önemli bir noktasında bulunmakta-

dır. Kuzeyinde Rusya, batısında; Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, güne-

yinde; Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Tibet, doğusunda; Çin ile kuzey-

doğusunda Moğolistan bulunmaktadır (Özder, 2013:68). 1876 yılında Çin tara-

fından hakimiyet altına alınan bölge, 1884 yılında ‘yeni sömürge’, ‘yeni sınır’, 

‘yeni kazanılan yer’ anlamlarına gelen (Xınjiang) Sincan adıyla Çin’e bağlan-

mıştır (Çalışkan, 2005:315). Sincan (Xīnjiāng) bölgesi günümüzde Türkiye ve 

Türki Cumhuriyetlerde “Doğu Türkistan” olarak da anılmaktadır (Sayın, Koçak, 

2017:11). 

Jeopolitik açıdan Orta Asya’nın stratejik bir konumunda yer alan Doğu 

Türkistan’ın önemi sadece dünya üzerindeki konumundan kaynaklanmamak-

tadır (Erdoğan, 1999;230). Bölge, doğu ile batı arasında bir köprü olmasının 

yanı sıra önemli yer altı kaynaklarını da barındırmaktadır. Altın ve bakır ya-

taklarının yer aldığı bölgede (Bhattacharya, 2003; 366) volfram, gümüş, platin, 

kömür ve uranyum gibi önemli hammaddeler de bulunmaktadır. Çin’de çıkarı-

lan 148 çeşit madenin 124’ünün çıkarıldığı bu bölgede ayrıca petrol alanları 

(Karamay Bölgesi,  Kumul-Turfan Bölgesi, Taklamakan Çölü)   ve doğal gaz 

rezervleri de bulunmaktadır. Çin’in petrol rezervlerinin yüzde 25’i, doğal gaz 

rezervlerinin ise yüzde 28’i bu bölgede yer almaktadır (Ahmetbeyoğlu, 2011; 

Çobanoğlu, 2019:13). 

Doğu Türkistan Orta Asya’nın önemli bir parçasını oluşturduğundan 

Çin’in vazgeçmek istemediği bir bölgedir (Erdoğan, 1999; 230). Bölge, Çin’in 

toplam topraklarının altıda birini oluşturmakla birlikte; coğrafi konumu, yer 

üstü ile yeraltı kaynakları ve stratejik önemi ekonomisi hızlı bir şekilde büyü-

yen Çin için hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle Doğu Türkistan’ın sahip 

olduğu kaynak çeşitliliği Çin’in bölgeye olan ilgisinin canlı kalmasında önemli 

rol oynamaktadır. 

 

3. ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN BÖLGESİNE YÖNELİK POLİTİKALARI 

1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren Çin’in Do-

ğu Türkistan’a yönelik politikalarında dönemsel olarak değişiklik meydana 

gelmiştir. Mao Zedong’un 1 Ekim 1949 yılında ÇHC’nin kuruluşunu ilan etme-

siyle (Dillon, 1997:81) başlayan dönemde Pekin için önemli olan toprak bütün-

lüğünün sağlanması olmuştur. Bu amaçla Orta Asya ve SSCB ile etnik bağı olan 

Doğu Türkistan nüfusunun ayrılıkçı eğilimlerini kontrol altına almaya ve 

azaltmaya yönelik politikalar uygulanarak toprak bütünlüğünün korunması 
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amaçlanmıştır. Buna bağlı olarak Çin kuruluş yıllarında bölgede hoşgörülü bir 

politika izlemiştir (Jamil, 2011:6). Ancak bu ılımlı politika 1958 yılında Mao 

Zedong’un “Büyük Atılım Planını (Great Leap Forwad Plan)” başlatmasıyla 

birlikte sona ermiştir. Bu plan ile birlikte bölgede yürütülen hoşgörü politikası 

yerini asimilasyonist politikalara bırakmıştır. Büyük Atılım Planı’nda etnik 

farklılık ülkenin kalkınmasının önünde bir engel olarak görülmüştür. İslam ile 

diğer azınlıkların gelenekleri geri kalmış oldukları gerekçesiyle Çin tarafından 

kınanmıştır. Bu duruma bağlı olarak Doğu Türkistan’da zorla kültürel homoje-

nizasyon süreci başlamıştır (Jamil,2011:6). Bu dönemde bölgeye yönelik poli-

tikaların sertleştirilmesine etki eden bir diğer olay 1966 yılında meydana ge-

len “Kültür Devrimi” olmuştur (Jamil,2011:150). Bu olaydan sonra Han Çinlile-

rinin bölgeye göç etmesi devlet tarafından desteklenmiş ve bu durum Çin’in 

Doğu Türkistan politikasının önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Bu politika 

doğrultusunda Çin, diğer eyaletlerden yaklaşık iki milyon Han Çinlisini bölgeye 

taşıma planı hazırlamıştır. Böylece 1950 ve 1978 arasında, yaklaşık üç milyon 

Han Çinlisi taşınmış (Bovingdon, 2004:23-24) ve Doğu Türkistan’a göç eden 

Han Çinlilerinin sayısı 1990'da yaklaşık altı milyon olmuştur (Dwyer, 2005:4). 

1976’da Mao Zedong’un ölümünden sonra Çin, bölgede daha fazla rahat-

sızlık yaratacağı düşüncesiyle Doğu Türkistan’a yönelik politikalarında deği-

şikliğe gitmiştir. Ekonomik politikaların gevşetilmesi ve siyasi politikaların 

sertleştirilmesi yoluyla ikna edici ve zorlayıcı unsurları birleştiren politikaların 

uygulanmasına karar verilmiştir. 1978-79’da Deng Xiaoping iktidara geldiğin-

de bir yandan azınlıklar arasındaki nüfus artışını kontrol etmek için ulusal aile 

planlaması politikasını genişletmeye karar verirken diğer taraftan daha tole-

ranslı ekonomik, kültürel ve dini politikalar uygulamıştır (Bovingdon, 

2004:26). Ancak bu politikalar 1980’lerde meydana gelen öğrenci protestoları, 

1989 yılındaki Tiannanmen Olayı ve 1990 yılındaki Baren Olayı sonrasında 

değişmiştir (Jamil, 2004:6). 5 Şubat 1992 yılında Urumçi Olayı’nın meydana 

gelmesi politikaların daha fazla sertleştirilmesinde önemli rol oynamıştır 

(Millward, 2004:6). Çin bu kapsamda bölgede temelde “sert vuruş  (strike 

hard)” ve “kapsamlı yönetim (comprehensive management)” olmak üzere iki 

bileşenli bir politika izlemeye başlamıştır. Sert vuruş politikası ile şiddet içeren 

mülkiyet suçları, uyuşturucu sorunları ve siyasi suçlarla mücadele edilmesi, 

kapsamlı yönetim politikasıyla da kamu güvenlik personelinin bölgede kontro-

lü sağlaması amaçlanmıştır (Bovingdon, 2004:22). 

1996'da “ayrılıkçılık, aşırılık ve terörizm” olmak üzere üç kötülük ile 

mücadele edilmek üzere başlatılan sert vuruş politikasının birinci aşamasını 
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sivil özgürlüklerin kısıtlanması oluşturmuştur. Çin Anayasası’nın 35. madde-

sinde “Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları konuşma, basın, toplanma, dernek, 

ve gösteri özgürlüğüne sahiptir” (Constitution of RPC) ifadesi yer almasına 

rağmen Doğu Türkistan’da bu özgürlükler ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Buna ek 

olarak ÇHC Anayasası'nın 41. maddesi uyarınca “herhangi bir devlet organını 

veya görevlisini eleştirme ve öneri yapma” hakkı bulunmasına rağmen kişile-

rin gerçekte hoşnutsuzluğunu ifade etmeleri için imkan sağlanmamıştır (Cons-

titution of RPC). Ayrıca medya da sıkı bir şekilde denetlenmiştir. Haberler dev-

let tarafından kontrol edilmiş ve internete sansür uygulanmıştır. Uygur milli-

yetçiliği hakkında bilgiler içeren web sitelerine erişim engellenmiştir (Boving-

don, 2010:96). 

Sert vuruş politikasının ikinci aşamasını dini faaliyetlere ilişkin kısıtla-

malar oluşturmuştur. ÇHC Anayasası’nın 36. maddesinde “Çin Halk Cumhuri-

yeti vatandaşlarının dini inanç özgürlüğünden yararlandığı” ve “devletin nor-

mal dini faaliyetleri koruduğu” belirtilmekle birlikte (Constitution of RPC) bu 

politika çerçevesinde insanların hacca gitmelerine, reşit olmayanların camilere 

girmelerine ve dini faaliyetlere katılmalarına sınırlamalar getirilmiştir. 

1999’da Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre birçok cami 

kapatılmış, hükümet tarafından bazı dini liderler görevinden alınmış ve tutuk-

lanmış, bazı dini faaliyetler de “normal” kabul edilmeyerek durdurulmuştur 

(Amnesty International, 1999:10). 

Sert vuruş politikasının üçüncü aşamasını muhaliflerin gözaltına alınma-

sı, tutuklanması ve infazı oluşturmuştur. 2002’de yayınlanan bir raporda bu 

kapsamda yalnızca hükümetin “şiddet içeren terör olaylarını planlayan, yöne-

ten ve katılan sadece birkaç çekirdek üye ve suçlular ile bu eylemlere katılma-

ya eğilimi olan kişileri hedef aldığı” belirtilmiştir (State Council, 2002). Aynı 

belgede herhangi bir etnik grubun değil, sadece suçluların hedef alındığı vur-

gulanmıştır. 1999 yılında, Ulusal Halk Kongresi “devlete karşı işlenen suçları” 

tanımlayan ve “etnik ayrımcılık” ve “bu tür suçlar altında etnik karşıtı duygula-

rı körükleyen” bir yasayı kabul etmiştir (Gladney,2004.381). Uluslararası Af 

Örgütü de bunun sonucu olarak sayısız keyfi gözaltı ve hapis, işkence ve yargı-

sız infaz davası belgelemiştir (Amnesty International, 1999:34). 

Çin, kabul edilen yasalar ve uygulanan politikalar çerçevesinde 1949 yı-

lından itibaren Doğu Türkistan üzerindeki hâkimiyetini arttırma ve bölgedeki 

Türk Uygur nüfusunu olabildiğince etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştır (Arı-

kan, 2012). Bununla birlikte Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik tutumu 11 Eylül 

sonrasında yeni bir boyut kazanmıştır. 9/11 olayı Çin’e iç sorunları ile ilgili 
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politikalarını “teröre karşı savaş (war on terror) ” ile ilişkilendirme fırsatı sağ-

lamıştır. Çin, her ne pahasına olursa olsun “üç kötülük” olarak adlandırdığı 

“ayrımcılık, dini aşırılık ve uluslararası terörizm” ile mücadele edeceğini söy-

lemiştir (Maizland, 2019). Bu söyleme bağlı olarak da Sincan'daki Doğu Tür-

kistan İslam Hareketi (ETIM) adlı bir Uygur ayrılıkçı grubu El Kaide ve Taliban 

ile ilişkilendirme fırsatı yakalamıştır. ETIM'in El Kaide ve Taliban ile ilişkileri 

henüz kanıtlanmamış olmasına rağmen Uygur'un bağımsızlık mücadelesini 

uluslararası terörizm bağlamında ele almıştır (Shambaugh, 2002:243-244).  

Doğu Türkistan Müslümanlarını işaret ederek, onların El-Kaide ile bağlantılı 

olduklarına vurgu yapmış ve Doğu Türkistan’a yönelik politikalarının “teröre 

karşı savaş” olduğunu belirtmiştir. Bölgede uyguladığı politikalara az da olsa 

direniş gösterenleri terörist ve aşırı dinci olarak değerlendirmiştir (Avcı, 2018; 

6). Başkan Xi Jinping, “dini aşırılıkçılığın zehirlemesi” konusunda açıklama 

yapmış ve 2014'te Sincan'ı ziyaret ederken bir dizi konuşmada İslamcı aşırıcı-

lığını ortadan kaldırmak için “diktatörlük” araçlarını kullanmayı savunmuştur 

(Ramzy&Buckley, 2019). Bu bağlamda Çin Hükümeti 2014 yılında Sincan'da 

“teröre karşı sert vuruş (strike hard campaign against violent extremism)” 

politikasını başlatmıştır.  Xi açıkça keyfi bir gözaltı çağrısı yapmamakla birlikte 

bu politika ile Sincan'daki baskı için zemin hazırlamıştır (Maizland, 2019).  

2014 yılından itibaren Çin Doğu Türkistan’da yaygın bir ayrımcılık, dini 

faaliyetlere yönelik baskı ve artan bir kültürel ve etnik sindirme politikası uy-

gulamaya başlamıştır. (İnce, 2019, 578). Toplumda uygulanan kısıtlamaların 

yanı sıra Çin, aşırılık yanlısı ve ayrılıkçı fikirlere sahip olduklarından endişe 

duyduğu Uygurlar için “Mesleki Eğitim ve Öğretim Merkezleri” adını verdiği 

kampları hayata geçirmiştir. Uygurların aşırılık yanlısı ve ayrılıkçı fikirlere 

sahip olduklarından endişe duyan Çin, kampları Çin'in toprak bütünlüğü, hü-

kümeti ve nüfusuna yönelik tehditleri ortadan kaldırmanın bir yolu olarak 

görmüştür (Maizland, 2019). 2017'den itibaren birçok Uygur tutuklu bu kamp-

lara gönderilmiştir (Shiel&Chavkin, 2019). Ekim 2018'den itibaren yetkililer, 

bu kampları  “Mesleki Eğitim ve Öğretim Programları” merkezleri olarak ad-

landırmıştır. Mart 2019'da kampların resmi isimleri “Mesleki Eğitim Merkezle-

ri” haline gelmiştir (Maizland, 2019). Bir Çin Hükümeti raporunda Mandarin, 

Çin yasaları ve mesleki becerileri öğretmek ve vatandaşların aşırılıkçı fikirler-

den etkilenmesini önlemek şeklinde kampların temelde iki amacının bulundu-

ğu ifade edilmiştir. Sincan Valisi Shohrat Zakir, kampları gönüllü olarak gelen 

ve kamplardan istedikleri zaman ayrılmalarına izin verilen “kursiyerlere” iş 

becerileri sağlayan “yatılı okullar” olarak nitelendirmiştir. Ancak 2019'un son-

larında sızdırılan belgeler, yetkililerin Uygurları bastırmak, onları kamplara 

https://www.icij.org/journalists/fergus-shiel/
https://www.icij.org/journalists/sasha-chavkin/
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hapsetmek ve ayrılmalarını önlemek için nasıl çalıştığını göstermiştir  (Maiz-

land, 2019). Resmi belgelerde Uyguların dini aşırılıklardan vazgeçme ve Man-

darin, Komünist Parti ideolojisi ve iş becerileri konularında eğitim alacakları 

belirtilse de eski tutuklulara atıfta bulunan kaynaklar işkence, cinsel istismar, 

zorla kürtaj, ve belki de en yaygın ve şok edici olan, gözaltında tutulan Uygur 

kadınlarının zorla kısırlaştırıldığını ileri sürmektedir (Ibrahım, 2019) 

Kamp içerisindeki uygulamaların yanı sıra Çin, kamp dışında amacına 

yönelik bazı uygulamalarda bulunmaktadır. Açıklanan medya raporlarında 

şehirlerin ve köylerin yaklaşık beş yüz kişilik karelere ayrıldığı “ızgara yönetim 

sistemi” altına alındığı belirtilmiştir. Her meydanda, kimlik kartlarını düzenli 

olarak tarayarak, fotoğraflarını ve parmak izlerini alarak ve cep telefonlarını 

arayarak kişileri yakından izleyen bir polis karakolu bulunmaktadır.  Batı Sin-

can’ın Kaşgar gibi bazı şehirlerinde, her 100 metrede bir polis kontrol noktala-

rı ve her yerde yüz tanıma kameraları bulunmaktadır.  Hükümet ayrıca “Physi-

cals for All” (Wee, 2019) olarak ilan edilen gerekli bir program aracılığıyla va-

tandaşların biyometrik verilerini toplamakta ve depolamaktadır. Bu bilgilerin 

çoğu, Entegre Ortak Operasyon Platformu (IJOP) olarak bilinen büyük bir veri 

tabanında toplanmakta ve daha sonra şüpheli kişilerin listelerini oluşturmak 

için yapay zeka kullanılmaktadır (Maizland, 2019). 

 

SONUÇ 

Çin kuruluş yıllarından itibaren Doğu Türkistan’da insani güvenliği teh-

dit eden uygulamalarda bulunmuştur. 1990 yılına kadar bölgedeki asimilasyon 

politikalarının devletin toprak bütünlüğünü korumak ve ayrılıkçı hareketleri 

önlemek amacıyla yürütüldüğü vurgulanmıştır. 1990’lardan sonra da bölgede-

ki politikalar daha da sertleştirilerek sert vuruş politikası adı altında sivil öz-

gürlükleri kısıtlama ve keyfi gözaltılar gerçekleştirme yoluna gidilmiştir. 2001 

yılında gerçekleştirilen 11 Eylül saldırıları Çin’in bölgeye yönelik politikalarını 

“terörizme karşı savaş” söylemine dayandırma olanağı sağlamıştır. Bu olaydan 

sonra Çin, Doğu Türkistan’da terörizme karşı mücadele ettiğini söyleyerek 

bölgeye yönelik daha sert politikalar benimsemiştir. Asimilasyon politikaları 

ile özgürlüklerin kısıtlanmasının yanı sıra fiziksel güvenliği tehdit eden uygu-

lamalara da yer verilmeye başlanmıştır. Özellikle “Mesleki Eğitim ve Öğretim 

Merkezleri” adı altındaki kamplar bu politikaları gerçekleştirmenin bir aracı 

olarak insani güvenliğin ciddi şekilde tehdit edildiği yerler haline gelmiştir. Bu 

durum 2019 yılında Çin yetkililerine ait belgelerin basına sızdırılmasıyla daha 

da belirginleşmiştir. Sonuç olarak Doğu Türkistan’da, en temel haklardan ya-

rarlanamama ve fiziksel tehdit olarak kişisel güvenliğin, kültürel asimilasyon 

şeklinde ise toplumsal güvenliğin tehdit edildiği ortaya çıkmıştır.  
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MEŞALE DERGİSİ BAĞLAMINDA VASFİ  

MAHİR KOCATÜRK VE ŞİİRİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK SAKARYA 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

Özet: Daha çok Büyük Türk Edebiyatı Tarihi eseri ile tanınan Vasfi Mahir Koca-

türk, Gümüşhane doğumlu şairlerimizden biridir. ‘Yedi Meşaleciler’ ekolüne dâhil olan 

Kocatürk, ‘Yedi Meşaleci’ şair olarak da anılır. Farklı fikrî yapılara sahip olmaları ve 

yaşlarının genç olmasından dolayı sık sık edebî münakaşalarda bulunmalarına rağmen 

saatlerce şiir okumaktan da geri durmayan ‘Yedi Meşale’ topluluğu üyeleri, kendilerin-

den önceki şiir türünü eleştirerek gündeme gelir. ‘Canlılık, samimiyet ve daima yenilik’ 

misyonu ile bir araya gelen bu gençler, edebiyatı kendi dar eksenlerinden ve şahsi 

meselelerinden kurtararak toplumsallığı ön plana alacaklarını yayımladıkları Yedi 

Meşale Kitabı’nın ön sözünde beyan eder. Sonrasında sekiz sayı yayımlanan Meşale 

dergisi ise Vasfi Mahir ve diğer edebiyatçıların şöhret kazanmasına vesile olur. Vasfi 

Mahir, Meşale dergisinde sekiz şiir ve bir nesir yazısı neşreder. Bu şiirlerden beş tane-

sinin Yedi Meşale Kitabı’nda belirttikleri misyon üzere toplumsal konular, üç tanesinin 

ise şahsi meseleler üzere kaleme alındığı görülmektedir. Bu bağlamda çalışmamızda 

Gümüşhaneli şairlerimizden olan Vasfi Mahir Kocatürk’ün, Meşale dergisinde yayımla-

nan şiirleri üzerinden şairliği ve şiirlerinde kullandığı temalar tespit edilmeye çalışıla-

caktır. 

Anahtar Kelimeler: Yedi Meşaleciler, Meşale Dergisi, Vasfi Mahir Kocatürk, 

Şiir. 

 

in the Context of Meşale Magazine, Vasfı Mahir Kocatürk and His Poems 

 

Abstract: Vasfi Mahir Kocatürk, best known for his work on the history of Great 

Turkish Literature, is one of our poets born in Gumushane. Kocatürk, who is included 

in the school “Seven Torchests”, is also known as “Seven Torch Poet”. Members of the 

"Seven Torch" community, who have many different intellectual ideas and who do not 

stop reading poems for hours despite their frequent literary arguments due to their 

young age, criticize the old poetry. These young people who come together with the 

mission of 'vitality, sincerity and innovation' declare in the preface to the Book of Seven 

Torches that they will use society for forefront. Meşale magazine, which has published 
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eight issues, is the occasion for Vasfi Mahir and other writers to gain fame. Vasfi Mahir 

publishes eight poems and a prose writer in Meşale magazine. It is seen that five of 

these poems published for social subjects, and three of them published for personal 

issues. In this context, throught the published poems in Meşale magazine of Vasfi Ma-

hir Kocatürk who is one of our poets from Gümüşhane, it will be tried to determine the 

poetry of him and the themes he used in his poems. 

Key Words: Seven Torchests, Meşale Magazine, Vasfi Mahir Kocatürk, Poem. 

 

Giriş 

1907 yılında Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde doğan Vasfi Ma-

hir Kocatürk, çocukluğunun bir kısmını burada, ailesinin yanında geçirir. Çal-

kantılı siyasi süreç ve Rus işgal tehdidi üzerine Tokat'ın Zile ilçesine göçen aile, 

burada bir süre kaldıktan sonra İstanbul'un Koca Mustafa Paşa semtine taşınır. 

Yaşanan bu göç silsilesi esnasında baba Şeyhzade Arif Efendi vefat eder. Aileye, 

dört kardeşin en büyüğü olan Hamid Cevdet bakmak zorunda kalır. Onun sağ-

ladığı maddi imkânlar ile öğrenim hayatına başlayan şair, Koca Mustafa Paşa 

Numune Mektebi, ardından Dârüşşafaka ve Mülkiye Mektebini bitirir. Öğrenim 

hayatı boyunca okumayı seven ve çalışkan bir öğrenci olan Vasfi Mahir, yaban-

cı dile olan yatkınlığı sayesinde Almanca, Farsça ve Arapça öğrenir. Ankara, 

Kabataş, Edirne, Malatya ve Eskişehir liselerinde edebiyat öğretmeni olarak, 

sonrasında ise Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde vefat edene kadar çalışır. Bu 

arada siyasete de atılan şair, Demokrat Parti'nin 9.dönem Gümüşhane millet-

vekili olarak seçilir. 4 yıl süren milletvekilliği boyunca, aldığı eğitim ve kültürel 

yetkinlik sayesinde, aktif bir vekillik süreci yaşar. Adnan Menderes'in kendisi-

ne yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı teklifini ise üst düzey yetkililerin arkadaşı 

olması nedeniyle Partinin ve Adnan Menderes'in her söylediğini kabul etmek 

zorunda kalacağını düşünerek reddeder. Yoğun çalışma temposuna dayana-

mayan kalbi ise 17 Temmuz 1961 yılında kalp krizi sebebiyle durur. Cebeci 

Asri Mezarlığına defnedilen şair, makam ve mevkinin ihtirasına kapılmayan, 

maddiyata önem vermeyen biri olarak bilinir. Milletvekilliği döneminin son iki 

yılında maaş almamış olması, bu durumun açık delilidir.1 

Vasfi Mahir, edebiyata ve sanata ilgili bir gençtir. Ortaokul öğrenimini 

gördüğü Darüşşafaka'da derslerine giren edebiyat öğretmeni Hüseyin Siret 

Özsever'den güzel şiir okumaktan ziyade güzel şiiri tanımayı öğrenir. Son sınıf-

ta Hüseyin Siret yerine gelen edebiyat öğretmeni Tahir Olgun ise edebiyata 

                                                           
1 Dinçer Atay, Vasfi Mahir Kocatürk-Hayatı, Sanatı ve Eserleri, (Trakya Üniversitesi Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Edirne, 2012, s. 19-34. Detaylı bilgi için, söz konusu teze bakınız. 
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istekli olan öğrencileri evinde toplar ve onlarla sanat sohbetleri yapar. Vasfi 

Mahir ile birlikte bu meclise katılanlardan biri sıra arkadaşı Cevdet Kudret 

Solok ve daha sonra bir dergi etrafında toplanacakları ekibin üyelerinden olan 

Muammer Lütfi'dir.2 

Vasfi Mahir'in ilk şiiri  İçtihad dergisinde yayımlanan Issız Gecelerde adlı 

şiiridir. Bu şiirinde ve bundan sonraki şiirlerinde, edebiyat öğretmeni olan 

Hüseyin Siret'in tesirinin olduğunu söylemek mümkündür. Zira onu ve arkada-

şı Cevdet Kudret'i sanata yaklaştıran odur. 1927 yılında yayımlanan bu şiir ile 

birlikte şairlik yönünü ortaya çıkaran Vasfi Mahir, şairliğin ve şöhretin basa-

maklarını tırmanmaya başlar. Şairlikte en yüksek noktaya çıktığı zaman dilimi 

ise Yedi Meşale grubunu kurmaları ve bu grup nezdinde çıkardıkları Meşale 

dergisindeki şiirlerini yazdığı dönem olduğu söylenebilir. Hikmet Dizdaroğlu, 

'Yedi Meşale Hareketi' başlıklı yazısında, grup üyelerinin nasıl bir araya geldik-

lerini şöyle anlatır: 

"Yeni edebiyat öğretmenleri Tahir Olgun, dersleriyle yetinmiyor, edebiyata 

hevesli  öğrencileri Taşkasap'taki evinde toplayarak onlarla edebiyat sohbetleri 

yapıyordu. 

Vasfi Mahir, bu toplantılarda hukuk öğrencilerinden Muammer Lütfi ile 

tanıştı.  Muammer Lütfi Şehzadebaşı camii medresesinde bir odada kalıyordu. 

Vasfi Mahir; hafta tatillerinde ona uğruyor, uzun boylu konuşuyor, oradan Di-

vanyolu'ndaki Amerikan kütüphanesine gelerek Cevdet Kudret'le buluşuyordu. 

Bir gün Cevdet  Kudret'i Muammer Lütfi'ye götürdü. Karanlık taş odanın müda-

vimleri üçe çıkmıştı. Cevdet Kudret İstanbul Lisesi'nden arkadaşı olan Kenan 

Hulûsi ile öbürlerini tanıştırınca, grup bir üye daha kazandı. Şimdi Muammer 

Lütfi'nin yeni taşındığı evde, Gedikpaşa'daki pansiyonda toplanıyorlardı. Bunlara 

zamanla, Yaşar Nabi ve onun delâletiyle Ziya Osman ve nihayet, Sabri Esat katıl-

dı. Artık Yedi Meş'ale'nin kurucuları tamamlanmıştı."3  

 

Meşale Dergisi ve Vasfi Mahir Kocatürk 

Edebiyat öğretmenleri Tahir Olgun'un evinde toplanarak gerçekleştir-

dikleri edebî sohbetlerin ilerlemesi ile okul bittikten sonra da sanat üzerine 

konuşmalar, şiir okumaları ve edebî münakaşalar yapan Muammer Lütfi, Ziya 

Osman, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi, Sabri Esat, Yaşar Nabi ve Vasfi Mahir 

büyük bir heves ile bir araya gelmeye devam eder. 'Yedi Meşale' grubunu ku-

                                                           
2 Vasfi Mahir Kocatürk, "Yedi Meş'ale Nasıl Toplandı?", Divan, İstanbul, Mayıs 1945, S. 6, s. 12.  
Hikmet Dizdaroğlu, "Yedi Meşale Hareketi", Varlık, İstanbul, 1 Ocak 1954, S. 402, s. 6. 
3 Dizdaroğlu, a.g.m., s. 6. 
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ran bu gençler, aynı adda bir de kitap yayımlayarak ön sözünde dönemin ede-

biyat anlayışına karşı duruşlarını ve nasıl bir edebî bakış açıları olduğunu or-

taya koyarlar.  

"1928 yılının nisan ayında çıkan ‘Yedi Meşale’ adlı kitap, dönemin ünlü 

ediplerinden  oldukça fazla ilgi görür ve hakkında birçok yazı yazılır. Yalnız bu 

yazıların büyük kısmı günümüze ulaşamamıştır. Cevdet Kudret’in belirttiğine 

göre, hiçbir şiir kitabı  hakkında bu kadar çok yorum yapılmamıştır ve her genç 

kuşağın önünde kapalı olan basın kapıları, bu yedi gencin önünde birdenbire 

açılarak ünlü olmuşlardır."4  

Eserin ön sözünde şahsi meselelerden uzak durarak toplumsal değer ve 

yargıları ön plana çıkarmaya çalıştıklarından dem vururlarken "kendi dar hu-

susiyetimize, aşkımıza, sevinç ve kederlerimize ne kadar az yer verilmiş olduğunu 

göreceksiniz."5 cümleleri ile sanat toplum içindir misyonunu benimsediklerini 

belirtirler. Aynı zamanda Vasfi Mahir, "Yedi Meşale muayyen bir edebiyat oku-

lunun beyannamesi değil, muhtelif seciyeleri ve telâkkileri olan yedi gencin bir 

araya toplanmış eserleri idi."6 cümlesi ile de yedi gencin 'arkadaşlık' bağı ile 

birbirine bağlandığını ortaya koyar. 

Vasfi Mahir'in Yedi Meşale kitabında yayımlanan şiirlerine baktığımızda 

Dağların Derdi, Garip Öldüren Çeşmesi, Celladın Kitabesi adlı şiirlerinin ön söz-

de belirttikleri minvalde toplumsal meseleler bakımından ele alındığını; Istı-

rap, Sürüden Ayrılana, Bahar ve Denizler İlahesi şiirlerinde ise şahsi meselele-

rine yer verdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla Yedi Meşale kitabında misyon ola-

rak ortaya koydukları ve ön sözde somutlaştırmış oldukları toplumsal konula-

rın, bu kitapta yayımlanan Vasfi Mahir şiirlerinde daha az yer aldığını söyle-

mek mümkündür. Söz konusu durumun sebepleri arasında yaşının genç olması 

ve gençliğin verdiği coşkuyu derinden hissetmesi olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. 

'Yedi Meşale' şairi olarak bilinen Vasfi Mahir, grubun sekiz sayı çıkardığı 

Meşale dergisinde de etkin rol alır. Dergide ikisi nesir ve sekizi şiir olmak üzere 

toplam on eseri yayımlanmıştır. Sekiz şiirin üçü aynı başlıkta farklı sayılarda, 

nesir şiir dizisi şeklindedir. Şaire ait bu eserler, yayımlandıkları tarih ve sayfa 

sayılarına göre şöyledir: 

                                                           
4 Yasemin Ulutürk, Meşale Dergisi (İnceleme-Metin), (Trakya Üniversitesi Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Edirne, 2011, s. 44-45. 
5 Yedi Meşale, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, Akşam Matbaası, İst. Nisan 1928, s.3-4. 
6 Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Edebiyat Yay., Ank.1970, s.829. 
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Sayı Tarih Eserin İsmi Sayfa No 
1 1 Temmuz 1928 Taşçı 13 
2 15 Temmuz 1928 Şairin Ölümü 2 
3 1 Ağustos 1928 Sesimi Duymayana 3 
4 15 Ağustos 1928 Tevfik Fikret ve Ede-

biyatımızdaki Mevki 
1-3 

4 15 Ağustos 1928 Nöbetçi 12 
5 1 Eylül 1928 Serenad 6 
6 15 Eylül 1928 Alevden Mısralar 11 
6 15 Eylül 1928 Deli (Çeviri Hikâye) 12-14 
7 1 Teşrin-i Evvel 1928 Alevden Mısralar 3 6 
8 15 Teşrin-i Evvel 1928 Alevden Mısralar 14 

 

Görüldüğü üzere, 1 Temmuz 1928 yılında yayımlanmaya başlayan Meşa-

le dergisinin tüm sayılarında Vasfi Mahir'in en az bir eseri bulunmaktadır.  

Dergi, yeni harflere geçilmesi ile birlikte, o dönemdeki pek çok dergi gibi, 

bu durumdan menfi etkilenir ve bir süre sonra kapanır. Kendilerinden bekle-

nen edebiyat insicamını devam ettiremeyen gençler, Olcay Önertoy'a göre 

"gençlik heyecanı ve edebiyat tutkusu"7 nedeniyle bir araya gelmiş; fakat bunun 

yeterli olmaması nedeniyle de dağılmıştır. 

 

Vasfi Mahir Kocatürk'ün Şiirleri 

Vasfi Mahir, Beş Hececilerin özellikle de Faruk Nafiz Çamlıbel'in tesirin-

de kalarak şiirlerini yazmıştır. Bu bağlamda şiirlerin tamamı 7+7, 14'lü hece 

ölçüsüden oluşmaktadır.  

Aynı zamanda Serenad dışındaki bütün şiirlerin nazım biriminin dörtlük, 

Serenad'ın ise üçlük şeklinde bentlerle yazıldığı görülmektedir. Şiirlerden üç 

tanesinin dörtlük sayısı üç, dört tanesinin dörtlük sayısı dört, bir tanesi ise 

(Serenad) altı bentten oluşmaktadır. Dili oldukça sade ve anlaşılır olan şiirler, 

zaman zaman çeşitli imgeler ile şairin anlatımını kolaylaştırmıştır. Yedi Meşale 

kitabının ön sözünde yer alan toplum için sanat misyonu bağlamında bakıldı-

ğında ise şiirlerin tamamının bu minvalde yazılmış olması beklenirken şairin 

gençlik heva ve hevesi içerisinde, kendi arzu ve isteklerine de yer vermekten 

geri durmadığı görülmektedir. Şiirlerin farklı temalardan beslenmesi, dergide 

yayımlanan sekiz şiirin -daha öne zikredildiği gibi- toplumsal ve şahsi olmak 

üzere ikiye ayrılarak sınıflandırılmasını mümkün kılar. Bu durum Halit Fah-

                                                           
7 Olcay Önertoy,"Cumhuriyet Döneminin İlk Topluluğu: Yedi Meşaleciler", Türkoloji Dergisi, C. XI, 
S. 1, Ankara, 1993, s. 49. 
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ri'nin onu için "benzinden kan fışkıran bir hususiyete sahip..."8 tarifini yapması-

na sebep olmuştur. 

Toplumu dikkate alarak sorumluluk bilinciyle yazdığı şiirleri: Taşçı, Se-

simi Duymayana, Nöbetçi, ve Serenad'dır. 

Taşçı şiiri, maden işçilerinin çektikleri eziyetlerden bahseden bir şiirdir. 

İnsanlar için çalışıp çabalayan, onların rahatı için kir pas, toz toprak içerisinde 

çalışan işçilerin değer görmemesi üzerinde duran şair, yaptıkları işin "ağır bir 

sanat" olduğunu da şiirine ekler. Ayrıca işçilerin çalışma esnasında elleri, yüz-

leri ve elbiselerinin kirli olmasından dolayı aşağılandıklarını dile getirir. Şiir-

deki "taşçı" parasını kazanmak için çalışmak zorundadır. Herhangi bir hürriye-

ti olmayan "taşçı", kendi yarasına merhemi de kendi olmaktadır. Şiirde geçen 

"Vur çekici: Madem ki ne paran var, ne arkan" mısraından da anlaşılacağı üzere, 

dönemin toplumsal adaletsizliğinden yakınan şair, makam mevki sahibi ola-

bilmenin ya parayla ya da torpille olabileceğini de anlatır. Bir nevi, işçilerin 

sözcüsü konumunda olan şair, işçilere karşı toplumun duyarsızlığından dem 

vurur. Bu durumu ise kalplerinin demirleşmiş olması ile şu dörtlükteki gibi 

bağdaştırır:  

"Fark edemez kederi yüzünde tozla kirden: 

Senin elin, ayağın, elin kalbi demirden. 

Hür denen varlığın ne farkı var esirden? 

Sürünüyor yaptığın yol üstünde yıllarca."9 

 

Sesimi Duymayana adlı şiirinde ise tema, fakirliktir. Taşçı şiirindeki top-

lumun duyarsızlığı ve toplumsal adaletsizlik, bu şiirde de belirgin bir şekilde 

karşımıza çıkar. Ona göre fakir insanlar ücreti karşılığı çalışmalarına rağmen 

hakarete maruz kalmaya devam etmektedir. Onlar kazandıkları paralarla ge-

çimlerini sağlarken zenginler hiç düşünmeden o parayı kumarda yiyebilmek-

tedir. Ayrıca fakir insan âşık da olamaz, zira giydiği "çulları" kızlar beğenmez. 

Fakirin hiçbir hakkı da yoktur, ne kadar emek sarf etse de katlanacağı sıkıntı-

lar bitmek bilmez. Aşağıdaki şu satırlarda, zengin-fakir karşılaştırmasının son 

derece etkileyici bir örneğini görmekteyiz: 

"Ağarsa da saçların zahmetin gelmez ardı: 

Beyaz ipekten eller seni toprağa sardı.  

Efendinin yüzünde belki çıban çıkardı 

Bir gün gelip başını koysaydı yastığına..."10 
                                                           
8 Halit Fahri Ozansoy, "Yedi Meşale", Atatürk Devri Türk Edebiyatı 1, Kültür Bakanlığı Yay., 496, s. 
528. 
9 Vasfi Mahir Kocatürk, "Taşçı", Meşale, 1 Temmuz 1928, S. 1, s. 13. 
10 "Sesimi Duymayana", a.g.d., 1 Ağustos 1928, S. 3, s. 3. 
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Nöbetçi şiiri ise epik bir özellik taşır. Şiirde muharebeden muharebeye 

koşan, gurur ve nur timsali olarak gösterilen neferlerden bahsedilir. Şiire is-

mini veren 'nöbetçi', Türk askeri yani Mehmetçiktir. Tanrı'dan aldığı nur ile 

cenk eden ve muzaffer olan nefer hem kendi hem de milletini gururlandırmak-

tadır. Nefere, zalime adım attırmayarak vatanı için düşmana hiçbir şekilde 

merhamet göstermemesi gerektiği öğüdünü veren şair, onun verdiği can ve 

döktüğü kan ile vatanı yaşattığı gerçeğini dile getirir. Şaire göre vatanı ve mil-

leti için nöbet tutan nefer, her şeyden kutsaldır. Şairin nefere göstermiş olduğu 

önemi ise şu dizelerde görmekteyiz: 

"Coşkun bir âbit gibi sana bakarken demin 

Gözlerim deldi geçti perdesini âdemin 

Sevabı yüz kat olur sana tapsam secdemin, 

Ey döktüğü kanıyla ili yaşatan asker!"11 

  

Serenad şiiri ise bentlerle oluşturulan tek şiir örneğidir. Şiirin ilk bentle-

rinde şairin kendisine ait bir meselesinden bahsettiği izlenimi uyansa da son 

bentte toplumsal bir soruna değindiği ortaya çıkmaktadır. Zira zengin kişilerin 

yanında çalışan hizmetçilerden bahseden şair, onların ağlayıp inlemesinin, 

dert çekmesinin, üzülmesinin herhangi bir şekilde işverenini etkilemediğini 

belirtir. İşten çıkarılanlar içinse "İşte dertli bir âşık, bırak inlesin aşkın / Kuduz 

bir köpek gibi kovulduğu diyarda." mısraları ile ne kadar aşağılandıklarını orta-

ya koyar.  

Şair, toplumsal sorunları ele alacağını edebî hayata girişte diğer altı ar-

kadaşı gibi beyan etmişken şiiri kendi arzularından uzak tutamaz. Bu şiirde de 

kısmen bir bireysellik sezilmektedir. Şiirin sosyal meseleler üzere kaleme alın-

dığını gösteren en güzel bent ise şöyledir: 

"Birgün de derdini sor, sensen şunun sahibi: 

Başı ayak altında ezilen yılan gibi 

Zehirlenmiş bir köpek kapında kıvranıyor..."12 

 

Şairin söz konusu olan bu dört şiirinin 'Yedi Meşale' grubunun ortaya çı-

kış misyonu ile özdeşleştiğini görmekteyiz. Daha evvel de belirttiğimiz gibi, 

tüm şiirlerinin bu minvalde olması beklenirken, yaşı gereği gençlik heyecanı 

ile bireysel konulara da değinmekten geri duramayan şairin bu temadaki ilk 

şiiri Şairin Ölümü başlığını taşır. İsminden de anlaşılacağı üzere, teması ölüm 

                                                           
11 "Nöbetçi", a.g.d., 15 Ağustos 1928, S. 4, s. 12. 
12 "Serenad", a.g.d., 1 Eylül 1928, S. 5, s. 6. 
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olan şiirde şair, kendi ölümünden bahsetmektedir. Ölümü ile birlikte bir kaçış 

da söz konusu olan şiirde, yaşadığı topluma dair memnuniyetsizliği ve o top-

lumdan uzaklaşma isteği üzerine bir ölüm tahayyül eder. O; sade, sessiz, bir 

odaya sıkışıp kalmış biri gibi ölmek istemediğini, kendisi gibi iyi bir şairin gör-

kemli bir ölümü olması gerektiğini "Ölümüm gösterecek dünyaya ölümlerin / 

Hem en şereflisini, hem de en mukaddesini..." dizeleri ile dile getirir. Zira yaşamı 

boyunca her ne kadar ifşa etmese de çok ıstırap çekmiştir. Öldükten sonra bu 

ıstırabının anlaşılacağını ise "Kalbimden ayrılınca ruhum gelecek dile: / Yüzbin 

yıllık kâinat hummalı bir vecd ile / Dinleyecek ilk defa ıstırabın sesini..." mısrala-

rı ile ifade eder. Ve şiir boyunca mağrur duruşundan hiç taviz vermeyen şair 

kendi ölümünü kartalın vuruluşuna benzeterek, son derece güzel bir betimle-

me yapar: 

"... 

Fırtınalı göklerden ölümüm andıracak,  

Yıldırımla vurulmuş kartalın düşmesini..."13 

 

Şairin diğer şahsi meseleler üzerinde durduğu şiiri ise Alevden Mısralar 

adını taşımaktadır. Bu şiir, farklı sayılarda yayımlanan üç bölümden oluşur. 

Her üç şiirde de tema aşktır. İlk sayıda yayımlanan şiirde sevilen kıza seslenen 

şair, onun zalim olmasından dem vurur. Her ne kadar zalim de olsa "Kayalarda 

canavar, dallarda kuş gibi" dir sevgili. Onun yüreğine girmek ve sevgisini ka-

zanmak için çaba sarf eden kişilerin ise yolunda yorgun düştüğünü, pek çok 

erkeğin ulaşmak istediği kişi olmasından dolayı hemcinslerinin onu çok kıs-

kandığını "Kalbini parça parça etmek ister her kadın / Göğsüne, gül yerine, gö-

nül katarken erler..." dizeleri ile ifade eder. Aynı zamanda sevgiliyle olacak vus-

lat için canlarını bile feda etmeye razı olan kişileri ayçiçeklerine benzeten şai-

rin sevgiliyi de güneşe benzettiği dizeler şiirin en güzel dörtlüğünü oluştur-

maktadır denilebilir. Nitekim ayçiçeği, güneş doğunca yönünü ona çevirirken 

batınca başını eğmektedir. 

"Vurgunların boşuna harcanır emekleri, 

Uğruna candır ancak verebilecekleri. 

Onlar, karşında boynu bükük ayçiçekleri: 

Sen gelirken açılır, sen gidince sönerler..."14 

                                                           
13  "Şairin Ölümü", a.g.d., 15 Temmuz 1928, S. 2, s. 2. 
14 "Alevden Mısralar", a.g.d., 15 Eylül 1928, S. 6, s. 11. 
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Aynı ismi taşıyan diğer sayıdaki şiirde ise kendisinden bahseden şair, ilk 

iki dörtlükte kendi zalimliğinden, vurdumduymazlığından, kiminle beraber 

olduğunu önemsemeden her gece farklı biri ile birlikte olduğundan bahseder 

ve o kişileri koklanıp atılan güllere benzetir. Bu kişiler bir araya gelerek kendi-

lerine zulmeden şairden intikamlarını almak istemektedir. Hayatına giren ka-

dınların kendisine tesir etmediğini ve yüreğini heyecanlandırmadığını da belir-

ten şair, yaptığı olumsuz davranışların sebebini buna bağlamaktadır denilebi-

lir. Zira bu kadınlara dair hissettikleri şu dörtlükte açıkça görülmekte iken 

şairin aşkı aradığı da ortaya çıkmaktadır: 

"Benliğime hiçbiri olmadı bir an hâkim: 

Saçını çözdüğüm kim? Göğünde yattığım kim? 

Dün akşam dizlerine düşüp secde ettiğim, 

Bu sabah ayağımla çiğnediğim çamurdu."15 

  

Şiirin son iki dörtlüğünde ise şairin aradığı aşkı bulduğu görülmektedir. 

Zamanında kendi yaptığı pervasız davranışları bu sefer kendisi sevgilisinden 

görmektedir. Onun "ateş önünde bir tüy gibi kavr[ulmasına]" sebep olan sevgi-

linin bir güzel davranışına muhtaç olan şair, evvelce yapmış olduklarına hayıf-

lanarak "başını çiğnediği taşlara vur[ur]." 

Son sayıdaki aynı ismi alan diğer şiirde ise sevgiliye seslenen şair, yazdı-

ğı satırları sevgilisinin dikkate almamasına üzülür. İçi aşktan yanıp tutuşmuş 

bir âşık gibi sevgilisinin aşkına sahip çıkmasını beklemektedir. Kendisini "üs-

tünde gül açan kimsesiz bir mezar"a benzeten şair, derdinin dermanı olarak 

yalnızca sevgiliyi gösterir. Vuslatın aşkı bitireceğini bilmesine rağmen ayrılık-

tan şikayet eder. Şiirin son dörtlüğünde de diğer şiirlerinde olduğu gibi, kafiye 

ve ses uyumu bakımından usta bir şair olduğunu ortaya koyar: 

"Âlemde gönlüm gözüm görmedi böyle cellat: 

Unutsam mahvolurum, ağlarım ettikçe yad; 

Senden uzak kaldıkça her mısraım bir feryat, 

Her kafiyem sesimi boğan bir hıçkırıktır..."16 

 

Sonuç 

Vasfi Mahir Kocatürk, edebiyat dünyasına sesini 'Yedi Meşale' grubu ile 

duyurmuştur. 'Yedi Meşaleci' olarak da anılan şair, şiirlerinin yanında düzyazı-

ları ve edebiyat tarihi çalışması ile de tanınır. Cumhuriyet döneminin ilk edebî 

topluluğu olan 'Yedi Meşale', Vasfi Mahir için hem bir okul hem de arkadaşları 

                                                           
15 "Alevden Mısralar 3", a.g.d., 1 Teşrin-i Evvel 1928, S. 7, s. 6. 
16"Alevden Mısralar", a.g.d., 15 Teşrin-i Evvel 1928, S. 8, s. 14. 
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ile sanat sohbeti edip şiirler okuyabileceği bir meclistir. Bu bağlamda aynı ad 

ile yayımladıkları kitabın ön sözünde "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" 

misyonu ile sanat dünyasına iddialı bir giriş yapan yedi gencin sonrasında çı-

karmaya başladıkları Meşale dergisi ise Vasfi Mahir'in şairlik yönünü besleyen 

bir araç olmuştur.  

Meşale dergisinde, iki nesir ve sekiz şiir olmak üzere toplam on tane ese-

ri yayımlanan şairin şiirlerini muhteva bakımından, toplumsal ve şahsî mesele-

ler olarak tasnif etmek mümkündür. Sosyal konuları ele alan şiirlerinde top-

lumsal adaletsizlikten dem vuran şair, acı ve sert bir şekilde dönemini eleştirir. 

Aynı zamanda bu şiirlerin Yedi Meşale kitabının mukaddimesinde yer alan dü-

şünceler ekseninde oluşturulduğu da aşikârdır. Şahsî mevzular üzerinde dur-

duğu şiirlerinde ise genellikle tema aşktır. Bu tür şiirlerinde sevgiliye duyulan 

hasret, onun verdiği ıstırap ve acı üzerine yoğunlaşan şairin gençlik hevesin-

den uzaklaşamadığı anlaşılmaktadır.  
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MEDYA ve ETİK: SORUNLAR ve ÖNERİLER 

 

Dr. M. Mücahit KÜÇÜKYILMAZ 

 

Medya deyince, devlet-toplum ilişkileri bağlamında iki ayrı düzlemi bir 

arada anlamak gerekir: Birincisi, teorik olarak tanımlanmış medya kavramı ve 

ondan beklenen işlevler; ikincisi pratikte karşımıza çıkan işlevleriyle medya. 

Tahmin edileceği gibi teori-pratik arasındaki ezeli gerilim burada da kendisini 

göstermektedir. Medya kavramı kısaca bilginin, verinin ya da haberin kitlelere 

yayılmasında kullanılan aygıtlar, teknikler ve yerine göre oluşan ortamın ken-

disini içermektedir. Yazılı-görsel-işitsel, elektronik basın, gazete, dergi, televiz-

yon kanalları, radyo, broşür, afiş, İnternet, sosyal medya; hatta daha geriye 

gidilirse mektup, telefon, telsiz, duman, güvercin bu ortamı oluşturmaktadır.  

İdealdeki tanım ve işleviyle ise medya, kısaca vatandaşların doğru, yan-

sız ve hızlı bir biçimde haber almalarını mümkün kılarak demokratik tartışma 

ortamını zenginleştirir. Devlet ile toplum arasında sivil bir aracı olarak konum-

lanmakla birlikte, sorunları vatandaş adına kamusal alana taşıyarak çözüme 

katkıda bulunur. Pek çok deontoloji yasasında medyaya yüklenen misyonun 

özeti budur.1 Bu yönüyle medya doğrudan veya dolaylı olarak yeryüzündeki 

insanların hemen hemen tamamını ilgilendirmekte ve yol açtığı sonuçlar itiba-

riyle herkesi etkilemektedir. Toplumsal bir varlık olduğu kabul edilen insanın 

olaylar hakkında bilgi sahibi olmaktan daha fazla ihtiyaç duyduğu şey ise doğ-

ru ve faydalı bilgiye sahip olmaktır. UNESCO tarafından yayımlanan “Gazeteci-

lerin Uluslararası Mesleki Etik İlkeleri” bildirisinin 2. maddesi, bunu, “Gazete-

cinin birinci görevi, tarafsız gerçekliğe dürüst bir şekilde bağlı kalarak, vatan-

daşların doğru ve sahih haber alma hakkına katkıda bulunmaktır” şeklinde 

açıklamaktadır.2 

Ancak medya denilen aygıtlar bütünü ya da ortamın sadece teknik gereç-

ler ve nesnelerden oluşmadığı bilinmektedir. İnsan unsuru iletişim sürecinin 

hem kaynak, hem de hedef kısmında ortaya çıkmaktadır. Medya mensupları 

dediğimiz grup (Patronlar, gazeteciler, televizyoncular, yayıncılar, sunucular, 

                                                           
1 Bkz: Principes internationaux de l’éthique professionnelle des journalistes, 1983; La Charte 
des devoirs professionnels des journalistes français, 1918, révisée en 1938; La charte euro-
péenne des devoirs et des droits des journalistes, 1971; Nouveau Code International de 
l’Éthique Journalistique, 1983. 
2 Principes internationaux de l’éthique professionnelle des journalistes, article 2, UNESCO, 1983. 
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muhabirler, ankormanlar, temsilciler, editörler, redaktörler, sayfa sekreterle-

ri…) siyasal, kültürel, felsefi, dini ve hatta ticari eğilimleri bakımından doğal 

olarak homojen değillerdir. Dolayısıyla mesleklerini icra ederken kendi fikirle-

rinin onları etkilemesi ve yönlendirmesi, sıkça rastlanan durumlardır. İlk anda 

oto sansür sorununu akla getiren bu durumu, Le Bohec, bir basın mensubunun 

penceresinden şöyle açıklamaktadır: “Herhangi bir politik görüşü savunan bir 

gazeteci, eğer kendisininkiyle aynı görüşleri paylaşan bir gazetede çalışıyorsa, 

hiçbir zaman sansürlendiği hissine kapılmayacaktır.”3 Ona karşı editoryal an-

lamda bir yönlendirme, engelleme söz konusu değildir; buna gerek de yoktur. 

Zira kendiliğinden bir sansür mekanizması kişisel karar verme sürecinde işle-

mektedir. Aslında etik kurallarının gerçek anlamda işe yarayabilmesi için tam 

da bu süreçte devreye girmesi gerekmektedir. Temel sorun, medya mensubu-

nun etik kurallara mı, yoksa meslek ahlakı haricinde başka faktörlerin şekil-

lendirdiği kanaatlere mi dayalı olarak karar vereceği aşamada ortaya çıkmak-

tadır. Bu kanaatler öncelikle her medya mensubunun kişisel serüvenine, top-

lumsal ve ailevi kökenine, eğitim biçimine, okul çeşitlerine, mesleki tecrübele-

rine ve sayısız etkene göre değişmektedir. 

En genel tanıma göre, tarihin akışı boyunca insanın yaşamını etkileyen 

bütün kurallar bütünü olan etik, başta da değinildiği üzere, yazısız ve cezai 

yaptırımsızdır. Fakat günümüzde toplum yapılarının sofistike nitelik kazanma-

sı, yönetim süreçleri ve hukuk kurallarının işleyişinde boşlukların oluşması ve 

mesleki alanda örgütlenmelerin yaygınlaşmasıyla etik kurallar giderek kayıt 

altına alınır hale gelmektedir. Bu kurallar, töresel, dini kaynaklı ve seküler ya 

da tamamen bireysel düzeye indirgenerek vicdani kaynaklı da olabilir. Örneğin 

bir gazeteci, etik kurallarını ihlal ederse, kamusal yaptırıma ve cezaya maruz 

kalmaz; sadece toplumun bu kuralları önemseyen bir kesimi ya da bağlı olduğu 

meslek örgütü tarafından kınanır. Bu bakımdan ahlaki değer yargılarına ve 

etik kurallarına saygı göstermek daha çok bireylerin vicdanına kalmış bir du-

rumdur. Yine de etik kuralı olarak ortaya çıkan pek çok ilke, özellikle kamu 

yararını ilgilendiriyorsa, sonradan kanunlaşmış ve yaptırım gücü kazanmış 

olabilir. Baskı, sansür, basın özgürlüğü tartışmalarının ortaya çıktığı pek çok 

olayda, medya kuruluşları ya da mensuplarının etik ilkelere uymamış olması 

kadar, kamu gücünün veya daha önce etik kural düzeyinde olan bazı kanun 

maddelerinin yaptırım gücünün bir baskı unsuru olarak kullanımı söz konusu-

dur. Ancak etikle ilişkisi bakımından Türk medyasının, gazeteciliğin bir propa-

ganda mesleği olarak kodlandığı ilk dönemlerden tutun da, kamu hizmeti, tica-

                                                           
3 Jacques le Bohec, Les paradoxes de la liberté de la presse, Le Monde, 17 Haziran 1998. 
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ri faaliyet veya herhangi bir odağın tetikçiliği olarak anlaşıldığı zamanlara ka-

dar sorunlu bir görünüm arz ettiği söylenebilir. 

 

3.1.1. Dünden Bugüne Türk Medyasının Yapısı 

Tarihi Tanzimat ile başlatılan ve o günden beri kendisine halkı aydınlat-

mak, bilinçlendirmek ve eğitmek misyonlarının yüklendiğini sık sık dile geti-

ren Türk basını, basit ama evrensel bir sorunla da hep yüz yüze kalmıştır: Fi-

nans. Denebilir ki; gazeteciliğin tek başına kârlı bir iş olmadığının anlaşılması, 

aynı zamanda meslekteki kirlenmenin de başlangıcıdır. Zira Osmanlı’nın mu-

halif ama meteliksiz aydınlarından başlayarak matbuatın finans probleminin 

çözülme biçimi,4 Türk basınının, bir türlü kanuni düzenlemelerle giderileme-

yen sorunlu yapısal niteliklerinin şekillenmesinde de belirleyici olmuştur. Fazıl 

Mustafa Paşa’nın himayesini kaybedince, onun rakibi Hidiv İsmail Paşa’dan 

destek alarak Hürriyet’i çıkarmaya devam eden Ziya Paşa gibi, hâmisiz veya 

sermayesiz aydınlatma misyonunun ifa edilemeyeceğini gören pek çok aydın, 

çoğu gazetecilik dışı incelikli yöntemler kullanarak iktidar ile sermaye temini 

konulu ilişkiler kurmuşlardır. Osmanlı topraklarında, ilk olarak İzmir’de ortaya 

çıkan gazetelerin gayrimüslim tüccar sahipleri de Fransız Hükümeti ile Bâb-ı 

Âli arasında gidip gelen çıkar ilişkileri sayesinde ayakta durmaya çalışmışlardı. 

Sahibi Filip Efendi’nin okuma yazması biraz kıt olduğu için Ali Suavi’nin yönet-

tiği Muhbir gazetesinin 1867’de yayımladığı bir bildirideki “müşterilerimiz ve 

hamiyet erbabı kişiler”5 ifadesi, basının iki önemli sermaye kaynağını göster-

mesi bakımından ilginçtir. Okuyucu müşteridir; kendilerinden himaye bekle-

nen sermaye sahipleri de “hamiyet erbabı kişiler” olarak baş tacı edilmektedir. 

Himaye kurumunun çoğunlukla devlet olduğu bu ilişki tarzında İstan-

bul’da çıkan Levant Herald gazetesinin sahibi Edgar Vitaker’in 24 Temmuz 

1890’da Sultan II. Abdülhamit’e yazdığı mektup bugünkü medya-siyaset ara-

sındaki “yemleme” ve “havuç-sopa” ilişkisine de ışık tutmaktadır: 

“1877’de Hükümetin çıkarlarını savunuyordum. Hiçbir mükâfat görme-

dim, bilakis Hükümet ödeneğimi kıstı, gazetemi kapattı. Sekiz yıl dayandım. 

Elimdeki bir kısım malımı, Çanakkale’deki çiftliğimi, İstanbul’daki arsamı sata-

rak durumumu korumaya çalıştım. Ama çok zor duruma düştüm. Sekiz yıldan 

beri biriken ödeneklerimin ve gazetemin kapatılmasıyla uğradığım zararın 

tutarı 20 bin liradır… Bir de sansür usulü kondu. Bu, halkın olayları anlaması-

na engel olmak için konmuş bir tıkaçtır. Bu yüzden gazetemin okurları azalmış, 

                                                           
4 Yücel Bulut, “Bâb-ı Âli’den Çıktık Yola…”, Anlayış Dergisi, Ağustos 2005. 
5 Hıfzı Topuz, Başlangıçtan Bugüne Türk Basın Tarihi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1996, s. 14.  
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uğradığım zarar ve ziyanlar artmıştır… Şimdi sefalet içindeyim. Ömrümün so-

nuna kadar sefalet içinde kalmamak için yardımınızı rica ediyorum. Aksi halde, 

Osmanlı ülkesinde 35 yıl içinde topladığım bilgileri başka ülkelerde yayınla-

mam gerekecektir.” 6 

Sonrasında Vitaker Efendi’ye 100 bin kuruş ödenek tahsis edilerek sus-

ması ve sefaletten kurtulması sağlanmıştır. Ancak Vitaker Efendi’nin medya 

etiği dersinde temel metin olarak okutulması gereken mektubuna dönersek, 

etiğin ve onunla ilgili sorunların zaman ve mekân üstü niteliği dikkat çekicidir. 

Neredeyse, bir mektupta, gazetecinin yapmaması gereken temel ahlaki yanlış-

ların tamamı görülmektedir. Hükümetin çıkarlarını savunmak, ondan mükâfat 

beklemek, ödenek adı altında meslek dışı aktörlerden para almak, ticari faali-

yet ile gazeteciliği iç içe geçirmek, siyasetten sermaye yardımı istemek, ulusla-

rarası güç odaklarına yaslanmak, şantaj ve istihbaratçılık yapmak… 

Bütün bunlar gazeteciliğin etik temelli sorunlarının mülkiyet merkezli 

olarak özellikle sermaye ve siyaset ile bağlantılarında ortaya çıktığını gösterir. 

2000’li yıllardan itibaren, Türk medyasında mülkiyet yapısının bir dönüşüm 

geçirdiği bir gerçektir. Sadece gazeteciliğin amatör bir ruh ile yapıldığı, çay, 

kahve ve simidin bu ruhu tamamlayan sembolik unsurlar olarak gazeteci ile 

özdeşleştiği Babıâli günlerinden İkitelli plazalarına terfi(!) ediş sırasında görü-

nür hale gelen bir dönüşümden değil, daha fazlasından söz etmek gerekir. As-

lında sermayenin niteliğindeki değişim, gazeteye, gazeteciye ve gazetecilik 

anlayışına yansırken pek dikkat çekmemekteydi. Fakat 1980’lerde Turgut Özal 

ile başlayan serbest piyasa ve liberalizasyon politikaları sonrası gazetecinin 

mekânının değişmesi –buna gazeteciliğin dünya değiştirmesi de denebilir- 

meslekte geri dönülmez bir yola girildiğinin işareti oldu. Halkla birlikte yaşa-

yan, halkın taleplerini sayfalarına taşıyan, kamusal sorumluluk anlayışıyla her 

fırsatta muhalif duruş sergileyerek (siyasal) iktidara “çakan” gazeteci, yine 

çakmaya devam etti; fakat bir şartla: Daha elitist bir üslup kullanarak. Bu du-

rumdan, çoğu zaman siyasal iktidarın emrinde bulunan kolluk kuvveti olarak 

polis de payını almıştır. 

 

3.1.2. Aile Gazeteciliğinden Merkez Medyanın Dönüşümüne 

Türkiye’deki medya yapısının yakın tarihte izlediği dönüşüm sürecine 

kabaca göz atınca, üç ayrı evreden bahsedilebilir.7 

                                                           
6 Topuz, age, s. 41. 
7 Konunun ilk kez ele alındığı makale için bkz: M. Mücahit Küçükyılmaz, “Türk Medyasının Üç 
Hali”, Anlayış Dergisi, Aralık 2009. 
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Birincisi, “aileler dönemi” olarak adlandırabileceğimiz ve Cumhuriyet’in 

kuruluşu sırasında şekillenen geleneksel sermaye yapısının hâkimiyetindeki 

medya yapısıdır. Bu cümleden sayılabilecek Nadiler, Simaviler, Karacanlar, 

Ilıcaklar gazete sahipliği dışında başka alanlarla uğraşsalar bile, asıl işleri gaze-

teciliktir ve kendilerini o şekilde tanıtmayı tercih etmişlerdir. Bu aileler sıra-

sıyla, aynı zamanda Pol-Der ve Pol-Bir haberlerinin incelendiği 1976–1979 

tarihleri arasında, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerin de 

sahipleri konumundadırlar. Aynı dönemde, sermaye bakımından daha güçlü 

Koç ve Sabancı gibi ailelerin, medya sahipliğini düşünmemeleri, gazeteciliğin 

sadece ticari kaynaklarla kayıtlı değil, kendine özgü şartları olan ve belli aileler 

tarafından yürütülen bir alan olarak görülmesiyle bağlantılı sayılabilir.  

İkinci evrede, klasik aile sermayelerinden hırslı, girişimci kişi patronajı-

na geçiş öne çıkar. Bu dönem tam anlamıyla Özal liberalizasyonu ile ilgili olsa 

da, köklü ailelerin kopuşu 1970’lerin sonunda başlar. Öncelikli vasfı tüccar 

olan ve gazetecilik geçmişi bulunmayanların neredeyse Babıâli’ye giremediği 

günler geride kalırken, yeni girişimci sınıfın ortama sızmasının ilk ve erken 

dönem örneği, Tofaş ve Aygaz bayii Aydın Doğan ile olur. Abdi İpekçi’nin öldü-

rülmesinden sonra, Ercüment Karacan, ailesini korumak amacıyla, 1979’da 

Milliyet’i satıp sektörden el etek çekmiştir. Gazeteciliğin hâlâ tam anlamıyla 

ticari faaliyet alanı olan bir “sektör” değil, bir tür kamu hizmetinin ifa edildiği 

bir “meslek” olarak anıldığı dönemlerin sonuna denk gelen bu olay, aynı za-

manda aile gazeteciliğinin yerini holding gazeteciliğinin almaya başlamasının 

da dönüm noktası sayılabilir. Çalışmaya konu olan Pol-Der ve Pol-Bir haberleri 

incelemesinin yapıldığı dört gazetenin yayınlandığı tarih aralıkları (1976–

1979) Türk basınında aile gazeteciliğinin son dönemlerine tekabül etmektedir.   

Bu yeni ve hırslı patron kuşağı, Yeni Asır gibi, asırlık bir yerel gazeteden 

1985’te Sabah gazetesi ile ulusal ölçeğe geçen Dinç Bilgin ve Özal’ın çevresinde 

güç kazanan isimlerle yoluna devam eder. 1990’ların başında serbest piyasa 

ortamının şartları ile televizyon yayıncılığında kamusal tekelin kırılıp özel ka-

nalların oluşması, holding medyası da denen bu girişimci patron sınıfına yeni-

lerini ekleyecektir: Ahmet Özal, Asil Nadir, M. Ali Ilıcak, Cavit Çağlar, Erol Ak-

soy, Cem Uzan, M. Emin Karamehmet, Korkmaz Yiğit… Bu arada 1993’te Kemal 

Ilıcak’ın ölümüyle Tercüman güç kaybetmiş; 1994’te, Çetin Emeç’in katlinden 4 

yıl sonra, meslekteki “Son Mohikan” olan Simavi ailesi, Hürriyet’i Aydın Do-

ğan’a satmıştır. 

Böylece, tek başına kârlı bir alan olmadığı bilinen gazetecilik, birtakım 

ticari telafi ve destek araçları devreye sokularak gitgide iktidara yakın bir faa-
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liyet alanına da dönüşür. Ancak kâr-zarar mekanizması işlediği için, rekabette 

kimilerinin yok olup gitmesi mukadderdir; zira devlet teşvikleri yetmemiş, 

banka kredileri kullanılmış ve geri ödemeler bir sorun olarak kendini göster-

miştir. Etkisi 2000’lerin başına kadar süren dönemin kaybedenleri arasında 

Özal’la birlikte kazananlar başta gelir: Ahmet Özal, Asil Nadir, M. Ali Ilıcak, Erol 

Aksoy, Korkmaz Yiğit, Dinç Bilgin, Cavit Çağlar… Listeye son anda Uzan ailesi 

de dahil olurken, M. Emin Karamehmet ve Aydın Doğan ayakta kalanlar ara-

sında yer almaktadır. 

Üçüncü evrede ise, 1990’lı yılların sonunda İslami-muhafazakâr serma-

yenin güç kazanması ile Cumhuriyet’in başından beri iktidar sisteminin kena-

rında kalmış olan geniş bir toplumsal kesimin merkez medyada temsil edilme-

ye başlandığı görüldü.  

Aslında daha evvel de İslami hassasiyete sahip kitleleri temsil etme iddi-

asıyla yola çıkan ve 1 milyon 400 binlik satışla günümüzde bile hâlâ kırılama-

mış olan tiraj rekorunu elinde bulunduran Enver Ören’in Türkiye gazetesi ör-

neği vardır.  

Fakat bu istisnai bir durum olarak kaldı ve orta-uzun vadede sürdürü-

lememiştir. 2000’li yıllarda, Türkiye’deki sosyo-politik değişim ve istikrar sü-

reci ile hız kazanan muhalif medyadaki hareketlilik veya diğer deyişle, muhalif 

medyanın merkeze yerleşmesinde, önce Albayraklar ve Kanal 7; ardından da 

Ahmet Çalık, Ethem Sancak gibi yeni sermaye sahipleri rol oynamıştır. Mülki-

yet dağılımı zamanla bir yanda Doğan, Karamehmet, Ciner gruplarının, diğer 

yanda Çalık, Sancak ve Albayraklar ile Zaman gruplarının temerküz ettiği bir 

yapıya doğru yol almıştır.  

Kabaca üç evre halinde özetlenen Türk medyasında mülkiyet dönüşümü, 

sermaye yapısında biraz daha çeşitlilik getirmiş olsa da, hâlâ gazetecilik mes-

leğinin pratiğinde ve gazetelerin biçimine yansıyan haliyle, yine tektip bir ya-

pıyı resmetmektedir.  

Bunun toplumsal beklentilerle ilgili boyutu, belki sözlü kültürden -yazılı 

kültürü atlayıp- hızla görüntü kültüre geçiş gibi varsayımlarla açıklanabilir. 

Fakat gerçekte, gazetecilik tek başına kârlı bir alan haline gelmediği müddetçe 

mevcut görünümün düzelmesini beklemek zor görünmektedir. Bu durum, ulu-

sal medya için olduğu kadar yerel basın ve hatta günümüzde İnternet gazeteci-

liği için de geçerlidir.  

Nasıl ki, ulusal basın yerelde gazetecilik yapmıyorsa, yerel basın da aynı 

şekilde, yerel gazetecilik yapmak yerine, ulusal ölçekteki yayınların bir “mik-

rokopisi” olduğu izlenimini vermektedir.  
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3.1.3. Türk Basınının Sermaye Yapısı: Monopol, Oligopol Tartışmaları 

Türk medyasında etik bir sorun olarak tekel olgusunun bulunup bulun-

madığı konusu gerek 1970’li yıllarda, gerekse sonraki dönemlerde temel tar-

tışmalardan birini oluşturmuştur. Bilindiği gibi ‘tekel’ kavramı, özünde eko-

nomi ile ilintili olduğu halde, medyanın ekonomik bağlantılarının çokluğu ve 

bu iki alanın iç içe geçmişliği nedeniyle, iletişim alanında da yaygın biçimde 

kullanılagelmektedir. Medya ile ekonomi arasında yaşanan bu kavramsal ge-

çişkenlik ve karmaşa, aslında iki alan arasındaki göbek bağının özellikle medya 

açısından hayatî bir işleve sahip olmasının sonucu olarak görülmelidir. Med-

yanın merkeze alındığı pek çok etik tartışmanın nedeni olarak, yeterince de-

netlenemeyen ve liberal demokrasilerin çoğu kez hazırlıksız yakalandığı bu 

sorunlu ilişkiler yumağı karşımıza dikilmektedir. Üstelik çoğu zaman işin içine 

siyasetin de dâhil olması, bu üçlü etik sorununu aynı zamanda bir demokrasi 

sorununa dönüştürmektedir. 8 

Küreselleşme olgusunun ivme kazandığı Soğuk Savaş sonrası dönemde 

kızışan pazar rekabetleri, birbirine yakın alanlarda faaliyet gösteren büyük 

şirketlerin evliliğine yol açarken, tekelleşme olgusu gündeme daha güçlü bi-

çimde gelmiştir. Ancak, bir gerçekliği bütün kapsamıyla dile getirme kaygısı, 

zaman zaman abartılı ve gerçeğin (t)uzağına düşen tanımlamalara yol açabil-

mektedir. Eğer sektörün bütün işlemleri “tek” bir “el”de toplanmışsa, burada 

bir monopolizasyon (Tekelleşme) söz konusudur; fakat İtalya’daki medya gü-

cünü yüzde 70’lere vardıran Berlusconi gibi, 2000’li yılların başında Türk 

medyasının yaklaşık yüzde 60’ını elinde bulundurduğu söylenen Doğan Grubu 

da sözcüğün teknik ve teorik içeriğiyle düşünüldüğünde gerçek bir tekel ko-

numuna ulaşmış sayılmaz. Çünkü Doğan Grubu, en güçlü zamanında dahi, Tür-

kiye’deki medya pastasını başta Merkez, Çukurova ve Doğuş olmak üzere irili 

ufaklı birkaç aktörle daha paylaşmaktaydı. Anılan grupların her biri için ayrı 

ayrı bir dikey bütünleşme (integration verticale: Medya kuruluşunun, ürünün 

son şekli müşteriye ulaşıncaya kadar geçen her aşamayı kendi bünyesinde 

gerçekleştirmesi; ajans, matbaa, dağıtım, reklâm…),  ya da temerküz (concent-

                                                           
8 Medya gruplarının ticari faaliyetleri ve büyük şirketlerle kurdukları etik olarak tartışmalı eko-
nomik bağlantılar özellikle Le Monde ve Le Monde Diplomatique çevresinde bulunan Fransız 
neomarksist ekolün temsilcileri tarafından güçlü biçimde eleştirilmektedir. Bkz: Ignacio Ramo-
net, La tyrannie de la communication, Paris: Edition Galilé, 1999; Nouveaux pouvoirs, nouveaux 
maîtres du monde, Montréal: Fides, 1996; Serge Halimi, Düzenin Yeni Bekçileri, (Çev. Yaman 
Aksu-Fügen Eryılmaz), İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 1999; Marc Guillaume, Où vont les auto-
routes de l’information?, Paris: Descartes et Cie, 1997. 
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ration: Medya gücünün ağırlıklı olarak bir kişi veya kurumda toplanması) du-

rumu geçerli olabilir. Bunlara ilaveten bir çeşitlendirme (diversification: Belli 

bir alanda faaliyet gösteren ticarî kuruluşun, kârlı gördüğü diğer yan alanlara 

da el atması; TV kanalları ve gazetelerin otomotiv, gıda, pazarlama, sanayi, 

turizm vb. sektörlere yönelmesi) de bu gruplar için söz konusudur. 

Buna göre, 1970’li yılları kapsayan aileler dönemi de dahil, Türkiye’deki 

medya ortamının finansal yapısını en sahih biçimde tanımlayabilecek kavram, 

yukarıdaki kavramların hemen hepsinin belli oranlarda geçerlilik payı olması-

na rağmen, ‘oligopol’ sözcüğüdür. Zaman zaman arızî çıkar çatışmalarına giriş-

seler de, medya gücünü elinde bulunduran grupların özellikle 1990’ların orta-

sında özel televizyon kanallarının “bebeklik” dönemlerindeki yıpratıcı çatışma-

lardan aldıkları dersle, zımnî bir mutabakata vardıkları söylenebilir. Bununla 

birlikte baltaları gömme kararı alan ve paylaşımda ciddi bir kesinti olmadıkça 

uzlaşıyı (belki de ateşkes demek daha uygun olur) sürdüren medya grupları 

hiç kimsenin monopol olmaya güç yetiremediği bir ortamda genellikle oligopo-

list yapıda karar kılmış görünmektedir.  

Ancak burada bir başka açıdan tekel iddialarını haklı çıkaracak bir so-

nuçtan söz edilebilir. Okuyucu ya da izleyicinin pek muhatap olmadığı haliyle 

görsel-işitsel-yazılı medya teorik bakımdan ve finansal altyapısı itibariyle oli-

gopolist bir yapı arz etse de, son tahlilde vatandaşa ulaşan biçimi ve içeriğiyle 

mono-tip bir görüntü taşımaktadır. Bu yapıyı kırma ya da zihinsel algı çerçeve-

sini bozma yönündeki girişimlerin, en azından şimdilik kayda değer bir başarı-

ya ulaşamadığı ve “alternatif çabalar” düzeyinde kaldığını göz önünde bulun-

durulacak olursa, Türk medyasına “oligopol görünümlü monopol” demek ye-

rinde olacaktır. 

 

3.1.4. Medya Etiğine Dair Başlıca Sorunlar 

Kitle iletişim araçları bilgiyi kamuoyuna ulaştırmadan önce zorunlu ola-

rak pek çok nesnel ve öznel süzgeçten geçirmektedir. Bu demektir ki, baştaki 

gerçeklik, sürecin sonunda başka bir gerçeklik halini almaktadır. Özellikle 

duygusal faktörlerin bilinçli olarak kullanıldığı durumlarda, insanların çocuksu 

yanı ve eğitim düzeyinin yetersizliği, gerçeklik dönüşümünün ve medya aracı-

lığıyla yeniden üretilen gerçekliğin algılanmasını zorlaştırmaktadır. Sürenfor-

masyon sözcüğüyle ifade edilen bilginin niceliğinin artması olgusu en az bilgi-

sizlik kadar zararlı bir hal almaktadır. Çünkü aynı artışı bilginin niteliği ve gü-

venilirliğiyle ilgili olarak iddia etmek pek mümkün değildir. Ekonomiyle zo-

runlu ama sorunlu ilişkileri olan medya organları eliyle, tiraj ve reyting adına, 
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abartılı ifadeler, şoven söylemler, sansasyonel haberler ciddi bir biçimde gün-

lük yaşamımıza girdi.  

Türk basınında, baştan beri söz konusu olmakla birlikte, aileler dönemi-

nin bitişi olarak niteleyebileceğimiz 1970’li yılların sonundan itibaren etkili 

biçimde gündemde olan vatandaşa dönük etik sorunlar kısaca şöyle sıralanabi-

lir:  

 Dilde Özensizlik ve Türkçenin Yanlış Kullanımı 

 Haber Tekniğine İlişkin Sorunlar (5n + K) 

 Haberin Doğruluğu Sorunu (Yalan/Çarpıtma/Manipülatif Haber) 

 İdeolojik Yaklaşım 

 Makro-Mikro Milliyetçi Söylem 

 Devletçi Refleks 

 Yabancı Düşmanlığı 

 Etnik Ayrımcılık 

 Kültürel Ayrımcılık 

 Dinî Ayrımcılık 

 Cinsiyet Ayrımcılığı 

 Cinselliğin Kullanımı 

 Şiddetin Kullanımı 

 Yargısız İnfaz 

 Tarafgirlik 

 Genellemecilik 

 Savaş Severlik 

 

Bu etik sorunlar skalasının genişlemesinde pek çok faktör rol oynamakla 

birlikte, medyanın güçlü siyasi bağlara ihtiyaç duyması,  ticarî kaygılarla hare-

ket etmesi, bu nedenle patronların gazetecilik mesleğinden gelme çalışanlar 

yerine, ilginç, aykırı ve çoğu zaman tuhaf medyatik yüzleri ön plana çıkarması 

zikredilmelidir. 
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ÖZET 

Çalışmanın konusu, Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabının, “Kişilere Karşı Suç-

lar” başlıklı İkinci Kısmının, Sekizinci Bölümünde, 125-131. Maddeler arasında düzen-

lenen “Şerefe Karşı Suçlar”dır. Şeref, kişinin toplum içindeki saygınlığını ifade eder. 

Hakaret ise, kişileri toplum içinde aşağılamak, rencide etmek, küçük düşürmektir. 

Hakaret suçunun gerçekleşmesi için gerekli koşullar ve özellikleri incelenecektir. Ça-

lışmanın amacı hakaret suçunun mahkeme kararları ışığında ele alınarak konunun 

aydınlatılmağa ve bilgi aktarılmağa çalışılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda planlı ve 

sistemli olarak, konuyla yakından ilişkili belge ve bilgilerin toplanması, analizi ve bu 

bilgilerin yorumlanarak değerlendirilmesi yani niteliksel araştırma yöntemini kullana-

rak sonuca ulaşılmağa çalışılacaktır. Bildirinin bulgusu ve sonucu olarak ileride “şeref” 

varlığını hedef alan her türlü saldırının ceza hukuku yaptırımları ile karşılık bulmasın-

dan vazgeçileceği kanaati ve ümididir. Gerçekten bireyin şeref varlığını “aşağılama 

kastı” ile hedef alan ağır saldırılar suç sayılıp, bu konuda ceza kanununda bir takım 

kriterler belirlenebilir. Bunların dışında kalan basit nitelikteki şeref varlığı ihlalleri ise 

özel hukuk yaptırımları ile korunabilir. Kanaatimizce ülkemiz pozitif hukuku bakımın-

dan da hakaret suçunun sınırlarının daraltılması birçok hak ve hürriyetin rahat ve 

serbestçe kullanımının önünü açacak ve bu şekilde bireyin özgürleşmesine katkı sağ-

layacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeref, hakaret, sövme, isnad, haksız fiil. 

 

Crimes Against Honor: “İnsult Crime” 

 

ABSTRACT 

The subject of the study is in the Eighth Section of the Second Book of the Tur-

kish Penal Code, titled “Crimes Against Persons”, in the Eighth Part, 125-131. Among 

the items are current "Crimes Against Honor". Honor refers to people's dignity in soci-

ety. Insulting is to offend, humiliate. Requirements, properties and features will be 

examined for the realization of honor and insult. This is intended for the purpose of 

collecting, analyzing and interpreting the relevant documents and data related to the 

subject as planned and systematic. It is the conviction and hope that any attack targe-
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ting the presence of "honor" will give up on criminal law sanctions. Indeed, heavy at-

tacks targeting the individual's presence of honor with “intention to humiliate” cause 

crime and some criteria can be determined in the penal code in this law. It can be pro-

tected by private law enforcement. In our opinion, according to the narrowing of the 

limits of defamation crime, which includes positive law, your country will open the 

way for comfortable and free use of rights and freedom. 

Keywords: Honor, insult, curses, imputation, tort. 

 

ŞEREFE KARŞI SUÇLARDAN: “HAKARET SUÇU” 

1.GİRİŞ 
Şerefe karşı suçlar ile mağdurun şerefi korunmak istenmiştir. Bu ise, ka-

nun koyucunun bu suçlar ile koruma altına aldığı hukuki yarar konusunda 
değişiklik iradesini yansıtmaktadır (Çalışır ve Çalışır, 2013:8). Bireyin şerefine 
saldırı teşkil eden fiiller, bir takım suçların oluşmasına sebebiyet vermekle 
birlikte, bunlardan bazıları sadece insan şerefinin ihlalini yaptırıma bağlarken, 
diğer bazıları ise, şerefin dışında başka bazı değerlere zarar verilmesini de 
cezalandırırlar.  Buna göre, sadece insan şerefini ihlal eden suç tipleri “genel 
tahkir suçları”(Toroslu, 2015:103;Yenidünya ve Alşahin, 2007:44); şereften 
başka bir takım değerlere tecavüz edenleri ise, “özel tahkir suçları” olarak isim-
lendirmek mümkündür(Çetin, 2008:12; Soyaslan, 2005:231; Erman,1989:3; 
Önder, 1994:229). Başka bir ifadeyle tahkir suçları sadece insan şerefini ihlal 
ediyor ise genel tahkir suçları; bundan başka birtakım manevi değerlere zarar 
veriyor ise özel tahkir suçlarının oluştuğu kabul edilir(Özbek vd.,2015:454; 
Hakeri,2013:163). 

Genel tahkir suçu olan hakaret, 5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitabının, Kişi-
lere Karşı Suçlar başlığını taşıyan İkinci Kısmının Sekizinci Bölümünde 125-
131. maddeler arasında “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. 
Buna karşılık, 765 sayılı TCK’da “Hakaret Cürümleri” başlığı altında madde 
480 ve 482’de düzenlenmiş idi. 765 sayılı TCK’ya göre en önemli fark, yeni 
TCK’nın sadece hakaret suçunu düzenlemesi ve sövme suçlarına yer vermeme-
sidir. Kanun Hakaret fiillerini hakaret üst başlığı altında ele almıştır(Artuk 
vd.,2013:477;Tarhan,2007:6). 

 Özel Tahkir Suçları ise “Cumhurbaşkanına hakaret suçu” (m.299), “Devle-
tin egemenlik alametlerini aşağılama” (m.300), “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin 
kurum ve organlarını aşağılama” (m.301), “Yabancı devlet bayrağına karşı ha-
karet” (m.341) maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun koyucu mağdurun şerefi-
nin yanı sıra devletin egemenliğini ve diğer devletlerle olan ilişkilerini koru-
mak istediği için bu suçları, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” 
başlıklı dördüncü kısımda sevk etmiştir.  
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2.KANUNİ DÜZENLEME 

TCK’nın ikinci kısmının “şerefe karşı suçlar” başlıklı sekizinci bölümünde 

125. maddede hakaret suçu ve bu suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli 

halleri, 126. maddede mağdurun belirlenmesi için kabul edilen ölçü, 128. 

maddede iddia ve savunma dokunulmazlığı, 129. maddede ise, cezanın kaldı-

rılması veya “azaltılmasını gerektiren bir takım sebepler düzenlenmiştir. Ya-

sa’nın 130. maddesi “kişinin hatırasına hakaret” başlığını taşımakla birlikte, 

esasen ölünün hatırasına hakaret ve ölüyü tahkir olmak üzere iki bağımsız suç 

tipine yer vermiştir. 131. madde ise, kovuşturma usulüne dairdir. Konumuzu 

oluşturan ve hakaret suçunun temel maddesi olan ve genel hatlarıyla anlatıl-

mağa çalışılacak olan TCK.m.125 şu şekildedir: 

TCK m. 125:  

“(1)Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte so-

mut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve 

saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile 

cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin en 

az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.  

(2) Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle iş-

lenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. 

(3) Hakaret suçunun; a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, b) Dini, 

siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirme-

sinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun 

davranmasından dolayı, c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan 

değerlerden bahisle, İşlemesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.  

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.  

(5) Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret 

edilmesi halinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu 

durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”  

 

3. KORUNAN HUKUKİ DEĞER 

Hakaret suçu ile korunan hukuki değer, onur, şeref ve saygınlıktır. 

TCK’nın 125. maddesinin gerekçesinde de, fiilin yaptırıma bağlanmasıyla kişi-

lerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdinde-

ki saygınlığının korunmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Şeref, bir insanın 

kendine yönelik beslediği iyi duygu (iç şeref) ve diğer kişilerin o insana verdiği 

değer ve saygı (dış şeref) şeklinde karma bir özellik göstermekte-

dir(Toroslu,104;Çetin,8). Bu açıdan bakıldığında TCK, “onur, şeref ve saygınlık” 
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terimlerinden bahsetmek suretiyle hem iç hem de dış şerefi korumayı amaç-

lamıştır(Toroslu,104;Durmuş vd.,2006:344).  
Nitekim madde gerekçesinde de hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla 

korunan hukuki değerin, kişilerin şerefi, haysiyet ve namusu, toplum içindeki 
itibarı olduğu ve diğer fertler nezdindeki saygınlığının korunmasının amaçlan-
dığı ifade edilmektedir. 

 
4. FAİL 

Hakaret suçunun faili herkes olabilir. TCK m. 125’te “kişi” terimi kullanı-
larak faile yönelik bir sınırlama getirilmemiştir. Bununla beraber failin gerçek 
kişi olması gerekir, tüzel kişilerin suç faili sayılmaları mümkün değildir. Faali-
yetlerini temsilcileri aracılığıyla yürüten hükmi şahısların, maddi bir bünyeleri 
ya da hareket yetenekleri bulunmadığından, cezai sorumluluk, suç teşkil eden 
eylemi icra eden gerçek kişiye aittir.  

Hakaret suçunun basın yoluyla işlenmesi halinde, sorumlular 5187 sayılı 
Basın Kanununun “Cezai Sorumluluk” başlıklı 11. maddesine göre belirlenir. 
Buna göre, süreli yayınlar ve süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser 
sahibi sorumludur. Süreli yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım 
sırasında ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında bulunması 
nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin 
diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi 
hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör, 
basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu olur. An-
cak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkilinin 
karşı çıkmasına rağmen yayımlanması halinde, bundan doğan sorumluluk ya-
yımlatana aittir.  

Süresiz yayınlarda eser sahibinin belli olmaması veya yayım sırasında 
ceza ehliyetine sahip bulunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türki-
ye’de yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan 
dolayı kesin hükümle mahkûm olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde yayım-
cı; yayımcının belli olmaması veya basım sırasında ceza ehliyetine sahip bu-
lunmaması ya da yurt dışında olması nedeniyle Türkiye’de yargılanamaması 
hallerinde ise basımcı sorumlu olur.  

 
5. MAĞDUR  
Kanunda “bir kimseye”, “bir kimsenin” denilmek suretiyle, hakaret suçu-

nun mağdurunun herhangi bir kimse olabileceği kabul edilmiştir. Ancak mağ-
durun sıfatı bazı durumlarda özellik arz eder. Örneğin, mağdurun Cumhurbaş-
kanı olması halinde uygulanacak hüküm TCK m. 299’dur (Toroslu, 2015:104; 
Erman, 1989:54). 
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Kusur yeteneği bulunmayan küçükler ve akıl hastalarının da korunmaya 

değer bir saygınlığı (dış şeref) vardır. Bu nedenle bu kişilere karşı söylenen 

onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikteki sözler, bu kişiler tara-

fından algılanıp, hissedilemese dahi, hakaret suçu kapsamında değerlendiril-

melidir(Toroslu,2015:104;Erman,1989:54)..  

Aynı şekilde geçmişi, sosyal durumu veya işi dolayısıyla şerefsiz kabul 

edilenlerin de korunması gereken bir saygınlığı olduğu için, buna aykırı davra-

nanların cezalandırılmaları gerekir. Buna karşılık korunan bu saygınlığın kap-

samı dışındaki tecavüzlerde artık bulunmayan bir şerefin ihlali söz konu ola-

mayacağından, hakaret suçu oluşmaz. Bu itibarla “hırsıza, hırsız”; “katile, katil” 

demek suç değilse de, “hırsıza, katil”; “katile de hırsız” demek suçtur. Kişinin 

bedeni bir rahatsızlığının ifade edilmesi veya kişiye bir hastalık yakıştırılması 

durumunda da hakaret suçu oluşur. Örneğin; kişiye, “kör”, “topal”, “kel”, “psi-

kopat”, “frengili”, “aidsli” denilmesi gibi(Çetin,24;Önder,226).  

Ölülerin bu suçun mağduru olmaları mümkün değildir. Buna karşılık ki-

şinin ölümünden sonra (hatırasına) yapılan hakaret 125/1 değil, 130/1 (kişi-

lerin hatırasına hakaret suçu) kapsamında değerlendirilmelidir. Ölünün ceset 

ve kemikleri hakkında gerçekleştirilen tahkir edici fiiller ise, 130/2’teki suçu 

oluşturur(Çetin,24;Erman,55).   

Atatürk’ün hatırasına karşı gerçekleştirilen tahkir edici fiiller, 5816 sayı-

lı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”un 1. maddesinde düzen-

lenmiştir. Maddede; “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven 

kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk’ü temsil 

eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, 

bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” 

denmektedir. Hakaret suçunun bu özel şeklinin soruşturulması ve kovuştu-

rulması m.125/1’in aksine, şikâyete tabi değildir. Bu gibi hallerde takibat resen 

yapılır(Çetin,24;Soyaslan,236). 

Mağdurun sıfatı suçun temel şekli bakımından önem arz etmezse de, 

125. maddenin 3. fıkrasının (a) bendinde mağdurun kamu görevlisi olması 

daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsur olarak kabul edilmiştir. Kamu görev-

lisi teriminin ne anlama geldiği TCK’nın “tanımlar” başlıklı 6. maddesinin bi-

rinci fıkrasının (c) bendinde belirtilmiştir. Buna göre, “kamu görevlisi deyi-

minden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da 

herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” anlaşılır. 

Suçun mağdurunun kamu görevlisi olması durumunda soruşturma ve kovuş-

turma re’sen yapılır (TCK m. 131/1). Mağdurun belirli veya belirlenebilir ol-
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ması gerekir. Mağdurun isminin açıkça belirtilmesine ihtiyaç yoktur. Mağdu-

run kim olduğunun failin ifadelerinden anlaşılabilmesi yeterlidir (Çetin,24; 

Soyaslan,236). 

 

6. HAKARET SUÇUNUN UNSURLARI 

6.1.Suçun Maddi Unsuru 

6.1.1.Hareket 

Hareket, insanın dış dünyada değişiklik meydana getiren iradi davranışı 

olup; ceza hukukunda icrai ve ihmali olmak üzere iki farklı görünüşe sahiptir. 

Hakaret suçunda önemli olan failin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını hedef 

almasıdır. Suçun oluşması için hakaretin mağdurun bilgisine ulaşması yeterli 

olup; ayrıca hakaret fiilinden incinmesi, toplum içerisindeki itibarını kaybet-

mesi aranmaz(Hafızoğulları ve Özen,2016:224). Hakaret suçu, korunan hukuki 

varlığın ya da menfaatin ihlalinin bir anda gerçekleştiği, hareketten doğan so-

nucun zaman içinde devam etmeyip hemen sona erdiği ani suçlardan-

dır(Hakeri,164; Çetin, 73).  

Hareket; hakaret suçunda söz, yazı, ses, işaret, görüntü, resim, karikatür, 

mimik, jest, el işaretleri gibi herhangi bir davranış kalıbına sokulamayan yol-

larla açıklanan düşüncedir. Herhangi bir yolla işlenebilen hakaret bu anlamda 

serbest hareketli bir suçtur. Somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi ya da sövme 

şeklindeki fiilden birisini yapmak suretiyle hakaret edilebilir(Şen,2006:534). 

Mülga 765 sayılı TCK’nın “Hakaret cürümleri” başlığı altında 480. ve 482. 

maddelerinde “hakaret” ve “sövme” suçları bağımsız birer suç olarak kabul 

edilmiş ve farklı maddelerde düzenlenmişken, 5237 sayılı TCK’nın 125/1. 

maddesinde hakaretin “somut bir fiil ya da olgu isnadı” veya “sövmek” suretiy-

le olmak üzere iki ayrı şekilde gerçekleştirilebileceğini görüyo-

ruz(Hafızoğulları ve Özen,224). 

5237 sayılı TCK, gerek somut bir fiil veya olgu isnadının gerek sövmek fi-

ilinin kişinin onur, şeref ve saygınlığını hedef alacak şekilde tahkir edici olma-

sını aramış; bu iki seçimlik hareketten birinin işlenmesi sonucunda hakaret 

suçunun oluşacağını belirtmiştir. Bu durum hem huzurda hakaret, hem de gı-

yapta hakaret için geçerlidir. İsnat ve sövmek, suçu oluşturan seçimlik hare-

ketlerden her biridir ve somut olayda bunlardan herhangi birisinin yokluğu 

halinde hakaret suçu meydana gelmeyecektir. 

Her iki seçimlik hareket de kanun maddesinden anlaşılacağı üzere “ha-

karet suçu” başlığı altında aynı cezai yaptırıma bağlanmıştır. Ancak içerikleri, 

ağırlıkları ve özlerindeki vahamet açısından Hakaret suçları aynı nitelikte ol-
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madığı için yaptırımlarının da aynı olmaması gerekirdi. Nitekim 5237 Sayılı 

TCK’da ispatının da düzenlendiği ve şahsi cezasızlık sebebi yapıldığı, toplumun 

da çoğunlukla belirsiz ve soyut değil de somut isnatları inandırıcı bulduğu, 

sövme şeklindeki sözlerin kızgın anlarda fevrice söylendiği düşünülünce so-

mut olgu ya da fiil isnadının, sövmek suretiyle yapılan hakaret karşısında daha 

ağır sonuçlarının olduğunu söyleyebiliriz. Mülga 765 sayılı TCK’da hakaret 

suçunun cezası sövme suçunun cezasından daha ağırdı(Hafızoğulları ve 

Özen,224). 

Failden “şu günde, şu saatte, şu kişinin evinden, şu eşyaları çalarak hır-

sızlık yaptın” gibi isnadın bütün unsurlarını teker teker ve sırasıyla detaylandı-

rılarak açıklanması değil hakaret konusu fiil veya olgunun ortaya konulması 

yani somutlaşmasına yetecek kadar inandırıcı ve uygun açılıkta bir ayrıntılama 

beklenir. Örneğin, bir kimseye herhangi bir somut fiile ilişkin olmayan “hır-

sız”,“serseri”, ”alçak” “korkak” gibi ispatı olanaklı olmayan ve ahlaken kötüle-

yici sıfatlar söylenmesi1 ancak sövme yoluyla hakaret suçunu oluştururken “Şu 

gün evimden hırsızlık yaptın” “benim odunlarımı sen çalmışsındır, sarıp gö-

türmüşsündür.”2, “sen Halil’in altına yattın.”, “Sen PKK’lısın teröristlere yardım 

ve yataklık ediyorsun”3, “mülk sahibi doktorlardan bu sabah 500 milyon rüşvet 

aldın.” gibi ispatı mümkün olan ifadeler somut fiil isnadıdır ve somut bir fiil 

veya olgu isnadı yoluyla hakaret suçunu oluşturur. 

“Bu adam burada çalışmaya başlarsa bizi dolandırır.” tümcesinde olduğu 

gibi ileride gerçekleşmesi olası bir fiil veya olgudan bahisle yapılan isnat söv-

me suretiyle yapılmış sayılır ya da iftira suçu gündeme gelebi-

lir(Yenidünya/Alşahin,51; Çetin, 32.). Ancak isnadın geçmişle bir ilişkisinin 

kurulması durumunda somut nitelikte bir fiil veya olgu isnadı söz konusu ola-

bilecektir. Örneğin, kişinin daha önce işlediği dolandırıcılık suçunu gündeme 

getirerek “Sen alışmışsın bizi de dolandırırsın.” somut bir fiil isnadı yoluyla 

yapılan hakaret sayılmalıdır nitekim 5237 Sayılı TCK 127/f.2 maddesine göre 

“İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya 

hükmedilir.” Durum böyleyken mağdurun geçmişte bir suçtan mahkûm olması 

ona suçla alakalı somut fiil isnadı yapılmasını ya da “hırsız”, “katil”, “dolandırı-

cı” gibi  

Sövmek suretiyle hakaret çeşitli hareketlerle gerçekleştirilebilir. Örneğin 

kişiye fiziksel-zihinsel engeliyle hitap etmek (kör, topal, deli, kambur, sakat 

                                                           
1 Yargıtay 4. CD.,E.1999/5305, K. 2003/6443, T: 04.06.1999. 
2 Yargıtay 4. CD.,E.2002/18689, K. 2003/2769, T: 22.04.2003. 
3 Yargıtay 4. CD.,E.2002/405, K. 2002/4568, T: 25.3.2002. 
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gibi), kişinin mesleğine aşağılayıcı şekilde yakıştırmalarda bulunmak (adli tıpçı 

için “ölü sevici”, icra memuru için “mafya” gibi4), kişiye hastalığıyla hitap et-

mek (AIDS’li, frengili, veremli gibi), kişiye küçültücü ve aşağılayıcı yakıştırma-

larda bulunmak (“bu duvarı yıktırmazsan şerefsizsin”, “sen konuşma senin akli 

dengen yok, senin söz hakkın yok ulan”5, “sen burasını fuhuş yuvası yaptın” 

gibi), kişiyi aşağılamak amacıyla ona hayvan ya da bitki isimleriyle hitap etmek 

(inek, ot, köpek gibi), daha önce işlediği fiille alakalı yakıştırmalarda bulunmak 

(hırsız, dolandırıcı, katil, rüşvetçi gibi), soru sormak suretiyle sövmek (“halâ 

insan olamadınız mı, insan bu kadar adi olabilir mi?, “bir b.k musun?”, görevli 

jandarmalara “siz kim oluyorsunuz?”6 diye sormak gibi), küfür etmek (…sk’lı 

ifadeler gibi), deyim, ima, istiare yoluyla sövmek (sanığın, katılanın duyabile-

ceği şekilde onun kızı hakkında oğluna hitaben söylediği “anne terbiyesi yok 

ki” şeklindeki sözleri, “amma da şımardınız, tepemize çıktınız”, “yüzüne tükür-

sen yağmur yağıyor der” gibi), yazı, işaret (yerdeki bir hayvan dışkısını göste-

rerek mağdura yemesini işaret etmek gibi), resim (mağduru aşağılayıcı biçim-

de resmetmek gibi), failin kastına göre müstehcen hareketler (kavga sırasında 

yakınana cinsel organını göstermek gibi) yoluyla sövme7, o toplumun yapısına 

göre kişiye onu toplum nazarında küçük düşürmek amaçlı belli bir siyasi ka-

naat içerikli ifadeler kullanmak (faşist, komünist gibi), bir eylemde bulunmak 

suretiyle sövme (memurun düzenlediği ceza tutanağını yırtıp yüzüne fırlatarak 

“sonra görürsünüz” demek, sanığın vergi cezası kesmek isteyen memurlara 

karşı elini masaya vurarak “ne yazarsanız yazın” diye bağırmak8, ehliyet ile 

ruhsatını isteyen yakınana içinde ehliyet ve ruhsatın olduğu çantayı fırlatmak-

tan ibaret olan eylem, sanığın mağduru yakasından tutma eylemi gibi)9, yöre-

sel olup aşağılama anlamı taşıyan sözcükler (göbel gibi) kullanmak10. Doktrin-

de “elini uzatan mağdurun elini sıkmamak, verilen selamı almamak” gibi ihma-

li hareketlerle de sövme suçunun gerçekleşebileceği savunulmuştur. Etnik 

kimlikleri aşağılamak maksadıyla söylenen “çingene gibi bağırma” sözünü Yar-

gıtay bir kararında sövme olarak değerlendirmişken11; sanığın, aynı apart-

manda oturan ve uzun süredir aralarında husumet bulunan katılanı kast ede-

                                                           
4Yargıtay 4.CD., E:2005/11153, K:2006/12620, T:19.06.2006 
5Yargıtay 4.CD., E:2006/7565 , K:2006/14554, T:27.9.2006. 
6 Yargıtay 4.CD., E:2006/13690, K:2007/2553, T:19.03.2007. 
7 Yargıtay 4.CD., E:2013/3942, K:2014/7531, T:06.03.2014. 
8 Yargıtay 15.CD., E:2013/20955, K:2014/11675, T:11.06.2014. 
9 Yargıtay 2.CD., E:1996/9965, K:1996/10863, T:21.10.1996. 
10 Yargıtay 4.CD., E:1993/7900, K:1993/468, T:28.01.1993. 
11 Yargıtay 4.CD., E:1992/1728, K:1992/2395, T:31.03.1992. 
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rek, “çingene süprüntü atmış” şeklindeki sözünde hakaret suçunun unsurları-

nın oluşmadığını belirtmiştir12. 

 

6.1.2. Sonuç 

Hakaret suçunun yöneldiği hukuki konunun onur, şeref ve saygınlık gibi 

manevi değerler olduğu dolayısıyla gerçek bir zararın mı yoksa zarar olasılığı-

nın mı ortaya çıktığını belirlemek güç olduğundan doktrinde hakaret suçunun, 

tehlike suçu olduğu yönünde hâkim bir görüş vardır(Özbek vd., 456; Çetin, 41). 

Tehlike suçları gerçek bir zarar tehlikesinin meydana gelmesini gerekti-

ren “somut tehlike suçları” ve hareketin yapılmasını yeterli gören; bunun ya-

nında somut bir tehlikenin gerçekten meydana gelmiş olmasını gerektirmeyen 

“soyut tehlike suçları” olmak üzere ikiye ayrılır. Kanuni tanımının somut bir 

tehlikenin gerçekleşmiş olmasını aramadığı hakaret suçu soyut tehlike suçla-

rındandı(Hakeri,164; Özbek vd., 456). 

Nitekim hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun onurunun kırılmış 

ya da kendini aşağılanmış hissetmesi, üzülmesi değil; tahkir edici fiilin toplum 

algısına ve somut olayın özelliklerine göre mağdurun onur, şeref ve saygınlığı-

nı rencide edebilecek nitelikte olması gerekir(Yenidünya ve Alşahin, 68). Hu-

zur da hakarette failin yönelttiği tahkir edici fiilleri mağdurun duyması ya da 

fark etmesiyle; gıyapta hakarette de ihtilat için üçüncü kişinin tahkir edici fiil-

leri duyması ya da fark etmesiyle suç tamamlanmış olacaktır.  

 

6.1.3. İlliyet Bağı 

Dış dünyada meydana gelen değişikliğin bir insana yüklenebilmesi için, 

bu değişiklik o insan davranışından ileri gelmelidir; daha açık bir ifade ile kişi 

hareketi ile zarar ya da tehlike şeklinde meydana gelen sonuç arasında bir 

neden sonuç ilişkisinin bulunması gerekir. Nitekim faile psişik olarak bağla-

namayan davranış cezalandırılamaz(Hafızoğulları ve Özen,224; Üzülmez, 57). 

Hakaret suçu hareketin yapılmasıyla tamamlanan sırf davranış suçudur. 

Hareket ve sonuç nedensellik bağı bakımından birbirinden ayrılmaz. Dolayısıy-

la hakaret suçunda illiyet bağının incelenmesi konusunda herhangi bir tered-

düt bulunmamaktadır(Özbek vd.,457). 

 

6.2.Suçun Manevi Unsuru 

Kişinin bir suçtan sorumlu olabilmesi için, yaptığı hareketin ona psikolo-

jik yönden bağlanması gerekir. 5237 sayılı TCK’nın 21. maddesinde suçun ka-

                                                           
12 Yargıtay 4.CD., E:2006/2067, K:2006/1935, T:07.02.2006. 
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nuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanan kast, kusurluluğun temel şekli olup, taksirli sorumluluğa ise sadece 

kanunda açıkça düzenlenen hallerde gidilebilecektir(Hakeri,164; Toroslu, 

105). 

Öğretide ağırlıklı görüş, hakaret suçunun genel kastla işlenebileceği yö-

nündedir. Gerçekten de hakaret suçunda failin genel kastı; mağdura yönelttiği 

tahkir edici fiilin, onu toplumda küçük düşürecek nitelikte olmasını bilmesidir; 

bu anlamda failin doğrudan doğruya mağduru küçük düşürme ve aşağılama 

amacını taşıyan özel kastı yoktur. Nitekim 5237 sayılı TCK’da, hakaret suçunun 

oluşması için, tahkir edici fiillerin kişiyi toplum içinde küçük düşürebilecek, 

rencide edebilecek nitelikte olmasını ifade eden genel kastı yeterli görmüş; 

ayrıca kişinin toplum içinde küçük düşmesi, rencide edilmesi şeklinde bir özel 

bir amacı, “özel kastı” düzenlememiştir(Hafızoğulları ve Özen,224; Özbek 

vd.,487). Yargıtay’ın da pek çok kararında belirttiği gibi13  hakaret suçu genel 

kastla işlenebilen bir suç olup özel kast veya tahkir saiki aranmaz. Nitekim özel 

kast, kişinin kastına ilaveten belli bir amaçla hareket etmesini gerektirir. 
Hakaret suçunda failin ulaşmak istediği amaç suçun oluşması için önemli 

değildir; önemli olan hakaretin huzurda/huzura eşit sayılarak işlenen şeklinde 
failin, mağdura bilerek ve isteyerek onun onur, şeref ve saygınlığını zedeleye-
bilecek nitelikte bir somut fiil ya da olgu isnat etmesi veya sövmesi; hakaretin 
gıyapta işlenen şeklinde de buna ilave olarak ihtilat unsurunu, yani en az üç 
kişi ile bilerek ve isteyerek hakareti gerçekleştirmesidir(Hafızoğulları ve 
Özen,224; Toroslu, 105). 

Fail, hem fiilin hakaret niteliğinde olduğunu hem de mağdurun onur ve 
şerefini kırıcı, saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu, tahkir edici fiilleri 

                                                           
13 “Sanığın kahvehanede “benim odunlarımı sen çalmışsındır, sarıp götürmüşsündür” diyerek kişi-
sel davacının yüzüne karşı hakaret eyleminin TCK’nın 480/3.madde ve fıkrasına uyduğu gözetil-
meden, genel kast ile işlenen bu suçta özel kast aranarak beraatine hükmolunması yasaya aykırı-
dır” (4. CD. 4.6.1999, E.5305, K.6443, Çetin, s.46); “Sanıkların kişisel davacının yüzüne karşı tanık-
ların yanında babası İ.Y.’a ‘Nuran’ın M. Gedik’le ilişkisi var, bize yaramaz kızınızsı götürün’ diye 
söylemekten ibaret eylemlerinin belli bir olay yükleyerek hakaret suçunu oluşturduğu, oluşa uygun 
biçimde dosyadaki kanıtlardan anlaşılmasına karşın, genel kasıtla işlenen bu suçta özel kasıt ara-
yan ve yasal olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi yasaya aykırıdır.” (4. CD. 27.5.2002, E. 
7266- K. 9229, Çetin, s.44-45) .; “…katılanları küçük düşürücü değer yargısında bulunduğu ve eleş-
tiri sınırlarının aşıldığı gözetilmeden, genel kastla işlenen sövme cürmünde özel kasta ağırlık veren 
bilirkişi düşüncesi doğrultusunda karar verilmesi yasaya aykırıdır.” (4.C.D.4.3.1993,E.537-
K.1717,Çetin, s.55); “Hakaret suçlarında, özel bir kastın varlığını koşul olarak aramak, faili suç 
işlemeye sevk eden saike itibar etmek demektir. Hâlbuki TCY. Bu suçlarda failin saikini göz önüne 
almamış ve aranmasını da doğal olarak kabul etmemiştir. Genel kasıt yeterli görülmüştür. Failin 
tahkir edici olduğunu bildiği bir fiili mağdura isnat eylemesi ve bunu ikiden ziyade kimsenin duya-
bilmesine isteyerek sebebiyet vermesi halinde hakaret kastı ve hakaret suçu oluşmuştur. ” (CGK. 
12.5.1980,E. 133, K. 208, Çetin, s.59). 
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gerçekleştirdiğini, en az üç kişiye aktarıldığını (yoklukta hakaret suçu için) 
bilme ve isteme iradesinde olmalıdır14. 

Hakaret suçu taksirle işlenemez. TCK’nın 22. maddesine göre taksirle iş-
lenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Hakaret suçunun 
da taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. 

Hakaret suçunun olası kastla işlenmesi de mümkündür. Bu halde, verile-
cek ceza 5237 sayılı TCK’nın olası kastı düzenleyen 21/2. maddesi uyarınca 
indirilir. Olası kast durumunda hareketi yapan failin neticeyi öngörmesi yeter-
lidir. Fail, bu sorumluluk biçiminde suçun kanuni tanımında yer alan unsurlar-
dan birinin somut olayda gerçekleşebileceği öngörülmesine rağmen bunu göze 
alır ve fiili işleyerek unsurların meydana gelmesini kabullenir. Örneğin, A bah-
çede komşusu B’ye onun duyacağını öngörerek hakaret ederse ya da fail mağ-
durun okuma ihtimalini öngörüp göze almasına karşın mağdurun çalışma ma-
sasına yakın bir yere hakaret içeren yazıları bırakırsa ve mağdur da bunları 
okursa failin olası kastından bahsedilebilecektir(Hafızoğulları ve Özen,224; 
Toroslu, 105).. 

 

6.3.Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 

Hukuka aykırılık, fiilin hukuk düzeninin tümüyle çatışması olarak tanım-

lanabilir. Suçun cezalandırılabilmesi için yalnızca kanundaki tanımını karşıla-

ması yetmez; aynı zamanda hukuka uygunluk sebeplerinin somut olayda ger-

çekleşmemiş olması gerekir. Başka bir deyişle kanuni tipe uyan her hareket, 

yaptırımla sonuçlanmaz; tipik hareketin yaptırıma tabi tutulabilmesi için ayrı-

ca hukuka da aykırı olması gerekir. Kanuni tipe uygun fiil açısından hukuka 

aykırılık unsurunu ortadan kaldıran nedenler, hukuka uygunluk nedenleri 

olup, bu nedenler fiilin hukuka aykırı olarak ortaya çıkmasını engeller. Hukuka 

uygunluk nedenleri, hukuk düzeninin kendisiyle çelişkiye düşmezliği ilkesinin 

                                                           
14 “…sanığın dernek karar defterinin diğer üyeler tarafından okulla ilgili kararlar yazılmak amacı 
ile imzalanıp boş bırakılan 20 sahifesine…şahsi davacının “kaçakçı, kumarcı, akıl hastanesinde 
tedavi gördüğünün anlaşıldığını”, yazdığı ,daha sonra üyelerin bu karara karşı çıkacakları düşün-
cesiyle bu sahife üzerine beyaz bir kağıt yapıştırarak başka bir kimse görmeden iptali cihetine 
gittiği…davacıya hakareti içeren yazının duyurulması kastı mevcut olmadığı gibi gıyapta hakaret 
suçunun ihtilat unsurunun da oluşmadığı gözetilmeden…” (2.C.D. 16.9.1992,E.7610,K.8657, Çetin, 
s.55); “Sanığın duvarın arkasında bulunan müştekinin olay yerinde olduğunu bilmediği anlaşıldığı 
cihetle hakaretin gıyapta kabul edilmesi gerektiği ve bu halde hakaret esnasında da ikiden ziyade 
kişi bulunmadığından ihtilat unsurunun gerçekleşmediği gözetilmeden beraat yerine (TCK’nın 
482/3. maddesiyle) mahkûmiyet hükmü tesisi yasaya aykırıdır.” (2.CD.4.4.1991,E.3004, K.3994, 
Çetin, s.71); “Hesabından para çekmek üzere gittiği bankada görevli olan sanığın telefonla konuş-
ması ve telefon görüşmesinin uzaması nedeniyle “lütfen kısa keser misiniz?” diyen davacıya “terbi-
yesizlik etmeyin” diyen sanığın bu sözlerinin sövme suçunu oluşturacağı ve suçun oluşması için 
genel kasıt yeterli olduğu cihetle sanığın sövme suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerekir-
ken…” (2.C.D. 6.12.1999 T,E.11838-K.15969, Çetin, s.46.) 
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gereği, hukuka aykırılığı ve dolayısıyla da suçun oluşmasını engeller (Çetin, 

339). 

Hukuka uygunluk sebepleri varsa hukuka aykırılıktan bahsedilemez. Du-

rum böyleyken bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına zarar verebilecek nite-

likteki bir eylemin hakaret suçunu oluşturması için, bu suçu tanımlayan 5237 

sayılı TCK’nın 125. ve devamındaki maddelerinde yer alan unsurların gerçek-

leşmesi yeterli değildir; eylemin hukuka da uygun olmaması gerekir. Kişinin 

onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıyan fiiller hukuka uygun ise haka-

ret suçu oluşmayacak; özel hukuk açısından da tazminat söz konusu olmaya-

caktır(Çetin,340). 

 

7. HAKARET SUÇUNUN TEZAHÜR BİÇİMLERİ VE SUÇUN HALLERİ 

7.1. Teşebbüs, iştirak, içtima 

Hakaret suçu neticesiz suçlardırlar. Neticesiz suçlarda, hareket parçalara 

bölünebildiği taktirde, teşebbüsün mümkün olduğu kabul edilmektedir. Haka-

ret suçlarında sadece "mektupla hakaret" edildiğinde hareket parçalara bölü-

nebilmekte ve genel olarak teşebbüsün varlığı kabul edilmektedir. Bunun dı-

şındaki hallerde Hakaret suçuna teşebbüs mümkün değildir.  Kanun hakaret ve 

sövmenin alenen ve basın yoluyla işlenmesini cezayı ağırlatıcı neden saymıştır. 

Aleniyet bir suçun unsuru olarak bile alındığında, zaten aleniyetle birlikte suç 

oluşturan fiil işlenmeye başlandığından ve suç tamamlandığından, bu halde 

teşebbüs mümkün değildir. Basın yoluyla suçun işlenmesine gelince, zaten 

yayın şartı yoksa suç da yoktur, dolayısıyla olmayan bir suçun teşebbüsü de 

olmaz(Tezcan vd., 348). 

Suçun iştirak halinde işlenmesi mümkündür. Birden çok kimse birlikte 

hakaret suçunu oluşturan bir karikatür, resim, heykel, müzik, vs. yaptıklarında 

iştirak halinde suç işlemiş olurlar. Hakaret içeren bir mektup bir tek kişi tara-

fından yazılabileceği gibi, birden çok kişi tarafından da birlikte yazılabilir. Söz-

lü hakarette, failin azmettirilme, faile telkin ve tavsiyelerde bulunulması im-

kansız değildir. Ancak, yazılı veya sözlü fiile katılmaksızın sadece taşıyıcı ol-

makla, suça iştirak edilmiş olunmaz. Gerçekten, bir mektubu bir haberi, içeri-

ğine katılmaksızın, sadece muhatabına götüren, yani salt taşıyıcı, postacı olan 

kişi hakaret suçunun failinin fiiline iştirak etmiş olmaz(Soyaslan,237; Ön-

der,226). 

Hakaret suçunun, başka bir suçla içtimai da mümkündür. Kanun 125/5. 

maddesi hükmünde kanundan doğan bir zincirleme suç biçimine yer vermiştir. 

Kanun, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret 
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edilmesi halinde" suçu kurulu oluşturan kişilere karşı işlenmiş saymakta, an-

cak suçun, zincirleme suç " olduğunu kabul etmektedir. Öte yandan, bir ifade-

nin hem hakaret, hem de müstehcen olması mümkündür. Bu halde bir fiille 

kanunun iki ayrı hükmü ihlal edildiğinden,  tabii,  fikri içtimaın uygulanması 

gerekmektedir(Çetin,93; Erman, 56). 

 

8. CEZA 

Hakaretin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 

Hapis veya adli para cezasından birinin verilmesini hakim takdir edecektir. 

Her halde, hakim, iki cezadan birini seçerken Kanunun 61. maddesi hükmünü 

dikkate alacaktır(Toroslu, 104; Önder,230). 

 

9.SONUÇ 

Bireyin “şeref” varlığı mutlaka ceza hukuku anlamında korunmaya de-

ğerdir. Nasıl ki birey maddi bütünlüğünü hedef alan hukuka aykırı saldırılara 

karşı hukuken korunmaktadır, aynı şekilde manevi bütünlüğünün önemli bir 

bölümünü oluşturan “şeref” varlığını hedef alan hukuka aykırı saldırılara karşı 

da hukuk nazarında himaye görmelidir. Aksi takdirde bireyin maddi ve manevi 

bütünlüğü tam anlamıyla korunmuş sayılmaz. Ancak şeref varlığının korunma-

sı saikiyle hak ve hürriyetlerin olur olmaz kısıtlanması da kabul edilebilir de-

ğildir.  

Hakaret suçunun hukuki konusu “şeref” varlığıdır. Bireyin sahip olduğu 

“şeref” varlığı tarihten günümüze hukuk sistemlerince himaye görmüştür. Bu 

himaye günümüze kadar değişik hukuksal araçlar ile sağlandığı gibi, “şeref” 

kavramına verilen anlam da tarihsel süreç içerisinde toplumdan topluma fark-

lılık göstermiştir. Ancak günümüzde “şeref” varlığı halen hukuken korunan bir 

varlık olarak başta anayasa olmak üzere, ceza hukuku ve özel hukuk anlamın-

da himaye görmeye devam etmektedir. Ceza hukuku anlamında “şeref” varlı-

ğının en önemli himaye şekli “hakaret suçu” dur. Ancak hakaret suçu kendine 

özgü özelliklerinden dolayı nisbi değerlendirmelerin ışığı altında vücut bulan 

bir suç tipidir. Öyle ki hakaret suçunda belirleyici olan fiilin “tahkir edicilik 

vasfı” nın değerlendirmesi aslında ülkeden ülkeye, toplumdan topluma ve za-

mandan zamana farklılık gösteren bir olgudur. Demokratik toplumlarda bu 

değerlendirme daha çok hak ve özgürlükler lehine iken, ülkelerin demokratik 

olgunlukları azaldıkça ceza hukukunun baskı alanının genişlediğini ve buna 

bağlı olarak özgürlük alanının daraldığını görmekteyiz. Demokratik ülkelerde 
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dahi zaman zaman bu alanın hak ve hürriyetler aleyhine kayıtlandığı göze çar-

pan bir gerçektir.  

Bilindiği üzere ceza hukuku hukuk sistemi içerisinde yaptırımlarına en 

son başvurulması gereken bir hukuk dalıdır. Bir diğer ifadeyle ancak kamu 

düzenini bozucu nitelikte fiiller ceza hukuku yaptırımları ile karşılanmalıdır. 

Bu aynı zamanda birey için de bir güvencedir. Zira bu şekilde birey olur olmaz 

ceza tehdidine maruz kalmayacağını bilir. Bu konuda bireye sağlanan bir diğer 

güvence ise ceza hukukuna hakim olan “kanunun açıklığı ilkesi” dir. Bu ilke 

“kanun koyucunun, norm yaratırken cezai yönden meşru olan ile olmayanın 

kesin olarak ortaya konulması için kanuni tipi açık ve belirgin bir biçimde tes-

pit etmesini ifade eder.” Açık ve belirgin bir biçimde ceza normu kanun koyucu 

tarafından ortaya konulmadığı takdirde birey hangi eyleminin meşru sınırda 

kaldığını bilemeyecek, bu durumda da hukuk güvencesinden bahsedilemeye-

cektir. O halde gerek kamu düzenini bozucu fiillerin son çare olarak ceza yaptı-

rımı ile karşılık bulması, gerekse de ceza hukukuna hakim olan “kanunun açık-

lığı ilkesi” bireyi katı ceza hukuku yaptırımlarına karşı korumayı amaçlar.  

Bireyin kendisine milletlerarası anlaşmalar, Anayasa ve yasalarla tanı-

nan bir hak ve hürriyetini hiç bir endişe duymadan, suç işleme tehdidine ya da 

kaygısına maruz kalmadan kullanmasından daha doğal ne olabilir ki? Hem de 

bu kaygı veya tehdit katı ceza hukuku yaptırımları ise bu hak ve hürriyetlerin 

kullanımından beklenen fayda ne şekilde gerçekleşecektir? Veya hak ve hürri-

yetler ile nisbi niteliğinden dolayı sınırları çok net olmayan hakaret suçu ara-

sındaki belirsiz alan ceza hukukuna hakim olan “kanunun açıklığı ilkesi” ile ne 

şekilde bağdaşacaktır? Gerçekten hakaret suçunun nisbi niteliği gereği bireye 

tanınan hak ve hürriyetler çoğu zaman kısıtlanmakta, birey ceza hukuku yaptı-

rımı ile karşılaşacağından dolayı korku ve endişeye kapılarak bunları kullana-

mamaktadır. Kullanmaya kalksa da ceza yargılamasına muhatap kılınmaktadır. 

Özellikle politik alanda yapılan eleştirilerde bu husus çok açıktır. Maalesef 

Türk yargı uygulaması da bu konuda başta uluslararası sözleşme hükümleri ile 

bu sözleşmelerce tanınmış yargı organlarının içtihatlarını göz ardı etmektedir.  

Ortaya çıkan sonuç ise ister kamu görevlisine isterse de sıradan vatan-

daşa karşı işlenmiş olsun hak ve hürriyetler ile sınırları çok net olmayan haka-

ret suçu arasındaki ayrım her zaman yapılamamakta, bireyin özel alınganlığı, 

toplumda var olan hoşgörüsüzlük ortamı ile bireysel özgürlüklere karşı “çe-

kingen” ve hatta “direngen” olan yargı uygulaması nedeniyle hak ve hürriyetler 

bireyin şeref varlığı bahanesiyle yerli yersiz feda edilmektedir. Açıkladığımız 

nedenlerle ileride “şeref” varlığını hedef alan her türlü saldırının ceza hukuku 
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yaptırımları ile karşılık bulmasından vazgeçileceği kanaati ve ümidini taşımak-

tayız. Gerçekten bireyin şeref varlığını “aşağılama kastı” ile hedef alan ağır 

saldırılar suç sayılıp, bu konuda ceza kanununda bir takım kriterler belirlene-

bilir. Bunların dışında kalan basit nitelikteki şeref varlığı ihlalleri ise özel hu-

kuk yaptırımları ile korunabilir. Kanaatimizce ülkemiz pozitif hukuku bakı-

mından da hakaret suçunun sınırlarının daraltılması birçok hak ve hürriyetin 

rahat ve serbestçe kullanımının önünü açacak ve bu şekilde bireyin özgürleş-

mesine katkı sağlayacaktır. 
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TARİHİ MEKÂN KENT MOBİLYASI İLİŞKİSİNİN 

KONYA BEDESTEN ÇARŞISI ÖRNEĞİNDE  
İRDELENMESİ 

 

Doç. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN 

 

1.Giriş  

Kent, karmaşık toplum yapısı içinde bireysel olarak çözülemeyecek so-

runların üstesinden gelebilen ve kendine özgü nitelikler taşıyan bir yerleşim 

yeri olarak ifade edilmiştir (Huot vd., 2000). İnsanların yapay çevrelerini oluş-

turan kentlerde, toplumsal ve kültürel yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle 

kentler geçmişin izlerini taşıyan, bugüne uymak için yenilenen ve yarına hazır-

lanmak için çabalayan canlı birer olgudurlar.  

Toplumlar halinde yaşamaya başlayan, zamanla ilk yerleşmeleri oluştu-

ran ve giderek kamusal mekânlara ihtiyaç duymuşlardır. Bu mekânları düzen-

leme çabası içerisinde insanların basit gereksinimlerini karşılayacak olan öğe-

leri, bu tür mekânlarda oluşturmalarıyla kent mobilyalarının ilk örnekleri or-

taya çıkmış ve zamanla sayıları artmaya başlamıştır. Kamusal alanlarda kulla-

nılan kent mobilyalarının gelişimi tarih boyunca imar hareketleri, mimarlık 

akımları, politika, ekonomi, sosyo-kültürel değişimler gibi hareketlere bağlı 

olmuştur (Öztekin vd. 2003). 

Bugün dünya genelindeki kentsel iletişim olgusu ve algısı, insanların do-

ğa ve çevreelerindeki yapılarla olan ilişkilerini büyük ölçüde değiştirmiştir. 

Öncelikle kentsel çevrenin deneyim pratiği ve kenti deneyimlemek için bir 

çerçeve oluşturma konuları önem arz etmektedir. Çevreyi ve kenti temsil eden 

şeyler, estetik ilişkilerin birbirleriyle harmanlandığı bir sürecin sonunda orta-

ya çıkmaktadırlar. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan estetik olgusu, insan ve 

mekânsal özellikler harmanlandığında daha yaşanılabilir ve çekici kentler or-

taya çıkabilmektedir. İstikrarlı ve bilinçli çalışmalar sonucunda kent estetiği 

oluşturulabilmekte ve bu doğrultuda bir kent kimliği ortaya çıkabilmektedir 

(Güzel ve Sözen, 2003). 

Toplumsal yaşam ve kullanım açısından kamusal açık alanların kent ya-

şamındaki önemi, kent öğelerini ve kent mobilyalarını da aynı derecede önemli 

kılmaktadır. Fonksiyonel olarak insanın kentsel ve toplumsal yaşamı ile birey-

ler arası iletişimini sağlayan ve kolaylaştıran kent kimliğinin oluşmasında ayna 
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görevi gören kent mobilyaları kavramı Türkiye’de 1980 yılından itibaren en-

düstri tasarımcıları, peyzaj mimarları,  mimarlar ve kentsel tasarım uzmanları 

tarafından yoğun olarak ele alınmaya başlanmıştır. Kent mobilyası tasarımında 

estetik yaklaşım oldukça önemlidir. Kent mobilyaları sanat ve teknik bilginin 

birlikteliği uyum içinde sergilenmelidir. Kent mobilyaları bireyler tarafından 

kolayca algılanmalarının sağlanması için görsel algılama ilkeleri doğrultusun-

da tasarlanmalıdırlar.  

Kant mobilyalarının işlevsel oldukları kadar kimi zaman sanat eseri de-

ğerinde oldukları unutulmamalıdır. Kentsel mekânda yer alan bu elemanların 

tasarımlarında, sanatsal yaklaşım göz ardı edilmezse, kente kimlik kazandıra-

cak mobilyaların üretilebileceği unutulmamalıdır (Akyol, 2006).  

Kent mobilyalarının da oluşumunda etkili olduğu kent ve kimlik kavra-

mını düşünüldüğünde iki tür kimlikten söz edilmektedir. Birincisi, imaj veril-

mek istenen bir kente verilen kimlik, ki burada bir yenilik söz konusudur. Yeni 

oluşturulacak olan kente ya da kentsel mekâna verilmek istenen bu kimlik 

olgusu; planlamasıyla, uygulamasıyla, kent donatıları vb. ile ortaya çıkacak 

olan kimliktir. İkincisi ise var olan kent kimliğidir ki; burada bir tarih, bir geç-

miş, bir toplu kültür ve alışkanlık söz konusudur. 

Tarihi çevreler, geçmişten günümüze kadar varlıklarını sürdürmüş, bu-

lunduğu dönemin tanıklığını yapmış, tarihi bir belge niteliğinde olan değerler-

dir. Tarihi kent ise bir toplumun geçmişini şekillendiren olaylar zincirini fiziki 

çevrenin bütününde ve parçalarında barındıran kent olarak ifade edilebilir 

(Yazgan ve Erdoğan, 1992). Mevcut tarihi kimliğe sahip olan bir yeri donat-

mak, o kimliğe donatılarla sahip çıkmak, kuşkusuz özellikli bir tasarlama süre-

ci gerektirmektedir (Yıldırım, 2004). 

 

2.Kent mobilyaları  

İnsan yaşamını kolaylaştıran ve daha yaşanabilir kılan kent mekânları, 

çağdaş yaşamı da destekler niteliktedir. Kentsel mekânlar, kullanıcı gereksi-

nimlerine cevap veren donatılarla yaşanabilir hale gelebilmektedir. Meydan, 

park ve avlu gibi düzenlemelerde yapılacak olan tasarımlarda kullanılacak olan 

yapı ve donatı elemanları (kent mobilyaları) ile bitkiler; o mekânları kullana-

cak olan kişiler üzerinde farklı psikolojik etkiler yaratabilmektedir. İnsan psi-

kolojisi her zaman korunmak ve güvende olmak ihtiyacı duyduğundan, kentsel 

mekân tasarımında kullanıcının bu gereksinimlerine cevap verebilecek ergo-

nomik, konforlu ve estetik ve işlevsel kent mobilyaları yerleştirilmelidir (Yıldı-

rım 2004). 
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Kent mobilyaları kentsel mekânlara yetkili kurumlarca yerleştirilen, ka-

munun sorumluluğunda olan, kullanıcının konfor, bilgi edinme, dinlenme, eğ-

lenme gibi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp konumlandırılmış 

olan unsurlardır. Başlangıçta tek olarak üretilen kent mobilyaları, zaman içeri-

sinde, gereksinimlerin gelişimine bağlı olarak, seri üretimle gerçekleştirilmeye 

başlanmış ve günümüzde endüstrileşen bu elemanların tasarımı, yer seçimi ile 

ilgili kriterlerin belirlenmesi doğrultusunda, üretimi ve konumlandırılması 

zamanla önem kazanmış bulunmaktadır (Aktan, 1999). 

Bugün birçok ülkede, kentlerde kentsel öğelerin seçimi, dil birliği, öğele-

rin kalitesi ve standardının sağlanması için yerel yönetimler ile bu amaç için 

kurulmuş, organize olmuş komiteler, planlama enstitüleri, tasarım konseyleri 

anlaşma içinde çalışmaktadırlar.  

Bu komiteler, ürünlerin planlanmasından değerlendirilmesine ve uygu-

lanmasına kadar bütün süreçleri denetleyerek kentsel çevrenin sağlıklı gelişi-

mine katkıda bulunmaktadırlar (Yıldırım, 2004). 

 

3.Kent Mobilyalarının Kullanımlarındaki İşlevlerine Göre Sınıflan-

dırılması 

Kent mobilyaları; döşemeler, çöp kutuları, oturma elemanları, zemin 

kaplamaları, bisiklet parkı elemanları, parkmetreler, bordür ve diğer ayırıcı 

öğeler (babalar, merdiven korkuluğu, kot farkı olan yerlerde sınır korkulukları, 

parmaklıklar, su kenarı korkulukları), reklam bildirişim öğeleri (afiş, ışıklar, 

işaretler), satış birimleri (sergi pavyonları, kiosklar, büfeler vb.), otobüs durak-

ları, çiçek saksıları,  sanatsal elemanlar, aydınlatma elemanları, su ögeleri, üst 

örtü elemanları (durak, gölgelik vb.), ağaç altı ızgaraları, vb. ve diğer öğeler 

(bayrak direkleri, çöp kutuları, posta kutuları, umumi tuvaletler, çiçeklikler, 

otomatik makineler, bisiklet park yerleri, saatler, parkmetreler...) şeklinde 

sıralanabilir.  

Sistematik bir yaklaşımla ele alındığında kent mobilyaları kullanımların-

daki işlevlere göre; koruma, bilgi verme, işaretleme, süsleme, eğlenme, oyun ve 

dinlenme, satış ya da alışveriş amaçlı olarak sınıflandırılabilir (Çubuk 1978) 

(Durmuş 2008a) (Çubuk vd. 1978) (Doğan vd. 1987) (Durmuş, 2008a). Sözü 

edilen kent mobilyaları işlevleri gereği altyapı tesislerine bağlı olabileceği gibi 

bu tesislerden bağımsız olarak da tasarlanıp,  seçilip,  konumlandırılabilirler. 

Bu kapsamda kent mobilyalarını alt yapıya bağlı ve alt yapıya bağlı olmayan 

şeklinde de sınıflandırmak mümkündür. 
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4.Kent Mobilyası Tasarım Ölçütleri 

Kent mobilyaları tasarlanırken ve yerleştirilirken bir takım psikolojik, 

teknolojik ve estetik ölçütler dikkate alınmalıdır. Kent mobilyalaraı psikolojik 

açıdan ele alındığında,  tüm nesnelerde olduğu gibi, bu elemanların da kullanıcı 

ile ilk bağının görsel olduğu ve bu nedenle kolay algılanabilir olmaları gerektiği 

söylenebilir (Güzel ve Sözen, 2003). Kent mobilyaları tasarlanırken toplumla-

rın genel hizmet elemanları ile ilgili değer yargıları, sosyal ve kültürel ölçütler 

dikkate alınmalıdır (Hacıhasanoğlu. 1991, Durmuş, 2008a). Kent mobilyala-

rında malzeme üretim ve ekonomiye yönelik ölçütlerin tümü ise teknolojik 

ölçütleri oluşturmaktadır. Kent mobilyalarında malzeme seçim nedenleri; işle-

ve uygunluk, çevre koşullarına uygunluk ve biçimlenmeye uygunluk olarak 

özetlenebilir (Zülfikar, 1998).  Herhangi bir nesne ile insan ilişkisinin belir-

lenmesine yönelik ölçütler, işlevsel ölçütleri oluşturmaktadır. İnsanın fiziksel 

özellikleri ve hareket özellikleri her türlü kentsel mobilyanın tasarımı için en 

önemli tasarım ölçütüdür (Zülfikar, 1998). İnsan ergonomisinin iyi analiz edil-

diği, kullanıcı beklentilerinin doğru olarak ürüne yansıtıldığı, malzeme seçme 

ve uygulama kararlarının doğru şekilde alındığı bir tasarım süreci sonunda 

tasarımcıyı, uygulayıcıyı ve en önemlisi kullanıcıyı memnun edecek kent mo-

bilyaları ortaya çıkmasını sağlayacaktır (Yıldırım, 2004) 

Kaliteli ve işlevsel kent mobilyalarının tasarlanabilmesi ve üretilebilmesi 

için, kent mobilyalarının tasarım amacına uygun kullanım biçiminin sağlanma-

sı, kalite düzeylerinin kontrolü, bakım ve iyileştirme çalışmalarının yapılması 

gereklidir (Altınçekiç, 2003, Yıldırım, 2004) 

 

5.Tarihi mekânlarda kent mobilyaları 

Toplumların kültür birikimi ile şekillenen ve geçmişle gelecek arasında 

köprü kuran mekânlar olan tarihi kentler; tarihi verileri, mimari mirası ve ge-

lenekleri, inançları ile günümüze kadar gelebilmiş kültürel çevrelerdir. Top-

lumların geçmişlerine ait mimari, toplumsal, ekonomik, teknolojik, kültürel 

verileri, yapıldıkları dönemlerin duygu, düşünce, eğilim, sosyal yaşam, dene-

yim ve birikimlerini bugüne aktararak kentlerin algılanabilirliğini artıran tari-

hi çevreler, kentin fiziksel ve sosyal yapısı içinde birer düğüm noktaları, kent-

lere ve kasabalara kimlik ve nitelik kazandıran unsurlardır (Velioğlu vd. 1993).  

Kent mobilyaları, işlevsellikleri ve çevreye kazandırdıkları görsel katkı-

ların yanı sıra, bir kentin kendine özgülüğünü de sağlayabilecek elemanlardır. 

Bu elemanların tarihi çevrelerde kullanılmaları durumunda kent kimliği ile 

uyum içinde olmaları gerekliliği konusu daha da önem kazanmaktadır (Yıldı-
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rım, 2004). Özellikle tarihi bir çevrenin yenilenmesinde bu uyum mekânın ve 

kentin kimliği açısından oldukça önemlidir. Bu gibi çalışmalarda yeni tasarla-

nan yada alan için hazır olarak seçilen kent mobilyaları ya içerisinde yer aldık-

ları çevre ile uyumludur, ya çevre ile oluşturdukları kontrasttan doğan bir 

uyum sağlar. Burada ikinci değinilen durum, kent mobilyalarının, içerisinde 

yer aldıkları çevre içerisinde var olan diğer elemanların (yapı, duvar, sanatsal 

eleman vb. ) biçim, renk, doku, malzeme gibi bazı niteliklerinden birini ya da 

bir kaçını kendi içinde barındırması ile sağlanabilir. Kimi durumlarda kullanı-

lan kent mobilyaları ile kentsel mekanda bir kontrast yaratılarak belli bir ar-

moni yakalansa da görsel kirlilik ve uyumsuzluk oluşturmayacak nitelikte, 

gerektiğinde ustalıkla tasarlanmış elemanlar tercih edilmelidir. Bu tür çevre-

lerde kimi standart ürünler kullanılabilse de çoğunlukla alanlara özel tasarım-

lar gerçekleştirilmelidir. Kent bütününde kullanılan kent mobilyasındaki tutar-

lılık, kent silüeti ve kimliğinde belirleyici olacak, böylece fiziksel çevre daha 

etkileyici ve tanımlı kılınabilecektir.  

Tarihi alanlarda kentsel mobilya tasarımında yeni form anlayışlarını et-

kileyici bir biçimde sunmak, seçilecek malzeme, renk ve doku ilişkileri ile sağ-

lanabilecektir. Doğal malzemeler taş, ahşap, cam ve metal tarihi alanlarda ka-

bul görürken plastiğin kullanılması engellenmelidir. Özellikle toplu kullanıma 

hizmet verecek olan kent mobilyaları, sağlamlık ilkesine uygun oluşturulmalı-

dır. Sağlamlık, malzemede aranırken, uygulama aşamasında doğru işçilik yö-

nünden de önemlidir.  

Daha önde de belirtildiği gibi, tarihi mekânlarda kent mobilyası tasarımı 

ve seçimi bir görsel uyum sürecini gerektirmektedir. Ayrıca tarihi kenti yansı-

tan tasarımların yanı sıra kültürel sürekliliğe işaret eden yeni tasarımların 

kullanımı görsel çeşitliliği artıracak ve kültürel zenginliği yansıtacaktır. Kent 

mobilyaları tasarımında seçilen malzeme, renk ve doku; tasarımın biçimsel 

değerini artırarak tarihi alanların kalitesini daha da belirginleştirecektir.  

Kent mekânlarının yeniden düzenlenmesinde tasarımcı, kullanıcı bek-

lentilerine yanıt verirken, kullanıma ilişkin gereksinmelere ek olarak, geçmiş-

ten gelen değerleri de iyi yorumlayamak durumundadır. Bununla birlikte tek-

nolojik gelişmeler; ekonomik, sosyal, kültürel ve politik alanlardaki yapısal 

değişimler; bölge, kent, kentsel mekân ve kent mobilyası kavramlarında ve 

algılama biçimlerinde yol açtığı değişiklikler tasarımcıyı yeni sorunlarla da 

karşı karşıya bırakmıştır (Öztekin vd. 2003) (Satıroğlu, 2016). 

Mekânın ve kentin kimliği açısından büyük önem taşıyan kent mobilya-

larının bölgenin kendi geleneksel/ mekânsal dili ile uyum sağlaması gerekir 
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(form- mekân ilişkileri bu bağlamda önem kazanır). Tarihi mekânlarda tasarı-

mı ve uygulamaları gereşekleştirilirken, kent mobilyalarınıınaşağıdaki nitelik-

leri taşıması gereklidir: 

• İnsanlar tarafından kullanılmaya uygun bir işlevi olması  

• Uzun süre ayakta durmasını sağlayacak sağlamlıkta bir strüktüre sahip 

olması  

• Bir düşünce yada duyguyu iletebilecek, bir deneyimi aktarabilecek bir 

biçimi olması  

• Bulunduğu tarihi dokunun karakterini ve onu simgeleyecek öğeleri ta-

şıması  

• Bütün bu özellikleri üstünde taşırken aynı zamanda özgün ve etkileyici 

olması (Güzel ve Sözen, 2003). 

Kamusal alan geliştirme programının bir parçası olarak, yerel konsey ta-

rafından 2011 yılında İspanya’nın Noia tarihi alanındaki yenileme projesi ticari 

olmayan, yerel çözümlerin desteklenmesine yardımcı olmaktadır. Oturma 

elemanı olarak kullanılan, bir, iki ve üç koltuklu esnek bir modüler tezgah sis-

temi şeklinde tasarlanan oturma elemanları kasabanın orta yaş düzeninin çe-

şitliliğine uyum sağlayabilmektedir. Çevredeki profesyoneller tarafından yarı 

el yapımı bir şekilde üretilen oturma elemanları yerel maliyetleri en aza in-

dirmeye yardımcı olmaktadır. Banklar yatay oranlarıyla antik bağlama entegre 

edilmiş, asimetri hissi ile bitmemiş bir görünüm elde etmeye çalışılmıştır.  

Malzeme seçimi ise yakındaki binalarla doğrudan bir ilişki kurmaya yardımcı 

olmaktadır (Designboom 2013).  

 
Şekil 1. Noia bölgesinde yer alan kent mobilyaları (Designboom, 2013). 
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Şekil 2’de görülen kentsel mekân, Riga Kenti’ndeki depolama binalarının 

bulunduğu tarihi Spikeri Meydanı’dır. Revitalizasyon sonrası alan pek çok ka-

musal etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır (Miesarch, 2019).   

 
Şekil 2. Spikeri Meydanı’ndaki kent mobilyaları (Miesarch, 2019).  

 

Alanda yer alan aydınlatma ve oturma elemanları her ne kadar modern 

üslupta tasarlanmış olsalar da, çizgisel özellikleri açısından çevre tarihi bina-

larla uyumludur. Renk açısından binalardan ayrılan donate elemanları, bu 

özellikleri ile tarihi yapıları daha algılanabilir kılmaktadır. Zemin kaplamala-

rında seçilen soğuk renk, sıcak dokulu cephelere sahip binalar yanında geri 

planda bırakılmıştır.  

Şekil 3’de görülen ve Martha Schwartz tarafından tasarlanmış olan 

Exchange Meydanı (Exchange Square) Manchester Kenti’nin yoğun alışveriş ve 

eğlence merkezinde yer almaktadır (Mcabendroth, 2007). Daha önce bomba-

lanmış olan meydanın yenilenmesi kapsamında peyzaj projesi yapılmış ve do-

nate elemanları yerleştirilmiştir. Alanda yer alan tekerlekli ve yarı hareketli 

oturma elemanları Manchester Kenti’nin endüstriyel geçmişinde önemli olan 

tren raylarına referans vermektedirler. Rayları sembolize eden çizgisel döşe-

me dokusu, cephesi yay şeklinde olan tarihi yapıyı ön plana çıkarmaktadır.  
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Şekil 3. Exchange Meydanı kent mobilyaları (Mcabendroth, 2007).   



TARİHİ MEKÂN KENT MOBİLYASI İLİŞKİSİNİN KONYA BEDESTEN ÇARŞISI ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ 

 

157 
 

6.Konya Tarihi Bedesten Çarşısı ve Kent Mobilyaları 

Konya, tarih boyunca dünyanın en önemli kadim şehirlerinden biri ola-

rak günümüze kadar var olagelmiştir. Tarih devirlerinde Anadolu ve Suriye top-

raklarında büyük bir imparatorluk kuran Hititler, Konya'ya da hâkim olmuşlar, 

M.Ö. VIII. ve VIII. yüzyıllarda ise Frigler zamanında surlarla çevrilmiş İç Kale’de 

(Alâaddin Tepesi'nde) gelişen Konya (Kavania) bir kale-kent hâline gelmiştir 

(Anonim 2020).  

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Konya’da müftü ve kadı asker olan 

Mevlana Kadri Çelebi tarafından 1538 yılında 9 üniteli bir bedesten yapılmış-

tır. 2013 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi çarşı büyük bir 

restorasyondan geçirilerek aslına uygun olarak ayakta kalması sağlanmıştır. Bu 

restorasyon sonrasında tarihi dokusundan hiç bir özellik kaybetmeyen Bedes-

ten Çarşısı yeni görünümüyle, sahip olduğu eski ilgyi tekrar kazanmıştır (Ano-

nim 2016).  

Bedesten Çarşısı içerisinde Konya’nın tarihî dokusunu yansıtan 40 adet 

sokak ve 2687 adet dükkân bulunmaktadır. Kapu Câmisi ile Aziziye Câmisi de 

Bedesten’de bulunmaktadır. Alanda ağırlıklı olarak giyim ev tekstili olmak 

üzere perakende ticaret yapılmaktadır (Gedikçi Öndoğan 2016). 

Bu çalışmada Konya tarihi Bedesten bölgesinde yer alan donatı eleman-

ları; oturma elemanları (banklar), çöp kutuları, aydınlatma elemanları, zemin 

döşemeleri ve çeşmeler olmak üzere alanda en çok rastlanılan beş kategoride 

ele alınmış ve çeşitli ölçütler açısından incelenmiştir. 

Araştırmada, kent mobilyası ve mekân ilişkisini tanımlayabilecek ölçüt-

ler ile bunlar arasındaki ilişkiler tablolar haline getirilip, buradan hareketle 

bütünsel bir veri elde edilmeye çalışılmıştır. Uygunluk, ölçek, malzeme, miktar, 

uygulama özelliği gibi başlıca kriterler detaylandırılarak analiz unsurları belir-

lenmiştir. Analizlerde çeşitli ölçütlerle kurulmuş olan tablolar kullanılmıştır. 

1. tabloda: tasarımın özgünlüğü, yaratılan formun niteliği (formların 

sadeliği, değişik kombinasyonlara uyabilme yönü), ölçü-oran dengesi, malze-

me yapısı (ahşap, taş, metal ve diğer malzemelerin nitelik yönünden artıları ya 

da eksileri gibi.), renk ve malzeme bütünlüğü, uygulama başarısı, olarak dona-

tının kendisine yönelik analizler bu grupta yer almaktadır. 

2. tabloda: donatının bulunduğu mekânla olan ilintisi (simgesel olma, 

ilginç olma, etkileyici olma, farklı olma, orijinal olma),tarihi devrin estetiğini 

yansıtabilme, yaşanılan ve tarihi dönem estetiğinin uyumu, bulunduğu soka-

ğın, anıtın vb. ortamın tarihsel mimarisine saygı gösterme düzeyi, görsel açı-
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dan zenginlik yaratabilme kriterleri yer almaktadır. Çevre ile uyumlu olabilme, 

gösterişli olma gibi çevresel etkilere yönelik analizler yapılmıştır. 

Tablolarda, olmayan öğelere ‘yok’ ibaresi yazılmış olup diğer öğeler ise 

kötü, orta, iyi ve çok iyi gibi ölçütlerde ele alınmıştır. Buradan elde edilen veri-

ler ile de genel bir sonuca gidilmiştir.  

 

Tablo 1.  Kent mobilyalarının belirlenen kriterler açısından değerlendi-

rilmesi 
Kriterler Çöp 

Kutuları 
Banklar Zemin 

Döşemeleri 
Çeşmeler Aydınlatma 

Elemanları 
Tasarımın öz-
günlüğü 

Kötü Kötü Orta Orta Kötü 

Formun niteliği Orta Orta İyi İyi Orta 
Ölçü-oran den-
gesi 

Orta Kötü İyi İyi İyi 

Malzeme yapısı Orta Orta Orta İyi Orta 
Renk ve mal-
zeme 
bütünlüğü 

Orta İyi İyi İyi Orta 

Uygulama ba-
şarısı 

Kötü Orta İyi İyi Orta 

 

Tablo 2. Kent mobilyalarının çevresel etkilere yönelik kriterler açısın-

dan değerlendirilmesi 
Çevresel etkilere 
yönelik kriterler 

Çöp Ku-
tuları 

Banklar Zemin 
Döşemeleri 

Çeşmeler Aydınlatma 
Elemanları 

Simgesel olma Yok Yok Yok Yok Yok 
İlginç olma Yok Yok Yok Yok Yok 
Etkileyici olma Yok Yok Yok Yok Yok 
Farklı olma Yok Yok Orta Orta Yok 
Orijinal olma Yok Yok Yok Yok Yok 
Yaşanılan ve tari-
hi 
dönem estetiğinin 
uyumu 

Kötü Yok Yok Yok Yok 

Bulunduğu orta-
mın mimari doku-
suna uygunluk 

Orta Orta Orta İyi Kötü 

Görsel açıdan 
zenginlik yarata-
bilme 

Orta Yok Orta İyi Kötü 

Çevre ile uyumlu 
olabilme 

İyi Orta İyi İyi Kötü 
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Çöp Kutuları 

Çöp kutuları çevreyle uyumlu olmalarının yanında, insan ergonomisine 

de uygun olmalıdır. Örneğin çöp kutularının kapağı hem yetişkinler hem de 

çocuklar için uygun yükseklikte olmalı ve ayrıca çöpün kolay boşaltılmasını 

mümkün kılacak şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca çöp kutularının ağızları gerek-

tiğinden büyük olmamalıdır. Aksi takdirde ev ve iş yerlerinin büyük hacimli 

çöp torbalarının buralara atılması, çöp kutularının esas işlevlerini yerine geti-

remez duruma düşmelerine neden olabilir (Akyol, 2006). 

Alanda tek tip çöp kutusu kullanılmıştır (Şekil 4). Ahşap ve metal görü-

nümün birlikte kullanıldığı donatı, modern bir görüntü oluşturmaya çalışsa da 

özgün bir tasarımı olduğu söylenemez ve bu tarihi çarşının restorasyon çalış-

maları sonucunda ortaya çıkan mimari ve tarihi dokuyla uyumlu değildir. Çöp 

kutularının üzerini örten, çevreye kötü koku yayılmasını ve kötü görüntüyü 

engelleyen bir kapak yapılması uygun olacaktır. Çöp kutuları adet olarak alan-

da yetersiz kalmıştır. Dar sokakların bulunduğu birçok alanda çöp kutularına 

rastlanmamıştır. 

 

 
Şekil 4. Alanda bulunan çöp kutusu (Orijinal, 2019). 
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Oturma Elemanları (Banklar) 

Araştırma alanında 4 tip oturma elemanı mevcuttur. Bu elemanlar sade-

ce bu alan için tasarlanan kent mobilyaları olmayıp standart olarak üretilen ve 

kentte diğer mekânlarda da karşılaşılabilecek tipte elemanlardır (Şekil 5, 6,7 

ve 8). Alandaki oturma elemanları renk açısından çarşıda bulunan dükkânların 

kepenk renkleri ve genel itibariyle uyumludur. Yine de kentsel mekânın tasa-

rımında bir bütünlük oluşturabilmek adına, çarşı bütünündeki oturma elemanı 

tiplerinin sayısı fazladır, bu durum alanda karmaşaya sebep olmaktadır.  

 

      
Şekil 5. Alanda bulunan  Şekil 6. Alanda bulunan banklar   

ağaç altı oturma elemanı  (Orijinal, 2019)   

(Orijinal, 2019) 

 

Şekil 7. Alanda bulunan banklar  Şekil 8. Alanda bulunan banklar 

(Orijinal, 2019)   (Orijinal, 2019). 
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Zemin Kaplamaları 

Mekânın yatay yönde iki boyutunu üzerinde taşıyan zemin, kullanım 

amaçlarına göre düzenlendiği ve bir kaplama materyaliyle kaplandığı zaman 

döşeme olarak değerlendirilmektedir.  

Başka bir deyişle, döşeme, doğal veya yapay bir malzeme ile bilinçli bir 

şekilde yer düzleminin tasarım amaçları doğrultusunda oluşturulan sert ze-

mindir (Akyol, 2006).  

Döşeme elemanları bir kenti karakterize eden en önemli elemanların ba-

şında yer almaktadır. 

Araştırma alanında 4 farklı tasarıma sahip döşeme elemanı görülmekte-

dir (Şekil 9,10,11,12 ve 13).  

Çarşı giriş ve çıkışlarında kayrak taşı ve granit küp taş döşeme kullanıl-

ması çarşı içerisindeki sokakların tamamında da andezit döşeme kullanılması 

mekânları ayırmaya çalışmada başarılı bir uygulama olmuştur. Döşeme kap-

lamaları; malzeme yapısı, renk ve malzeme bütünlüğü açısından iyi bir değere 

sahiptir. Alanda geniş sokaklarda yer alan ve küptaş döşemenin kullanıldığı 

kompozisyon ile desen oluşturulacak biçimde kullanılan kesme taş döşemeler, 

sokak dokusunu canlandırmıştır. Buna karşın dar sokaklarda tercih edilen 

sade döşeme ise sokak mekânının ölçeği ile uyumludur.  

 

     
Şekil 9. Çarşı girişindeki döşeme elemanı Şekil 10. Çarşı girişindeki kaldırım 

(Orijinal, 2019)  döşeme elemanı (Orijinal, 2019) 
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Şekil 11. Çarşı içindeki döşeme elemanı  Şekil 12.  Çarşı girişindeki döşeme  

(Orijinal,2019)  (Orijinal, 2019) 

 

 
Şekil 13. Çarşı içindeki ara sokaklar (Orijinal, 2019) 

 

Çeşmeler 

Suyun hareketi, akan suyun sesi, bir çeşmenin varlığı kent manzarasının 

en değerli, en dekoratif elemanlarıdır. Araştırma alanında 2 adet çeşme mev-

cuttur. Resim 11’ de yer alan çeşme hem camiye hem de halka hizmet etmek-
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tedir. Çeşmenin bu mekân için özel olarak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Çeşme-

lerin formları ve kullanım özellikleri incelendiğinde sadece tek bir noktadan su 

çıkışının sağlanmadığını, ayrı noktalara musluklar konulduğunu görmekteyiz. 

Bu kullanım da halka aynı anda daha hızlı hizmet vermek amacı ile düşünüldü-

ğünden başarılı bir uygulama olmuştur. Çeşmelerde malzeme olarak mermer 

tercih edilmesi, çarşının genel dokusu ile uyum sağlamıştır.  Çeşme tasarımları 

üslup açısından içerisinde yer aldıkları tarihi doku ile uyumludur. 

 

Şekil 14.  Çarşı içindeki çeşme  Şekil 15.  Çarşı içindeki çeşmeden 

(Orijinal, 2019)     bir görünüm (Orijinal 2019).              

 

Aydınlatma Elemanları 

Aydınlatmada temel amaç belli bir aydınlık düzeyi elde etmek değil, gör-

sel konforun sağlanmasıdır. Yetersiz aydınlatılmış ortamlar görsel performan-

sın düşmesine, konforsuzluğa, yanılgılara, güvensizliğe, estetik ve mimari özel-

likler bakımından uygunsuzluğa yol açabilir (Akyol, 2006). Aydınlatma ele-

manlarının seçiminde önemli olan, mekâna ve amaca uygun aydınlatma ele-

manının seçilmiş olmasıdır. Bunun yanında, aydınlatma elemanının diğer do-

natılarla olan ilişkisine, yerleştirilme aralığına, aydınlatma tipine ve kullanılan 

malzemeye de dikkat edilmelidir. 
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 Araştırma alanında 3 farklı tip aydınlatma elemanı kullanılmıştır.  Şekil 

16’da yer alan aydınlatma elemanı çarşı dışındaki camii önündeki geniş sokak-

ta kullanılmıştır. Çarşı içerisinde ise Şekil 17’de yer alan karşılıklı iki dükkânın 

demir korkulukları arasına gerilmiş halde bulunan aydınlatma elemanı tercih 

edilmiştir.  

Çarşı dışındaki oturma elemanlarının kullanıldığı alanlarda ise genellikle 

Şekil 18’de yer alan eleman tercih edilmiştir. Aydınlatma elemanlarının çok 

çeşit ve modelde kullanılmaması çarşının çok fazla aydınlatmaya ihtiyaç olma-

dığının bir göstergesi olabilir.  

Çünkü dükkânların aydınlatması oldukça yeterlidir. Tercih edilen aydın-

latma elemanları ise bu alan için özel olarak tasarlanmayan her yerde karşımı-

za çıkabilecek türden, tarihi dokuya görsel ve estetik yönden hiçbir katkıları 

olmayan elemanlardır.  

Malzeme cinsi olarak çarşının ve dükkânların tarihi bütünlüğü ile ilgisi 

yoktur. 

Sonuç olarak; Bedesten Çarşısı aydınlatması için tarihi mekâna ve doku-

ya çok daha uyumlu, birbirleri içinde tutarlı, renk ve malzeme bütünlüğüne 

önem verilmiş, daha özenli ve özgün tasarımlar yapılmasının çarşının genel 

atmosferine iyi katkı sağladığı söylenebilir. 

Şekil 16. Çarşı dışındaki aydınlatma  Şekil 17. Çarşı içindeki aydınlatma 

elemanı (Orijinal, 2019)     elemanları (Orijinal, 2019)  
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Şekil 18. Çarşı dışındaki aydınlatma elemanı (Orijinal, 2019). 

 

6.Sonuç 

Bir kentin kimliğinin oluşumunda önemli katkıları olan kent mobilyaları, 

özellikle kamusal alanlarda yer almaları itibari ile kent - kentli bağının kurul-

masında etkilidirler. Bu nedenle kent kent mobilyalarının bilinçli plan ve prog-

ramlar dahilinde tasarlanması ve farklı disiplinlerin eşgüdüm içerisinde ürete-

ceği çözümler doğrultusunda oluşturulması gerekir. Özellikle tarihi kentsel 

mekânların yeniden düzenlenmesinde; kentin sosyo-kültürel yapısı, seçilen 

kent mobilyalarının mimari doku ile görsel uyumu, kimi zaman geçmişe refe-

rans verebilmesi gibi konuların gözetilmesi, daha kaliteli ve yaşanabilir kentsel 

mekânların oluşumuna fırsat verecektir. 

Araştırmada Bedesten Çarşısı’nda uygulanmış olan kent mobilyaların-

dan beş grupta ele alınıp, 9 ölçüt açısından irdelenmiştir. Araştırmda kent mo-

bilyalarının, içerisinde yer aldıkları tarihi doku ile uyumu araştırılmıştır. İnce-

lenen kent mobilyalarının, Bedesten Çarşısı’nın tam bir bütünlük içerisinde 

olmadığı, estetik ve işlevsel açıdan eksikliklerin bulunduğu görülmüştür. Kon-

ya tarihi kent merkezinde yer alan, köklü bir geçmişe sahip olan ve kent kimli-

ğinde belirgin bir yeri olan Bedesten Çarşısı’nda, tasarım bütünlüğü çerçeve-

sinde ele alınan,  mekânın kimliğini ön plana çıkaran, onunla estetik, işlevsel 

ilişkiler kuran kent mobilyalarının kullanımı, alanı daha yaşanılır hale getire-

cektir. 
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KONSTRÜKTİVİZM VE BAUHAUS ARASINDAKİ 

BENZERLİKLER 
 

Gülser AKTAN 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
 

ÖZ: 

Bu çalışmanın konusu 1910 ve 1920’li yıllarda Rusya’da hayat bulan Konstrük-

tivizm ile 1919 ve 1933 yıllarında Almanya’da gelişen Bauhaus okuludur. Çalışmanın 

amacı iki farklı coğrafya ve kültürde gelişen bu sanat hareketlerinin ortak noktalarını 

belirlemektir. Konstrüktivizm ile Bauhause arasındaki benzerlikleri belirleme amacıy-

la literatür taraması yapılmış, iki sanat ekolü sanat eserleri, görseller üzerinden karşı-

laştırılmıştır. Konstrüktivizm sanat dünyası için oldukça yenilikçi fikirleri ortaya koy-

muştur. Bu fikirlerin en temel olanları; yeni bir toplum oluşturmada sanatı kullanmak, 

sanatın yaşamın içinde olması ve sanatın kişinin bilincini manipüle edebileceğidir. 

Bauhaus okulu da sanat ve endüstriyi kaynaştırma idealiyle kurulmuştur. Okulun ku-

rucusu olan Gropius’a göre endüstriler sanatsal değerleri dikkate almalı ve ürünlerini 

basit nesneler olmaktan çıkarmalıdır. Sonuç olarak Konstrüktivizm ve Bauhaus, ben-

zer prensip ve ideallere sahiptir. Her ikiside sanat ve yaşamı bütünleştirme ideallerin-

de endüstri ve teknolojiden faydalanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Konstrüktivizm, Bauhaus, Tatlin, Gropius 

 

Similarities Between Contructivism and Bauhaus 

 

ABSTRACT: 

The subject of this study is the Constructivism that came to life in Russia in the 

1910s and 1920s and the Bauhaus school that developed in Germany in 1919 and 

1933s. The aim of the study is to determine the common points of these art move-

ments that develop in two different geographies and cultures. In order to determine 

the similarities between constructivism and Bauhause, a literature review was conduc-

ted, and the two art schools of art were compared through visuals. Constructivism has 

put forward quite innovative ideas for the art world. The most basic of these ideas are; 

using art to create a new society; is that art is in life and art can manipulate one's cons-

ciousness. The Bauhaus school was also established with the ideal of combining art 

and industry. According to Gropius, the founder of the school, industries should take 
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into account artistic values and make their products not simple objects. Consequently, 

Constructivism and Bauhaus have similar principles and ideals. Both have benefited 

from industry and technology in their ideals of integrating art and life. 

Keywords: Constructivism, Bauhaus, Tatlin, Gropius 

 

GİRİŞ 

Bauhaus o kadar ünlüdür ki Bauhaus’tan önce faaliyet göstermeye baş-

lamış ve Bauhaus ilkelerine benzer biçimde eğitim vermiş bir okul onun gölge-

sinde kalmıştır. Bu okul şimdiki Belarus'taki büyük şehirlerden yüzlerce mil 

uzakta, Viciebsk (Vitebsk) adı verilen küçük bir taşra kasabasında kurulmuş 

UNOVIS (Utverditeli Novovo Iskusstva-Yeni Sanatın Öncüleri) adında bir Halk 

Sanat Okulu’dur. Bu okul Ocak 1919’da açılmıştır. Bauhaus okulu ise 

UNOVIS’den iki sonra açılmıştır. UNOVİS’in beyni niteliğindeki kişi Marc Cha-

gall’dır ve Chagall Kasım 1919’da okula Kazimir Malevich’i öğretmen olarak 

davet etmiştir.  

El Lissitzky’de okulun genç öğretmenlerinden biridir. Malevich’in geliş-

tirdiği, adını Süprematizm koyduğu non-figüratif sanat anlayışı kısa bir süre 

içinde okulda genel sanat anlayışı olarak benimsenmiştir. UNOVİS okulu Süp-

rematist estetiği her sanat alanına uygulamak istemiştir. Özellikle toplum üze-

rinde etkisi daha geniş olan mimari alanda denemek istemişse de bu olmamış-

tır ancak 20 yüzyıl boyunca Zaha Hadid gibi mimarlara ilham kaynağı olmuştur 

(European Studies). Bauhaus okulu 1927 yılında, resimsel unsurları basit ge-

ometrik biçimlere ve sade renk bloklarına indirgeyen Süprematist resmin isim 

babası Maleviç’in The Non-Objective World (Nesnel Olmayan Dünya) isimli 

kitabını yayımlamıştır (Hodge, 2013: 123). Burdan anlaşılıyor ki UNOVİS, Ba-

uhaus tarafından farkedilmiştir. 

Bir başka Rus okulu vardır ki bu okul Bauhaus idealleriyle UNOVİS’den 

daha fazla ortak özellik göstermektedir. Bu okul “Vkhutemas” olarak bilinen 

Yüksek Sanat ve Teknik Okulu’dur.  

Lenin’in hükümeti tarafından 1920 sonbaharında kurulan Vkhutemas 

“modern endüstri için yüksek nitelikli sanatçı-uygulayıcılar yetiştirmek için 

açılmıştır (Bokov.2019: 242). Vkhutemas avangarde sanatın kurumsallaştığı 

bir platform olmuştur. Okul sanat, mimari ve tasarımdaki radikal çalışmaları 

sistemli bir pedagojiye dönüştürmede benzeri görülmemiş bir eğitim deneme-

si gibidir. Vkhutemas’ta ise baskın sanat anlayışı Konstrüktivist bir yaklaşım-

dır. 
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1.KONSTRÜKTİVİZM  

Konstrüktivist sanat yaklaşımının oluşmasında Naum Gabo ve Antoine 

Pevsner isimli iki kardeşin etkileri olmuştur. Naum Gabo Kontrüktivist heykel-

tıraş ve ressamdır.  

Antoine Pevsner ise sadece heykeltıraştır. Gabo 1910'da Münih Üniversi-

tesi'ne girerek önce tıp, sonra doğa bilimleri okumuş; Wölfflin'in sanat tarihi 

derslerine de katılmıştır.  

1912'de Münih'teki bir mühendislik okuluna transfer edilmiş, 1. Dünya 

Savaşı’nın başlamasından sonra, önce Kopenhag'a ardından Oslo'ya taşınmış-

tır. Gabo, 1917-22 yılları arasınsa Moskova’dayken 1920 yılında Pevsner, Tat-

lin, Kandinsky ve Malevich ile birlikte yazdıkları Konstrüktivizmin ilkelerini 

ilan eden bir Manifesto yayınlamıştır (Naum Gabo, Tate).  

1921'de Tatlin’in fikirlerini takip eden Rus sanatçılar kendilerini Kont-

rüktivist olarak adlandırmışlar ve 1923'te Lef adında çıkardıkları dergide 

Kontrüktüvizmi şöyle bildirmişlerdir:  

Nesnenin malzeme oluşumu, estetik kombinasyonu ile gerçekleşecektir. 

Nesne bir bütün olarak ele alınmalıdır ve bu yüzden fark edilebilir bir “stil” 

değil, sadece araba, uçak ve benzeri gibi endüstriyel bir düzenin ürünü olacak-

tır. Yapılandırmacılık tamamen teknik bir ustalık ve malzemelerin organizas-

yonudur (Constructivism, Tate). 

Böylece Rusya'da konstrüktivizm, Vladimir Tatlin, Naum Gabo and Anto-

ine Pevsner’in öne sürdüğü fikirler doğrultusunda kurulmuştur. Konstrükti-

vizmde temel iki alan önemli olmuştur. Birincisi “Faktura” olarak tanımlanan 

bir cismin sahip olduğu maddi özellikler, ikincisi ise “tektonika” olarak tanım-

lanan cismin mekânsal varlığını gösteren özelliklerdir (Grübel, 1981: 27). Bu 

tanım çerçevesinde sanatçılar sanayi ve seri üretim ile ilgili üç boyutlu çalış-

malar üzerine yoğunlaşmışlardır.  

Vlademir Tatlin (1885-1953), 1913 yılında Rusya’dan Paris’e gitmiş ve 

orada Picasso’yu ziyaret etmiştir.  

Picasso’nun üç boyutlu çalışmalarını gören Tatlin Rusya’ya döndükten 

sonra toplama malzemelerden soyut Rölyef konstrüksüyonlar üretmeye baş-

lamıştır (Görsel 1). Tatlin’e göre Sanat, doğrudan modern endüstriyel dünyayı 

yansıtmalıdır.  

Tatlin,1913 ve 1917 yılları arasında non figüratif çalışmalar yapmıştır. 

Bu çalışmaları kontrüksüyon ve rölyeflerden oluşmakta olup objeler arası ve 

etrafındaki boşluğuda dikkate almaya başlamıştır (Hodge, 2011: 124). 
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Görsel 1: Vladimir Tatlin, Köşe Rölyefi, 1914, Sac, bakır, ahşap ve metal 

bağlantı elemanları, 71 × 118 cm 

 

Halk Eğitim Komiserliği Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Tatlin’den 

1919 yılında Üçüncü Enternasyonal için Anıt tasarlamasını istemiştir. (Görsel 

2). Tatlin kulesi olarak ta bilinen bu anıt demir, cam ve çelikten inşa edilip 

gövdesinde farklı hızlarla dönen dört büyük geometrik konstrüksiyon asılı 

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu anıt tasarımıyla resim, heykel ve mimarlık 

sanatlarının senteziyle yaratıcı formu işlevsel formla birleştirmek hedeflen-

miştir (Punin, 2016). 

 
Görsel 2: Vladimir Tatlin - Tatlin Kulesi / Üçüncü Enternasyonal Anıtı 

(1920) 
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Görsel 3: El Lissitzky, 1920, Beyazları Kırmızı Kamayla Vurun, Afiş, Lit-

hography. 

 

Konstrüktivist sanatçılar daha sonra üç boyut içermeyen çalışmalar üze-

rine yoğunlaşmıştır. İki boyutlu sanat odak noktası haline gelirken daha çok 

kitap ve poster gibi öğeler üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Ortaya çıkan 

ürünler bu sanatın Rus devrimden ilham aldığını göstermektedir. Sanatçılar 

daha sonra Komünist hükümetin sokak ve toplum için yapılan festival projele-

rinde çalışmışlardır. Bu etkinliklerin en ünlülerinden biri UNOVIS grubunun 

Vitebisk'te gerçekleştirdiği sokak resimleriydi. En popülerleri El Lissitzky’nin 

“Beat the Whites with the Red Wedge” (Beyazları Kırmızı Kamayla Vurun) ça-

lışması olmuştur (Görsel 3). 

 

1.1. Afiş Tasarımında Konstrüktivistler 

Konstrüktivist sanatın ilk ürünleri üç boyutlu çalışmalar olmuştur. Kısa 

bir süre sonra sanatçılar poster gibi iki boyutlu çalışmalarla ilgilenmeye baş-

lamışlardır. Afiş gibi çalışmalarla Komünist hareketi destekledikleri için bu 

sanatçılar rejim taraftarları tarafından tanınmış ve desteklenmiştir. Afiş sanatı, 

Konstrüktivizim hareketinin önemli bir bileşeniydi. Bolşeviklere destek veren 

sanatçılar afişle ilk ilgilenen sanatçılardır. Zorlu ekonomik koşullar sonunda 

birçok sanatçıyı hükümet için çalışmaya zorladı ve bu poster sanatının geliş-

mesine yardımcı oldu (Antmen, 2008: 106).  
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2.BAUHAUS 

Bauhaus okulunun düşünceleri birden bire 1919 da belirmemiş düşün-

cenin filizlenmesi birkaç on yıl öncesine dayanmaktadır. Avrupa’ya hızla yayı-

lan Sanayi devrimi Alman toplumunu da büyük ölçüde etkilemiştir. Bazı insan-

lar toplumun sosyal yapısındaki bu değişimlerden memnun olmamıştır ve John 

Ruskin (1819- 1900) isimli düşünür hoşnutsuzluğunu ilk dile getirenlerden 

olmuştur.  Ruskin’in düşünceleri arasında sanayi üretiminin sona erdiği bir 

sosyal reform önerisi vardır. Ruskin’in bir öğrencisi olan William Morris, Rus-

kin’in düşüncelerini desteklemiş ve seri üretimin yaşandığı endüstrileşmiş 

Avrupa’da bazı şeylerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini öne sürmüştür. Bu 

düşünceler, ortak ekonomik amaç güden lonca üyeleri gibi sanatçılara ilham 

vermiştir. Morris’in İngiltere’deki fikirlerinin göreli başarısı diğer Avrupa ülke-

lerinde de etkili olmuştur. Sanayileşmenin problemlerine karşı endüstriye, 

ticarete ve zanaata sanatsal tavsiyelerde bulunan Moris el emeğini destekle-

miştir. Ve sanatı hayata uyarlamada kendi şirkesi aracılığıyla düşüncelerini, 

mobilya, tekstil ve mozaik cam işleri ürünleri ile göstermiştir (Sanaka,2009).  

Bauhaus düşünceleri 1919'da Bauhaus’un kuruluşundan, birkaç on yıl 

önce İngiltere'de Morris ve Ruskin tarafından zaten ortaya konmuştur. Grop-

hius’un İlk fikirleri bir eğitim kurumu kurulması ile ilgiliydi ki bu eğitim kuru-

mu endüstri, ticaret ve zanaat konusunda onlara sanatsal tavsiyelerde buluna-

rak yardımcı olamayı hedeflemiştir. Gropius Weimar okulunda, endüstri, tek-

noloji ve sanatı, toplumu kucaklaması ve topluma fayda sağlaması bakımından 

birlikte davranmaya zorlamıştır. Endüstri kitlesel üretim ürünleri üretmekte-

dir ve bu ürünler uygun fiyatlı ve işlevsel olmalıdır. Sanatsal değer taşıyan 

eserler (el sanatlarında olduğı gibi) yüksek maliyetli olabilmektedir Ancak 

Gropius sanatsal ve estetik çekiciliği olabilecek endüstri ürünleri üretilebilece-

ğini savunmuştur.  

Gropius’un yeni düşünceleri çoktandır kurumda ders veren ekspresyo-

nist Johannes Itten ile çatışmıştır. Bu fikir ayrılığı sebebiyle Johannes Itten 

kurumdan ayrılmış ve Itten’ın yerine Maholy-Nagi geçmiştir. Macaristan do-

ğumlu László Moholy-Nagy 1922’de iki yıldır yaşamakta olduğu Berlin’de Rus 

Süprematizm ve konstrüktivizm akımının örnekleriyle karşılaştı. Fotoğraf üze-

rine deneysel çalışmalar yaparken Kontrüktivist fikirleri takip etmiştir. Eserle-

rinde bundan dolayı gittikçe soyutlaşan biçimlerle mimariye ve makinelere yer 

vermeye başlamıştır. László Moholy-Nagy konstrüktivizm etkisiyle çalışmala-

rında renkleri temel renklere kadar indirgemiş, basit geometrik şekil ve çizgi-

leri kullanmıştır (Hodge, 2011: 126). 
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Siyasi baskılar ile kurum Weimar'dan Dessau'ya taşınmaya zorlanmış ve 

Okul taşındıktan üç yıl sonra Gropius'un yerini de Hannes Meyer almıştır. Yer 

ve lider değişimi okulun odak noktasını değiştirmiştir. Mayer estetik yaklaşım-

lar yerine materyal sınırlılıkları ve üretim metotları üzerine yoğunlaşmıştır. 

Meyer liderliğindeki Dessau okulu, savaş sonrası Almanya’nın konut krizinin 

ihtiyaçlarına dikkat ederek, daha sosyal sorumluluk sahibi olmaya çalışmıştır. 

Meyer, Bauhaus'a bir disiplin olarak mimariyi de getirmiştir. Siyaset, okulu bir 

kez daha bu kez Berlin'e taşınmaya zorladı. Nazi hükümeti Bauhaus'un solcu 

ideallerine karşıydı ve 1933’te okul, devletin baskısı altında kapattı. Okulun 

fiziksel olarak kapatılmış olması okul öğretilerinin sona erdiği anlamına gel-

memiştir. Dünyanın farklı yerlerine dağılan sanatçılar bu idealleri yaymışlardır 

(Bulat vd., 2014: 108). 

 

2.1. Afiş Tasarımında Bauhaus 

 Bauhaus posterleri, herhangi bir siyasi ideali yansıtmadığı için Konst-

rüktivist olanlardan farklıdır. Posterleri sadece bir sanat biçimiydi ve hiçbir 

propaganda için kullanılmamıştır. Afiş tasarımlarında kullanılan geometrik 

şekiller ve yapılar, üç boyutlu sanatta kullanılanlara benzerdir. 

 

3.TEORİK İLKELER, TEMA ve BAĞLAM 

Bauhaus okulunun ve Konstrüktivist hareketin teorik ilkeleri bazı açı-

lardan benzerdir. Her İki sanat felsefesi de sanat ve yaşamın uyumunu ara-

maktaydılar.  Bauhaus okulunun savunucularına göre sanat yaşamın endüstri 

ve zanaatkârlık gibi diğer alanları ile bağ kurmalıydı. Buradaki ana fikir, estetik 

çekiciliği olan seri üretilen ve uygun fiyatlı günlük ürünler üretmekti.  Diğer 

taraftan Konstrüktivistler sanatı yeni bir toplum oluşturmada bir araç olarak 

görmüşlerdir. Zaman ve tarihsel olaylar her iki felsefede de ilkelerin değişme-

sine yol açmıştır. Nazi hükümetinin yükselişi Bauhaus okulunu büyük ölçüde 

etkilemiştir. Birçok sanatçı, çalışmalarının kabul edileceği ve sonuçlandırılaca-

ğı Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya ve daha sonra İsrail’le göç etmişlerdir.  

Okulun sanatçılarının dünyanın farklı bölgelerine gitmesi Bauhaus düşüncesi-

nin yayılmasına yardımcı olmuştur.  

Komünizm, her iki okulun da kesişen önemli bir temasıdır. Bauhaus oku-

lu her ikisi de sosyalist düşüncelere sahip olan Morris ve Ruskin'in fikirlerinin 

izlerini taşımaktadır. Benzer şekilde, Konstüktivistler Rusya'daki Bolşevik 

Devrimcilerle yakın ilişkileri sayesinde komünizme bağlıydılar. Her iki okul da 

sanatı, işçi sınıfının bir araya gelip kendilerini geliştirebilecekleri bir yol olarak 
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görmüşlerdir. Bauhaus okulu, mühendis ve fabrika işçisinin bazı açılardan 

sanatçı olduğunu, sadece farklı malzemeler kullandıklarını iddia etmiştir. Sa-

nayileşme, Bauhaus ve Konstrüktivist okullar için de önemli bir temaydı. Her 

iki felsefede de kilit ideal, sanat ve yaşamı birleştirmek olmuştur. Konstrükti-

vistler Bolşeviklerle birlikte bu amaçla çalışıyorlardır (The Bauhaus and 

Constructivism).   

 

SONUÇ 

Her iki sanat anlayışı insanların güzel bulup beğendikleri nesnelerin aynı 

zamanda fonksiyonel olmaları doğrultusunda çalışmıştır. Bu bakımdan sanatı 

pratik amaçlar için kullanmaları ortak noktalarıdır. 

Bauhaus okulu Meyer ‘in yönetiminde Almanya’nın ev krizini çözmeye 

çalışmıştır. Konstrüktivistler de Rusya’nın sokaklarını dekore etmede hükü-

metle birlikte çalışmışlardır. 

Zamanla her iki okulda çıktıkları ülkede önemlerini kaybetmiştir. Ba-

uhaus Nazi yönetimi tarafından Almanya'dan göç etmeye zorlanmıştır. Konst-

rüktivistler ise Rusya’da daha sonra gözden düşmüşlerdir. 

Teknoloji iki okul üzerinde de etkili olmuştur. Sanayileşme, iki okulun 

ortaya koyduğu teori ve fikirlerin önemli bir parçasıdır. Teknolojinin sanatla el 

ele gitmesi gereği vurgulanmıştır. 

Her iki sanat ve tasarım okulunda da soyut sanat sanatçıları eğitimde 

ağırlıklı yere sahip olmuştur. 
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TENİN BEDENLE, BEDENİN MEKÂNLA ve MEKÂNIN 

YERLE ZARFLANMASI 
 

Esin YILMAZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
 

ÖZET: 

Varoluşun ilişkilendirildiği ‘yer’de bulunan ontolojik ten, bedenin zarfıdır.  Mes-

ken tutulan ‘yer’ olan mekân ise yaşantılayan öznenin bedeninin zarflaması sonucu 

mekânsallaşmıştır. Aynı şekilde mekânın tensel algısı da bedeni sarmalamasından ve 

zarflamasından ileri gelmektedir. Ten ve beden düalizmi ele alındığında mimari 

mekânın yer ile kurduğu bağlamsal ilişkide de benzer çağrışımlar gözlemlenmektedir. 

‘Yer’ içte ve dışta olmak üzere mekânı oluşturan mimari kabuğun fiziksel olarak en az 

bir yüzeyinin kendisidir. Anlamsal olarak ise yer ve mekân ‘mimari kabuk ile sınırlan-

dırıldığında ve/veya bağlandığında kavramsal boyutluluk kazanır ve birbirlerini çepe-

çevrelerler. Bedenin dünyaya açılma – yere ait olma, dünyada olmak hali – ile mimari 

kabuğun yer ile temasındaki bağlam bu çalışmada kurulan ikili dengenin strüktürünü 

oluşturmaktadır. İkililiklerin birlikte ele alındığı bu çalışmada karşılaştırma yöntemi-

nin yanı sıra çeşitli örneklemlerle somut aralıklar yaratılması hedeflenerek çalışmanın 

kapsamına yeni sorgulamalar getirilmektedir. Bu süreçte bir kavramın tanımı yapılır-

ken öncelikle sözlük anlamından yararlanılmaktan kaçınılmaktadır. Burada yer alan 

ten, beden, mekân, yer ve zarflama kavramları için kendi kullanım değerlerine göre bir 

açıklama yapılması yazar tarafından yetersiz görüldüğünden onun yerine, o kavramla-

rın ‘gerçek’ tanımları söylem insanlarının değerlendirmeleri doğrultusunda şekillen-

miş ve aktarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: ten, beden, mekân, yer, düalite, zarflama 

 

Envelopment of Place in the Space, the Body in the Space, the Skin in the 

Body 

 

ABSTRACT: 

The ontological skin in the 'place' where existence is associated is the envelope 

of the body. The place, which is the 'place' in the dwelling, has become spatial as a 

result of the envelope of the living subject-person-. Likewise, the sensual perception of 

the space comes from wrapping and enveloping the body. When skin and body dua-

lism are considered, similar connotations are observed in the contextual relationship 
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of the architectural space with the place.'Place' is the physically at least one surface of 

the architectural shell that forms the space inside and outside. Semantically, when 

space and space are bound and / or connect by an architectural shell, they acquire 

conceptual dimension and surround each other. The context of the body's opening to 

the world - belonging to the place, being in the world - and the contact of the architec-

tural shell with the place constitutes the structure of the binary balance established in 

this study. In this, where dualities are discussed together, in addition to the compari-

son method, it is aimed to create concrete intervals with various samples and new 

queries are brought into the scope of the study. In this time, while defining a concept, it 

is avoided to use dictionary meaning. Since making an explanation for the concepts of 

skin, body, space, place and envelopment in this context according to their own usage 

values is deemed insufficient by the author, the actual definitions of those concepts are 

shaped and conveyed in line with the evaluations of discourse people. 

Keywords: skin, body, space, place, duality, envelopement 

 

TENİN BEDENLE, BEDENİN MEKÂNLA ve MEKÂNIN YERLE ZARF-

LANMASI 

1. Ten ve Beden Düalitesi 

Batı felsefesinde görme duyusunun ön planda tutulmasının aksine Hei-

degger tozlu raflardan anlamlar çıkaran bir tümce söylemektedir: “düşünme el 

işidir”. (Heidegger, 2002:18) Öznenin dünya ile arasındaki uzlaşısının ilk tanığı 

olan ‘ten’, bedenin mekânı kavramasında yegâne araçtır. Algının duyusal kav-

ramlarla harekete geçmesi ve bedende anlamlı bir yerde varolmasının tartış-

ması süredursun, bu işlev için ten, duyguları ve motor becerilerini aynı anda 

çakıştırarak algılayışı şekillendirir. Merleau-Ponty Algının Fenomenolojisi’nde 

algı felsefesinde bu savı açıklar nitelikte şöyle söylemiştir. 

“Algıdan aydınlatmaya çalıştığımız şey hem algının içgüdüsel altyapısı 

hem de idrağın uygulamasıyla kendisinde hasıl olan üstyapısıdır.” (Merleau-

Ponty, 2016:65) 

Tenin bedeni zarflamasında olduğu gibi algı da bir yandan özneden çı-

kar, diğer yandan dünyaya sızar. Öznede varolup dünyada tezahür bulan algı 

da şeyleri zarflamaktadır. Tenin algıyla ‘vücut’ bulması dünya içinde bilincin 

varlığı ile mümkün kılınır. Algının bilince bir ‘vücut’la dönüşme hali özneye 

bağlılığını inşa ederken öznenin yokluğunda da var olan dünya, ve onun bilinci 

olarak kendisidir. 

“Dünya, düşündüğüm şey değil, yaşadığım şeydir. Ben dünyaya açık olan 

varlığım ve onunla iletişim içindeyim. Ancak ona sahip değilim. Çünkü o, tüke-
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tilmezdir. Bütünüyle açıklanabilir olmasa dünya benden önce vardır. Dünyanın 

bu olgusallığı, onun gerçekçiliğini ortaya çıkaran şeydir. (Weltlichkeit der 

Welt), dünyayı dünya yapan da tam olarak budur.” (Merleau-Ponty, 2016:17)  

Dünyada olmak hali ile deneyimlenen her şey düşüncenin öncülünü 

oluşturmaktadır. Düşünceden önce deneyim zaten algısal gücün hakkaniyetini 

ortaya koymaktadır. Deneyimlenen dünya “varlık” olarak tersinlenemez niteli-

ğe bürünmektedir. Dünyanın varlığı, bilincin varlığı ve/veya tüm varlıkların 

bilimsel açıklaması söz konusu olan ‘şey’leri açıklamak için yeterli değildir. 

Algılanan dünyanın açıklaması için kullanılan bilimsel yaklaşım, çalışmanın 

özüne aykırı bir tarafta yer almaktadır. Oysaki bu çalışma, bilimin reddiyesini 

fenomenoloji kavramının özsel dönümlerinde saklı bulur (Husserl, 2003:10). 

Özsel dönüm kavramı aslında nesneye ulaşmanın bir yöntemi olarak ‘bakış’ 

kavramının temsilidir. Ancak bu bakış öyledir ki, hiçbir bakışın ve perspektifin 

toplamı ya da harici sayılmamaktadır.  

Söz gelimi bir nesnenin bakışlar ve perspektifler açısından tüm sonsuz 

sayıda ihtimalleri ele alınırsa görülür ki, o nesne bunların hiçbirinin toplamına 

ya da haricine eşit olmamaktadır (Şekil 1). Görülenlerin geometrik izdüşümle-

ri, yani tüm niceliksel temsilleri kendi öz niteliğine ulaşmaya ‘kendisine’ yet-

memektedir (Groh, 2017:175). Nesnenin kendisinin aslında hiçbir ‘bakış’a 

karşılık gelmediğini söylemek, onun görünmezliğine atıfta bulunmak demektir. 

Nesneyi görünmezler üzerinden algılarken mekânsal perspektiflerinden bah-

sedilmiştir. Ancak zamansal perspektif algısı için de durum farklı değildir. Za-

mansal kesitler, anlık algılar sağlarken nesnenin zamansal bakışı tümcül an-

larda karşılık bulur.  

Söz gelimi nesne tüm bakışlardan ve tüm zamanlardan görülür ve vardır. 

Bu sebeple 20. yüzyılın son dönem sanatçıları, edebiyatçıları, kuramcıları vd. 

eserlerinde algının içkin ve aşkın paradoksundan sıkça bahsetmiştir. Algılanan 

nesne ile algılayan özne arasındaki bağı içkin kabul ederken, algılanan nesne-

nin görünürlerin ötesindeki dünyasını barındırmasını da aşkın inançlar olarak 

kabul etmişlerdir.  

Bu bağlama dayanarak görünmezlerin görünen ile algısal tümlüğü birini 

var kılarken ötekinin yokluğunu zorunlu kılması ile örneklendirilebilir. Dün-

yada hiç keşfedilmemiş bir yerin hayali dahi özneyi orada mevcut kılmaya 

yetmektedir. Bunun aksine öznenin sonsuz mekânsal ve zamansal ihtimalinin 

olduğu bir anda ve bir yerde olmak haliyle de o yer tam olarak o özne tarafın-

dan bütünüyle kavranabilmiş olamamaktadır. 20. Yüzyılın ilk göz merkezci / 

retinal algılarının kırıldığı eşik tam olarak burasıdır: Görünürlerin ötesinde 

görünmezin varlığının kabul edilmesidir.  
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Şekil 1. Görülürün ötesinde görünmezlikteki ‘gerçek’ nesne (Yazar tara-

fından oluşturulmuştur.) 

 
Beden kavramını dünyadaki ‘bakış’tan algılamak gerekirse, bedeni zarf-

layan ten dünyanın içinde vardır. ‘Duyusal anonim işlevler’ – ‘duyusal motor 

süreçler’ bilincin dünya ile bağlantısını açıklamaktadır. Dünyada var olan tüm 

nesneler, gözlerle gözlenen, ellerle dokunulan, burunla koklanan vd. tüm du-

yumların aracılığıyla kavranan bir olgudur. Ancak hiçbir zaman gözler ait ol-

duğu bedeni nesne olarak gözlemleyemez. Çünkü hiçbir zaman gözler kendi 

gözlerine nesne olarak bakamaz. Öyle ki ‘ayna’ kavramı gözlerin nesne olarak 

görülmesinde önemli bir aracı temsil etmektedir. Bilinmelidir ki, kendisine 

canlı ve öncül bakışı yapamayan gözler için aynadaki ‘bakış’ belirli-belirsizdir. 

Gözlerin kendini görmek için aynayı araç olarak kullanması onu öznelikten 

nesneliğe doğru sürüklemektedir. Gözlerin özneliği onlardan uzaklaşıldıkça 

nesneliğe doğru evrilirken, mekânsal yeni olasılıklar doğmaktadır. Çünkü be-

den, mekândaki şeylerin değdiği ten ile bir sınır paylaşmaktadır. Bu sınır aynı 

zamanda mekândaki şeylerin ilişkisinin tendeki şeylerle ilişkiye geçmesi ve 

onlara karışması için yaratılan bir bağdır. Diğer yandan da bedensel mekânın 

sınırlarını içermektedir.  

 

2. Mekân ve Yer Düalitesi 

Mekân, özne ile arasındaki organik bağa bağlı olarak öznenin hem içkin 

hem aşkın dünyasına tutunma aracıdır. Öznenin içkin dünyası kendi bedensel 

mekânı ile onu çevreleyen mekânın algısından meydana gelmektedir. Aşkın 

dünya ise öznenin ve içkin olarak yaşantıladığı dünyanın ötesinde bir bakış 

tanımlamaktadır. Denilebilir ki, mekân, bedenli öznenin ve yerin en özel karşı-

laşması ve kavramsal ara kesitidir. Mekânın tüm tamamlanmamış algısal sen-

tezleri, şeyleri- gizli yanları- oluşturur. Mekânı mekân kılan şeyler onu nesne-

leştiren gözün algısında belirenlerin veya beliremeyenlerin tümünü oluştur-

maktadır. Bu durum aşkınlığın iki yüzünün de temsilidir. Mekânın aşkınlığı da 
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böyledir: hem zihinsel hem de fizikseldir. Mekânı düşünürken özne ve onun 

algıları, bu eylemi bir mekânın içinde gerçekleştirmesi itibari ile aynı zaman 

içindeki karşılaşmaları da bünyesinde barındırmaktadır. 

Yerin aşkınlığı mekânın aşkınlığının da ötesindedir. Onu zarflaması da 

bundan ileri gelmektedir. Yer hem zihinsel, hem fiziksel hem de varoluşsaldır. 

İçgüdüsel iskân yönelimi olarak yazarın söylemi -duyumsal yakınlık hali1- bu-

na dayanmaktadır. Bu yüzden yerin aşkın hali onu kuramsallaştıran, tüm sınır 

çizgisini aşan, bunu yaparken birtakım dikteler barındıran, toplumsal ilişkile-

rin yön çizerek oluşturduğuna dair söylem insanları tarafından birtakım teş-

hisler konulmaktadır: Marksist bir söylem olarak toplumsal mekânın ilk söy-

lem insanı olarak bilinen Lefebvre’ün yer kavramı ile ilgili bunalımı bu anlam-

da çözümlemektedir (Lefebvre, H. 2014:111). Güç -mekânsal iktidar- yeri be-

densel ölçü ve ölçekten başlayarak kapsamlı olarak anımsanamayacak çaplı 

fiziki ölçü ve ölçeklerin çeşitli korelasyonlarıyla ‘yer’ içinde kendini gösterir. 

Dolayısıyla bir öznenin algılarıyla çeşitli eylemsel durumlar yaşadığı mekânın 

ötesinde yer çeşitli toplumsal, siyasi, ekonomik, askeri, iktisadi, bilişim vd. 

ilişkilerinin mekânsal yansımalarının sonsuz kombinasyonundan meydana 

gelmektedir. Yer kavram olarak sınırsız, belirsiz, bağlantısal iktidar temsilleri-

nin akışkan ilişkilerinin yansımasıdır (Hubbard, P. ve Kitchin, R., 2018:43). 

“Farklılaştırılmamış mekânı ‘yer’e dönüştüren şey onu daha iyi tanımaya 

başlamamız ve ona bir değer atfetmemizdir.” ve “Mekân hareketi mümkün 

kılar, yer ise mekânda bir duraklamadır.” (Tuan 1974,1977) 

Tuan’ın mekân ve yer söylemleri arasında kurduğu ilişki, özne özelinde-

ki anlamlarla mümkün kılınmaktadır. Fiziksel bir hacmin özneli anlamı olan 

mekân ‘duyumsal yakınlık hali’ ile ‘yer’e dönüşmektedir. Mekân ve zaman kav-

ramı öznenin algıları doğrultusunda birbirinin sınırlarını aşar. Bu sebeple ‘ar-

dıl anların oluşturduğu hareket’ kavramı mekânın algılayıcısının yegâne öncül 

eylemi olarak adlandırılmaktadır. Ancak yer, hareketi oluşturan anların kendi 

içerisindeki tekil zaman ve mekânı içeren ‘hatıra’larla öznenin algısında kendi 

söylemini yaratır.  

Husserl’e göre ‘ten’ ve ‘Yer’, ’Zemin2’ ve ‘beden’ kavramları birlikte dü-

şünülmesi gerekilen kavramlardır (Husserl, 2003). Beden kavramının özne-

leşmesiyle birlikte ten kavramı ile zarflanması, şeylerle algının sağlanmasında 

                                                           
1 Norberg Schulz’un ilk olarak yerin vaoluşsallığına atfettiği latince kökenli bir tanımlama olan 
Genuis Loci-Yerin Ruhu kavramının bir diğer yönelimi ‘aidiyet’ kavramı yazar tarafından -
duyumsal yakınlık hali- ile tanımlanmıştır. 
2 Husserl tarafından açıklanan ‘zemin’ kavramı yazar tarafından fiziksel bir son örtü kabul edil-
miştir. Bu kavram fiziksel açıdan mekân kavramı ile ilişkilendirilmiş olup çalışmada yer almıştır. 
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öncül varlık olarak ‘ten’i tartışmaya açmıştır. Bedendeki yaşamsal belirtilerin 

tanıklığında olan ‘ten’ ile Husserl’in ‘yer’ kavramındaki benzerliğine dikkat 

çekilmelidir. Çünkü ‘şeylerin teni’ ‘dünyanın kalınlığı’dır. ‘Zemin’ yerin görün-

meyen teni gibi özneler ve şeyler arasındaki bağı kurmakta ve mekânın özne 

ve nesneleri için kendi tenini okutmaktadır. Dünyada olmak hali kavramı da 

‘yer’ kavramının tanımlanmasına katkıda bulunmaktadır. Öyle ki bu katkı algı-

sal inancın konusunu da içermektedir.  

 

3. Sonuç Yerine: Bedensel Mekânsallık-Zamansallık 

Bedensel mekân-zaman fiziksel mekân-zaman kavramına içkin ve ondan 

başkadır. Gölgenin güneşten bağımsız düşünülememesi gibi bedensel mekân 

da fiziksel mekânın güneşidir. Güneşin olmadığı yerde gölgeyi bulamamak hali 

bedeni olmayan mekânın varlık ilişkisi ile özetlenebilir. “Bedensel uzam, 

önünde varlıkların belirdiği bir varlık-olmayış (non-etre) alanıdır.” (Direk Z, 

2017:117) Bedensel mekânın sarmaladığı biçim dünyada var olan vücut olarak 

tanımlanabilir. Bu vücut aynı zamanda deneyim ve algılarıyla fiziksel mekânın 

da hem tüketicisi hem de üreticisi olmaktadır. İşte bu bedensel ve fiziksel 

mekân aralığı mekânsallığın meydana getirdiği tüm olasılıkları yaşatmaktadır.  

 

Şekil 2. Beden-ten ve mekân-yer düalitesindeki ilişkiler ağı: Algı haritası 

(Yazar tarafından oluşturulmuştur.) 

 
 

Şekil 2’yi yorumlamak gerekirse ontolojik ten kavramı varoluşsal köke-

nin temsilcisi olarak algıların ilk toplandığı, yaratıldığı, yönetildiği ve aktarıldı-

ğı bir merkez görevi görmektedir. Fiziksel sınırları ile özneyi ya da nesneyi 

zarflamasının ötesinde varoluşsal sınırıyla yer ile düalitesini korumaktadır. Bu 

düalitik sınır birbiri içinde eriyen ve birbiri için var olan mekânsal aidiyet kav-

ramını akıllara getirmektedir. Aidiyet, ontolojik tenin algısal inancında var 

olurken, mekânsallık ise mekânı oluşturan tüm söylemlerin detaylarında ken-

dine yer edinir. Bedenin -bir yerde olmak hali- kuramsal açıdan düşünülürse, 

mekânın üretimi ve tüketimi arasındaki sürekli ilişkinin ürünü olması ile 
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mekânın fiziksel açıdan bir bedene sahip olması gerektiği arasındaki bağdan 

ileri gelmektedir.  

 Beden mekân ve yer kavramlarındaki fiziksel ve varoluşsal sınırların 

kesiştiği nokta: “Benim şeylere, şeylerin bana açılması” noktasıdır. Emre Şan’ın 

da dediği gibi “çünkü biz aynı tensel kumaşa aitiz” (Şan ve Direk, 2016:192). 
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Elif AKTAŞ 
 

ÖZET: Okul öncesi eğitim, 0-6 yaş arasını erken çocukluk dönemini kapsayan 

çocuğun her yönden hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Okul öncesi eğitim, erken ço-

cukluk döneminin gelişim özelliklerini desteklemek adına çocuklar, aileler ve toplum 

için oldukça faydalı ve önemli bir eğitim dönemidir. Yapılan araştırmalar; okul öncesi 

eğitim alan çocukların diğer çocuklara kıyasla, gelecekte okul başarılarının daha yük-

sek olduğunu sosyal, duygusal, zihinsel, sözel, fiziksel gelişimlerinde ve yaratıcılık 

konusunda daha yetkin olduklarını göstermiştir. Dolayısıyla okul öncesi eğitim çocu-

ğun gelişimini büyük ölçüde desteklediği için çok önemlidir hatta zorunlu hale gelmiş-

tir. 

Okul öncesi eğitim çocuk üzerinde bu denli etkiliyse eğitim ortamının da o denli 

etkili olduğu sonucu çıkmaktadır. Eğitim ortamları olumlu bu etkileri tamamlayıcı 

şekilde oluşturulmalıdır. Çünkü çocuklar eğitim ortamında sosyal, duygusal, sözel, 

fiziksel ve zihinsel yönden gelişirken çevresiyle sürekli etkileşim içerisindedir. 

Özellikle de fiziksel ve zihinsel gelişimin henüz tamamlanmadığı erken çocukluk 

döneminde çevresel etkenler büyük önem taşır. Bu nedenle, çocuğun değişen gereksi-

nimlerini karşılayacak, çok yönlü gelişimini çeşitli uyarıcılarla destekleyecek, görsel 

algı gelişimine uygun mekânların tasarlanması gereklidir (Çukur, Delice, 2011: 25). 

Anahtar Kelimler: Okul öncesi eğitim, eğitimde verimlilik, renk ve mekân iliş-

kisi. 

 

The Relationship of Color and Space on Productivity in Preschool Educa-
tional Institutions 

 

ABSTRACT:  Preschool education is the period in which the child between the 

ages of 0-6 and early childhood shows rapid development in all aspects. Preschool 

education is a very useful and important education period for children, families and 

society in order to support the development characteristics of early childhood. Rese-

arches done; has shown that children who receive preschool education have higher 

school success in the future compared to other children, and are more competent in 
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their social, emotional, mental, verbal, physical development and creativity. Therefore, 

preschool education has become very important and compulsory since it supports the 

development of child. 

If pre-school education is so effective on the child, it is concluded that the edu-

cation environment is so effective. Educational environments should be created to 

complement these positive effects. Because, while children develop in social, emotio-

nal, verbal, physical and mental aspects, they are in constant interaction with their 

environment. 

Environmental factors are especially important in early childhood, when physi-

cal and mental development have not yet been completed. For this reason, it is neces-

sary to design spaces that will meet the changing needs of the child, support their ver-

satile development with various stimuli, and suitable for visual perception develop-

ment (Çukur, Delice, 2011: 25). 

Key Words: Preschool education, productivity in education, color and space re-

lationship. 

 

1.GİRİŞ 

Mekân, sahip olduğu tasarım içeriğine ve işlevine göre kullanıcısı üze-

rinde destekleyici, sınırlandırıcı ya da yönlendirici etkiler yapmaktadır. 

Mekânın bu özellikleri çalışma ortamları için de geçerlidir. Okul öncesi eğitim 

mekânları oluşturulurken çocuk gelişimine katkıda bulunan renk kavramına 

gerekli önem gösterilmemektedir. Oysaki çocuklar, gelişim özelliklerine uygun 

ve doğru renk kullanılarak herhangi bir olay, iş, eylem, faaliyet ve etkinliklere 

dikkat etmesi, güdülenmesi sağlanabilir. Konu renk olunca ışığı renkten ayrı 

tutmak mümkün değildir. Işıksız, karanlık bir odada renk ortadan kalkar bu 

sebeple ışık rengin algılanabilmesi için çok önemlidir. Işık, renklerin etkisini 

değiştirebilir. Bu sebeple okul öncesi eğitim mekânlarında renklerin olumlu 

etkilerinin oluşumunda ışık faktörünün de düşünülmesi önemlidir. 

Bu nedenle makale kapsamında, fiziksel ve zihinsel gelişmenin hızlı ol-

duğu erken çocukluk dönemine odaklanılarak, Çukur ve Delice, 2011’in çalış-

malarına paralel olarak; çocuğun görsel algısı ortaya konularak, ilgili literatür 

bulguları ışığında çocuğun görsel algı gelişimine uygun, okulöncesi eğitim ku-

rumların mekan tasarımı üzerine renk, renk-ışık konusunda öneriler gelişti-

rilmiştir.  

2. OKULÖNCESİ EĞİTİM VE BU DÖNEMDEKİ ÇOCUK GELİŞİMLERİ 

“Erken Çocukluk Eğitimi” olarak da adlandırılan okulöncesi eğitim, çocu-

ğun doğumundan, ilköğretime başladığı güne kadar geçirdiği 0-6 yaşları kap-

samına alan ve çocukların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğ-

rultusunda gerçekleştirmeye çalışan, duyguların gelişimini ve algılama gücünü 
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arttırarak akıl yürütme sürecinde çocuklara yardımcı olan ve yaratıcılığını 

geliştiren; çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılı-

ğını sağlayan; kendini ifade etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve 

bağımsızlık kazanmasına olanak sağlayan, sistemli bir eğitim sürecidir (Yılmaz, 

2003; OÖEGM, 2006). 

Okullar, toplumların değerlerini, dünya görüşlerini ve eğitim anlayışları-

nı yansıtan mikro modellerdir (Gür ve Zorlu, 2002). Bu açıdan bakıldığında, 

okul binaları da bir kentin, toplumun simgeleri, göstergeleri olmaktadır. Psiko-

loji kuramlarının buluştuğu ortak konulardan biri, gelişim süreçlerinin ve okul 

öncesi döneminin kritik önemini ve yaşamın sonraki yıllarını etkileme gücünü 

vurgulamalarıdır (Karaküçük, 2008: 318). 

Okul öncesi dönem; çocuğunun psikomotor ve algı gelişiminin tamam-

lanmasına en üst seviyede katkı sağlayacak dönem olarak kabul edilmektedir 

(Gürkan, 2009). 

Okul öncesi eğitimin, çocuğa farklı gelişim alanlarda(sosyal, duygusal, fi-

ziksel, sözel vb.) kazandırdığı becerileri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

Sosyal olarak, çocuklar oyuncakları paylaşmayı, yetişkinin ilgisini, yiye-

cekleri, etkinlik malzemelerini paylaşmayı, karşılıklı konuşmayı öğrenirler. 

Ayrıca yaşıtlarıyla oluşan çatışmaları ve ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları 

çözümlemeyi öğrenirler. Kendini nasıl? ve ne zaman? koruyacağını, kendinden 

küçüklere yardımcı olmayı diğer çocukların hakkına saygı göstermeyi de öğre-

nirler. Bunlar neticesinde çocuk ilerki yaşamında karşılaşacağı sorunları daha 

kısa sürede çözmesine katkıda bulunarak problem çözme becerisini arttıracak-

tır. Ayrıca toplu yaşamın gerektirdiği sınırları ve kuralları (gelen misafir nasıl 

karşılanır? Sınıfa giren öğretmen nasıl karşılanır? Nasıl yemek yenmeli-

dir?...gibi) da öğrenilir. 

Duygusal olarak, kendi işini kendisi yapması, sorunları kendisi halletme-

si ve bazı kararları kendisinin vermesi sayesinde kendine güveni artar. Anne, 

babadan ayrı kalabileceğini, onlar yokken kendi kendine yetebileceğini dene-

yimleyerek kendi başına birey olduğunu fark eder. Bu da çocukta özgüven ve 

bağımsızlık duygularını arttırır. 

Fiziksel olarak, kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyet-

lerin düzenli yapılması sonucu ince motor becerileri gelişir. Ayrıca koşma, zıp-

lama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de kaba motor becerileri gelişir. 

Zihinsel olarak, nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yap-

ma ve fikirler üretme gibi matematik ve bilim becerilerini kazanır. Taklit, haya-

li oyunlar ve canlandırma gibi etkinliklerle hayal gücü, yaratıcılığı gelişir. 
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Sözel olarak, arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak dil becerilerini 

geliştirir. Kitapları incelemek, kitaplardaki boyama ve çizimleri yapma gibi 

faaliyetlerle de erken okuma ve yazma yetilerinin geliştirir. Ayrıca okul öncesi 

eğitimde yapılan bu faaliyetler dikkat ve konsantrasyon gerektirmektedir, ço-

cuğun beyninin bu fonksiyonlarının da gelişmesine katkıda bulunmuş olunur. 

Okul önce eğitimde, bu konuda sorun yaşayan çocukların erken fark edilmesi 

ile ilköğretim eğitimine başlamadan önce gerekli önlemlerin almasını sağlar. 

Çocukların en çok vakit geçirdiği, özenle hazırlanmış etkinliklerle hayata 

hazırlandıkları okul öncesi eğitim ortamında; iç mekânın da aynı özenle çocu-

ğun tüm gelişim alanlarını destekleyecek nitelikte tasarlanması gerekmekte-

dir. Bahsedilen gelişimlerin tam ve doğru öğrenmelerin olması, iç mekân tasa-

rımın eğitim programı ile paralellik göstermesi ile mümkündür. 

 

3. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRSEL ALGI 

Genel anlamda zihinsel bir süreç olan algılama, duyu organları-

na/alıcılara gelen uyarıcılara zihinde anlam verilmesi; uyarıcıların yorumlan-

ması ve örgütlenmesidir (Mangır ve Çağatay, 1987; Tuğrul vd., 2001). Algıla-

manın sadece duyumların bir işlevi olmadığı; birbirleriyle etkileşim içinde olan 

iki boyutun sonucunda oluştuğu üzerine görüş birliği bulunmaktadır. Buna 

göre, dış dünyayı oluşturan nesnelerin gerçek öz nitelikleri ile bireyin geçmiş 

deneyimleri, değer yargıları, gereksinimleri, davranışları, beklentileri algıla-

masını etkiler (Genç ve Sipahioğlu, 1990; Morval, 1985). Algılama, tüm duyula-

rın etkileşimi ile gerçekleşir, ancak görsel algılama diğer algılar içinde en etkili 

ve en güçlü olanıdır. Algı yeteneği üzerinde çalışan araştırmacılar, bebeklik 

döneminde en çok görsel ve işitsel algının etkili olduğunu belirtmişlerdir. Be-

bekler yaşamın ilk yılı içinde öğrenmelerinin % 98’ini görsel algıyla sağlarlar 

(Kılıç, 2004). Göz; renk, ışık, konum, boyut, hareket, perspektif gibi çeşitli du-

yumları algılamayı sağlayan bir organdır ve görsel algılama, bireyin gördüğünü 

kavrama yeteneğidir (Kılıç, 2004). 

Görsel algı konusunda bazı tesler geliştirilmiştir. Dr. M Frostig öğrenme 

güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık 

gösterdiklerini izlemiş ve klinik tecrübelerine dayanarak kendi adını verdiği 

testi ve programı geliştirmiştir. Kitapçıklardaki tüm etkinlikler görsel algının 

beş alanına yönelik olarak hazırlanmıştır. M. Frostig görsel algılamayı beş 

alanda incelemiştir: 

1. Göz-motor koordinasyonu 

2. Şekil-zemin algısı 
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3. Şekil sabitliği 

4. Mekânla konumun algılanması 

5. Mekân ilişkilerinin algılanması 

 

Resim 1. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Etkinlik Örneği. 

 
Resim 2. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Etkinlik Örneği. 
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Resim 3. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Etkinlik Örneği. …Uzun 

ve kısa dikdörtgenleri farklı renk kalem ile işaretleyiniz… 

 
 

Resim 4. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Etkinlik Örneği. 

…Gördüğünüz oyuncak bebekleri işaretleyiniz… 

 
Resim 5. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Etkinlik Örneği. …. Dans 

eden kızları farklı renk kalemle çiziniz… 

 
Güç öğrenen çocukta, güçlük beyinin görsel verileri yorumlamasındaki 

yetersizlikte yatmaktadır. Merkezi sinir sisteminin iyi çalışmaması nedeni ile 

görebilen ancak ayırt edip hatırlayamayan ve sözcükleri yorumlayamayan çok 

sayıda çocuk olabilir. Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırla-

ma, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda bu 
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durum geometrik şekilleri yapamama, şekil-zemin karıştırma, nesneleri değiş-

tirme ve yönlendirmedeki eksikliklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu 

problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir. Görsel yetersizliği 

olan çocuğun öğrenme sürecinde ciddi bir özür vardır (Whirter, Acar, 1984: 

48). 

Görsel algı gelişimin çocukların ilerde akademik yaşantısını ne denli et-

kilediği ortadadır. Bu sebeple görsel algıyla ilişkili olarak, kullanılan nesnenin-

mekânın (uyarıcının) rengi-ışığı, boyutu-büyüklüğü (geniş-dar, yüksek-alçak), 

formu-biçimi (köşeli-yuvarlak), dokusu (sert-yumuşak), konumu-yönü, fonksi-

yonu vb. önemlidir. Çocuğun hangi yaşlarda neyi öncelikle algıladığının bilin-

mesi ve mekânın buna uygun tasarlanması, çevresiyle daha kolay iletişime 

girmesini sağlayacaktır. Talen ve Coffindaffer (1999), konuyla ilişkili yapılmış 

çalışmaları, çocukların kentsel ve banliyö çevrelerini anlama (çevre bilgisi); 

çocukların çevresel tercihleri; çocukların mekânsal bilgisini elde etme; çevre-

nin çocuklar üzerindeki etkisi olmak üzere dört kategoride gruplandırmış ve 

çoğu araştırmanın ilk iki kategoride olduğunu belirtmiştir. Sivri (1993), çocuk 

davranışı ve onun çevresiyle ilişkileri üzerine literatür çalışmalarının, sosyal 

ve fiziksel çevrenin çocuklar üzerindeki etkileri; çocukların tasarlanmış çevre-

lerdeki davranışı ve beklentileri üzerine yoğunlaştığını söylemiştir. Daha genel 

bir gruplandırma yapılacak olursa; “ilgili çalışmaların ‘mekân estetiği’ ve 

‘mekân bilgisi’ olmak üzere temelde iki grupta toplandığı; ancak çalışma so-

nuçlarının yaş grupları, cinsiyet ve kültürel farklılıklar nedeniyle birbirleriyle 

karşılaştırılma olanağına sahip olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla genel ge-

çer tasarım kriterleri saptanamamaktadır” (Çukur, 2009: 215). 

 

Resim 6. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitimi Etkinlik Örneği. 
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Görsel algı ile ilgili yapılan araştırmalara göre, okul öncesi çocuklarının 

görsel algı becerilerinin geliştirilmesinde, uygulanan okul eğitim programı 

dışında verilen, “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Eğitim Programı”nın çocukların 

görsel algı düzeylerini olumlu yönde desteklediğini göstermiştir. İleriki okul 

yaşantılarında, özellikle okuma-yazma öğrenmede etkili olan görsel algılama 

becerisinin küçük yaşlardan itibaren desteklenmesi, çocukların okul olgunlu-

ğunu kazanmada etkili olacaktır. Bu nedenle, görsel algıyla ilişkili olarak geli-

şimsel destek sağlayacak bu tür programların okul öncesi yıllarından itibaren 

eğitim programlarında yer alması sağlanmalıdır ( M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi 

Yıl: 2012: 193-211). Ayrıca okul öncesi iç mekanlarının taşıması gereken kri-

terler de bu programa dahil edilmelidir. 

 

3.1. Okul Öncesi Çocuk Algı ve Algının Gelişiminde Renk 

Renk, cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum-

dur. (http://www.tdk.gov.tr) Renk, nesnelerin özelliklerinden birini belirtir 

ancak sadece bununla kalmaz. Renk aynı zamanda bir iletişim dilidir, mesaj 

verir, insanları psikolojik olarak etkiler ve yaşam biçimlerini yönlendirebilir. 

Çocuklar renk kavramını 2-5 yaşları arasında öğrenmeye başlamaktadır. 

Erken çocukluk dönemi olan bu yaş grubu okul öncesi eğitim dönemiyle ke-

sişmektedir. Bu sebeple rengin çocuklar üzerindeki etkisini de vurgulamak 

gerekmektedir ve okul öncesi eğitim mekânlarının, çocukların görsel algı ve 

diğer gelişim alanlarında olumlu yönde katkıda bulunacak renklerle destek-

lenmelidir. 

Renkler, şiddetlerine ve insanlar üzerinde oluşturdukları ruhsal etkileri-

ne göre sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılırlar. Bize ateşi ve sıcaklığı 

hatırlatan, canlı, dikkat çeken, insana enerji veren ve canlılık hissi uyandıran 

renkler sıcak renkler olarak adlandırılır. Kırmızı, Turuncu ve Sarı renkler sıcak 

renklerdir. Bu renklerin kayısı rengi, pembe, altın sarısı gibi farklı tonları da 

sıcak renkler sınıfına girer. İnsana soğukluğu ve serinliği hatırlatan renkler 

soğuk renkler olarak adlandırılır. Suyu, havayı andıran mavi, yeşil ve mor 

renkler soğuk renklerdir. Bu renklerin, buz mavisi, gök mavisi, leylak gibi farklı 

tonları da soğuk renk gurubundandır. 

Sıcak renklerin havadaki titreşimleri daha kuvvetli olduğu için, soğuk 

renklere oranla gözü daha önce etkilediği bilinmektedir ve bu doğrultuda ço-

cukların ilk ilgilendikleri renk kırmızıdır (Güller, 2007). “The Surrey Baby 

Lab.”, 2000 yılında, bebeklikte ve erken çocuklukta renk algısını araştırmak 

amacıyla kurulmuştur. Bebeklerin, beynin hangi tarafıyla rengi sınıflandırdık-

http://www.tdk.gov.tr/
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ları; beynin rengi nasıl sınıflandırdığı; niçin bebeklerin kesin/mutlak renkleri 

tercih ettikleri, çeşitli tekniklerle (göz izleme makinesi, bebeğin başına yerleş-

tirilen elektrotlar gibi) ölçülmektedir. Bu bağlamda okul öncesi eğitim mekân-

larında da cinsiyete göre renk kullanılması gelişimlerini olumsuz etkileyecektir. 

Renklerin fizyolojik ve psikolojik etkileri (beyin dalgalarını, sinir sistemi 

fonksiyonlarını, hormonel aktiviteleri etkiler; duygusal ve estetik değerleri 

uyarır; diğer duyuların uyarılmasını sağlar; Güller, 2007) göz önünde bulundu-

rulduğunda, mekan algısındaki önemi ortadadır. Genel olarak ifade edecek 

olursak; “sıcak renkler, mekânın küçük ve sıcak, ses düzeyinin yüksek, doku-

nun yumuşak, işlevin aktif ve dışa dönük, sarf edilen fiziksel gücün az, 

mekânda geçirilen sürenin kısa algılanmasını sağlar. Uyarıcı bir etki yaratır. 

Soğuk renkler ise tam tersi koşullarda, dikkat ve konsantrasyon gerektiren 

işler için uygundur” (Güller, 2007: 21).  

Soğuk renklerin sakinleştirici, sıcak renklerin heyecanlandırıcı-

canlandırıcı etkisi vardır. Bu bilgiler ışığında renklerin işlevsel, estetik ve sim-

gesel kullanımı önem kazanmıştır. Fonksiyonları birbirinden ayırma, ölçeği 

vurgulama, hareketlilik, yön bulma, simgesel anlam, güvenlik, kimlik kazan-

dırma vb. amaçlı kullanımı tasarlanmalıdır. Örneğin çocuk hastanelerinde kor-

kunun önüne geçme, ilgiyi başka yöne çekme amaçlı kullanılabilir. Kontrast ve 

koyu renkler algıyı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, daha sakin bir ortam yarat-

mak, hareketi kontrol etmek için soğuk renk tonlarının kullanımı önerilmekte-

dir (Read, et al., 1999). 

Renklerin tavan, duvar ve döşemelerde, mekân boyutlarının algılanma-

sına etkileri şöyle özetlenebilir: 

o Yüksek tavanlar, sıcak renk ve koyu değerler ile daha alçak algılanırlar. 

o Alçak tavanlar ise soğuk renk ve açık değerler ile daha yüksek algılanırlar. 

o Yan duvarlar, soğuk renk ve açık değerler ile birbirlerinden daha uzak 

algılanırken, sıcak renk ve koyu değerler ile birbirlerine daha yakın algılanır-

lar. Karşı duvarlar, sıcak renk koyu değerler ile daha yakında algılanırken, so-

ğuk renk koyu değerler ile daha uzakta algılanırlar. 

o Döşemeler, sıcak renk koyu değerler ile kuytu ve emniyetli algılanır-

ken, soğuk renk ve açık değerler ile temizlik ve genişlik etkisi uyandırırlar. 

Tavanda, duvarda, döşemede, sıcak açık ve koyu değerler ile soğuk açık 

ve koyu değerlerin kullanılması sonucu bireyde uyanan psikolojik etkiler Tab-

lo1.’de görülen şekilde özetlenmiştir. 
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Tablo1: Sıcak ve Soğuk Renklerin Açık-Koyu Değerlerinin Bireyde 

Uyandırdığı Psikolojik Etkiler (HEUSER,1976: 141). 

 

Renk Türleri Sıcak Renk Soğuk Renk Sıcak Renk Soğuk Renk 

ve Değerleri Koyu Değer Koyu Değer Açık Değer Açık Değer 

TAVANDA Kasvetli, Kapatıcı, Manevi Baskı Yükseltici 

 Tehdidkar Örtücü Verici  

DUVARDA Çevreleyici, Soğuk Hareketlendirici Yönlendirici, 

 Sarıcı   Serin 

DÖŞEMEDE Tutucu, Ağır Yükseltici, Emniyetsiz, 

 Sağlam,  Kaldırıcı Koşmaya 

 Emniyetli   Teşvik Edici 

     

 

Aşağıdaki okul öncesi eğitim iç mekân tasarımlarında kullanılan renkler 

çocukların görsel algısını destekleyecek doğru tercihler yapılmıştır. 

      

Resim 7. İdeal Okul Öncesi İç Mekân Tasarımı. 

 
 

Resim 7’ deki görselde; zemin döşemesi sıcak tonlarda orta değerde ah-

şap kullanılarak mekân emniyetli duygusunu hissettirmektedir. Duvarlarda 

acık tonda mavi kullanılmış bu sayede mekân daha geniş, ferah ve sakinlik 
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hissedilmektedir. Mekânda genel olarak soğuk renkler tercih edilmiştir, yeşil 

de soğuk renktir ama burada kullanılan yeşilin içindeki sarı oranı fazla oldu-

ğundan yeşilin sıcak tonu tercih edilmiştir. Böylece mekânda sıcak ve soğuk 

renkler dengeli bir şekilde dağıtılmıştır. Mekân donatı elemanlarında acık 

renkli ahşap kullanılarak dikkat dağınıklığı engellenmek istenmiştir. 

 

Resim 8.  İdeal Okul Öncesi İç- Mekân Tasarımı. 

 
 

Resim 8’ deki görselde; zemin, duvar, tavan ve mekân donatı elemanla-

rında kullanılan renklerçocukların görsel algısını destekleyici, öğrenmeyi ko-

laylaştırıcı ve olumlu duygulara yönlendirici niteliktedir. Mekânda kullanılan 

her şey birbiriyle uyum içinde bütüne hizmet etmektedir. Soğuk renkler kulla-

nılmıştır. İdeal olan sıcak-soğuk renklerin birlikte kullanılmasıdır. Soğuk renk 

olan yeşilin sıcak tonu kullanılarak denge kurulmuştur. 

 

Resim 9.İdeal Okul Öncesi İç Mekân Tasarımı. 

 
Resim 9’ daki görselde; Sıcak ve soğuk renkler bir arada kullanılarakha-

reketlilik, canlılık ve sakinlik, dikkat ve konsantrasyon duygularında denge 
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kurulmak istenmiştir. Kullanılan renkler ton olarak doygun, parlaktır. Bunun 

nedeni çocukların mekânı sevmesi, aidiyet hissetmesi, çocuğa hitap etmesi 

içindir. Tavan ve duvarlarda renk olarak beyaz kullanılması dikkat ve öğren-

melerini desteklemesi açısından doğru tercihtir. 

Aşağıdaki okul öncesi eğitim iç mekân tasarımlarında kullanıla renkler 

çocukların görsel algısını olumsuz yönde etkileyecek tercihler yapılmıştır. 

 

Resim 10. İdeal Olmayan Okul Öncesi İç Mekân Tasarımı. 

 
 

Resim 10’ daki görselde; zeminde koyu mavi kullanılmıştır. Zeminde çok 

koyu renk kullanılması mekân küçük olduğu için karanlık, kasvetli bir atmos-

fer oluşturmuştur. Bu bakımdan zemin rengi ve tonu doğru değildir. Mekân 

donatı elemanlarının gelişigüzel yerleştirilmiş hissiyatı uyandırmaktadır. 

Bununla birlikte duvarlara asılan materyallerin de gelişigüzel yerleşti-

rilmiş oluşu, mekânı dağınık, kafa karıştırıcı göstermektedir. Çocuklar bu 

mekânda dikkat gerektiren etkinliklerde oldukça zorlanacaktır. Görsel algı 

gelişimleri için olumsuz bir durumdur. Mekânda sıcak ve soğuk renkler kulla-

nılması önerilmektedir fakat görüldüğü üzere amaçsız bir şekilde kullanıldı-

ğında ortaya doğru bir sonuç çıkmamaktadır. Sıcak ve soğuk renklerin tek ba-

şına kullanılması yeterli değildir. Duvarlara asılan materyaller, donatı eleman-

ların renkleri ve yerleşimi ve kullanılacak renkler birlikte düşünülerek bütün 
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algısı oluşturulmalıdır. Sonuç olarak çocuklar bu mekânda gerçekleştirilen 

etkinliklerde zorlanacak ve uzun süre kalmak istemeyecektir. 

 

Resim 11. İdeal Olmayan Okul Öncesi İç Mekân Tasarımı. 

 
 

Resim 11’ deki görselde; iç mekân tasarımı kırmızı üzerine kurulmuştur. 

Duvar rengi olarak da kırmızının açık tonu olan pembe kullanılarak kırmızı 

etkisi devam ettirilmiştir. Kırmızı sıcak renktir, hareketlilik, canlılık kazandırır 

fakat eğitim iç mekânında bu kadar baskın kullanılması sürekli hareket dürtü-

sü oluşturacak ve dikkat, sabitlik gereken aktivitelerde çocuklar için sıkıntı 

oluşturacaktır. Ayrıca çocuklarda sürekli açlık hissi de oluşturabilir. 

Renk dışında gün ışığının, özellikle çocuk odası için önemi sıkça vurgu-

lanmaktadır. Renkle birlikte daha parlak ışığın, yakın iletişimi daha fazla teşvik 

edebildiği de söylenmektedir (Read, et al., 1999). 

 

3.2. Okul Öncesi Çocuk Algısı ve Algının Gelişiminde Işık ve Renk Etkisi 

İnsan gözü, dalga boyu 380 ile 780 nanometre arasında bulunan ışınım-

lara duyarlı olduğundan, bu dalga boyları arasındaki ışınımlara IŞIK denmek-

tedir (Sirel, Şazi). Renk ise ışığın bir vasfıdır, ışık frekansının belli bir orandaki 
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yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkmaktadır ve algılarla ilgili bir oluşumdur 

(Anonim). 

Aydınlatma iç mekân tasarımlarında biçim ve malzemenin oluşumundan 

sonra uygulanan ama önceden diğer öğelerle birlikte tasarlanmış bir öğedir. İç 

mekânda biçim, malzeme ve aydınlatmanın birlikte düşünülerek tasarlanması 

bu aşamada önem kazanmaktadır. Çünkü, ışık, iç mekanda kullanılan en etkin 

şartlardan biridir. Aslında yapılacak aydınlatma ile formlar, malzeme renkleri 

gibi mekânı oluşturan ana öğelerin etkilenmesi, aydınlatmanın ne denli önemli 

olduğunu ortaya koymaktadır (Göler, 2009). 
Günümüz aydınlatma biliminde genel kalite karakteristikleri içerisinde 

gün ışığına uyum, bireyler üzerindeki etki önemli parametrelerdendir. Dolayısı 
ile aydınlatılacak mekânda bireyler üzerinde uygun etkileri yaratacak olan 
renklerin seçimi son derece önemlidir. Renklerin algılanması ışık kaynaklarına 
bağlı olduğundan, seçilen ışık kaynaklarının renkleri ve renk geri verim en-
deksleri tasarımın önemli kriterlerindendir. Yine mekânların renk seçiminde 
renk yansıtma faktörü ve iklim göz önünde tutularak seçim yapılmalıdır. Soğuk 
ülkelerde, sıcak renkler, sıcak ülkelerde ise soğuk ve serinletici renklere yer 
verilmelidir. Eylemler ve renk arasındaki ilişkilerin doğru kurulması sonucu 
görsel konforun sağlanması kolaylaşacaktır. Bununla beraber kişilerin eylem-
leri daha kolay ve istekle yerine getirmeleri sağlanacaktır. Bu etkilerin sağla-
nabilmesi için uygun aydınlatma düzeneklerinin ve uygun ışık kaynaklarının 
seçilmesi gerekmektedir (Özbudak, Gümüş, ve Çetin). 

Çocukların kullandığı uyuma, dinlenme mekanlarında berrak ve parlak 
bir ortam yaratması bakımından kırmızı, turuncu ve sarı bazlı renkler veya, 
yeşil ve mavi bazlı renklerin açık tonları kullanılmalıdır. Bu mekânlarda, genel 
aydınlatma için tavandan yansıtarak endirekt aydınlatma kullanılmalı, kitap 
okuma için başucu aydınlatması yapılmalıdır ve dimmerlenebilir alanların 
tercih edilmesi faydalı olur. Ayrıca okurken gözü yormayacak bir aydınlatma 
olmasına da dikkat edilmelidir (Özbudak, Gümüş ve Çetin). 

İç mekânlarda eylem özelliklerine göre uygun renklerin ve aydınlatma 
düzeneklerinin seçilmesi gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle ele alınan 
mekândaki eylemlerin nitelikleri incelenir. Ardından renklerin psikolojik etki-
leri göz önüne alınarak uygun renkler belirlenir. Aynı zamanda mekânın özel-
liğine bağlı olarak aydınlatma sisteminden beklenen özellikler de tespit edil-
melidir. Bu işlem sırasında uygun ışık kaynak rengi belirlenir (Özbudak, Gü-
müş ve Çetin). 

Aşağıdaki görseller uygun ışık kullanımına örnek okul öncesi eğitim iç 
mekân tasarımlarıdır. 
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Resim 12. doğru Aydınlatılmış Okul Öncesi İç Mekân Tasarımı. 

 
Resim 12’ deki görselde; büyük ve geniş pencereler kullanılarak gün ışı-

ğından olabildiğince yararlanmak amaçlanmıştır. Mekân tasarımında kullanı-

lan renkler gün ışığında daha etkili olmaktadır. Bu durum doğru bir yaklaşım-

dır. Gün ışığı ya da beyaz ışık boyama, çizim, okuma gibi etkinliklerde çocukla-

rın gözlerini yormayacaktır. Mekân ferah, temiz hissi uyandıracaktır. 

 

Resim 13. doğru Aydınlatılmış Okul Öncesi İç Mekân Tasarımı. 

 
 

Resim 13’ teki görselde; gün ışığından doğru bir şekilde yararlanılmadı-

ğından ve aydınlatma eksikliğinden oyun alanı, kasvetli hale gelmiştir. Oysaki 

oyun alanlarının neşeli, harekete teşvik edici, sıcak renklerden oluşması gere-

kir. Bu mekânda sıcak renkler kullanılsa dahi yetersiz ışık olduğundan isteni-

len hareket sağlanamayacaktır. 

 



KEMAL ÇİFTYILDIZ – ELİF AKTAŞ 

 

 202 

3.3. Okul Öncesi Dönemde Çocuklarda Renklerin Psikolojik Etkileri 

Renklerin, tür, değer, doygunluklarına göre değişen sıcaklık, soğukluk, 

aktiflik, pasiflik, hafiflik, uyarıcılık, dinlendiricilik, sevinç, üzüntü gibi pek çok 

psikolojik etkileri olduğu günümüzde de deneylerle kanıtlanmıştır. Çeşitli kül-

türler ve inanç sistemlerinde renklerin canlılar üzerindeki etkilerinden fayda-

lanılmış, renklerle meditasyon teknikleri kullanılmış, bir enerji şekli olan renk-

lerle notalar arasında bağlantı kurulmuştur. Bu nedenle tasarımcının renk 

algısı ve rengin meydana getirdiği psikolojisini iyi bilmesi, verilmek istenen 

anlam veya imgenin güçlenmesini sağlayacaktır. Renk türlerinin psikolojik 

etkilerinden bahsederken ifade edilmesi gereken bir konu da, bir rengin hem 

pozitif hem negatif özelliklerinin olabileceğidir 

(Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005: .391-402).  

 

Örneğin; KIRMIZI: 

Bir ifade aracı, duyguların bir karşılığı olarak bize bazı anlamlarla görü-

nür. Bu anlamlar her zaman, sözel açıklık kazanamasalar da bizi ruhen etkiler. 

Bu nedenle mekânlarda kullanılan kırmızı, yarattığı ruh haliyle, psikolojik etki-

leşimleri ortaya çıkarır. Kırmızı bir gül, gerçek sevginin geleneksel bir ifadesi-

dir, ancak kırmızıyı görmek, kontrolü kaybetmek anlamına da gelebilir. Pozitif 

bir renktir, hayatın rengidir, fakat aynı kırmızı, bilinç altında olsa bile kanlı ve 

şiddete dayalı kurumları, hırs, tutku, kızgınlık sonucu ortaya çıkan savaşları da 

ifade eder. Bu nedenle kırmızı, kaosun rengidir ve gerçekte, uygun tonlarda ve 

oranlarda kullanılmamışsa, bir mekân içerisinde de kaosa neden olabilir. Dik-

kat edilmesi gereken önemli bir nokta renklerin pozitif-negatif etkilerini kont-

rol altına alabilmek için kullanılacak renk türünün, doymuşluk ve değerinin 

taşıdığı anlam açısından büyük öneme sahip olduğudur (Ç.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, 2005:.391-402). 

 Tutkunun rengi olan kırmızı, dikkat arttırıcı, ilgi çekici, hareketlilik sağ-

layıcı, beyni çalıştırıcı, heyecan verici, sağlık, canlılık, aşk, zafer hissi, enerji, 

cömertlik, fedakârlık, ihsan, acıma, cesaret, güç, hayat dolu, ısıtıcı etkiler taşır. 

Abartılması halinde sertlik ve şiddet, tehlike, rahatsız edicilik, zulüm, günah 

ifade edebilir. 

 

UÇUK PEMBE 

Nezaket, yumuşaklık, tatlılık, çekingenlik, mahcubiyet, muhafazakârlık 

duygusu telkin eden bir renktir. Özellikle kız çocukların en sevdiği renktir. 

Okul öncesi iç mekânda kullanılabilir ancak tasarım bu renk üzerine kurulma-

malıdır. Bunun sebebi aileleri tarafından kız çocukları pembe, erkek çocukları 
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mavi renge maruz bırakılır bu durum çocukta; pembe ve mavi renge karşı kız 

rengi, erkek rengi olarak yanlış algı oluşturmaktadır. Pembe ağırlıklı bir iç 

mekân erkek çocuklarında kız sınıfı algısı oluşturacaktır. Cinsiyet ayrımına 

neden olacak renklere dikkat edilmelidir. 

 

TURUNCU 

Neşe verici, ısıtıcı, birlik olmaya yönlendirici, çok kullanıldığı durumlar-

da huzursuz edici, zenginlik, ışık ve verimliliği temsil eden bir renktir. Önsezi-

nin, duru sevincin, dengeli gücün sembolü turuncu, iyimserlik yayar. Okul ön-

cesi iç mekânlarda çok büyük alan olmayacak şekilde kullanılması uygundur. 

 

SARI 

En ışıklı, hareketli, parlak ve neşeli renk olan sarı, zenginlik, bolluk, şeref 

ve sadakati hatırlatır. Sarı entelektüel olma, yöneticilik, hırs, iddia ve özgürlük-

tür. Canlı sarı, kişiyi aktif yapar, solgun sarıysa, dinlendirir ve gevşetir. Renk 

terapistlerine göre bu renk, tüm renkler arasında genel kas sinirlerinin gücünü 

arttıran tek renktir. Ağırkanlıları canlandıracak ve sinirleri uyaracaktır. Sarı, 

anlamayı keskinleştirir ve akıl işlevlerini arttırır. Okul öncesi iç mekânda kul-

lanılması uygun bir renktir özellikle dikkat çekilmek istenen durumlarda kul-

lanılabilir. Ayrıca, sarının açık tonları, alanları genişleterek büyütür. Zihin uya-

rıcı etkisi olan ve iletişim kurmayı kolaylaştıran bu rengin aşırıya kaçılması 

halinde vandalizm, kıskançlık, hastalık, mantıksızlık, şüphe ve güvensizlik, 

sorumsuzluk, uçukluk getirir. 

 

KAHVERENGİ 

Toprak ana ve ağaçların rengi olan kahverengi, yeşil gibi yaşamın ye-

şermesini değil, olgunluğu temsil eden yatıştırıcı bir renktir. Ayağı yere basan, 

kararlı, ketum bir davranışa yönelticidir ve ciddiyet simgeler. Açık tonları okul 

öncesi iç mekânların özellikle duvar renginde, kullanılacak eşyaların renginde 

tercih edilebilir. Gözü yormayacak, dikkat dağıtmayacak renktir. Çok koyu ton-

ları çocuklara hitap etmez bu sebeple tavan, duvar rengi olarak kullanılmama-

lıdır. 

 

TABA 

Kahverenginin içerisinde sarı da içeren hali olduğunu düşünecek olur-

sak, kahverenginin olgunluk ve ciddiyetinin içerisine biraz daha neşe katılarak 

yumuşatılmış hali olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekçi, yönlendirici, ısrar ettirici, 

kararlılık, evcillik ve aile çekirdeğinin ideal güvenliğini temsil eder. Çocuklar 
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için oldukça ideal bir renktir. Okul öncesi iç mekânda çok aşırıya kaçmayacak 

şekilde duvarlarda, eşyalarda, pencere ve kapılarda kullanılabilir. 

 

YEŞİL 

Genel olarak yeşil ağaçların yapraklarının, çimenlerin rengi olduğundan 

serinletici ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Sessizlik, verimlilik, hayat, bü-

yüme, doğa, bilgelik ve inancı çağrıştırır. Her renkte olduğu gibi yeşilin de fark-

lı tür ve tonları farklı duygular uyandırabilir. Yeşil kendine saygı, adalet ve 

güveni temsil edebilirken, abartılması megaloman, otoriter ama küstah, alaycı 

bir ifade yayabilir. 

 

MAVİ 

Mavi, hoşnutluk, iyi niyet, merhamet, açık sözlülük, dürüstlük, esneklik, 

yumuşak başlılık, anlaşma, uzlaşma, işbirliği ve huzuru çağrıştırır. Heyecan 

giderici ve sakinleştirici etkisi vardır. Gevşemenin sevildiği ortamlarda mavi 

yansımalar bulunmalıdır. Mavi ışık, uyku getirici ağrı giderici ve kasılmayı ön-

leyicidir. Mavi, ister çok koyu, ister açık olsun, içinde özgürlük ve uyum taşıyan 

bir renktir. Koyu mavi olan lacivert renk, ciddi olmaya ve kapsamlı düşünceye 

sevk eden bir renktir. Özellikle çok solgun mavilerin bolca kullanıldığı yerlerde 

pasiflik ve tembellik hissi getireceği unutulmamalıdır. Pasif olmayan tonları 

okul öncesi iç mekânda kullanılması oldukça uygundur. 

 

MOR 

Mor, asalet, mistizm, utanç, hüzün, aşk ve aklın birleşimi, itibarın rengi-

dir. Ortaçağ Avrupa’sında aristokratların rengiydi ve saray itibarını temsil 

eden bir renk oldu. Mor, büyük alanlarda görüldüğü taktirde korkutucu ve 

huzursuzluk veren bir renk olabilir. Erguvan, haklılık, ihtişam, egemenlik ve 

asillik duygusu doğuran kişiler arasında ciddiyet ve mesafe duygusu telkin 

eder. Menekşe moru, dini otorite, kaos, ölüm, kendini adama, ilahi aşkı temsil 

eden bir renktir. Leylak rengiyse melankolik duygular telkin eder. Mor renki 

okul öncesi iç mekânda kullanılırken dikkat edilmelidir, doğru ton ve küçük 

alanlarda tasarımın etkisini yükseltme amaçlı kullanılabilir. Duvar, tavan, ze-

min renginde kullanılmamalıdır. 

 

BEYAZ 

Beyaz, bütün renkleri içinde barındırdığından birliğin ve saflığın sembo-

lü olmuştur. Bir açıklık ve şeffaflık idealini yansıtır. Geniş alanlarda kullanılabi-
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lir özellikle okul öncesi iç mekânın tavan renginde kullanılmalıdır. Mekânın 

her yerinde de beyazın kullanılması temizlik açısından kullanışlı olmayabilir. 

 

SİYAH 

Beyazın zıttı olan siyah, iyi-kötü, gündüz-gece, yin-yang, yaşam-ölüm gibi 

varolan doğal ikilemlerin ‘diğer’ rengidir. Siyah her birimizin doğasında bulu-

nan derin uyuşmazlığın sembolüdür. Bu renk, yas, pişmanlık, suçluluğu sembo-

lize edebileceği gibi, derin dinlendirici sessizlik ve sonsuzluk ya da yapısal 

kuvveti sembol eder (MARTEL,1995, s.85). Çocuklara hitap eden bir renk de-

ğildir bu sebeple okul öncesi iç mekânda kullanılması uygun değildir. Özellikle 

geniş alanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. 

Renk, mekânın işlevini ifade etmek ve gerçekleştirmek yoluyla da mekân 

algılanmasına katkıda bulunur. Bireyle mekân öğeleri arasındaki algısal ilişki-

ler, pratik işlev, estetik işlev ve sembolik işlev gibi karmaşık işlevler tarafından 

tanımlanır. Farklı renklerdeki mekân öğelerinin varlığı gözleyicinin, hangi öğe-

leri daha yakın veya daha uzakta olduğu konusunda karar vermesini engeller. 

Kırmızı, turuncu ve sarı renkler gerçekte daha uzakta iseler bile, mavi mor ve 

yeşil renklerden daha yakındaymış gibi algılanırlar. Sıcak, koyu parlak renkler, 

soğuk, açık ve mat renklerden daha yakında olarak algılanırlar. Renklerin bu 

psikolojik etkileri iç mekânda küçük–büyük, alçak–yüksek, yakın–uzak, gös-

termek için kullanılabilir (Göler, 2009). 

 

4.ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MEKÂN RENKLERİNİN GÖRSEL ALGI 

GELİŞİMİNE UYGUN TASARLANMASI 

Çocuklar gördüğü, duyduğu, yaşadığı, hissettiği her durum, olgu ve bilgi-

yi “alıcı” konumda olduklarından çevrenin olumlu ve olumsuz tüm etkilerine 

açıktır. Bu bağlamda fiziksel çevre, çocuğun gelişiminde etkin role sahiptir. 

Bilindiği gibi, çocukların yaşam çevreleri yetişkinler tarafından tasarlanır ve 

çocuklar bu tasarıma katılamazlar. Bu nedenle, inşa edilmiş bu çevreyle çocuk-

ların gereksinimleri arasında çoğu zaman uyuşmazlık vardır. Aynı ortamın 

çocuklar ve yetişkinler için yorumu ve anlamı, başka bir deyişle, bir çevreyi 

nasıl gördükleri, ne hissettikleri ve verdikleri tepkiler farklıdır (Matthews’ten 

aktaran; Sivri, 1993). Çocuğun gelişim dönemlerine bağlı olarak gelişen görsel 

algısı özellikle, çocuğun varlık alanını oluşturan “oyun” eyleminde, yani oyun 

malzemeleri ve oyun mekânı tasarımında göz önünde bulundurulmalıdır. Çün-

kü oyun, çocuğun içinde bulunduğu yaşamı kavramasıdır ve oynadıkça çocu-

ğun duyuları keskinleşmektedir. Piaget’ye göre oyun, bir uyumdur ve oyun 
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gelişimiyle bilişsel gelişim arasında yakın bir ilişki vardır (Yavuzer, 2003). Bu 

nedenle yaşlara göre oyun eğilimlerini bilmek ve çocuğun içinde bulunduğu 

her mekânda kesintisiz oyun ortamı sağlayarak, oyun gereksinimini en iyi şe-

kilde karşılamak gereklidir (Rieser, 1979). 

İşlem-öncesi dönem (2-7 yaşlar), oyun dönemine denk düşmektedir. 18. 

aydan itibaren keşif ve icat evreleri önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, çocuk-

lara çevresini keşfetme ve deneme fırsatı verilmelidir. Bu gereksinimleri doğ-

rultusunda çocuklar, farklı boyutlardaki blokları inşa etmekten ve çeşitli oyun-

cakları birleştirerek şekil oluşturmaktan haz duyarlar (Baykoç Dönmez vd 

1997’den aktaran; Kılıç, 2004). Mekânda da farklı form, farklı renk ve dokular-

da zengin uyarıcıları deneyimlemeleri sağlanmalıdır. Örneğin oyun alanlarında 

toprak, kum ve su (su ve kum havuzu) kullanımı, deneyim ve keşif olanaklarını 

arttırır. Aynı zamanda su, dokunma duyusunun gelişimini sağlayan önemli bir 

oyun aracıdır (Yavuzer, 2003). Yaratma ve kurma edimi için bitmemiş tamam-

lanmamış, hareketli (sabit olmayan) objeler ile yaratıcı oyuna olanak sunan 

donatı ve peyzaj önemlidir. Çocuk somut düşündüğünden ve nesnelerin görün-

tülerinin etkisinde kaldığından nesnelerin özellikleri önemli olmaktadır. Ge-

nellikle üç yaş çocuğu bir nesnenin ayrıntı ya da parçalarından çok bütünü 

algılamaktadır. Nesneleri tek ve belirgin özelliklerine göre sınıflandırabildiği 

için oyun malzemeleri, çocuk odası, kreş, anaokulu ve çocuk bahçesi tasarı-

mında ayrıntısı olmayan (tek parça halinde) farklı şekil, doku ve renklerde 

(özellikle ana renkler) nesneler kullanılabilir. Duvar rengi ve tekstilinde de 

bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukların yürüyebildikleri bu dönem-

de doğal dürtülerini (hareket, bulaştırma, kirletme, saldırma dürtüleri) karşı-

layacak oyun araçları kullanılabilir. Bu dürtüye yönelik olarak farklı düzlemler 

ve yükseklikler (yapay yükseltiler) oluşturulabilir. Mekânı ve mekândaki nes-

neleri değişik açılardan farklı perspektif algılarıyla görmeleri sağlanabilir. Düz, 

eğri, eğik yüzeyler, dikey, yatay objeler görsel ayırt etme kolaylığı sağlayacak-

tır. Mekânda benzer ve farklı algılar yaratılması görsel eşleştirme yaparak 

mekânı tanımlamada yardımcı olabilir. Örneğin görsel ayırt etme, eşleştirme, 

sınıflandırma, şekil zemin ayırımı, nesneler arası mekân ilişkisi ve görsel bel-

lek alanlarına yönelik renk kullanımı, mekânda görsel algıyı güçlendirerek, 

çocuğun gelişimi ve eğitiminde uyarıcı bir etki yaratır. Renklerin uyumu, kar-

şıtlığı veya kontrastlığı mekân tasarımında (binalarda renk, zeminde/ döşe-

mede, duvarda, tavanda, köşelerde ve ayrıca donatılarda) amaca uygun kulla-

nılabilir. Böylece hayal gücünü destekleyen, yaratıcı, aynı zamanda da eğlenceli 

mekânlar yaratılmış olur. Ayrıca, tasarlanan mekânlar dikkat yoğunlaştırmaya 
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yönelik çözümler de içermelidir. Örneğin, çocuğun uyarana karşı konsantre 

yeteneğini geliştirebilmesinde şekil zemin ayrımına ait çalışmaların etkili ol-

duğu ileri sürülmektedir (Reinartz ve Reinartz 1975, Frostig, et al.1966’dan 

aktaran; Tuğrul vd., 2001). Su, çocuğun dikkatini bir konu üzerine toplamasına 

yardımcı olur (Yavuzer, 2003). Uygun renk kullanımıyla da dikkat yoğunlaş-

tırma sağlanabilir. Çocuğun sürekli gelişim ve büyüme sürecinde oluşu, çocu-

ğun ve ailenin zaman içinde değişen gereksinimleri mekân tasarımını yönlen-

diren ana etkenlerdir. Fonksiyonellik, güvenlik (çevrenin tehlike ve risklerin-

den koruma) ve amaca uygunluk olarak tanımlanabilecek engelsiz tasarım, 

etrafındaki tehlikelerin henüz farkında bile olmayan bu kullanıcı grubu için 

büyük önem taşır. Yuvarlak formda mobilyalar kullanılması yaralanmaları 

azaltacaktır. Çevre algısını ve mekânsal tanımlamaları kolaylaştıracak mimari 

düzenlemeler yapılmalıdır. Mekân tasarımı ve mekândaki donatılar çocuk öl-

çeğine uygun olmalıdır. Başka bir deyişle, çocukların antropometrik ölçüleri 

göz önünde bulundurulmalıdır (Sharonov, 1980’den aktaran; Sivri, 1993). Ço-

cukların görüş/ görme alanı yetişkinlere göre daha dardır. Örneğin çocuk oda-

sında göz seviyesinde pencereler tasarlanmalı, mobilyalar çocukların boyutla-

rına uygun olmalıdır. “Çocuklara uygun boyutlarda seçilen donatılar çocukların 

yeteneklerini erkenden keşfetmelerine, çevrelerini kolay kullanmalarına ve 

böylece özgüvenlerini pekiştirmelerine olanak verir” (Öymen ve Zorlu, 

2002:23). Çok büyük ve/ veya yüksek mekânlar çocukta korku ve endişe doğu-

rabilmektedir. Mekan tasarımında bir diğer kriter estetik faktörlerle ilgilidir. 

Çocuğun estetik değerlerinin oluşması açısından mekân genel organizasyonuy-

la harmonik bir bütüne ulaşılmalıdır.  

Örneğin, sıcak ve soğuk renklerin bir arada, uyum içersinde kullanımı, 

optik, fizyolojik ve psikolojik olarak dengeli bir ortam yaratır. Öte yandan, 

mekân kullanımı (deneyimi) üzerinden çocuğa bazı değerler (örn. güven, cesa-

ret, başarı, aidiyet, özgürlük vb.) kazandırılabilir ve böylece çocuğun kendini 

keşfetmesi, kişiliğini ve kimliğini oluşturması sağlanabilir. Örneğin, mekânda 

renk kullanımı çocuk kimliğinin yansıtılmasında da etkilidir. Ergonomik boyut-

landırma çocuğa özgürlük duygusu vermektedir. Maceraya, yaratıcılığa dayalı, 

zengin uyarıcılar içeren oyun mekânları çocukların potansiyellerini ve sınırla-

rını keşfederek kendilerini tanımalarına olanak vermektedir. Kum ve su, iki 

yaşından itibaren tüm yaşlar için temel oyun malzemeleridir ve çocukların 

güven kazanmalarına yardımcı olur (Yavuzer, 2003). Uluğ’a (2007) göre, çocu-

ğun duyu organları ile uyarıları alıcılığı arasında bir denge, uyum olursa çocuk-
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ta güven duygusu gelişir. Mekân, iletişimi artırma ve dil (kavram) gelişimi için 

de önemlidir.  

Mekânın insancıl yönü güçlendikçe çocuğun mekânla ve çevresindeki ki-

şilerle iletişimi artar. Mekânın görsel nitelikleri işitme, koklama, dokunma du-

yularını kullanabileceği düzenlemelerle pekiştirilerek çocuğun mekân deneyi-

mi zenginleştirilmelidir. Bu sayede çocuk çevresiyle sürekli iletişim içerisinde 

olacaktır. Odasına, evine, okuluna, mahallesine, yaşadığı kente ve doğaya sev-

giyle yaklaşırken, çevreye duyarlı olmayı da öğrenecektir. 

Makale konumuza bir de çocukların gözünden katkı sağlamak adına “ha-

yalindeki sınıf” konulu resim çalışması yaptırılmıştır. 4-5 yaş grubu okul önce-

si çocukları tarafından yapılan resim çalışmalarında çocuklar renk tercihlerini 

yeşil ve mavi üzerine kullanmıştır. Bu tercihin anlamı, çocuklar kendilerine 

güvenen en önemlisi mutlu çocuklardır. Okul öncesi eğitim iç mekânlarında 

çocukların hareketlerini, hislerini dengelemek adına sıcak ve soğuk renklerin 

bir arada kullanılması en uygun olanıdır. 

Çocuklarımızın yaptığı çalışmalar incelendiğinde görüşmüştür ki çocuk-

lar bu durumun içgörüsel olarak farkındadır. Çalışmalarında sıcak renklerle 

soğuk renkleri bir arada kullanmışlardır. Yapılan okul öncesi iç mekân incele-

melerinde çocukları okula alıştırmak, sevdirmek adına mekân duvarlarına ve 

alanın her yerine yapılan çalışmalar düzen içinde asılmamış, kelebek, çiçek gibi 

değişik figürler yine belli bir hareket ve oluşuma hizmet etmeyecek şekilde 

gelişigüzel yerleştirilmiştir.  

Mekândaki karışık olan bu durum çocukları olumsuz etkileyecektir, her 

taraftan uyarıya, mesaja maruz kaldığı için odaklanmakta, dikkat etmesi gere-

ken durumlarda süre çok kısalacaktır. Ayrıca bu durum görsel algı gelişimi 

açısından da uygun değildir. Bu durum yerine duvarlara süreklilik arz eden 

çocuklara hitap eden resimler çizilmeli boyanmalı ya da yapıştırılmalıdır. Ço-

cuklar mekânı bütün olarak algılacaktır, olması gerekenden fazla uyarıcıya 

maruz kalmayacaktır.  

Örneğin hayalindeki sınıf konulu resim çalışmalarına bakıldığında, ço-

cukların büyük bir çoğunluğu sınıflarında hayvan istemektedir. Bu istek duvar-

larda kullanılabilir, duvarlara devamlılığı olan hikâye tarzında sevimli hayvan-

lar çizilebilir.  

Böylelikle çocuk sınıfına karşı aidiyet duygusunu daha kısa sürede kura-

caktır. Hayal dünyasına daha çok hizmet edecek ve görsel algı gelişimi de des-

teklenecektir. Bu öneriye örnek görseller aşağıdadır. 
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Resim 14. Eğitim ortamında canlı hayvan isteğine örnek. 

 
 

Resim 14’ teki görselde; oyuncak geyik sanki canlıymış gibi sandalyeye 

oturtulmuş ve oyuna dahil edilmiştir. Çocuklardaki ortak hayvan sevgisi, du-

varlarda gelişigüzel asılan ve dikkat dağınıklığına sebep olan materyaller yeri-

ne duvar resmi olarak kullanılabilir.  

 

Resim 15. Duvar Resmi Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 21’ deki görsellerde; aynı mekân görülmektedir, soldaki resimde 

duvar resmi yoktur. Yalın, sade bir sınıftır, olumsuz bir durum yoktur. Duvar-

dan duvara devamlılık gösteren duvar resmi eklendiğinde mekân algısı, mekân 
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atmosferi ve uyandırdığı hisler olumlu yönde değişmiştir. Mekân çocukların 

görsel algısını destekler nitelik kazanmıştır. Çocuk kısa sürede aidiyet duygusu 

kazanacak ve mekânda vakit geçirmekten mutlu olacaktır. 

 

5. SONUÇ 

Çocuk belli bir olgunlaşma sürecinden geçerken gelişiminin farklı aşa-

malarında farklı beceriler kazanır. Yeteneklerini geliştirebilmesi için doğru 

zamanda yeterli ilgi, uyarılma ve desteği çevresinde bulabilmelidir. Çocuğun 

gelişim alanlarını olumlu etkileyecek yani bedensel, bilişsel, motor, dil, duygu-

sal ve sosyal gelişimlerini destekleyecek mekânlar tasarlanmalıdır. Gereksi-

nimleri karşılayan, çocuğa ait olduğunu hissettiren, hareketini özgür kılan gü-

venli mekânlar yaratılmalıdır. Mekân çocuğun düşünmesine, merakla araştırıp 

deneyimleyerek öğrenmesine, yeteneklerini keşfedip geliştirebilmesine olanak 

tanımalı; çocuğun oyun gereksinimini en iyi şekilde karşılamalıdır. Örneğin, 

erken çocukluk döneminde gelişim dönemi özellikleri ve görsel algı gelişimi 

incelendiğinde, çocukların yaşam evrenini oluşturduğu için oyunun ve ben-

merkezci ve “alıcı” konumda olmalarından ötürü yakın çevrelerinde sunulan 

uyarıcı zenginliğinin önemli olduğu görülmektedir. Çocukların yaşam çevrele-

rinde keşif ve merak duygularına, yaratma ve kurma edimlerine, hareket etme 

dürtülerine yanıt vererek farklı deneyimler yaşatacak, tüm duyularının gelişi-

mini sağlayacak tasarımlar, oyun araçları, iç mekân ve dış mekânda ele alına-

rak yapılmalıdır. Parçadan çok bütünü algıladıklarından ötürü ayrıntısı olma-

yan çeşitli şekiller, öncelikle algıladıklarından ötürü özellikle ana renkler, uya-

rıcı olma veya konsantrasyon gerektirme ihtiyacına göre sıcak veya soğuk 

renkler, dokunma duyusunun gelişimi açısından su öğesi, mekanı ve nesneleri 

değişik açılardan farklı perspektif algılarıyla görmelerini ve mekan ilişkilerini 

kavramalarını sağlayacak farklı yüzey ve konumlar, yaratıcılıklarını geliştire-

cek tamamlanmamış ve doğal öğeler, hareket etme dürtülerine yanıt verecek 

hareketli objeler ve doğal öğeler, kendilerine güven ve saygılarının gelişmesini 

sağlayacak çocuk boyutlarına uygun öğe ve mekanlar, güvenliklerini sağlaya-

cak biçimde engelsiz ve trafikten arındırılmış dış mekanlar tasarıma yön ver-

melidir (Çukur, Delice, 2011,s. 34-35). 

Erken çocukluk dönemindeki çocuklar için renk kavramı çok önemlidir. 

Renk bu dönemdeki çocukların hayal dünyasını, yaratıcılığını geliştirir. Renk-

lerin psikolojik etkileri kuvvetlidir, bu etkiler kullanılarak olumsuz hisler gide-

rilebilir. Renklerin yönlendirici etkisiyle de eğitim mekânlarındaki olumsuz 

davranışların önüne geçilebilir, azaltılabilir. Olumlu davranışlar pekiştirilip 

devamlılığı sağlanabilir. Renk kavramının, renklerin hayatımızdaki yeri önem-

lidir. Hayatımızdan rengi çıkardığımızda psikolojik durumumuz hemen etkile-
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necek ve çöküş yaşayacaktır. Psikolojik durum kötü olduğu durumlarda da 

öğrenme gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu durum çocuk için daha çok önem 

kazanmaktadır. Rengi çocuğun hayatından çıkarmak her alandaki gelişim sü-

recinin önünü tıkamak demektir. Rengin yanlış kullanılması da aynı etkiyi do-

ğuracaktır. Bu sebeple okul öncesi mekânlarında çocukların öğrenmelerini, 

görsel algısını geliştirecek uygun renkler kullanılmalıdır. 

Ayrıca yetişkinler, konut ve yakın çevresi ile ilgili tasarımlarda çocuğun 

kullanıcı olarak gereksinimlerini göz önüne almalı; hatta onları bu sürecin içi-

ne dahil etmelidir. Çocukluk döneminde nesnelerle-fiziki çevreyle etkileşim 

sonucu edinilen deneyim, ileriki yaşlarda bireyin algısının ikinci boyutuna 

zemin oluşturmaktadır. Bireyin çocukluk döneminde gördüğü/ kullandığı/ 

deneyimlediği mekân, zihninde referans olarak kalmakta; ileriki yaş dönemle-

rinde birey sürekli bu referanslara dönerek, karşılaştırma yaparak çevresini 

algılamakta ve buna göre bireyin estetik beğenisi/yargıları biçimlenmektedir. 

Dolayısıyla mekânın belirleyici özelliği vardır. Ayrıca, mekân çocuğa sunduğu 

olanaklar ve verdiği değerle, ait olduğu toplumun kültürel, ekonomik ve sosyal 

koşullarını sergiler. Çocuk bu koşullar, güven veya güvensizlikler, kolaylık veya 

zorluklar karşısında kendi kişilik özelliklerini, hayata karşı iyimser veya kö-

tümser tavrını geliştirecektir. Bu nedenle çocuk yaşam (çocuk odası, eğitim 

kurumları) mekânlarında görsel algı ve gelişim dönemi özelliklerine uyumlu 

tasarımlar yapılmalıdır. Böylece çocuğun bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimi-

ne olumlu katkı yapılmış olacaktır (Çukur, Delice, 2011: 34-35). 
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Abstract 

The purpose of the study is to determine whether there is a difference in rea-

ding skills of the 15 years old students group depending on ICTs (computers, educati-

onal software, Internet) access in Turkey in PISA 2015 and PISA 2012 period. 4848 

students participated in PISA 2012 application and 5895 students participated in the 

2015 application. The study is a quantitative study and is in descriptive scanning pat-

tern. In the analysis of the data, t test analysis was used for unrelated samples. Compu-

ter-based assessment PISA was implemented for the first time in Turkey in 2015. Tur-

key, reading skills among 65 countries in 2012, 42 in queue; In 2015, it fell to 50th 

place among 72 countries. According to the findings obtained in the study; PISA 2012 

reading skill scores differ significantly according to the ICT (computer, educational 

software and internet) access status. Similarly, PISA 2015 reading skills were found to 

differ according to ICT (computer, educational software and internet) access status. 

The effective use of ICT is expected to contribute to the increase of Turkey's PISA rea-

ding literacy achievement scores. 

Keywords: PISA 2012, PISA 2015, reading performance. 

 

1. INTRODUCTION 

The widespread use and easy access of Information and Communication 

Technologies (ICT) have changed the way people read and transfer informa-

tion at home, school or at work. Nowadays, reading is made not only from 
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written sources but also from electronic sources. When individuals did not 

know the answer to a question in the absence of internet and communication 

tools, they would find books, encyclopedias and similar sources, and generally 

thought that the answer they found was correct. Today, however, digital se-

arch engines provide millions of answers to individuals regarding the ques-

tions they seek, and it is now up to the individual to understand which of these 

answers is correct and scientific.  

This situation gives individuals the responsibility to be more literate 

than ever (MEB, 2019). Gathering information over the Internet requires 

scanning large data, filtering the scanned information, and assessing its reliabi-

lity immediately. For this reason, reading skills and critical thinking have be-

come more important than ever (MEB 2013). The spread of information in the 

globalizing world has decreased to seconds, but information pollution has 

been mentioned and countries have started to need qualified individuals who 

can not access information, but can choose the right information. This situa-

tion is related to qualified literacy. In this context, international evaluations 

have gained importance. 

Program for International Student Assessment- (PISA) is a research pro-

ject that evaluates the knowledge and skills in the fields of mathematics lite-

racy, science literacy and reading skills gained by students aged 15 years or-

ganized by the Organization for Economic Co-Operation and Development- 

OECD. The concept of “literacy” used in the PISA research is defined as finding, 

using, accepting and evaluating written resources in order to develop the 

knowledge and potential of the student and to participate and contribute to 

the society more effectively (MEB, 2019). 

The PISA research was carried out in the form of paper-pencil testing in 

2000, 2003, 2006 and 2009. PISA 2012 assessment of skills to the countries 

participating in the optional computer-based is presented as an option but 

Turkey did not choose computer-based assessment. Turkey has been included 

for the first time in computer-based applications PISA 2015 assessment (MEB, 

2015).  

However, Turkey's rising scores since 2003 PISA results is even lower 

than that of 12 years ago, according to the 2015 results. The best reading skills 

that Turkey was the area with the lowest score. Ranking in 70 countries within 

Turkey Ranked 51st in science skills, 48th in math skills, it ranks the 50th in 

reading skills. Below, on reading skills are given Turkey's three-year compari-

son of average scores. 
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Table 1. PISA Reading Skills Average Scores 
 PISA 2015 PISA 2012 PISA 2009 
OECD Average 493 496 493 
Average of All Countries 460 471 464 
Turkey Rate Average 428 475 464 
Ranking 50 42 39 
Number of Participating 
Countries 

72 65 65 

 

PISA scores in 2012 are the best type of the reading skills of students in 

Turkey, and the average score is 475. However, in 2015, PISA decreased by 47 

points to 428 points. Singapore scores the most successful countries in reading 

are exactly 100 point difference between Turkey's score. 

Language skills consisting of four dimensions are acquired as follows: 

listening, speaking, reading and writing. Listening and reading are comprehen-

sion skills, and speaking and writing are skills that include narration. Reading 

is one of the most important learning ways. However, knowing and unders-

tanding just words is not reading. Understanding what you read is a situation 

that includes letters and words but sees different factors. Because words often 

make sense according to the context they contain. Understanding what it reads 

requires finding the meaning of the sentence by understanding the word ac-

cording to the place of use, analyzing the paragraphs from the links of the sen-

tences, and finally making sense of the whole text. According to Gray and Ro-

gers, in order to understand an article, it is necessary to interpret it (Akt. Gö-

ğüş, 1978:72). Because reading comprehension means that the reader reaches 

a new thought by comparing and synthesizing what he has learned from the 

texts with the prior knowledge (Akyol, 2005:2). It has been revealed that there 

is a relationship between students' reading comprehension power and their 

achievements in mathematics, science, language and literatüre (Bloom, 1995: 

60). 

The literature includes studies on the effect of ICT usage on reading 

comprehension skills (Bussière ve Gluszynski, 2004; Gümüş ve Atalmış, 2011; 

Lee ve Wu, 2012; Leino, 2014). It is thought that ICT access may positively 

affect PISA reading skills as it is busy with online reading practice. In this 

study, it is important because the handling of PISA 2012 and PISA 2015 appli-

cations will determine whether there is a difference between computer-based 

and paper-pencil exams. For this reason, it is considered important to examine 

reading skills in the context of ICT access. PISA is the most comprehensive 

international training study to date. PISA application was used in this study 



FUNDA ERDOĞDU – FİLİZ METE – ÖZLEM ÇAKIR 

 

 218 

because it represents the country in general and offers large database. With 

this study, it is considered that ICT will contribute to the literature on how 

educational and entertainment use at home and school affects reading skills. 

 

The aim of the study 

The purpose of the study is to determine whether there is a difference in 

reading skills of the 15 years old students group depending on ICTs (compu-

ters, educational software, Internet) access in Turkey in PISA 2015 and PISA 

2012 period. For this purpose, answers to the following questions were so-

ught. 

1. Is there a meaningful difference in reading skills of Turkish students 

aged 15 who attended 2012 PISA according to their computer access at home 

or at school?  

2. Is there a meaningful difference in reading skills of Turkish students 

aged 15 who attended 2012 PISA according to access educational software at 

home or at school?  

3. Is there a meaningful difference in reading skills of Turkish students 

aged 15 who attended 2012 PISA according to internet access at home or at 

school?  

4. Is there a meaningful difference in reading skills of Turkish students 

aged 15 who attended 2015 PISA according to their computer access at home 

or at school?  

5. Is there a meaningful difference in reading skills of Turkish students 

aged 15 who attended 2015 PISA according to access educational software at 

home or at school?  

6. Is there a meaningful difference in reading skills of Turkish students 

aged 15 who attended 2015 PISA according to internet access at home or at 

school?  

 

2.METHOD 

2.1. Model of the research 

Since the research aimed to determine the current situation, it was car-

ried out in the survey model, which is one of the descriptive research methods. 

Survey models are models that aim to describe an event or situation as it 

exists. The event or situation that is the subject is defined in its own conditions 

and as it is (Karasar, 2014). 
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2.2. Study group 

The participants were 57 provinces in Turkey PISA 2012 applications 

from 170 schools, 4848; 5895 fifteen-year-old students from 61 provinces, 187 

schools participated in the PISA 2015 implementation. PISA application was 

preferred because it represents the country in general and is the most comp-

rehensive data source that provides the data needed in our study. The demog-

raphic characteristics of the students are given below. 

 

Gender 
PISA 2015 
187 schools and 5895 students from 
61 provinces participated. 
2938 Girl, Boy 2957 

PISA 2012 
4848 students from 65 provinces par-
ticipated. 
2370 Girls, 2478 Boys 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PISA 2015 
3882 people have a computer that 
they can use for school work, 1880 
people do not 

3635 people have internet connection, 
2137 people do not 
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PISA 2012 
2570 people have a computer that 
they can use for school work, 2278 
people do not 

2684 people have internet connec-
tion, 2164 people do not 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3. Data collection tools 

The data obtained from PISA 2012 and PISA 2015 databases were used 

in the research. The reading skills achievement score of students participating 

in PISA 2012 and PISA 2015 in the study are dependent variable, data of ha-

ving a computer at home and school, having a computer program related to 

education and having internet access are independent variables. 

 

2.4. Analysis of the data 

In the analysis of the data, t test was used for independent samples. The 

kurtosis coefficient for the PISA 2012 Reading Skill Scale was determined as -

.244 and the skewness coefficient was. 005. The kurtosis coefficient of the PISA 

2015 reading skill scale was determined as -.229 and the skewness coefficient 

was.-031. These values are expected to remain in the (-1, + 1) range so that the 

distribution does not differ significantly from the normal distribution. Based 

on this, it can be said that the data shows normal distribution. As a result, the 

dependent variables in the research are continuous variables obtained by the 

scale. 

 

3. FINDINGS 

The purpose of the study is to determine whether there is a difference in 

reading skills of the 15 years old students group depending on ICTs (compu-

ters, educational software, Internet) access in Turkey in PISA 2015 and PISA 

2012 period.  
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Table 2 shows the t-test results of the reading skill scale score of the stu-

dents participating in PISA 2012 according to their ICT access status. 

 

Table 2. PISA 2012 T-test results of reading skill scale score accor-

ding to. access to computer, access to educational software and internet 

access  

 N  S Sd t p 

There is a com-
puter 

2570 486.94 79.53 
4846 9.98 .027 

No computer  2278 463.48 83.92  9.95  

There is an edu-
cational Soft-
ware  

1558 490.96 86.83 
4846 8.80 .000 

No educational 
Software  

3290 468.80 7.32 
 8.52  

Have Internet  2684 494.36 81.83 4846 17.90 .001 

No Internet 2164 453.05 77.34  18.01  

  

In 2012 PISA reading literacy in the age group of 15 students from Tur-

key shows a significant difference according to the state of access to computers 

at home or at school t(4846)=9.98, p<.05. The average reading score of stu-

dents with computer access is X ̅ = 486.94, and the average score of students 

without computer access is X ̅ = 463.48. 

Students' reading skills differ significantly depending on their access to 

educational software at home or at school t(4846)=8.08, p<.05. The average 

reading score of students with access to educational software is X ̅ = 490.96, 

and the average score of students without access to educational software is X ̅ 

= 463.48. 

The reading skills of students differ significantly depending on the inter-

net access status at home or school t(4846)=17.90, p<.05. The average reading 

score of students with internet access is X ̅ = 494.36, and the average score of 

students without internet access is X ̅ = 453.05. 

Table 3 presents the t-test results of the reading skill scale score of the 

students participating in PISA 2015 according to various variables. 
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Tablo 3. PISA 2015 T-test results of reading skill scale score accor-

ding to. access to computer, access to educational software and internet 

access  

 N  S Sd t p 

There is a 
computer 

3882 441.15 72.78 
5893 23.55 .001 

No computer  2013 395.06 68.22  24.03  
There is an 
educational 
Software  

2344 429.42 78.04 
5893 3.35 .000 

No educational 
Software  

3551 422.77 72.01 
 3.30  

Have Internet  3635 441.78 72.86 5893 22.27 .010 
No Internet 2260 399.08 69.49  22.51  

  

In 2015 PISA reading literacy in the age group of 15 students from Tur-

key shows a significant difference according to the state of access to computers 

at home or at school t(5893)=23.55, p<.05. The average reading score of stu-

dents with computer access is =441.15, and the average score of students 

without computer access is  =395.06. 

Students' reading skills differ significantly depending on their access to 

educational software at home or at school t(5893)=3.35, p<.05. The average 

reading score of students with access to educational software is =429.42, 

and the average score of students without access to educational software is 

=422.77. 

The reading skills of students differ significantly depending on the inter-

net access status at home or school t(5893)=22.27, p<.05. The average reading 

score of students with internet access is =441.78, and the average score of 

students without internet access is =399.08. 

 

4. CONCLUSION, DISCUSSION AND SUGGESTIONS 

In this study, it was investigated whether 15 years old Turkish students' 

reading performance varies depending on their access to ICT in PISA 2012 and 

PISA 2015. 

According to the data obtained, it was concluded that in PISA 2012 and 

PISA 2015, students' reading skills differ significantly according to their access 

to ICT, and students with ICT access had higher reading skills. 
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In 2012 PISA, the average reading skills of students with computer ac-

cess is X ̅ = 486.94, and the average score of students without computer access 

is X ̅ = 463.48. The average reading score of students with access to educatio-

nal software is X ̅ = 490.96, and the average score of students without access to 

educational software is X ̅ = 463.48. The average reading score of students 

with internet access is X ̅ = 494.36, and the average score of students without 

internet access is X ̅ = 453.05. 

In 2015 PISA, the reading skills average score of students with computer 

access is X ̅ = 441.15, and the average score of students without computer ac-

cess is X ̅ = 395.06. The average reading score of students with access to educa-

tional software is X ̅ = 429.42, and the average score of students without access 

to educational software is X ̅ = 422.77. The reading skills average score of stu-

dents with internet access is X ̅ = 441.78, and the average score of students 

without internet access is X ̅ = 399.08. 

Although some of the studies investigating the effect of ICT on student 

success have been stated that access to ICT does not affect the success of their 

students positively (Bielefeldt, 2005; Fuchs & Woessmann, 2004; Trucano, 

2005, Erdogdu & Erdogdu, 2015). This finding is consistent with many studies 

proving that access to ICT, such as the study by Lee and Wu (2012), positively 

influences students' achievements (Cheung & Slavin, 2013; OECD, 2006; Xu & 

Jang, 2017). 

If the child and the effective use of ICT tools commonly used by young 

people is likely to increase the success of PISA in Turkey. Teachers can design 

out-of-school activities using social networks to encourage students' academic 

success, and encourage their students to play educational games. Because the 

integration of ICT in the learning process increases the motivation of the stu-

dents and makes the learning process more effective (Papastergiou, 2009). In 

addition to the integration of ICT in the learning process, students' ICT skills 

should be improved. Collins, Onwuegbuzie and Jiao (2008) state that students 

with weak computer skills do not use the internet for educational purposes 

and their academic success is not affected positively. In the study conducted by 

Luu and Freeman (2011), students with ICT experience and high confidence 

levels were found to be higher than others. Similarly, a study by Notten and 

Kraaykamp (2009) found a positive relationship between ICT access at home 

and PISA science literacy. In the study conducted by Lee and Wu (2012), there 

was a positive and significant relationship between students having ICT-based 

materials at home and PISA 2009 reading success; It was found that there is a 
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positive relationship between PISA 2012 reading performance but this relati-

onship is not significant. 

PISA 2015 application was made for the first time computer-based as-

sessment in Turkey. Reading electronic texts, increasing the use of social 

networks such as Blog, Wiki, Wattpad, Facebook for educational purposes are 

thought to affect the reading performance positively. 

It is thought that studies on reading comprehension, which is one of the 

language skills, will positively affect PISA's science and mathematics perfor-

mance. Because mother tongue education is effective for all education and 

training branches. In this context, this study on reading comprehension, one of 

the language skills; It can be said to be important for all fields / branches. 

Based on the results of the study and the studies carried out in the litera-

ture, the suggestions given are as follows: 

1. Effective use of ICT tools for children and young people are thought to 

increase the PISA success in Turkey. More research and studies can be carried 

out on this subject. 

2- Teachers can design out-of-school activities through social networks. 

For example, school activities can be posted on the blog. Thus, students can 

improve their online reading skills and text-based reading skills. 
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ÖZET 

1900’lü yıllarda bestecilerin yeni ses, tını ve ifade arayışlarıyla birlikte çalgılar-

da da yeni modern teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Viyola da tüm bu tekniksel 

yeniliklerden etkilenmiştir.  Ülkemizde Necil Kazım Akses, Nejat Başeğmezler ve 

Mehmet Aktuğ viyola eserlerinde modern teknikleri kullanan besteciler arasındadır. 

Modern viyola tekniklerini ve bu teknikleri içeren eserler ile ilgili yapılmış Türkçe 

çalışmaların azlığı bu konuda daha çok çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir. Yapı-

lan çalışmalar ile bu teknikleri içeren eserlerin daha doğru ve kolay seslendirileceği 

böylelikle bu kaynakların viyola icracılarına yol göstereceği düşünülmektedir. Araş-

tırmada Mehmet Aktuğ’un keman ve viyola için bestelediği “Tag und Leben” eseri mo-

dern viyola teknikleri açısından içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmektedir. 

Eser modern teknikler anlamında çeşitlilik göstermektedir. Araştırmanın sonucunda 

incelenen eserde sul ponticello, col legno, yapay flajole ve glisando modern viyola tek-

niklerinin yer aldığı belirlenmiştir. Eserlerin daha iyi yorumlanması için bu teknikler 

uygulanırken notaların çok iyi incelenmesi, nasıl uygulanacağı ile ilgili talimatların 

anlaşılması ve bestecinin hangi tını efektini yaratmak istediğinin doğru olarak algı-

lanması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Modern viyola teknikleri, Mehmet Aktuğ, Tag und Leben. 

 

Sampling of The Use of Modern Viola Techniques in Contemporary Turk-

ish Music by Way of “Tag und Leben” Piece 

 

ABSTRACT 

In the 1900s, along with the composers' search for new sounds, timbre and ex-

pressions, extended techniques were started to use with the instruments. Viola is also 

influenced by all these technical innovations. Necil Kazim Akses, Nejat Başeğmezler 
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and Mehmet Aktuğ are among the composers who use extended techniques in viola 

works in Turkey. The scantness of Turkish studies on extended viola techniques and 

works containing these techniques requires more studies on this topic. It is thought 

that pieces containing these techniques will be performed more accurately and easily 

with these studies, herewith these sources will guide the viola performers. In this 

study, “Tag und Leben” composed by Mehmet Aktuğ for violin and viola is examined in 

terms of extended viola techniques by using content analysis method. The piece shows 

richness in terms of extended techniques. As a result of the research, sul ponticello, 

artificial flageolet, col legno, glissando extended viola techniques have been identified 

in the examined piece. For better interpretation of the pieces, while applying these 

techniques, it is necessary to examine the notes very well, to understand the instruc-

tions about how to apply them, and to perceive which timbre effect the composer 

wants to create. 

Key Words: Extended viola techniques, Mehmet Aktuğ, Tag und Leben. 

 

1. GİRİŞ 

Yirminci yüzyılda sanayide ve bilimde olan gelişmeler ile birlikte hızlı 

yaşam, savaşların yol açtığı yoksulluklar, çeşitli bunalımlar, özgürlük ve eşitlik 

gibi kavramların yaşamda yer bulması gibi toplumsal değişimler yaşanmış ve 

bu yaşanan değişimler sanattaki yaratıcılığın da gelişip değişmesinde rol oy-

namıştır (Kutluk, 1997:235; Kütahyalı, 1981:15-16). Tüm sanat dallarıyla 

ilişkili olan ve toplumsal olguları ifadesinde barındıran müzik, her dönemde 

olduğu gibi bu dönemde de insanların değişimleri sonucu yeni bir döneme 

girmiştir (Akansu, 2016:2). Luigi Rossolo’nun 1913 yılında yayımladığı Ses 

Sanatı isimli manifestosundaki “insan kulağının günlük hayattaki seslere, bu 

seslerin hızına ve enerjisine alışık olduğu, dolayısıyla gelişecek yeni müzikte 

bunlara yer verilmesi gerektiği” düşüncesi de bunu destekler niteliktedir 

(Akansu, 2016:3). Önceki dönemlerde var olan geleneksel müziğin tümüyle ele 

alınması ve teknolojik ilerlemenin sonucunda yeni kavramların müzikte yer 

almasıyla birlikte çağdaş dönem müziği oluşmuştur (Kutluk, 1997:235; Kütah-

yalı, 1981:15- 16). 

Dönem müziğinde ifadeyi güçlendirmek amacıyla zorlanan sınırlar doğ-

rultusunda, çeşitli stiller ve stil çoğulculuğu görülmektedir. Daha önceki dö-

nemlerde karşımıza çıkan düzenli ritm kalıpları yerini daha karmaşık ve ak-

sanlı ritmlere bırakmasıyla melodik anlamda da değişiklikler yaşanmış ve ar-

monik düzen yerini daha kuralsız bir hale bırakmıştır (Say, 2005a: 366). “Çağ-

daş dönemin müziği estetik kaygılardan uzaklaşmış ve etkili bir anlatım yaka-

lamayı amaçlamıştır” (Kütahyalı, 1981:18).  
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Yüzyılın başında C. Ives’in The Cage (1906), A. Webern’in yaylı çalgılar 

dörtlüsü için Six Bagatelles (1913) ya da M. Ravel’in Le Tombeau de Couperin 

(1917) eserleri sanatçıları zorlayan nitelikte yeni armonik sistemler barındır-

manın yanı sıra sanatçının enstrümanlarıyla ilişkilerini değiştirerek farklı dizi 

ve ritim kalıplarını çalışmalarını da gerektiriyordu. Sonrasında F.T. Marinetti 

ve L. Russolo’nun 1914 yılında seslendirilen Intonorumori eseri dinleyenleri 

içerisinde yer alan patlamalar, ıslık sesleri, fısıltılar, vurmalı çalgı efektleri, 

insan ve hayvan sesleri ile oldukça şaşırtmıştır (Burtner, 2005).  

Yirminci yüzyıl besteleme biçiminde meydana gelen yenilikler gibi eseri 

seslendiren enstrümanların renk ve tınılarına da besteciler ve icracılar tara-

fından önem verilmiştir. Yeni armonik düzen ile birlikte besteciler yeni tını 

arayışlarını da geliştirmişlerdir. C. Debussy (1862-1918) ile başlayan tını ara-

yışları hızla gelişmiş ve doğal ya da yapay tüm seslerin müzikte yer alabileceği 

düşünülmüştür (Say, 2005a:367). Klasik tekniklerden uzak, çalgı kapasitesinin 

sınırlarını zorlayarak elde edilen ses ve renk tınılarını genişletmek, yeni tınılar 

elde etmek amacıyla pek çok yeni icra teknikleri kullanılmaya başlanmıştır 

(Akansu, 2016:26, 47). Bu tekniklere İngilizce extended techniques, Türkçe 

modern ya da genişletilmiş teknikler denilmektedir. 

Yapıları gereği yeni icra tekniklerini gerçekleştirebilme açısından geniş 

bir kapasiteye sahip olan yaylı çalgılarda yay ile yapılan özel efektler, akordun 

değiştirilmesi, sol el ile tel çekme ve materyal kullanılarak ortaya çıkan efekt-

ler çağdaş bestecilerin eserlerinde kullandığı modern teknikleridir. Yaylı çalgı-

lara yönelik bestelediği eserlerinde modern tekniklerden oldukça fazla yarar-

lanan besteciler Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Bela Bartok, 

György Ligeti, Helmut Lachenmann’dir (Akansu, 2016:26). 

Tüm bu tekniksel yeniliklerden etkilenen viyolaya yönelik eser bestele-

miş olan Hans Thomala, G. Holst ve P. Hindemith gibi besteciler viyola reper-

tuvarını genişleterek modern tekniklerin kullanımının artmasını sağlamışlar-

dır. Bu bestecilerin yanı sıra Necil Kazım Akses, Nejat Başeğmezler ve Mehmet 

Aktuğ viyolada modern teknikleri kullanan Türk bestecilere örnektir (Akansu, 

2016:27-46).  

Türk bestecilerinin müzik anlayışı 20. yüzyılın başlarında yeni bir top-

lum ve devlet düzeninin kurulmasıyla çağdaş müzik kurallarına göre işlenen ve 

hem milli hem de çağdaş olan bir Türk müziği oluşturulması amacına dayan-

maktadır (Açıksöz Mutlu, 2014:54, 59, 60).  Cumhuriyet’in ilanından sonra 

Türkiye’de müzik, bir devlet politikası olarak benimsenmiş ve bunun ışığında 

yetenekli gençler yurt dışına gönderilmiştir. Eğitim görmüş bu gençlerin yurda 
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dönmesi ve yurtdışındaki önemli müzisyenlerin davet edilmesi ile yeni bir 

Türk müziği inşa edilmiştir (Açıksöz Mutlu, 2014: 295). Yurt dışında eğitim 

görmeye gönderilen ilk müzisyenler yurda döndüğünde Türk Beşleri ismiyle 

anılmışlardır. Cemal Reşit Rey (1904-1985), Ahmed Adnan Saygun (1907-

1991), Hasan Ferit Alnar (1906-1978) , Ulvi Cemal Erkin (1906-1972) ve Necil 

Kazım Akses (1908-1999)’in oluşturduğu Türk Beşleri, eserlerinde öncelikle 

Türk halk müziği ve geleneksel Türk sanat müziğinin melodik, makamsal ve 

ritmik öğelerine yer vermişlerdir (Atak, 2007:8, 9, 34). 

Cumhuriyet çağı çoksesli müziğin ilk öncüleri olarak kabul edilen beste-

cilerimizin yetiştirdikleri öğrenciler, dönemin ikinci kuşak bestecilerini oluş-

turmaktadır (Atak, 2007:9). İkinci kuşak besteciler arasında yer alan İlhan 

Usmanbaş (1921) çağın müzik anlayışını yansıtan bir bestecisi olarak adını 

tüm dünyada duyurmuştur ve eserlerinde modern müzik tekniklerini kullan-

mıştır (Say, 2005a:551). Sonrasında İlhan Usmanbaş’ın öncülüğünde diğer 

Türk bestecileri de gerek viyolada gerekse diğer çalgılar için besteledikleri 

eserlerde modern tekniklerden yararlanmışlardır.  

Türk viyola repertuvarı incelendiğinde modern viyola tekniklerini içeren 

az sayıda eser olduğu görülmektedir. Mehmet Aktuğ’nun “Tag und Leben”, 

Mehmet Can Özer’in “Yalkın Viyola İçin (Pour Alto Solo), Sıdıka Özdil’in “Bir 

Türk Teması Üzerine Çeşitlemeler” ve Serkan Özyılmaz’ın “İki Viyola İçin Süit” 

eserleri Türk viyola repertuvarında modern viyola tekniklerini içeren eserlere 

örnek olabilir.  

 

1.1. Problem Durumu 

Ülkemizde modern viyola tekniklerini içeren kaynakların azlığı bu tek-

nikleri içeren eserlerin doğru seslendirilmesini ve anlaşılmasını zorlaştırmak-

tadır. Modern tekniklerin notasyonunun geleneksel nota yazısından farklı ol-

ması seslendiricinin bu teknikler hakkında ayrıntılı bilgisi olmasını gerektir-

mektedir. Türk viyola repertuvarı incelendiğinde modern viyola tekniklerini 

içeren az sayıda eser olsa da bu eserlerin daha çok seslendirilmesi amacıyla 

içerdikleri teknikleri Türkçe açıklayan kaynakların sayısının arttırılmasının 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu problemden yola çıkarak araştırmada modern viyola teknikleri çağ-

daş Türk müziği bestecilerimizden olan Mehmet Aktuğ’nun keman ve viyola 

için bestelediği “Tag und leben” eseri üzerinden örneklenerek açıklanmakta-

dır. Böylece modern viyola tekniklerini içeren Türkçe kaynakların arttırılması 
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ile 20. ve 21. yüzyıl viyola eserlerinin daha anlaşılır, doğru ve kolay seslendiri-

leceği ayrıca seslendirme sıklığının artacağı düşünülmektedir. 

 

2. YÖNTEM 

Araştırmada Mehmet Aktuğ’un “Tag und Leben” eseri modern viyola te-

knikleri açısından içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmektedir. İçerik 

analizi belirli kurallara dayalı kodlamalarla analizi yapılacak olan metin, nota 

vb.nin daha küçük içerik kategorileriyle özetlendiği, sistematik bir tekniktir 

(Büyüköztürk vd., 2014:240). Bu yöntem ile eserde yer alan modern viyola 

tekniklerinden ayrıntılı bahsedilmektedir. 

 

3. BULGULAR 

Araştırmada modern viyola tekniklerinin Türk viyola repertuvarında 

kullanımını örneklemek amacıyla Mehmet Aktuğ’nun Tag und Leben başlıklı 

eseri incelenmektedir. 

30 Mayıs 1959 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Aktuğ, çok sesli müzi-

ğe ilgi duyan bir ailede yetişmiş ve müzik hayatına ilkokulda eğitimini aldığı 

mandolin dersleriyle başlamıştır. İzmir Devlet Konservatuvarında Hazar Ala-

pınar ile keman öğrenimine başlayan Aktuğ, sonrasında Muammer Sun ile 

kompozisyon çalışmıştır.  

1980 yılında Almanya’da Düsseldorf Müzik Yüksek Okulunda Prof. Günt-

her Becker’le kompozisyon çalışmalarına başlayan Mehmet Aktuğ, 1987 yılın-

da "Sanatçı Olgunluk Diploması"nı aldıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve Dokuz 

Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarında çalışmaya başlamıştır (Say, 

2005a:41; İlyasoğlu, 2007:230). Mehmet Aktuğ’nun bazı eserleri 1989, 1990, 

1991 ve 2003 yıllarında Türkiye’yi UNESCO Uluslararası Besteciler Kürsüsün-

de temsil etmiştir.  

Ayrıca eserleri Küba, Ekvator, Fransa, Almanya, Türkiye ve ABD’de ses-

lendirilmiştir (‘The Living Composers Project’, 2017). İlyasoğlu (2007) Meh-

met Aktuğ hakkında genelde dizisel tekniği kullandığını bunun yanı sıra tınısal 

özelliğe de verdiğini söylemiştir. Eserlerinde çağdaş müzik tekniklerini kulla-

nan ve bu tekniklerin Türkiye’ye aktarılmasında payı bulunan Mehmet Aktuğ, 

2009 yılında hayata veda etmiştir (‘Kim Kimdir?’, 2020). Tablo 1’de Mehmet 

Aktuğ’un eserlerine yer verilmiştir1. 

                                                           
1 Tablo 1 oluşturulurken Ersin Antep’in Türk Bestecileri Eser Kataloğu kitabından yararlanılmış-
tır. 
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Tablo 1. Mehmet Aktuğ Eser Listesi. 

Eser Adı Eseri Seslendiren Çalgı Topluluğu 
Bestelenme 
Yılı 

Etüd Solo viyolonsel 1981 

Yaylı Çalgılar 
Üçlüsü 

Keman viyola ve viyolonsel üçlüsü için 1982 

Tag und Leben Keman ve viyola ikilisi için 1983 

Tetrakord Flüt, obua, korno ve fagot dörtlüsü için 1983 

Dümteke 
Flüt, klarnet, fagot, trombon, keman, piyano, 
kontrabas ve iki vurmalı çalgı için 

1985 

Asya Fantezi Vibrafon, konga ve iki gitar için 1986 

Wagenaugen 
Akordeon, saksafon, keman, viyola ve viyolonsel 
için 

1986 

Çiçek Dağı Derler Solo şan ve 1987 

Der Moment Orkestra için 1987 

Son Sürgün Solo çalgı viyolonsel ve orkestra için 1990 

Dümtektekdümtek 
Flüt, Obua, Klarinet, Bas klarinet, fagot, piyano, 
keman, viyola, viyolonsel ve vurmalı çalgı 

1992 

Oddyssee Orkestra için 2001 

Etüd 2 korno 2003 

Biss Solo fagot 2003 

Orchecterstücke Orkestra 2004 

Zoom Viyola, Live-elektronik 2004 

Derya Soprano blokflüt ve keman 2005 

5 minyatür Kontrabas ve piyano 2005 

Ohne Titel Elektronik müzik 2005 

 

3.1. Tag und Leben (Gün ve Yaşam) 

Keman ve viyola ikilisi için 1983 yılında bestelenen eser Türk viyola re-

pertuvarında modern viyola tekniklerini içeren çok az sayıda eser olması açı-

sından önemli bir yere sahiptir. Eser içerdiği modern viyola teknikleri açısın-

dan çeşitlilik göstermektedir. “Gün ve Yaşam” anlamına gelen Tag und Leben 

bu konu üzerine bestelenmiş programlı bir eserdir.  

Eserin konusu Mehmet Aktuğ tarafından “insanoğlunun önüne 

geçemediği ve durduramadığı tek şey zamandır. Herkes doğar, önceleri çok 

yavaş hareket eder, duyuları ve beyni yavaş yavaş açılmaya başlar, algılaması 

artar, büyümeye başlar. Gençlik ve olgunluk dönemi zekânın en parlak olduğu 

dönemdir. Başarılar bu dönemde elde edilir, hayata yön verilir, beden, beyin ve 

yaşam zirveye ulaşır. Yaşlılık dönemi ise hayattaki hareketlerin kısıtlanmaya 

başladığı, zekânın zayıfladığı ve duyuların kaybedilmeye başlandığı dönemdir. 
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Yaşamımızı bir gün ile kıyaslarsak; ilk uyandığımızdaki algılarımızın ve hare-

ketlerimizin yavaşlığını, doğum ve çocukluk evresine, gün ortasındaki hareket-

lilik ve enerjimizi gençlik dönemine, gece yaşanan bedensel ve zihinsel yorgun-

luğu ise yaşlılık dönemi olarak benzeştirebiliriz” şeklinde açıklanmıştır (Gör-

gülü, 2006:18). 

Tag und Leben eserinin ilk seslendirilişi Franz Fischer (keman) ve Chris-

tane Hörr (viyola) tarafından yapıtın bestelendiği yıl (1983), Türkiye’deki ilk 

seslendirilişi Tangör Ertaş (keman) ve Murat Cangal (viyola) tarafından 1991 

yılında 2. Yeni Müzik Festivalinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Eser Ak-

tuğ’un gelişme dönemi eserlerindendir. Bestecinin bu dönem bestelediği eser-

lerin ortak özelliği çeşitli tınısal renk arayışlarıdır. İncelenen eserde de tını 

arayışları kendini göstermektedir. Eseri bestecinin diğer eserlerinden ayıran 

önemli noktası bir tema düşünülerek bestelenmiş olmasıdır. Görgülü 

(2006:19) besteci ile yaptığı görüşmede yorumcular için eser hakkında öneri-

leri şöyle sıralamaktadır: Yapıtın çalışılması aşamasında “post-serial” düşü-

nülmesi, yeni kullanılan malzemenin önceden planlanması, programlanıp dö-

kümünün çıkarılması, dinamiklerden formuna kadar olan tüm parametrelerin 

“Gün ve Yaşam” temasına göre sıralanarak kullanılması gerekmektedir. Ayrıca 

değişik çalma teknikleri yoluyla elde edilen renklerin, parçanın bölümleri için-

deki kullanımını belirginleştirerek, müzikal üslubun oluşturulmasına önem 

verilmelidir (Görgülü, 2006:18-19). 

 Lied formunda bestelenen eserde tını arayışlarını modern teknikler ile 

de kuvvetlendiren besteci modern tekniklerden, sul ponticello, glisando, col 

legno, yapay flajole tekniklerini kullanmıştır. Modern tekniklerin yanı sıra 

“sürdin” kullanımı da her iki partide görülmektedir.   İfadeyi güçlendirmek 

amacıyla çeşitli ritmik ve melodik kalıplar kullanılan eserde bahsedilen mo-

dern tekniklerin yanı sıra viyola eserlerinde sıkça karşımıza çıkan pizzicato, 

staccato ve legato gibi teknikler yer almaktadır. 

Gün ve yaşam teması üzerine kurgulanan “Tag und Leben” eseri güneşin 

doğuşunu simgelercesine pppp (dört piano) başlamaktadır. Eserin giriş bölü-

münde crescendo ve decrescendolar yer alsa da nüanslar hep piano içerisin-

dedir. Bestecinin ifade ettiği tema doğrultusunda gün ortasındaki hareketlili-

ğin ifadesi amaçlanarak eserin doruk noktasında gürlük ff (çift forte)’ya kadar 

ulaşmaktadır. Eserin sonlarına gelindiğinde gece yorgunluğu ifadesi olarak 

piano nüansı çeşitli aşırılıklarla kendini göstermektedir. 6/4’lük ölçü sayısında 

60 metronomda başlayan eser gün ortası ve yaşamımızın en dinamik olduğu-

muz anını nitelercesine 80 metronomda farklı ölçü sayılarında devam etmek-
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tedir (4/4, 2/4, 3/4, 2/4). Güneşin batması, günün sona ermesi gibi yaşamın 

sonlarına doğru insanoğlunun yavaşlaması eserde yine 60 metronomda hızına 

dönülmesi ile betimlenmiştir. Eserinde gerekli yay kullanımı ile müzikal ifade-

ler notasyonda besteci tarafından Almanca olarak belirtilmiştir. 

 

3.2. Tag und Leben Eserinde Yer Alan Modern Viyola Teknikleri  

3.2.1. Sul Ponticello 

Sul ponticello terimi köprünün üzerinde ya da köprüye yakın yay kulla-

nımı olarak tanımlanmıştır. İtalyanca kökenli sul ponticello terimi yayın 

köprüye olabildiğince yakın mesafede ya da üzerinde çalınması anlamına gel-

mektedir. Yay kullanımı köprüye yaklaştıkça elde edilen ses daha metalik, cı-

zırtılı, soğuk ve tiz bir tınıdadır. Elde edilen bu seslerden gizemli bir atmosfer 

yaratma düşüncesi vardır (Akansu, 2016:27). Yayın köprüye olan mesafesi ile 

farklı sesler elde edilmekte ve sul ponticello tekniğinin farklı türlerini ortaya 

çıkarmaktadır (Értz, 2016:14). Sul ponticello tekniği çağdaş bestecilerin ese-

rinde sıklıkla kullandığı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır (Akansu, 

2016:27). 

 

Şekil 1. Sul ponticello nota yazısı örneği. 

 
(Leos Janacek, String Quartet No.2 “Intimate Letters” 1-13. ölçüler) 

 

Tag und Leben eserinde sul ponticello tekniği hem keman hem de viyola 

partisinde kullanılmıştır. Eserde Sul ponticello tekniği viyola partisinde tremo-
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lo ile birlikte yapay flajole ve glisando kombinasyonlarıyla da kullanılarak da-

ha karmaşık ve cızırtılı bir ses elde edilmesi sağlanmıştır. Eserde sul ponticello 

tekniğinin kısa onaltılık nota değerlerinin yanı sıra uzun detaşe kullanımına da 

rastlanmaktadır. Eserin farklı bölümlerinde karşımıza çıkan bu teknik hem tek 

sesli hem de çift sesli ezgilerde kullanılmıştır. Şekil 2’de Tag und Leben eserin-

de sul ponticello tekniğinin keman ve viyola partilerindeki kullanımına örnek 

verilmiştir. Eserde sul ponticello tekniği viyola partisinde beş farklı yerde kul-

lanılmıştır. 

 

Şekil 2. Tag und Leben eserinde sul ponticello kullanımına örnek2. 

 
 

3.2.2. Col Legno 

Yaylı çalgılar için yazılmış eserlerde rastladığımız col legno tekniği diğer 

pek çok modern teknikten daha erken dönemlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu 

teknikte ses tel üzerinde yayın tahta kısmı kullanılarak elde edilmektedir 

(Akansu, 2016:34; Krewer, 2018:77). Col legno tekniğinde uygulanma şekille-

rine göre ses rengi değişiklikler göstermektedir. Bunlardan kısa vuruşlarda 

yayın kullanılması ile elde edilen ses perküsyonu anımsatırken yay çubuğunun 

                                                           
2 Eserin notasına Elif Aktuğ’dan ulaşılmıştır. 
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legato çalım tekniğindeki gibi kullanılmasıyla elde edilen ses “hayalet” sesini 

çağrıştırmaktadır (Krewer, 2018:77) 

Tag und Leben eserinde col legno tekniği yalnızca viyola partisinde kul-

lanılmıştır. Eserde tek sesli ezgilerle kullanılan col legno farklı melodik yapı-

larda karşımıza çıkmaktadır. Col legno tekniği eserin viyola partisinde kısa 

vuruşlarla kullanılarak belli belirsiz hayali sesler ve staccato tekniğiyle birlikte 

kullanılarak perküsyonu andıran tınılar elde edilmiştir. Eserin bir bölümünde 

Col Legno tekniğinin bağlı otuzikilik glisando dizisinin hemen ardından 

staccato bitirişle kullanılmış böylece keman partisindeki uzun süreli yapay 

flajole ilerleyişle yıkın tınılı bir birleşim sağlamıştır. Eserde col legno tekniği 

viyola partisinde üç farklı yerde kullanılmıştır. 

 

Şekil 3. Col legno nota yazısı örneği. 

 
(Senastian Currier, Signum Quartet “Turning” 1-6. ölçüler) 

 

Şekil 4. Tag und Leben eserinde col legno kullanımına örnek. 

 
3.2.3. Flajole 

Modern bir teknik olan yapay flajole tekniğine değinmeden önce yaylı 

çalgılarda 200 yılı aşkın süredir kullanılan flajole tekniğinin uygulanışından 

bahsedilmesi gerektiği düşünülmektedir. Flajole tekniği ile sol el parmağı tuşe 

üzerinde notaya ait belli noktaları tele basmayacak şekilde kapatarak çalgıdan 
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ıslığa benzer bir çeşit ses elde edilmektedir (Akansu, 2016:37; Kurtaslan vd., 

2012:189). Fransızca kökenli flageolet kelimesi üflemeli çalgılar ailesinden 

küçük bir flüt türünün adıdır ve flajole tekniği ile elde edilen ses bu flüt tonunu 

andıran havadar bir tınıya sahip olduğu için flütün ismini almıştır (Kurtaslan, 

Ergan ve Kutluk, 2012:189, Krewer, 2018:68). Modern müzikte flajolenin kul-

lanımı çeşitlenmiştir (Akansu, 2016:37). Flajole tekniği uygulandığında çıkan 

sesler harmonik seslerdir (Kurtaslan vd., 2012:189; Krewer, 2018:68) 

 

3.2.3.1. Yapay flajole  

Bir parmağın tele basıp diğer parmağın belli uzaklıkta tele hafifçe do-

kundurulması ile elde edilen yapay flajole sesler nota üzerinde baklava (eşke-

nar dörtgen) biçiminde içi boş yazım ile gösterilmektedir (Kurtaslan vd., 

2012:189; Say, 2005b:201). Tınısal olarak doğal flajole ile farklılık gösterme-

mekle birlikte tekniğin uygulanışı teknik olarak farklıdır. Birinci parmağın 

basılıp 3. ya da 4. parmakların hafif uygulanması en sık görülen şeklidir (Akan-

su, 2016:38).   

Tag und Leben eserinde yapay flajole tekniğinin kullanımı keman ve vi-

yola partisinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Eserde bu tekniğin sıkça kulla-

nılmasıyla hayali ve ıslığa benzeyen bir tını içerisinde ilerleyen melodiler elde 

edilmiştir. Yapay flajole tekniğiyle birlikte tremolo tekniğinin kullanılması ile 

eser içerisinde kendini belli eden bir tını yakalanmıştır. Sul ponticello tekniği 

ile birlikte kullanılarak yapay flajolenin sağladığı ıslıklı sesler aynı zamanda 

biraz gürültülenmiştir.  

Bunun yanı sıra tam tersi bir etki yaratmak maksatlı bu tekniğin eserde 

sürdün ile seslendirilmesine de rastlanmaktadır. 

 

Şekil 5. Yapay flajole nota yazısı örneği. 
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Şekil 6. Tag und Leben eserinde yapay flajole kullanımına örnek.  

 
 

3.2.4. Glisando 

Tag und Leben eserinde kullanılan diğer bir modern teknik glissan-

do’dur. Belirtilen iki ses arasındaki aralıkta yer alan sesleri, sol el parmağının 

tuşe üzeride hızlı bir biçimde kaydırılmasıyla duyuran bu efekt nota üzerinde 

kısaca “gliss.” Yazılarak gösterilmektedir. (Bayburtlu, 2017:5; Akansu, 

2016:40). Glissando İtalyanca ‘kaydırmak’ anlamına gelmektedir (Krewer, 

2018:23). Teknikte dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri kol ve parmakla-

rın her zamanki çalım şeklinden daha gergin olması ve parmakların daha sert 

basması gerektiğidir. Tekniği uygulama esnasında sol el bileği hafif bir biçimde 

dışarı çıkmalıdır (Bayburtlu, 2017:5)  

Geç Romatizm döneminde Gustav Mahler’in senfonilerinde yaylı 

çalgılarda glissando kullanımıyla karşılaşılmasına rağmen glissando daha 

yoğun olarak Bartok tarafından kullanılmıştır. Bugün bir çok deneysel besteci-

de çok çeşitli glissando kullanımı görülmektedir (Karcıoğlu, 2018:24) Teknik 

armonik notalar arasında, metal mataryellerin kullanımıyla, col legno ve piz-

zicato gibi teknikler ile birlikte kullanılabilmektedir (Akansu, 2016:41; Karcı-

oğlu, 2018:24). En yaygın görüneni glisandonun yapay flajole ilebirlikte kulla-

nımıdır (Krewer, 2018:25). Bu iki tekniğin birlikte kullanımı ‘Tag und Leben’ 

eserinde de sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Modern glissando teknikleri için, 

evrensel bir kural olmamasıyla birlikte; besteciler amaçlanan sesi doğrudan 

yazılı talimatlar vererek belirtmişlerdir.  
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Şekil 7. Glisando nota yazısı örneği. 

 
 

Şekil 8. Tag und Leben eserinde glissando kullanımına örnek. 

 
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Modern viyola tekniklerini çağdaş Türk müziği bestecilerimizden olan 

Mehmet Aktuğ’nun keman ve viyola için bestelediği “Tag und leben” eseri üze-

rinden örneklemek amacıyla yapılmış çalışmada elde edilen bulgular 

sonucunda eserin, modern viyola tekniklerinden sul ponticello, col legno, yapay 

flajole ve glissando tekniklerini barındırdığı görülmektedir. İncelenen eserde 

modern viyola tekniklerinin farklı melodi ve ritm kalıplarıyla kullanılmıştır. 

Kullanılan bu tekniklerin her birinden farklı tınılar elde edildiği bulgular 

bölümünde açıkça ifade edilmiş ve bu doğrultuda Tag und Leben eserinin 

tınısal anlamda çeşitlilik ve zenginlik gösterdiği görülmüştür. 

Tag und Leben eserinde modern viyola teknikleri farklı 

kombinasyonlarla birlikte kullanılmıştır. Modern tekniklerin yanı sıra staccato 

ve legato gibi tekniklerin kullanımıyla anlatım zenginleşmiştir. Ayrıca bu 
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teknikler modern tekniklerle birlikte de kullanılmıştır. Lied formunda 

bestelenen eser ”Gün ve Yaşam” teması üzerinden bir kurguyla bestelendiği 

için ifadesinde bu temayı hissettirmek amacıyla kullanılan nüanslar çağdaş 

dönemin aşırılığını da içermektedir. Tag und Leben eseri pppp nüansıyla kur-

gulanmaya başlanmış ve yavaş yavaş duyumu artırarak tema doğrultusunda 

gün ortasındaki hareketliliği ifade etmek amacıyla, eserin doruk noktasında ff 

nüansına kadar ulaşmıştır. Eserin ilerleyen bölümlerinde gün sonundaki yor-

gunluğun ifadesi ve bunun yaşamla ilişkilendirilmesi doğrultusunda ifade de 

tekrar pppp nüansına kadar inerek eser sonlanmıştır. Bu genel nüans kurgu-

sunun yanı sıra küçük cümlelerin ifadesini zenginleştirmek amacıyla crescen-

do ve decrescendolar eserde yer almaktadır.  

Eserin Türkiye’de ilk seslendirenleri arasında bulunan Murat Cangal ile 

yapılan görüşmeler sonucunda bestecinin eserde ifade etmek istediği yapıya 

önem vermek gerektiği açıkça görülmektedir. Ayrıca Cangal (2020) eserin 

melodik yapıdan ziyade tını ve renk zenginliği barındırdığını, eserde modern 

tekniklerin genellikle sağ el ağırlıklı teknikler olduğu için sağ el hakimiyeti 

konusunda özellikle dikkatli olunması gerekliliği ifade edilmiştir. 

Tag und Leben eserinden örnekle anlatılan modern tekniklerin yanı sıra 

20. yüzyıl müziğinde farklı teknikler de bulunmaktadır. Yapılan görüşmede 

Cangal (2020)’ın da ifade ettiği gibi viyola icracıları Ahmet Adnan Saygun ve 

Yalçın Tura’nın da viyola konçertolarını incelemeli, modern teknikleri barındı-

ran Türk eserlerini repertuvarlarına katmaları önerilmektedir.  
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ARA TATİLLERE  

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ  
 

Dr. Öğr. Üyesi Adem DOĞAN 

 

Özet. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerini ara tatillere yönelik görüşlerini 

belirlemektir. Ara tatillerin süreleri ve zamanlarının öğrencinin gerek akademik gerek 

sosyal gelişimine yönelik olumlu ve olumsuz etkileri ortaya koymaya çalışılmıştır. 

Özellikle ilkokul düzeyinde tatillerin sınıf düzeyleri arasında farklılık gösterme durum-

larında yaşanan farklılıklar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel yaklaşım 

benimsenmiştir. Araştırmaya 15 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın ulaşılabilir 

evrenini Ankara ilinin Haymana ilçesinde bir devlet okulunda çalışan sınıf öğretmenle-

ri oluşturmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşlerini belirlemek 

amacıyla araştırmacılar tarafından açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Sınıf öğretmenle-

rinin cevapları içerik analizi ile çözümlenerek bulgular kod ve temalar ile açıklanmış-

tır. Sınıf öğretmenlerinin görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin bir kısmı olumlu, bir 

kısmı da olumsuz görüşler belirtmişlerdir. Bazı sınıf öğretmenleri okuma yazma için 

kritik bir düzey olan birinci sınıflar için tatil sonunda öğrencilerin öğretilenleri unut-

masının tatilin dezavantajlarından olduğunu belirtmişlerdir. Sınıf öğretmenleri tatille-

rin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine etkilerine yönelik görüşler bildirmiş-

lerdir. 

Anahtar kelimeler: İlkokul, sınıf öğretmeni görüşleri, ara tatiller 

 

Primary School Teachers' Views For Mid-Semester Break 

 

Abstract. The aim of this study is to determine the opinions of the primary 

school teachers about intermediate holidays. It was tried to reveal the positive and 

negative effects of the periods and times of the intermediate holidays on both the aca-

demic and social development of the student. The differences experienced in the situa-

tion of the differences between the grade levels of the holidays, especially at the pri-

mary school level, were tried to be revealed. Qualitative approach was adopted in the 

study. 15 primary school teachers participated in the research. The accessible universe 

of the research consists of primary school teachers working in a public school in Hay-

mana district of Ankara. Open-ended questions were prepared by the researchers in 

order to determine the opinions of the primary school teachers about intermediate 
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holidays. The primary school teachers' answers were analyzed by content analysis, 

and the findings were explained with codes and themes. When the opinions of the 

class teachers are examined, some of the teachers stated positive and some negative 

opinions. Some primary school teachers stated that for the first grade, which is a criti-

cal level for literacy, it is a disadvantage of the students to forget what is taught at the 

end of the holiday. Primary school teachers have expressed their opinions on the ef-

fects of holidays on students' academic and social development. 

Keywords: Primary school, primary school teachers' views, mid-semester 

break 

 

1. GİRİŞ 

Millî Eğitim Bakanlığı 15 Mayıs 2019 tarihinde "Yeni Eğitim-Öğretim Ça-

lışma Takvimi Modeli"ni açıkladı ve 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda okul-

larda 2019-2020 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanmaya başlandı. 

Milli eğitim Bakanlığı tarafından "Türkiye'nin eğitim öğretim çalışma takvimi-

nin çok uzun yıllardır üzerinde fikir yürütülen ve toplumdaki değişmelere pa-

ralel olarak değişmesi beklenen bir takvim” olarak ifade edildi. Bu şekilde dö-

nem aralarında birer hafta ara tatil yapılmaya başlandı. Okullarda zorunlu 180 

iş günü olan çalışma zorunluluğunda bir değişiklik yapılmadı.  Öğrenci ve öğ-

retmenler için geçerli olan 13 haftalık yaz tatilinin süresi 2 hafta kısaltılarak 

yaz tatili 11 haftaya indirildi, Nisan ve Kasım aylarında birer hafta olacak şe-

kilde ara tatil eklenmiş oldu. Ara tatillerde birer hafta öğrencilere verilen bu 

tatilin amacı ise okullardaki verimliliği ve dengeyi korumak olarak ifade edil-

miştir (MEB, 2019). Bu verimlilikler, Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri açı-

sından verimlilik, derslerin daha etkili işlenişi açısından verimlilik, öğretmen-

lerin sınıf içi yaptığı proje ve çalışmalar açısından verimlilik ve Millî Eğitim 

Bakanlığının yürüttüğü işlemler açısından verimlilik şeklinde sıralanmaktadır. 

Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’nin amaçları şu şekilde sı-

ralanmıştır (MEB, 2019): 

 180 iş günü olan zorunlu çalışma günlerinin sayısını artırmak yerine 

bu günlerin verimliliğini artırmak istendiği ifade edilmiştir. Bunun gerekçesi 

olarak da 13 haftalık yaz dönemi tatil süresinin artık dünyaya bu kadar uzun 

yaz tatili yapan ülkelerinden olmaması gösterilmiştir. 

 Öğrencilerin belirli dönemlerde öğretim faaliyetlerine ara vermeleri-

nin bilimsel araştırmalar açısından daha etkili olduğu ve öğrenmeyi kolaylaştı-

racağı ifade edilmiştir. Yaz tatilindeki sürenin fazla olması durumunda 'yaz 

tatili unutması' faktörün devreye girmesi söz konusu olabilmektedir. Bu çalış-
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ma ile yaklaşık yüzde 10'luk bir yaz tatili azalması fakat bunun da yıl içerisine 

yedirilmesi söz konusudur. 

 Ara tatillerde okullardaki kurumsal işleyişe ve öğretmenlere yönelik 

birtakım değerlendirmeler yaparak iyileştirmelere gidebilme adına fırsatının 

oluşturması beklenmektedir. 

 Ara tatil tatillerin yapılandırılarak öğretmenlere ve öğrencilere hem 

dinlenme hem de etkinliklere katılma fırsatı sunmak da amaçlanmakta olduğu 

ifade edilmiştir. Öğretmenlerin dönem içinde sürekli olarak ders faaliyetlerini 

yürüttükleri için çok yorulduğu, bu amaçla öğretmenlere de sosyal ortamlar 

sunarak onların rahatlamalarına fırsat sağlanmış olacağına vurgu yapılmıştır. 

Yine bu süreçte çocukların tamamen tatil yapma şeklinde değil bazı proje faa-

liyetlere katılması ya da birtakım eğitim çalışmalarının içinde olması da hedef-

leniyor. 

 Her ara tatilin bir temasının olması amaçlanıyor ve bilim, kültür, sa-

nat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu doğrultuda planlanarak hayata geçirileceği 

belirtilmiştir. Geziler, fuarlar, çocuklar için toplumsal yarar sağlayan huzurev-

leri ziyareti gibi çalışmalar, yardımlaşma faaliyetleri, aile ziyaretleri, okuldaki 

bazı kulüp çalışmalarının devamlılığı bu tatil kapsamında yapılması amaçlan-

maktadır. 

 Ayrıca bu bir haftalık tatil sürecinde veli toplantıları, zümre toplantı-

ları, mesleki gelişim çalışmaları, kişisel ve sosyal gelişim çalışmaları ve okul-

larda bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması ya da yenilenmelerinin hayata geçi-

rilmesi adına fırsat sunması amaçlanmaktadır. 

Yeni tatil düzeni öğretmenler ara tatillerde de görevlerine devam ede-

cekleri için mesai anlamında ara tatiller onlara pek bir değişiklik getirmiyor. 

Sadece eğitim-öğretim yılı başındaki ve sonundaki seminer dönemlerindeki 

birer hafta her bir dönemin ortasına alınmış oluyor. Bu anlamda bakıldığında 

öğretmenlere yaz tatilleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama veya azalma-çoğalma 

söz konusu olmamaktadır. Önceden olduğu gibi 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri 

arası tatillerinde bir kesinti olmaksızın devam edecektir. Ayrıca okul öncesi, 

ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine uygulanan 

"oryantasyon eğitimi" okullar açılmadan bir hafta önce yine eskiden olduğu 

gibi devam edeceği duyurulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli 

hale getirilmesi için açıkladığı çalışma takvimine göre ilk ara tatil uygulaması 

18-22 Kasım 2019'da yapıldı. İkinci eğitim-öğretim dönemi için ise 6-10 Nisan 

2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil uygulaması yapılacaktır. 
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Dünya geneline bakıldığında yıllık ortalama eğitim süreleri yaklaşık 36 

haftadır ve bu da yılda yaklaşık 180 okul günü gelmektedir. Türkiye de bu du-

rum ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre (MEB, 2013; 

MEB. 2014), “Ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl 

ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders 

yılının 180 iş gününden az olmaması esastır.” şeklinde yer almaktadır. Bu da 

günde yaklaşık 6 saat okulda geçirdikleri düşünülürse ilkokul çocuklarının 

yılda yaklaşık 1080 saat okulda geçirdikleri söylenebilir. Aşağıdaki şekilde 

Avrupa Birliği ülkelerinin yılda toplam kaç gün eğitim aldıklarına dair süreleri 

verilmiştir. 

Avrupa Birliği ülkelerinin yılda toplam kaç iş günü eğitim aldıklarına 

ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur. 

 

Şekil 1. Avrupa Birliği Ülkelerinin Yılda Toplam Kaç İş Günü Eğitim Al-

dıkları:  

(European Commission / EACEA / Eurydice, (2019). The Organisation of 

School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2019/20. 

Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union.) 
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OECD ülkelerinde, 7-8 yaş arası öğrenciler için zorunlu öğretim süresi 

yılda ortalama 749 saat ve amaçlanan öğretim süresi yıllık ortalama 775 saat 

olarak belirtilmiştir. 9 ila 11 yaş arası öğrenciler, ortalama olarak, 7-8 yaş gru-

bundan yılda 44 saat daha fazla zorunlu eğitim alırken, 12 ila 14 yaş arası öğ-

renciler 9-11 yaş grubundan yılda yaklaşık 80 saat daha fazla zorunlu eğitim 

almaktadır.  

İlkokul öğrencilerinin yılda toplam kaç gün eğitim aldıklarına dünya ge-

nelinde bakıldığında ise 175 ile 220 gün arasında değiştiği görülmektedir.  

 

Şekil 2. Dünyanın Farklı Bölgelerindeki Yıllık Eğitim Süreleri (Gün) 

(https://eacea.ec.europa.eu/ national-policies/) 

 
 

İlkokul düzeyinde, ABD'deki birçok eyalet 900-1000 saatlik zorunlu eği-

tim alırken Fransa'daki öğrenciler ortalama olarak yaklaşık 926 saat, Finlandi-

ya'daki öğrenciler ortalama 608 ders saati okulda kalmaktadır. Finlandiya, 

yukarıda belirtilen ülkelere göre okulda en az saati geçirmelerine rağmen, he-

men hemen her uluslararası eğitim değerlendirmesi kategorisinde yüksek 

puan almaktadır. Güney Kore, yüksek başarı gösteren bir diğer ülkedir ve il-

köğretim öğrencilerine gün sayısı olarak fazla olmakla birlikte sadece 612 saat 

eğitim süresi içerisinde okulda kalmaktadırlar. Okullardaki başarının eğitim 

süresi ile doğrudan bir ilişkisi olmadığı daha çok verilen eğitimin kalitesi ile 

ilgili olduğunu söylemek daha uygun olacaktır.  

https://eacea.ec.europa.eu/%20national-policies/
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Türkiye’deki bu yeni uygulama ile öğrenci ve öğretmenler için geçerli 

olan 13 haftalık yaz tatilinin süresi 2 hafta kısaltılarak 11 haftaya indirilmiş 

olmaktadır. Eğitim-öğretimdeki tatil sürelerinin dünya genelinde nasıl olduğu-

na baktığımızda 5-6 hafta ile 11-12 hafta arasında değiştiğini görmekteyiz. 

Aşağıdaki şekilde okulların dünya geneli bazı ülkelerin yaz tatillerinin toplam 

kaç gün olduğuna dair süreler ve yıllık tatil süreleri verilmiştir. 

 

Şekil 3. Dünyanın Farklı Bölgelerindeki Yaz Tatili Süreleri (Hafta)  

(https://eacea.ec.europa.eu/ national-policies/) 

 
 

Şekilde de görüldüğü gibi bazı ülkelerin yaz tatili süreleri 5-6 hafta ol-

makla birlikte diğer tatil süreleri ile birlikte 16 haftaya kadar yıl içerisinde 

öğrencilerin tatil yapabildikleri söylenebilir. Aşağıda ise 2019-2020 eğitim-

öğretim yılında Avrupa Birliği ülkelerinin ilkokul ve ortaokul seviyesinde haf-

talık yaz tatil süreleri verilmiştir. 

https://eacea.ec.europa.eu/%20national-policies/
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Şekil 4. Avrupa Birliği Ülkelerinin İlkokul Ve Ortaokul Seviyesinde Haf-

talık Olarak Yaz Tatil Süreleri  (European Commission / EACEA / Eurydice, 

2019).  

 

 
 

Geçen eğitim-öğretim yılında Avrupa Birliği ülkelerinin ilkokul ve ortao-

kul seviyesinde en fazla yaz tatili yapan ülkeleri arasında olduğumuz görül-

mektedir. Millî Eğitim Bakanlığının yeni ara tatil uygulaması ile 13 hafta olan 

yaz tatili 11 haftaya indirilerek Avrupa Birliği standartlarına yaklaştırılmıştır. 

Aynı şekilde hemen hemen tüm Avrupa Birliği ülkelerinde olan ara tatiller 

bizde de olmuştur.  

Avrupa genelinde yaz tatiline ek olarak, dört ana okul tatili dönemi var-

dır. Bunlar: Sonbahar tatilleri, Noel (yeni yıl), Kış (karnaval) tatilleri ve ilkba-

har (paskalya) tatilleridir. Noel (yeni yıl) tatili hariç, ülkelere göre okul tatili 

hem uzunluk hem de zaman açısından farklılık gösterebilmektedir. Tüm Avru-

pa genelindeki ilk ve ortaokullarda bizim birinci ara tatile denk gelen sonba-

harda, 19 ülkede / bölgede bir haftalık tatilleri vardır. Diğer birkaç ülkede ise 

(Çek Cumhuriyeti, İngiltere-Kuzey İrlanda ve İzlanda gibi) 2 veya 3 gün, İsviç-

re’de ise 3 hafta ara tatil vardır. Diğer 11 Avrupa Birliği ülkesinde ise (Avus-

turya, Arnavutluk, Polonya, Karadağ ve Kuzey Makedonya gibi) tatil yoktur. 

Yılbaşı’nda neredeyse tüm Avrupa Birliği ülkeleri iki hafta tatil yapmaktadır. 

Yine tüm Avrupa Birliği ülkeleri genelindeki ilk ve ortaokullarda bizim ikinci 

ara tatile denk gelen ilkbahar (paskalya) için 20 ülkede / bölgede bir ya da iki 
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hafta tatil vardır (European Commission / EACEA / Eurydice, 2019). Tüm Av-

rupa kıtasında ikinci dönem ikinci ara tatili olmayan sadece Karadağ ve Türki-

ye vardı. Bu yeni uygulama ile Türkiye de diğer Avrupa ülkeleri gibi ilkbahar 

ara tatili vermiş oluyor. 

Sağlıklı bir toplumun oluşumu ve devamı eğitim sisteminin etkin şekilde 

işlev görecek şekilde düzenlenmesi ile mümkündür (Çapa ve Çil, 2000). Fikir-

sel paylaşım bakımından açık bir iletişim ağının olduğu, çalışmaların ekip ruhu 

ile yürütüldüğü, farklılıkların hoşgörülü ile kabul edildiği bir eğitim sistemi, 

sağlıklı toplumsal bir yapıyı oluşturur (Karaca ve İkiz, 2014). Bu nedenle eği-

tim sisteminin üç saç ayağından birini oluşturan öğretmenlerin dönem ortala-

rında birer hafta verilen ara tatiller hakkındaki görüşleri sistemin dinamikleri 

açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yeni uygulamaya giren dönem ara tatilleri 

hakkında henüz bir çalışmanın olmaması da bu çalışmayı öncü kılması bakı-

mından da önemlidir. Bu çalışma sınıf öğretmenlerinin 2019-2020 eğitim-

öğretim yılından itibaren hayata geçirilen ara tatiller hakkındaki görüşlerini 

ortaya çıkarmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Durum 

çalışmaları bir durum bütüncül olarak araştırılır. Etkenlerin durumu nasıl etki-

ledikleri ve durumdan nasıl etkilendikleri odak noktasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2016).  

 

2.1. Çalışma Grubu 

Bu çalışmanın ulaşılabilir evreninin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Ankara ilinin Haymana ilçesindeki merkez okullarda görev yapmakta olan 15 

sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Ulaşılabilir evren araştırmacının bir örnek-

lem için gerçekçi olarak seçebildiği ve bulguları genelleyebildiği evren olarak 

tanımlanır (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012). Ulaşılabilir evren kapsamında 

Haymana ilçe merkezindeki tüm devlet okullarının tümünün çalışmaya katıl-

ması hedeflenmiş ve tüm merkez okullardan veri toplanmıştır. Katılımcıların 

çalışmaya dahil edilmesinde gönüllülük esasına dikkat edilmiş ve çalışmaya 15 

sınıf öğretmeni katılmıştır. 

 

2.2. Veri Toplanması ve Verilerin Analizi 

Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik görüşlerini ortaya koymayı 

amaçlayan bu çalışma veri toplanması için göreve devam eden 15 sınıf öğret-
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menine 4 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Açık uçlu yorumlama soruları yan-

sız ve ayrıntılı cevapların toplanmasını hedefler (Büyüköztürk vd., 2011). So-

rular bir doktoran ve öğretim üyesi tarafından hazırlanmıştır. Soruların anlaşı-

lırlığını teyit etmek amacıyla bir dil uzmanına başvurulmuş ve anlaşılmayan 

noktalarda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Soruların pilot uygulaması yapıla-

rak gerekli düzeltmeler yapılmış ve en sonunda nihai uygulama yapılmıştır.  

Araştırma kapsamında elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiş-

tir. İçerik analizi verilerin kavramsallaştırılıp düzenlenmesi ve ortaya çıkan bu 

kavramları açıklayan bir temaların belirlenmesi gerekir. Bu sayede toplanan 

veriler düzenlenerek okuyucuya sistematik şekilde sunulur. Her bir soru için 

öğrenci velilerinden toplanan verilerden kodlar elde edilmiştir. Bu kodlar açık-

layıcı temalar altında toplanmıştır. Kod ve temalar düzenlenerek bulgular yo-

rumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

 

3. BULGULAR 

Bu bölümde sınıf öğretmenlerinin ara tatile yönelik görüşlerine yer ve-

rilmiştir.  

Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik olumlu gördükleri durumlar 

sorulduğunda 9 kategoride 29 olumlu görüş belirttikleri görülmüştür. Alınan 

cevaplar ve frekanslar aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 1. Sınıf Öğretmenlerinin Ara Tatile Yönelik Olumlu Görüşleri 
Olumlu Görüşler f 
Dinleme fırsatı sunmuştur. 7 
Başarıyı artırmıştır. 6 
Motivasyonu artırmıştır. 4 
Öğrenciye sosyalleşme olanağı sağlamıştır. 4 
Verimli olmuştur. 3 
Öğretmene sosyalleşme olanağı sağlamıştır. 2 
Öğrenci okula dinç gelmiştir. 1 
Öğrencide farkındalık oluşmuştur. 1 
Tekrar fırsatı vermiştir. 1 
Toplam 29 

 

Tablo 1 incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin ara tatile ilişkin olumlu gö-

rüşleri ifade edilmiştir. Ara tatile yönelik en sık vurgulanan olumlu görüşün 

dinlenme fırsatı sunması (f=7) olmuştur. Öğretmenlerimizden 6’sı başarıyı 

arttırdığını ifade etmiştir. Öğretmenlerde 4’ünün ara tatilin öğrenciye sosyal-

leşme imkânı sunduğunu ve motivasyonu arttırdığını ifade etmiştir. Öğretmen-
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lerden 3’ü tatilin verimli olduğunu, 2’sinin de öğretmene sosyalleşme olanağı 

sağladığını ifa etmişlerdir. Bazı öğretmenler (f = 1) öğrencinin okula dinç gel-

diğini, farkındalık oluştuğunu ve öğrenciye tekrar fırsatı verdiğini ifade etmiş-

tir.  

Öğretmenlere ait bazı görüşler şu şekildedir: 

Ö2: “Başarı ve akademik verimin artması için gerekli bir uygulama olmuş-

tur.” 

Ö7: “Hem öğrenci hem de öğretmen için dinlenme fırsatı sunmuştur.” 

Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik olumsuz gördükleri durumlar 

sorulduğunda da yine 9 kategoride 26 olumlu görüş belirttikleri görülmüştür. 

Alınan cevaplar ve frekanslar aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo2. Sınıf Öğretmenlerinin Ara Tatile Yönelik Olumsuz Görüşleri 
Olumsuz Görüşler f 
Birinci sınıflar geriledi ve okuma yazma unutuldu. 6 
Tatil süreci için planlama yetersiz oldu. 4 
Maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları için verimli değildi. 4 
Öğrenciler derse karşı soğudular. 3 
Öğrenciler akademik olarak geriledi 3 
Çocuğu olan öğretmenler için olumsuz oldu. 2 
Ailenin bilinçsizliği ve sosyal çevrenin sınırlılığından verimsizdi. 2 
İlgisiz ailelerin çocukları için akademik anlamda gerilemeler oldu 1 
Öğrencilerde dikkat kaybı yaşandı. 1 
Toplam 26 

 

Tablo 2’de sınıf öğretmenlerinin ara tatile yönelik görüşleri ifade edil-

miştir. Olumsuz olarak en sık ifade edilen görüş birinci sınıfların gerilemesi ve 

okuma yazma sürecinin unutulması (f = 6) olmuştur. Öğretmenlerden 4’ü tatil 

sürecinde planlamanın yetersiz olduğunu ve maddi imkanları yetersiz olan 

aileler için tatilin verimsiz geçtiği ifade edilmiştir. Öğretmenlerden 3’ü öğrenci-

lerin derse karşı soğuduğunu ve akademik olarak gerilediğini ifade etmiştir. 

Öğretmenlerin bazıları (f = 2) çocuğu olan öğretmenlerin tatil sürecinde sorun-

lar yaşadığını, bazılarının da (f =2) ailenin bilinçsizliği ve sosyal çevrenin sınır-

lılığından dolayı verimsiz geçtiğini ifade etmiştir. 1 öğretmen ilgisiz aile çocuk-

ları için akademik anlamda gerilemeler yaşandığını, 1 öğretmenin de öğrenci-

lerinin dikkat kaybı yaşadığını ifade etmiştir. Öğretmenlere ait bazı görüşler şu 

şekildedir: 

Ö6: “Birinci sınıfların okuma yazma sürecine balta vurabiliyor.” 

Ö13: “Öğrenci takip edilemediği için akademik başarıyı olumsuz etkilemiştir.” 
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Sınıf öğretmenlerinin ara tatile yönelik ne gibi önerileri olduğu sorusuna 

ise alınan cevaplar aşağıdadır. 

 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Ara Tatile Yönelik Önerileri 
Öneriler f 
Tatile yönelik öğretmen ve öğrenciye faydalı bir program düzenlenmeli-
dir. 

5 

Ara tatil öğretmene de verilmelidir. 1 

 
Tablo 3’te sınıf öğretmenlerinin ara tatile yönelik önerileri ifade edilmiş-

tir. Öğretmenlerden 5’i hem öğretmen ve öğrenci için faydalı bir program ha-
zırlanması gerektiğini; öğretmenlerden 1’i de ara tatilin öğretmene de veril-
mesi gerektiğini savunmuştur. Bu konu ile ilgili bazı öğretmen görüşleri şu 
şekildedir:  

Ö1: “Ara tatillerde öğretmen ve öğrenci için verimli ve faydalı bir program 
düzenlenmelidir. Bu şekilde olursa tatil verimli olacaktır.” 

Ö7: “Ara tatile öğretmenlerinde ihtiyacı vardır, bizlere de verilmelidir.” 
 
4. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 
Sınıf öğretmenlerinin ara tatillere yönelik olumlu ve olumsuz gördükleri 

durumlar sorulduğunda her iki durum için de 9 kategori oluştuğu ve olumlu ve 
olumsuz görüş sayılarının yakın olmakla birlikte biraz daha olumlu tarafın ağır 
bastığı söylenebilir. Olumlu görüşler arasında öğrenciler için dinlenme fırsatı 
sunması, ara verilmesinin öğrencinin başarısını arttıracağı ve öğrencinin moti-
vasyonunu arttırıp sosyalleşmesine imkân sunacağı gibi düşünceler öne çık-
maktadır. Olumsuz görüşler arasında ise özellikle birinci sınıf öğrencilerinin 
derslerde gerilediği ve okuma-yazma öğrenme sürecini çok olumsuz etkilediği 
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra tatil sürecinin planlanmasından kaynaklı sorun-
lar yaşandığı ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocukları ve memur çocukları 
için verimli olmadığı ve boş bir haftanın geçtiği görüşlerine yer verilmiştir. 
Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli’ne olumlu ve olumsuz yönleri ile 
bakıldığında sınıf öğretmenleri açısından çok fazla bir fark yaratmayacağı söy-
lenebilir.  

Sınıf öğretmenlerinin ara tatile yönelik önerilerine bakıldığında iki du-
rum ön plana çıkmaktadır. Bunlardan daha çok önerilen, öğretmen ve öğrenci-
ye yönelik tatilde yararlı programların yapılması ve öğrencilerin eğitim-
öğretime bir şekilde farklı yerlerde de olsa devam etmesidir. Bir diğer öneri ise 
ara tatillerin öğretmenlere de verilmesidir. Çünkü öğretmenler okullara bu 
süreçte devam edip seminer aldıkları için kendileri için değişen bir şeyin ol-
madığını ifade etmişlerdir. 
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Okulun işlevini daha iyi yerine getirebilmesi, okulda çalışan tüm bireyle-
rin kişilerarası ilişkilerinin sağlıklı olmasına, öğretmenlerin öğrenciler ve diğer 
personellerle karşılıklı anlayış, teknik ve mesleki destek sağlamaları, payla-
şımcı olmalarıyla mümkün olabilir (İkiz, Asıcı, Kaya, & Balkan, 2018). Bu ba-
kımdan “Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli” uygulanmadan önce 
eğitim çalışanları olarak öğretmenlerin görüşlerinin alınması ve detaylı bir 
çalışmanın yapılması iyi olabilirdi. Ancak tüm Avrupa kıtasında birinci dönem 
ara tatili 19 ülkede, ikinci dönem ikinci ara tatili 20 ülkede uygulanmaktadır. 
Bu tatili uygulamayan iki ülke olarak Karadağ ve Türkiye vardı. Bu yeni uygu-
lama ile Türkiye de diğer Avrupa ülkeleri gibi sonbahar ve ilkbahar ara tatili 
vermiş oluyor. Bu açıdan bakıldığında ise bu uygulamanın bir Avrupa Birliği 
Uyum Yasaları kapsamında bir çalışma olduğu da söylenebilir. 
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Abstract 

It’s important to transfer the culture to the future. There is also language in cul-

ture and since everything in the language comes from culture, the culture lives, deve-

lops and accumulates in the language and so language becomes the treasure, conscio-

usness and spirit of the culture. The aim of this study is to investigate whether reading 

or listening to a cultural text is more effective. So, an experimental study was conduc-

ted with 94 students who were in the 7th grade of primary school by using a cultural 

text in their Turkish course. The success rate was found to be 60% after the listening 

comprehension activity. However, the success rate of the test after reading compre-

hension activity was 75%. In this context, it can be mentioned that reading compre-

hension activities should be performed alongside listening comprehension activities in 

order to make the transfer of culture more effective. 

Keywords: language and culture, cultural transfer, listening, reading 

 
Kültürel Aktarımda Dil Becerilerinin Etkisi: Dinleme ve okuma 
 

Özet 

Kültürü geleceğe aktarılması önemlidir. Kültür, dili de kapsar ve dildeki her şey 

kültürden geldiğinden, kültür dilde yaşar, gelişir, birikir ve böylece dil kültürün hazi-

nesi, bilinci ve ruhu haline gelir. Bu çalışmanın amacı, kültürel içerikli bir metnin oku-

masının mı, dinlenmesinin mi daha etkili olduğunu araştırmaktır. Böylece Türkçe ders-

lerinde kültürel bir metin kullanarak ilkokul 7. sınıfta okuyan 94 öğrenci ile deneysel 

bir çalışma yapılmıştır. Etkinlik sonrası uygulanan başarı testinde dinlediğini anlama 

başarı oranı% 60 okuduğunu anlama testinin başarı oranı ise % 75'tir. Bu bağlamda, 

kültür aktarımını daha etkili hale getirmek için, okuma ve dinleme etkinliklerinin bir-

likte gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

Anahtar sözcükler: dil ve kültür, kültürel aktarım, dinleme, okuma 
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1. Introduction 

We connect with world by using our senses. Individuals learn and deve-

lop by their senses. The baby starts hearing in the womb and the learning pro-

cess accelerates after birth with vision. The child first learns by listening and 

transfers knowledge by talking. At school age, he learns by reading and trans-

fers knowledge by writing. Namely, the mother tongue is acquired. Language is 

the glue that holds the society together. Human beings inherently need each 

other in a physical and spiritual sense. Because we live in societies. The child 

starts education from birth and after reaching a certain maturity, he will have 

education in a corporate institution to learn who he is in history, and learns to 

communicate to his society.  

The main purpose of quality education is to enable each individual with 

an education to gain information in order to benefit from natural resources 

and activate a lifestyle in a sustainable way (UTMK, 2018:37). Beyond this 

main purpose, the Turkish Course Education Program is prepared and expres-

sed in General Purposes and Fundamental Principles of Turkish National Edu-

cation of National Education Fundamental Law No.1739: 

• Listening/monitoring, talking, reading and writing skills of students will 

be developed, 

• students will learn to use Turkish in conscious, correct and detailed man-

ner in line with oral and written rules, 

• enriching vocabulary based on reading, listening/observing to reach 

language pleasure and consciousness; developing emotions, thinking and imagi-

nation of students, 

• helping students to gain a love and habit of reading and writing, 

• enabling students to expresses their emotions and thoughts and ideas or 

thesis on certain topics in oral and written form in an effective and clear way, 

• developing skills to research, discover, interpret and structure informa-

tion, 

• developing skills to access, edit, question, use and create information in 

multiple media resources and printed materials, 

• enabling critical evaluation and questioning by comprehending what 

they read, 

• helping students to emphasise national, spiritual, ethical, historical, cul-

tural, social values and strengthening national emotions and thoughts, 

• realising and adopting aesthetic and artistic values with works from 

Turkish and global culture and art (MoNE, 2018:8). 
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Additionally, within explanations related with themes, the National Cul-

ture theme is mandatory among theme and topic suggestions and following 

topics are recommended: family, flag, elders, religious feasts, traditions, cultu-

ral heritage, spaces, national holidays, cities, historical spaces, historical peop-

le, historical artifacts, Turkish, foundation culture, motherland etc. (MoNE, 

2018:16). As it can be seen, the Turkish course includes history and cultural 

teaching in addition to Turkish grammar.  

Individuals interpret the culture they are in and the transfer occurs un-

der the influence of culture. A culture that represents the complete past of the 

society of that individual is effective on listening and interpreting what is read 

and stylisation of what is talked and written. Different interpretations can oc-

cur from what is read and what is listened to. Such that an interpretation of a 

poem by Yahya Kemal Beyatlı is read or listened by an individual who is born 

in the same culture with Yahya Kemal Beyatlı and read or listened by an indi-

vidual who is born in different nation will be extremely different. There will be 

differences in the vocabulary selection, emotional transfer etc. when these two 

individuals explain their emotions. With a cultural vocabulary, meanings attri-

buted to that vocabulary, formation of sentences, accentuation, punctuation 

and meaning will change between different cultures. In addition to developing 

listening, talking, reading, writing skills in Turkish classes, it is possible to ac-

hieve cultural transfer. 

 

Language and culture  

The life experience of each society have been transferred between gene-

rations by oral stories and then by written stories. Human beings need sense 

of belonging. To feel this belonging, individual needs to know the cultural 

structure of the society s/he lives in. Layers that form the society contains cul-

tural elements and these are important to carry the past to present and to 

transfer these into future. Art, folklore dance, literature, architecture, sculptu-

re, language, traditions, beliefs, dressing style that change between countries 

and reflect characteristics of that country must form values of that country to 

be called “culture” as a whole (Can, 2009:3).  

All works and values in life of a society is the cultural product, the trea-

sure and richness of that society regardless of being tangible or intangible. 

Cultural elements are grouped as tangible and intangible. Historical tangible 

cultural heritage is various objects that can be seen and felt such as buildings, 
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historical spaces, monuments and tools. The first thing that comes into mind in 

Intangible Cultural Heritage is 

 Oral traditions and narratives, language 

 Performance art 

 Social practices, rituals, feasts, festivals 

 Information and practices related with nature and universe 

 Handcrafts (Can, 2009:16). 

 

The Ministry of Tourism stated that intangible cultural heritage is de-

termined in following fields (www.kultur.gov.tr): 

a) Oral traditions and narratives that function to transfer intangible cul-

tural heritage with language (epics, legends, folktales, proverbs, fairy tales, 

anecdotes etc.), 

b) Performance arts (Karagöz, public storyteller (meddah), puppet, folk 

theatre), 

c) Social practices, rituals and feasts (engagement, wedding, birth, Nowruz 

etc. celebrations), 

d) Information and practices related with nature and the universe (tradi-

tional food, folk medicine, folk calendar, folk meteorology etc.), 

d) Handicrafts (weaving, devil’s eye, filigree, coppersmith, folk architectu-

re) 

 

Can (2009) defined intangible cultural heritage as “values that cannot be 

held or seen but makes a society exist, these are elements such as tradition, lan-

guage, beliefs, music, songs, dances, performances, rhymes, stories and poems”. 

UNESCO (United Nations Education, Science and Culture Organisation) 

that is empowered by the decisions and contributions of 192 member states 

that are parties to protect cultures (Oğuz, 2008:6) have accepted the Agree-

ment to Protect Intangible Cultural Heritage on the 32th General Conference 

organised in Paris on 17 October 2003. Turkey has been included in this pro-

cess with the Law Regarding Suitability of Protection of Intangible Cultural 

Heritage Law No.5448 on 19 January 2006 and become an official party on 27 

March 2006 (aregem.kulturturizm.gov.tr). “Protection” terms means securing 

viability of intangible cultural heritage; this includes identification, documen-

tation, research, conservation, protection, development, strengthening and 

transferring between generations with formal and informal education as well 

as imitating different parts of this cultural heritage (Agreement to Protect In-
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tangible Cultural Heritage, 2003). This international agreement is an interest 

area and it is the responsibility of Turkish intellectuals to protect and transfer 

Turkish culture (Oğuz, 2007:9). 

There is an inseparable relationship between language and culture. The 

continuity of the society is possible when cultural transfer and cultural exis-

tence is maintained and language has the most important responsibility to 

effectively transfer culture. Language has everything a culture has and since 

everything in language comes from culture, culture lives and accumulates wit-

hin language, thus, language becomes treasure, consciousness and spirit of 

culture (Güvenç, 1992:509). 

 

 
Source: Provincial Culture and Tourism Directorate of Gaziantep  

 

For example, “Kutnu” seen in the photo is a traditional textile of Gazian-

tep. Textiles are among the Ottomans’ favourites with rainbow colours, special 

and cultural texture.  

The Kutnu textile that was used in the kaftans of the sultans and costu-

mes of the royals in 16th century has a past in the palace. This textile was pro-

duced by hand when printing was unknown. When yarn is produced, natural 

tragacanthin gum resin produced from slashing the apricot tree. 

Slashing even has a historical ballad in Gaziantep region. This ballad is 

known as Damnation Ballad by women. 

“Slashing (Haşıl)” 

 

Lamp went off get ready for slashing 

Bring the slashing product and set by it 

Let double lead touch slashing stone 

Get your eyes blind and die master 

Is such cruelty done to a young assistant? 
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Our master is wearing yellow fodder 

Let red scarlet bee sting you master 

Master, if you don’t have money, don’t make profit 

Get your eyes blind and die master 

Is such cruelty done to a young assistant? 

 

We cook barley from slashing money 

We curled our hair with grill tongs 

We made our girls dance in master’s wedding 

Get your eyes blind and die master 

Is such cruelty done to a young assistant 

 

I pulled a draisine for two couches 

Poor shuttle broke inside 

I don’t have a dime to buy a new one 

Get your eyes blind and die master 

Is such cruelty done to a young assistant? 

 

(http://turku.sitesi.web.tr/gaziantep/hasil-turkusu-2.html) 

 

This was a very demanding job, and the young helpers started working 

very early in the morning. Because they work hard, they cursed their masters 

in the song; “Get your eyes blind and die master“. To understand the story here, 

it is important to know what slashing is. TDK defined slashing in the Current 

Turkish Dictionary as: a. hlk. Floured or glued liquid used in weaving; In Tur-

kish Dialect Dictionary: 1. Blurred water. 2. Floured or glued liquid water used 

before supplying yarn to weaving machine to obtain smooth yarn. 

The “Handicraft Tradition” considered among five folklore culture that 

needs to be protected under UNESCO Agreement of Protection of Intangible 

Cultural Heritage is rapidly disappearing as manufacturing and consumption 

styles around the world are changing (Oğuz et al. 2005:4) In this sense, various 

traditional occupations are disappearing. Slashing which is the basis for the 

weaving occupation is one of those occupations. This occupation was once 

practiced by women and young women of Gaziantep to contribute to the fa-

mily budget where they prepared raw yarn and delivered it to the masters. But 

as the masters made payments late with various excuses and as this has beco-

me a tradition, women sung this ballad as a damnation of the masters. All of 

these are life stories and a history of that period that needs to be remembered.  

http://turku.sitesi.web.tr/gaziantep/hasil-turkusu-2.html
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Language skills are used for transferring these to young people.  The 
question of whether to transfer by listening or reading is more effective is in-
vestigated. There are four fundamental language skills that are reading, liste-
ning, talking and writing. These four skills are divided into two as comprehen-
sion and expression. Comprehension includes listening and reading skills whi-
le expression includes talking and writing skills. While listening and reading 
are considered as detector skills, talking and writing are considered as produc-
tive skills. While there is coding in productive skills, there is decoding in detec-
tor skills (Razı, 2007: 15).  

 
Listening  
In education and teaching, the commonly used method is the expression 

method which is also known as the traditional method. The most important 
property of this method is that this method is efficient when there are good 
listeners. However, although listening is perceived as passive and easy, it is 
actually hard and complex. Human beings learn by trying, listening or reading. 
As a child learns that s/he should not touch the fire after burning, learning by 
living is the permanent but sometimes hardest way of learning. Additionally, it 
is not possible to experience everything. Another learning method is learning 
by reading. However, to learn reading, individuals first need to know listening. 
In short, in education and teaching, key concepts at every stage and field are 
listening skills. It is possible to say that students with developed listening skills 
will have higher success rate in classes (Emiroğlu and Pınar, 2013: 770) 

We understand and interpret world with our senses. First ones are liste-
ning skills that comes together with hearing. When we are babies, lullabies 
that contain advices, wishes, complaints and memorable precepts are proofs 
how early we start learning by listening. For example: 

 

Mother’s lullaby is strong, 
Stem swings and becomes straw, 
Son keep the straw, 
There will be time to sell it, 
Ninni ninni ninni ninni, 
Ninni de ninni ninni ninni (Demir, Demir, 2014:271). 

Sleep my child close your eyes, 
Don’t forget who you are when you grow up 
Be a good person my child 
Don’t forget your mother’s words 
Ninni ninni ninni ninni, 
Ninni de ninni ninni ninni (Demir, Demir, 2014:272). 
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Individuals’ first listen then decode, interprets and reach a conclusion to 

receive the message of what s/he listens in her/his brain. Expectations and the 

purpose of the listener is greatly important for the interpretation to happen 

after listening. If expectations of the listener from what s/he listens exists in 

what s/he listens, interpretation will be at a higher level (Ur, 2013: 3).  Within 

the listening process, the listener interprets the message from the sender by 

using previous knowledge, organises this message and tries to complete the 

comprehension process by evaluating the information (Emiroğlu and Pınar, 

2013: 771).  

The listening skill is proportionally related with skills in other language 

fields. It can be that advanced listening skills have a positive contribution to 

other language skills (Emiroğlu and Pınar, 2013: 773). Listening and reading 

skills are considered among comprehension skills (Emiroğlu and Pınar, 2013: 

776). Studies showed that the reading centre of the human brain is embedded 

in the hearing centre inside the brain (Chermak and Musiek, 1997; Referred by 

Girgin, 2006: 20). 

 

Reading  

Another language skill in the comprehension dimension is the reading 

skill. Reading consists of two main elements such as reading skills and habits 

and reading comprehension and gaining evaluation power (Belet and Yaşar, 

2007: 70). Reading comprehension is about decoding ideas inside the texts by 

using previous information and ascribing a meaning to them. As a reader voi-

ces words, s/he decodes written code and interprets those voiced words in 

her/his mind (Yılmaz, 2008: 133).  

Reading effects personal, academic and social development of students. 

To benefit from reading, students should be directed to reading and compre-

hend what they are reading. Students can be directed to reading due to inter-

nal reasons such as interest and curiosity as well as external reasons such as 

the social environment (Yıldız and Akyol, 2011: 794). 

Vocabulary of the reader in the text is important. The reading activity 

depends both on developed word recognition skills and reading comprehen-

sion skills. Readers with developed Turkish word recognition skills can alloca-

te more time to interpretation in reading. These type of readers have fluent 

reading and these readers can comprehend most of the things that they read. 

Readers with underdeveloped or undeveloped word recognition fail to allocate 

sufficient time for comprehension within the reading process. These types of 
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readers struggle while reading, read slow and incorrectly and fail to unders-

tand most of the things they have read (Yılmaz, 2008: 132). 

Reading, especially critical reading has an important role in the intellec-

tual and affective development of the individual. The functionality of reading 

on the student depends on a correct and close relationship with text. Correct 

text selection, creating an expectation towards the text type and teaching how 

to approach comprehension-understanding process, in other words text analy-

sing knowledge, is the other important variable in teaching reading (Kuzu, 

2004: 61). 

If the individual fails to go beyond the fundamental reading level, that 

individual will probably memorise what s/he reads, in other words, s/he will 

gain information at the lowest level of cognition. However, humans need to 

comprehend information and use this information in new situations. For a 

reader to add something from himself/herself to the text, that reader must 

have gained a critical reading skill (Aşılıoğlu, 2008: 4). This way, the individual 

can structure what s/he was read on his/her mind and make learning more 

permanent (Aşılıoğlu, 2008: 7). Activities related with reading must start wit-

hout attraction attention, continue with activities based on comprehension 

and expression and individuals should get used to asking questions related 

with text. This way, critical reading activities can help multiple reading and 

realising details. Thus, the reading skill that is highly effective on individual’s 

learning will develop (Aşılıoğlu, 2008: 9). When it is considered that even stu-

dents at university level memorise what they read, it is possible to say that 

they have insufficient reading skills.  Students are struggling to relate old 

knowledge with new knowledge and develop new thoughts. The inability to 

adequately benefit from critical reading skills may lead to the result that rea-

ding education in our schools isn’t fully effective (Aşılıoğlu, 2008: 10). 

With the help of rapidly developing technology, individuals are subjec-

ted to constant and intense information and message flow. Therefore, indivi-

duals need to evaluate surrounding information in objective form. This states 

the importance of critical reading under current conditions. Critical reading 

protects individuals from negative effects of various information, propaganda 

and advertisement techniques (Sadioğlu and Bilgin, 2008: 815). 

The student’s ability to use cognitive skills in a more functional way to 

comprehend what s/he is reading and putting an effort to understand the text 

depends on the student’s interest, curiosity and attention. It is determined that 

the external motivations such as meeting expectations of social environment, 
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communication with environment have negatively impacted reading compre-

hension process. Competition has a positive effect on reading comprehension. 

Reading homework had no functional effect on reading comprehension (Yıldız 

and Akyol, 2011: 810). 

Another factor affecting reading skills is the state of previous knowledge 

on the read text. If the reader has a rich previous knowledge about the text 

s/he is reading, reading will be more qualified (Cain, Oakhill, Yuill, 2001: 358-

360). In reading teaching, information processing models must be included 

and students must be given the chance to learn information by sensing. The 

effect of the text type on reading and comprehension must be considered and 

providing text type information to students must be emphasised (Kuzu, 2004: 

72).  

Although distance is measured from the point where we stand to target 

distance, it is known that this distance changes in every advancement. When 

you turn and look back, you will notice that the most important gains and clues 

that will take you forward are past experiences. It is impossible to compare the 

past with the current period or to structure the future.  

The layers that make up the community contain cultural elements and it 

is important to transfer them to the present and to the future. Every kind of 

work and value in the life of a society is the product of the culture of that soci-

ety whether it is concrete or not. 

The most commonly used method in education is traditional method. 

The most important feature however is that it is efficient when there are good 

listeners. However, listening is very difficult and complex. 

The other language skill in the comprehension is reading skills. Reading 

comprehension is to solve the thoughts that are given in texts by using the 

preliminary information and to give meaning to them. The reader solves the 

written code by vocalizing the word and immediately makes sense of the word 

he uses in the mind (Yılmaz, 2008: 133). 

In this study, a text was used under Turkish class and an experimental 

study was conducted on the students in elementary 7th grade students. This 

study was structured to determine which one will be effective and positively 

impact success among listening and reading language skills by using a text and 

a success test that contains cultural elements. 
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2. Metot  

In this section, information about the model of the research, study group, 

data collection tools and the analysing collected data are given. 

 

Research Model 

This study was conducted to determine the effect of a secondary school 

in Zonguldak province. In the study, quasi-experimental model, one of the qu-

antitative research patterns, was used. Experimental models are research mo-

dels in which the data desired to be observed are produced under the control 

of the researcher in order to try to determine the cause and effect relations-

hips (Karasar, 1999: 87). For this, the study group was divided into two and 

applied to one group as the same text listening activity and to the other group 

as a reading activity, and the results were compared by applying a success test 

at the end of the activities. 

 

Study group 

In the Turkish program (2018) the most outcomes in listening and rea-

ding skills are in the 7th grade. Therefore, it was preferred to work with 7th 

grade in Zonguldak. Two experimental studies applied under the scope of Tur-

kish class to total of 94 students among which 52 girls and 42 boys in elemen-

tary 7th grade lasted for one class hour.  

 

Data collection tools  

In this study, which one will be effective and positively impact success 

among listening and reading language skills by using a text that contains cultu-

ral elements was analysed. A success test about the listening and reading text 

was used for the study. Five Turkish class teachers approved the suitability of 

texts and questions prepared by researchers unanimously. 

 

Process 

In this study, since the comprehension dimensions were considered, lis-

tening comprehension and reading comprehension activities were performed. 

Because of the study focuses on learning and understanding rather than expla-

ining, listening and reading activities have been applied. For that purpose, in a 

school with four 7th grade classes with students who have similar academic, 

economic and sociocultural level, a reading comprehension activity was con-

ducted on students and in the next class, a reading comprehension activity was 

conducted and success tests were applied after the activities.  
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Analysis of data 

Numerical success rates of listening comprehension and reading comp-

rehension success tests were analysed and compared. Success tests consisted 

of 3 sections in each activity. The first section consisted of four multiple-choice 

questions, the second section consisted of five open-ended questions and the 

third section consisted of vocabulary knowledge.  

 

3.Findings 

In the study, the success scores of the test applied for listening and rea-

ding text were calculated and compared. The results obtained for each section 

are given and explained in the tables below. 

 

Table 1. Listening comprehension success test  

 1. Section  2. Section 3. Section Total 

True 159 (%42.28) 294 (%62.55) 333 (%70.85) 786 (%59.72) 
False 217 (%57.71) 176 (%37.44) 137 (%29.14) 530 (%40.27) 

Total 376 (%100) 470 (%100) 470 (%100) 1316 (%100) 

 

The first section of the test related with listening activity consisted of 4 

multiple-choice questions. Since the total number of the participants was 94, 

the total answer number expected for the first section would be 94x4=376. 

However, in this section, among 376 answers, it was determined that only 159 

(42%) were correct and 217 (57%) were incorrect. The second section consis-

ted of 5 open-ended questions.  

Since the total number of participants was 94, the total answer number 

expected for the second section would be 94x5=470. In this section, among 

470 answers, it was determined that only 333 (70%) were correct and 137 

(29%) were incorrect. In the third and last section, there is a question where 5 

meanings were given to find the word. Since the total number of participants 

was 94, the total answer number expected for this section would be 94x5=470. 

In this section, among 470 answers, it was determined that only 294 (62%) 

were correct and 176 (37%) were incorrect. This way, it was understood that 

among 376+470+470=1316 answers, 786 (59%) were correct and 530 (40%) 

were incorrect. Highest correct answers were 333 (70%) in the second section 

with open-ended questions. Lowest correct answers were 159 (425) in the 

multiple-choice first section. In this sense, it can be stated that the section suc-

cess was 2-3-1.  
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Table 2. Reading comprehension success test  

 1. Section  2. Section 3. Section Total 

True 315 (%83.78) 353 (%75.11) 329 (%69.72) 997 (%74.16) 
False   61 (%16.21) 117 (%24.88) 141 (%30.27) 319 (%25.83) 

Total 376 (%100) 470 (%100) 470 (%100) 1316 (%100) 

 

The first section of test related with the reading activity consisted of 4 

multiple-choice questions. Since the total number of participants was 94, the 

total answer number expected for the first section would be 94x4=376. 

However, in this section, among 376 answers, it was determined that 315 

(83%) were correct and 61 (16%) were incorrect. The second section consis-

ted of 5 open-ended questions. Since the total number of participants was 94, 

the total answer number expected for the second section would be 94x5=470. 

In this section, among 470 answers, it was determined that 353 (75%) were 

correct and 117 (24%) were incorrect. In the third and last section, there is a 

question where 5 meanings were given to find the word. Since the total num-

ber of participants was 94, the total answer number expected for this section 

would be 94x5=470. In this section, among 470 answers, it was determined 

that 329 (69%) were correct and 141 (30%) were incorrect. This way, it was 

understood that among 376+470+470=1316 answers, 997 (74%) were correct 

and 319 (25%) were incorrect. The highest correct answers were 315 (83%) 

in the first section with multiple-choice questions. The lowest correct answers 

were 329 (69%) in the third section with vocabulary questions. In this sense, it 

can be stated that section success was 1-2-3.  

 

4. Conclusion 

This study was structured to determine whether listening or reading 

comprehension activity will be effective and comparing success rates of con-

ducted test results. Since the main purpose is effective cultural transfer, the 

text in this supplication was selected to cover cultural elements. 

The question of whether cultural transfer by listening or reading is more 

effective is investigated. It was determined that the success rate of the test 

conducted after listening comprehension activity is 60% and the success rate 

of the test conducted after reading comprehension activity is 75%. Based on 

these findings, it can be stated that using reading comprehension activities in 

cultural transfer in education institutions can produce more successful results. 

However, when the complementary effect of language skills are considered, 
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both the listening and reading comprehension of the test can increase incorpo-

ration and internalisation. In this sense, although reading comprehension suc-

cess rates were higher than listening comprehension success rates, using both 

methods together is recommended. 

In the listening comprehension skill activity, 786 answers (60%) among 

1316 answers were correct while in reading comprehension skill activity, 997 

(75%) answers were correct. According to this result, it is found that although 

we are fuelled by lullabies and stories told by our grandparents that form our 

identity in infancy, after certain age, we are more successful in reading comp-

rehension rather than listening comprehension. Similarly, Goldman (1976) 

investigated errors in reading and listening skills and emphasised lower rea-

ding skill errors in semantic dimension. Belet and Yaşar (2007) found that to 

develop reading comprehension skills of students, using learning strategies is 

effective. Howeveri Kuzu (2004:56) stated that during text analysis studies 

conducted under the scope of Oral and Written Narrative classes, students 

failed to fully grasp text content during the reading process and fail to conduct 

effective reading that interact students with lingual, grammatical configura-

tion, background information.  

Aytan (2011:113) proved that education with active learning techniques 

developed student’s listening skills. Accordingly, it is possible to state that rea-

ding can be learned. Cihangir (2004) found that listening skill increases with 

effective listening skill education. Güven (2007) stated that when students 

benefit from learning style-based activities, these activities have a positive 

effect on listening skill gains, attitudes toward English classes and permanence 

of learned information.  

Both the reading skills and listening skills are considered within the 

comprehension dimension. However, it is more beneficial to apply listening 

and reading activities in a complimentary way to transfer cultural heritage to 

future generations as it is created with social life and enriched with social 

memory. Consequently, it is beneficial to read and listen to the text in order to 

increase the effect of teaching the contents necessary for the culture transfer 

in texts. 
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TASARIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN POTANSİYEL TEHDİT 

OLARAK YAPAY ZEKA 
 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent ÜNAL 

Atılım Üniversitesi 
 

ÖZET: Yapay Zeka hızla ilerlemektedir. İnsanların, makineler tarafından sergi-

lenen bir zeka olduğu için, yapay zekanın nasıl davranacağını tahmin etmesinin bir 

yolu bulunmamaktadır. Ancak, yapay zekanın herhangi bir insandan daha zeki olma 

potansiyeli vardır. Bu noktada insan için ne anlama geldiği çok önemli olmaktadır. 

Tasarımcı, farklı alanlarda yaratan bir kimsedir, temsilcidir. Yaratıcılık, insan 

zekasının temel bir özelliğidir ve yapay zeka için bir meydan okumadır. Yapay zeka 

teknikleri, kavramsal mekanların potansiyelini araştırarak ve daha önce imkansız 

gelen fikirlerin üretilmesini sağlayan dönüşümler yaparak, tanıdık fikirlerin yeni kom-

binasyonlarını üreterek yeni fikirler oluşturmak için kullanılabilir. Bu nedenle yapay 

zeka, yeni fikirler yaratmakta, değerlendirmelerini otomatikleştirmekten daha az zor-

luk çekecektir. Bu düşünce “yapay zeka tasarım öğrencileri için ne anlama gelmelidir?” 

sorusunu doğurmaktadır. 

Bu çalışmada yapay zekanın tasarım alanına etkisinin tasarım öğrencileri açı-

sından araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı bölümlerden tasarım öğrencileri 

ile yapay zeka konusunda farkındalıklarını anlamak; yapay zekanın evrimi içinde geliş-

tirdikleri endişeleri veya umutları ve yapay zekayı kendi alanlarına veya mesleklerin-

deki geleceklerine yönelik bir tehdit olarak görüp görmediklerini araştırmak için gö-

rüşme yapılmıştır. Çalışmanın bulguları istatistiksel analizlerle desteklenmiş ve yapay 

zekanın tasarım alanına etkisi üzerine bir tartışma oluşturulmuştur. Bu nedenle, bu 

çalışma ile hızla ilerleyen bir teknoloji olarak yapay zekanın tasarım alanındaki önemi 

ve olası etkileri vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarım, tasarım eğitimi, yaratıcılık, yapay zeka  

 

Artificial Intelligence as a Potential Threat for Design Students 

 

ABSTRACT: Artificial Intelligence (AI) is progressing rapidly. Human being 

have no way to predict how it will behave as it is an intelligence displayed by ma-

chines. However, it has a potential to become more intelligent than any human. At this 

point it is crucial what it means for human.  
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Designer is an agent who creates in varying fields. Creativity is a fundamental 

feature of human intelligence and a challenge for AI. AI techniques can be used to cre-

ate new ideas by producing novel combinations of familiar ideas; by investigating the 

potential of conceptual spaces; and by making transformations that provide the gener-

ation of previously impossible ideas. Thus, AI will have less difficulty in creating new 

ideas than in automating their evaluation. This thought generate the question of “what 

AI should mean for design students?”. 

This study was aimed to investigate the influence of AI on the design field from 

the perspective of the design students. For this purpose an interview with the design 

students from various departments was conducted in order to understand their 

awareness about AI, their concerns or hopes they have developed within the evolution 

of AI and whether they have seen AI as a threat to their field or to their future in pro-

fession. Findings of the study were supported by statistical analyses and a discussion 

was constituted on the influence of AI on the field of design. Thus, this study highlight-

ed the importance and possible affects of AI as a rapidly progressing technology in 

design field. 

Keywords: Design, design education, creativity, artificial intelligence 

 

1. INTRODUCTION 

Artificial Intelligence (AI) is interested with intelligent behavior in arti-

facts (Nilsson, 1998). Intelligent behavior comprises perception, reasoning, 

learning, communicating, and acting in complex environments. Nilsson (1998) 

related the objectives of AI with the development of machines that can do 

things as well as human can, or possibly even better; and with the understand-

ing of behaviors whether it occurs in machines or in humans or other animals. 

With all these perspectives, AI has both related with engineering and scientific 

goals.  

Creativity is a fundamental feature of human intelligence. An idea which 

is novel, surprising and valuable considered as being creative. Creativity is also 

a topic of interest to numerous disciplines and study areas. In addition, it con-

stitutes a challenging aspect of engineering design and in the field of virtual 

design. 

 AI is improving every day. This improvement causes different ap-

proaches about AI in human mind. There will always be a controversy ques-

tion can machines think like human; can machines think someday or they can 

they now. The idea of machines operating like human beings is in the center of 

scientist's mind.  At this point, if one day AI manages to be creative within the 



TASARIM ÖĞRENCİLERİ İÇİN POTANSİYEL TEHDİT OLARAK YAPAY ZEKA 

 

 275 

all aspects, then another question of what will be the future of design disciplines 

where creativity is grounded arises. This issue actually reveals that AI can be a 

threat to the profession of people. Even more critical, having an AI machines 

make people jobless and that will cause losing the sense of living (Mariam, 

2017).  

 

2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Artificial Intelligence is the study of the relation between computation 

and cognition as a branch of computer science. According to Barr and Feigen-

baum (1982) AI researches comprises writing programs that endeavor to 

achieve various intelligent behavior and the programming languages are the 

most important tools in which the programs are conceived and implemented. 

A programming language supplies a means of specifying the objects and pro-

cedures needed to solve the certain types of problems. AI programming lan-

guages accommodate two crucial functions: "First, they allow convenient im-

plementation and modification of programs that demonstrate and test AI ide-

as; second, they provide vehicles of thought: As with other high-level lan-

guages, they allow the user to concentrate on higher level concepts" (Barr and 

Feigenbaum, 1982: 3). New AI ideas are accompanied by a new language in 

which it is natural to apply these new ideas.    

AI may defined as a computer program within the idea of an intelligent 

machine that is capable of acting intelligently and have a general representa-

tion of the world in terms of which its inputs are interpreted (McCarthy & 

Hayes, 1981). To design such a program requires commitments about what 

knowledge is and how it is obtained. Thus, this computer program decides the 

actions by inferring in a formal language that a certain strategy will achieve 

the assigned goal. These require a chain of actions within the concepts of cau-

sality, ability and knowledge.  

The major application areas of AI are natural language processing, au-

tomatic programming, robotics, machine vision, automatic theorem proving, 

intelligent data retrieval systems etc. (Nilsson, 1980). The major difficulty and 

controversial situation is that all these application areas are so extensive. 

Thus, for all application areas, language designers and programmers have pio-

neered an interactive mode of programming an environment with extensive 

support of a complex system.   

Today, AI is an important technology and supports daily social life and 

economic activities. In recent years, AI has attracted attention and has a key 
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role in the growth of developed countries such as Europe, United States and 

developing countries such as China and India (Lu, et al., 2018). Beyond AI, 

these countries concentrated on developing a new artificial intelligence infor-

mation communication technology and robot technology.   

 

3. CREATIVITY  

Creativity is a feature of human intelligence. Boden (1998) claims that 

creativity is grounded in everyday capabilities like the association of ideas, 

reminding, perception, analogical thinking, searching a structured problem-

space and reflective self-criticism (pp.347). It comprises the generation of new 

ideas and also motivation and emotion.   

The definition of creativity has been studied quite a lot in the literature 

over the years. However, originating a definition is problematic for four rea-

sons. According to Boden (1996) the first problem is that positive evaluation is 

essential to the concept; an idea must be interesting as be counted as 'creative', 

but what is interesting depends on the domain. The second problem is about 

the question on whether the originator must recognize the value of an idea for 

it to be called creative.  

If so, a good idea may be rejected as being uninteresting to someone and 

it will be evaluated as not being creative. The third problem is about the ten-

sion between psychological (P) and historical (H) senses. An idea is P-creative 

if it is creative with respect to the mind of the person concerned, even if others 

have had the idea already, while an idea is assumed as H-creative if it is P-

creative and no other person has had the idea before. The fourth problem is 

about the familiar operational combinations of ideas as assumed as creative or 

not (Boden, 1996, pp.268).  

There are three main types of creativity in the literature. Each of the 

three results with surprises and each of them include some H-creativity (Bo-

den, 1998). The first type comprises novel combinations of familiar ideas as 

called combinational creativity such as much poetic imagery and analogy. The 

second type called as exploratory creativity in which the generation of novel 

ideas formed by the exploration of conceptual space. The third one called 

transformational creativity that involves the transformation of some dimen-

sion of the space. Thus, new structures can be generated that have not risen 

before.  
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4. CREATIVITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Creativity is an essential characteristic of human intelligence and seen as 

a challenge for AI. According to Boden (1998), AI techniques can be used to 

create new ideas in three ways. First, by producing novel combinations of fa-

miliar ideas; second, by exploring the potential of conceptual spaces; and third 

by making transformations that enable the generation of previously impossib-

le ideas. She also claims that AI will have less difficulty in modelling the gene-

ration of new ideas than in automating their evaluation. Referring from the 

current research and studies, it is seen that many applications have been made 

with artificial intelligence in different branches of art, in which is one of the 

most important criteria is creativity. Boden (1996) collected the studies under 

the heading of AI models of the arts in which music, visual arts and verbal texts 

are included.  

Ford (2018) supports this approach by the examples of AI projects used. 

In July 2012, the London Symphony Orchestra performed a song called "Trans-

its-Into an Abyss".  

Thereupon, a critic wrote "artistic and very nice" as critical. It was the 

first time that an outstanding orchestra performed a piece composed by a ma-

chine. The composer, Iamus, was a series of computers that used an artificial 

intelligence-based music algorithm.  

On such examples, the company Melomics Media has been used to sell 

this music via an i-Tunes like internet channel. The arts where computers dis-

play creativity are not limited to music. Simon Colton, a creative computer 

professor at the University of London, has developed an artificial intelligence 

called "The Painting Fool" and hopes that this program will be taken seriously 

as a painter someday.  

Colton added skills such as "imagination and ability to appreciate" to the 

system. This software detects emotions in human photography and tries to 

reflect these emotions in the abstract portraits it makes (Ford, 2018).  

With these examples, it is especially worth discussing to what extent the 

artificial intelligence technology that penetrates the art fields where creativity 

is essential can affect the future of the artists producing these branches of art. 

The question of “professions where creativity is essential will someday be 

produced with machines and artists will not be able to perform their profes-

sions?” arises.  
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5. METHOD OF THE STUDY 

5.1. Aim of the Study 

When the studies in the literature are analyzed, it is seen that the history 

of artificial intelligence dates back to the 1950s and creativity has been studied 

by researchers for many years. Although it is thought that artificial intelligence 

will develop at a level that will lead to unemployment over time, it is seen that 

there is no research about being a potential threat in the professions of people 

especially for students who will have new professions and who are most in 

need of employment. Therefore, this study aims to investigate how students 

interpret artificial intelligence as a threat factor for their disciplines.  

 

5.2. Participants 

In this study, it was inevitable to carry out working with design students; 

since it was aimed to learn the perspective of students against the threats that 

artificial intelligence can create on design disciplines, where creativity is one 

of the main criteria. Thus, the sample group was a total of 60 students enrolled 

in the Atılım University from the faculty of Fine Arts, Design and Architecture. 

Students were chosen by stratified quota sampling on the basis of their de-

partments (30 students from the department of Interior Architecture and En-

vironmental Design and 30 students from the department of Industrial Prod-

uct Design) and gender (36 female, 24 male participants).  

 

5.3. Procedures 

In this study a questionnaire was used as a data collection method. Ques-

tionnaire was self-administrated to each student and researcher was present 

to clarify doubts or queries. Respondents took approximately 5 minutes to 

complete the questionnaire.  

The questionnaire form included two parts: the first part includes the 

gender and department of the student. In the second part, students were asked 

about their level of knowledge on AI, whether AI has a potential of being a 

threat to their disciplines in the future and the reason of their response. In the 

questionnaire form, after general information about the questionnaire, as a 

focused subject of the study, a brief and a clear explanation about AI was given 

to the students. This is thought to be important for students to form their 

thoughts about AI and design disciplines correctly (see Appendix 1).    
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6. FINDINGS AND DISCUSSION 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) 12.0 was used to analyze 

the data. In the analysis of the data independent sample t-test and frequency 

tables were used. 

In the study, students were asked about their level of knowledge about 

AI and asked to evaluate their levels as adequate, in adequate and intermedi-

ate level. As a subject that has been widely discussed and various arrange-

ments have been made, it has been seen that students' level of knowledge re-

flects their interest in this subject. The results indicate that the students are 

curious about the subject and have some knowledge on it (see Table 1). Having 

knowledge of the subject is important in terms of showing that they will an-

swer the next question more consciously. 

 
Table 1. Students Self Evaluation Reports on their Level of Knowledge about AI. 

Level of Knowledge Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 

Valid adequate 17 28,3 28,3 28,3 
notadequate 4 6,7 6,7 35,0 
intermediate 39 65,0 65,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

 

In the questionnaire, students were asked whether there is a potential 

for artificial intelligence to pose a threat to their future profession. According 

to the percentage distribution of the answers given to the question, it is seen 

that the students are generally uncertain about the issue (see Table 2). There 

is no significant difference between the students who think that there will be a 

threat and the students who think that there will be no threat and the students 

who are uncertain about this issue. 

 
Table 2. Student’s Evaluation about the Potential Threat of AI. 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative Per-
cent 

Valid yes 17 28,3 28,3 28,3 
no 22 36,7 36,7 65,0 
uncertain 21 35,0 35,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

 

This result is valuable in that it shows different perspectives on the po-

tential of artificial intelligence. With this result, the reasons of the students 
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who said yes, no and undecided to this question were investigated and the 

ideas that some students stated as reasons are given in the form of direct quo-

tations with their own sentences below. 

Ideas expressed by students who think artificial intelligence will pose a 

threat in the future: 

“There is a certain aesthetic and functional concern in the design and the 

necessary criteria can be loaded on the machine. I think that possible combina-

tions can be evaluated according to the situation and the ideal decision can be 

suggested by the machine.” 

“I think it can be a threat to us because machine power will work more ef-

ficiently besides human power and in regard to physical and mental fatigue.” 

“The development of NLP technology day by day shows that artificial intel-

ligence can be involved in decision making processes and creative sectors.” 

Ideas expressed by students who do not think artificial intelligence will 

pose a threat in the future: 

" Empathy with people is at the core of the disciplines deals with design 

and creativity. It is very important to understand them, think like them, connect 

with their feelings and understand their psychology. I don't think the machine 

can do this." 

" I don't think artificial intelligence can be as successful as people in de-

signing. Because design is not just a mathematical action, it appeals to emotions. 

As emotions exist, artificial intelligence will not pose a threat." 

" Mankind is selfish and does not develop a machine that will threaten his 

future." 

" No matter how technology develops, people understand himself the best 

again." 

Ideas expressed by students who are uncertain about artificial intelli-

gence will pose a threat in the future: 

" While I think that some professions will be carried out by artificial intel-

ligence robots, I do not think that the need for people will end in professions that 

require creativity, empathy and conducting ideas like psychologists and design-

ers." 

" I am uncertain because, I do not think that anything invented and devel-

oped by humans can be smarter than its own manufacturer." 
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" If the perception of design and good analysis mechanisms can be provid-

ed in the future with correct coding, it can be a threat to my profession as it can 

be in every professional field." 

To determine the effect of department on the opinion about artificial in-

telligence potential as being a threat to disciplines, Independent Sample (Two-

sample) t-Test was conducted. The test points out that there is not a significant 

effect of being an interior architecture department student or being an indus-

trial product design student on criticizing the potential of artificial intelligence 

as a threat (F=1.545, df=57.572, p=.337) (see Appendix 2.A). Since the depart-

ments in which the participants are based on design and creativity, it is an 

expected result that no difference will occur in the statistical analysis.  

To determine the effect of gender on the opinion about artificial intelli-

gence potential as being a threat to disciplines, Independent Sample (Two-

sample) t-Test was conducted. The test points out that there is not a significant 

effect of gender on criticizing the potential of artificial intelligence as a threat 

(F=.682, df=55.328, p=.122) (see Appendix 2.B). In scientific studies about 

technology, it is seen that men are generally more prone to technological de-

velopments than women. However, since this study is based on interpretation 

rather than practice on artificial intelligence, it is not surprising that the com-

ments made are close to each other and there is no gender difference. 

 

7. CONCLUSION 

Artificial intelligence; is a set of software and hardware systems with 

many capabilities such as human behavior, numerical logic, motion, speech 

and sound perception. In other words, artificial intelligence; makes computers 

think like humans. The purpose of artificial intelligence is to create an artificial 

mechanism that imitates a real person, gives reactions that real man can give 

and can learn all of these. Nowadays artificial intelligence are used with differ-

ent content such as music developments, purchase estimators, media and ob-

ject recognition tools, smart cars and smart home systems, virtual assistants 

and games. The fact that it has taken place in so many different areas also indi-

cates that there will be a decrease in the number of employment in many are-

as. It is a matter of curiosity how machines equipped with robot technology 

and artificial intelligence that developed day by day will reach. With this study, 

it was aimed to draw attention to where artificial intelligence stands as a 

threat in the areas where creativity is utmost important. 
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9. APPENDICES 

APPENDIX 1-Questionnaire Form 

Değerli Öğrenciler, 

Bu çalışma "tasarım öğrencileri ve yapay zeka" konuları kapsamında ya-

pılmaktadır. Öncelikle aşağıda bulunan yapay zeka ile ilgili bilgilendirmeyi oku-

manız ve sonrasında size yöneltilen soruları dikkatle cevaplamanız beklenmek-

tedir. Ankete isim yazmanıza gerek bulunmamaktadır. Anket yaklaşık 5 dakika 

sürmektedir. 

Katılımınız için şimdiden teşekkürler.  

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-161964-0.X5000-6
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-161964-0.X5000-6
https://www.researchgate.net/publication/323498156_Artificial_Intelligence
https://www.researchgate.net/publication/323498156_Artificial_Intelligence
https://doi.org/10.1016/B978-0-934613-03-3.50033-7
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Yapay Zeka (Artificial Intelligence) 

Yapay zeka; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, 

konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler 

bütünüdür. Başka bir deyişle yapay zeka; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini 

sağlar. Yapay zekada amaç, gerçek bir insanı taklit eden, gerçek insanın verebileceği 

tepkileri veren ve tüm bunları öğrenebilen yapay bir mekanizma oluşturmaktır. Bir 

başka deyişle yapay zeka, herhangi bir canlı organizma kullanılmadan, tamamen 

yapay araç ve gereçler ile oluşturulan, insan gibi davranışlar ve hareketler gösterebi-

len makineler için geliştirilen teknolojinin genel ismidir. İdealist bir yaklaşıma göre; 

tamamen insana has özellikler olan hissetme, davranışları önceden tahmin etme, karar 

verme gibi şeyleri gerçekleştirebilen yapay zeka ürünleri, genel olarak robot adı ola-

rak da bilinmektedir. 

 

 

Şimdilerde yapay zeka; müzik ve izleme önerisi robotları, satın alma 

tahmincileri, ortam ve nesne tanıma araçları, akıllı arabalar ve akıllı ev sistem-

leri, sanal asistanlar ve oyunlar gibi farklı içeriklerle kullanılmaktadır.  

 

 

SORULAR 

1. Cinsiyetiniz: K        E 

2. Bölümünüz: ……………………………………………………………………………………………… 

3. Yukarıda Yapay Zeka ile ilgili verilen bilgilendirmeyi okumadan önce, konu 

hakkındaki bilgi düzeyinizi nasıl tanımlarsınız? 

Yeterli 

Yetersiz 

Orta Seviyede   

4. Sizce Yapay Zeka gelecekte mesleğinizi elinizden alması açısından tehdit 

oluşturabilir mi? 

Evet   

Hayır  

Kararsızım  

5. Neden?.............................................................................................................................................. 

 

 

 

http://savasuyar.com/uc-3-robot-yasasi-nedir/
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APPENDIX 2.A. 

Table 3.Independent Sample t-Test Results For The Effects Of Department. 

 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Inter-
val of the Difference 

Lower Upper 

Equal variances 
assumed 
Equal variances 
not assumed 

1,545 ,219 -,968 58 ,337 -,20000 ,20660 -,61355 ,21355 

  -,968 57,572 ,337 -,20000 ,20660 -,61361 ,21361 

 

APPENDIX 2.B. 

Table 4.Independent Sample t-Test Results For The Effects Of Gender. 

 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances     t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

Equal vari-
ances assumed 
Equal vari-
ances not 
assumed 

,682 ,412 1,561 58 ,124 ,32127 ,20586 -,09080 ,73333 

  1,572 55,328 ,122 ,32127 ,20435 -,08821 ,73074 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM 

ÖĞRETİMİ YÖNELİMLERİ 
 

Dr. Öğr. Ü. Eda ERDAŞ KARTAL 

Kastamonu Üniversitesi 

 

Arş. Gör. Dr. Günkut MESCİ 

Giresun Üniversitesi 
 

ÖZ: Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yöne-

limlerini incelemektir. Araştırma genel tarama modelinin kullanıldığı nicel bir çalış-

madır. Araştırmaya 3 farklı üniversiteden toplam 101 öğretmen adayı katılmıştır. Veri-

ler Lin ve Williams (2016)’ın geliştirdiği, Hacıömeroğlu ve Bulut (2016)’ un Türkçeye 

uyarladığı “Entegre STEM Öğretimi Yönelim Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin anali-

zinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Farkın kaynağını 

belirlemek amacıyla ise PostHoc testi kullanılmıştır.  Öğretmen adaylarının STEM öğ-

retimi yönelimlerinin bilgi, değer, tutum, sübjektif ölçüt, algılanan davranış kontrolü 

ve davranış yönelimi boyutları altında cinsiyete, öğrenim gördükleri bölümü isteyerek 

seçip seçmemelerine, STEM ile ilgili daha önceden bir ders alıp almamalarına ve STEM 

ile ilgili daha önceden bir kurs ve ya kısa süreli eğitim alıp almamalarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının STEM öğretimi yöne-

limlerinin bilgi boyutunda yaşa göre anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Yapılan tek yön-

lü ANOVA testi sonucunda öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin bilgi 

boyutunda sınıf düzeyine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; değer, tutum, sübjektif 

ölçüt, algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi boyutları altında ise anlamlı 

bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Yapılan PostHoc karşılaştırmasından sonra 

bilgi boyundaki farkın 1. ile 4. sınıf arasındaki ve 1. ile 5. sınıf arasındaki farktan kay-

naklandığı ortaya koyulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fen öğretimi, öğretmen adayları, STEM öğretimi yönelimi  

 

Stem Teaching Intentions of Science Teacher Candidates 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the STEM teaching intentions 

of science teacher candidates. The research is a quantitative study using the survey 

model. 101 science teacher candidate from 3 different universities participated in the 
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research. “Integrated STEM Teaching Orientation Scale” developed by Lin and Wil-

liams (2016) and adapted to Turkish by Hacıömeroğlu and Bulut (2016) were used for 

collecting data. Independent sample t test and one-way ANOVA were used in the anal-

ysis of the data. PostHoc test was used to determine the source of the difference. It was 

determined that there was no significant difference between STEM intentions of sci-

ence teacher candidates under the dimensions of knowledge, value, attitude, subjec-

tive norm, perceived behavior control, behavioral intention and gender, whether they 

want to choose the fields they study at willingly, and whether they have taken a STEM 

course, or a short-term education related to STEM. It was determined that there was a 

significant difference between STEM intentions of science teacher candidates under 

the dimensions of knowledge and age. As a result of the one-way ANOVA test, the par-

ticipants’ STEM teaching intentions differed significantly from the grade level in the 

information dimension; it was found that there was no significant difference under the 

dimensions of value, attitude, subjective norm, perceived behavior control and behav-

ior intention. After PostHoc comparison, it was revealed that the difference in the 

knowledge dimension was caused by the difference between 1st and 4th grades and 

1st and 5th grades.  

Keywords: Science education, teacher candidates, STEM teaching intention. 

 

1. ANA METİN 

1.1. Giriş 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), 21. yüzyıl 

becerileri dediğimiz bilim-okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, iletişim, es-

neklik, uyum sağlayabilme, yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirlikçi çalışma ve 

problem çözme becerisi gibi üst düzey becerilerin hedeflendiği bir eğitim mo-

delidir (Akgündüz vd., 2015; Keçeci vd., 2017). Burada bahsedilen model fen, 

matematik, teknoloji ve mühendisliğin ilişkili olarak öğretilmesini hedefleyen 

‘bütünleştirici STEM’ modelidir. 21. yüzyıl becerilerinin mevcut eğitim-öğretim 

yaklaşımımızla kazandırılamayacağı bir gerçektir. Çünkü ‘geleneksel STEM’ 

olarak da adlandırılan bu anlayışta bu alanlardaki içerikler öğrencilere birbi-

rinden kopuk olarak verilmektedir (Akgündüz vd., 2015). Bütünleştirici STEM 

olarak adlandırılan eğitim modelinde ise fen, teknoloji, matematik ve mühen-

dislik disiplinlerinden bu disiplinlerden birine ait bilgi ve becerilerin en az bir 

başka STEM disiplini ile bütünleştirilerek ele alınması ve öğretilmesi olarak 

tanımlanmakta, bireylerin bu disiplinlerden en az iki tanesini bütünleştirerek 

yeni ürünleri ortaya çıkarması hedeflenmektedir (Çorlu vd., 2014). Bütünleşti-

rici STEM eğitim modeli ve yaklaşımı başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 



FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM ÖĞRETİMİ YÖNELİMLERİ 

 

 287 

olmak üzere çoğu ülkede desteklenmekte ve uygulanmaktadır. Bu eğitim mo-

deli dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizin gündeminde ve öğretim 

programlarımızda yer bulmaktadır. PISA ve TIMMS gibi uluslararası sınavlarda 

OECD ülkelerinin ortalamasının altında kalan başarı düzeyimiz, kendi teknolo-

jimizi kendimizin üretemiyor oluşu, üreten nesiller yetiştirmeye dönük olarak 

açılmış STEM disiplinlerine yönelik mesleklerin seçiminde yaşanan düşüş bu 

modelin eğitim öğretim sürecine dahil edilmesinin, bu konuda alınması gere-

ken tedbirlerin ve desteklenmesi gereken uygulamaların ülkemizdeki önemini 

kat ve kat arttırmaktadır (Akgündüz vd., 2015). 

STEM yaklaşımının öğretim sürecine dahil edilmesi, doğru algılanması 

ve uygulanması, dolayısıyla da öğrenci çıktıları bakımından hedeflerine ulaşa-

bilmesi için öğretmenlerin de bu konuda eğitilmesi gerekmektedir. Diğer bir 

deyişe 21. yüzyıl becerilerine sahip üreten bir neslin yetiştirilmesinde eğitim-

öğretim sürecini organize eden ve programın uygulayıcıları olan öğretmenle-

rin bu güncel yaklaşımlara yönelik tutumlarının ve yeterliliklerinin geliştiril-

mesi kritik bir role sahiptir. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin STEM uygu-

lamalarına yönelik olumlu görüş ve tutum sergilediklerini ortaya koymaktadır 

(Altan vd., 2016; Çınar vd., 2016). Diğer taraftan yapılan araştırmalar Türki-

ye’deki öğretmen eğitimi ve bu konuda yapılan reformlar dikkate alındığında 

branş öğretmenlerinin kendi alanlarında uzmanlaşmalarının bir sonucu olarak 

STEM eğitim modelini sınıfiçi uygulamalarında kullanacak ve STEM becerileri 

ile donatılmış öğrencileri yetiştirecek yeterlilikte öğretmen profiline sahip 

olmadığımızı  (Akgündüz vd., 2015; Çorlu vd., 2014) ve öğretmenlerin de ken-

dilerini bu konuda yeterli bulmamalarının doğal bir sonucu olarak bu modeli 

uygulamada çekimser kaldıklarını (Özbilen, 2018) ortaya koymaktadır. Bu 

durum STEM modeline eğitim programlarında yer verilmeden önce öğretmen 

adaylarının ve öğretmenlerin bu konuda yeterliliklerinin geliştirilmesi gerekli-

liğin açık bir göstergesidir. Bu alanda öğretmenlerle yapılan çalışmaların bul-

guları da bütünleştirici STEM eğitiminin hizmet öncesi öğretmen eğitimleri ve 

hizmetiçi öğretmen eğitimleri için bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır 

(Berlin ve White, 2010; Derin vd., 2017). Öğretmenler bu alanda hazır hale 

gelmeden programa koyulacak STEM uygulamaları bu konuda çekimser kalan 

öğretmenlerin yaşadıkları mesleki stresi daha da arttırma ve programlardaki 

bu yeni modele yönelik tutumlarını olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. 

Ayrıca öğretmenlerin bu modeli programda olması nedeniyle gerekli mesleki 

yeterliliğe ulaşmadan kendi sınıflarında uygulamaya koyma çabası, modelin 

yanlış algılanmasına ve uygulanmasına, dolayısıyla da programdan hedeflenen 
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çıktılara ulaşılamamasına neden olabilir. Çünkü öğretmenlerin programa yeni 

konulan yaklaşımlar hakkında ne düşündükleri, bu yaklaşımları nasıl algıladık-

ları ve uygulamalarına nasıl yansıttıkları hedeflenen reformların hedeflerine 

ulaşmasında belirleyici olmaktadır (Fullan ve Miles, 1992). Ayrıca öğretmenler 

sınıfiçi uygulamalarında yeni yaklaşımlara uyum göstermeye çalışsalar da, bu 

yaklaşımlara yönelik inançları ve uygulamaları arasındaki çelişki, onların ço-

ğunlukla yeni öğretim programını geleneksel yaklaşıma doğru değiştirerek 

kullanmalarına neden olmaktadır (Mitchener ve Anderson, 1989; akt. Han, 

2011). Yapılan bazı çalışmaların sonuçları da bu iddiayı destekler niteliktedir. 

Bu çalışmaların bulguları STEM uygulamaları için gerekli yeterliliğe sahip ol-

mayan öğretmenlerin entegre bir eğitim yaklaşımı olan STEM yaklaşımını sı-

nıflarında düz anlatımla (disiplinler arası ilişkiden uzak bir şekilde) uygulama-

ya çalıştıkları ve ne yazık ki bu yaklaşımın özünü ortaya kavrayamadıklarını 

ortaya koymaktadır (Breiner vd., 2012). Yaşanabilecek bu ve benzeri problem-

lerin önüne geçmek için, öğretmenlerin çeşitli hizmet öncesi ve hizmetiçi eği-

timlerle bu sürece hazırlanmaları gerekmektedir.  

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının STEM öğretimine yönelik görüş-

leri, tutumları, yaklaşımları ve yönelimlerinin tespit edilmesi, planlanacak öğ-

retmen yetiştirme programlarına yön vermesi bakımından önemlidir. Öğret-

menlerin STEM öğretimini derslerine katma ve disiplinler arası bir şekilde 

kullanma istekleri ‘STEM öğretimine ilişkin davranış yönelimi’ olarak tanım-

lanmaktadır. (Lin ve Williams, 2016). Alan yazın incelendiğinde öğretmen 

adaylarının STEM öğretimi yönelimlerini inceleyen çeşitli çalışmaların bulun-

duğu, ancak yapılan bu çalışmaların sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmek-

tedir.  

 

1.1.1.Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yö-

nelimlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma prob-

lemlerine yanıt aranmıştır: 

1. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri cinsiyete 

göre farklılık göstermekte midir? 

2. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri yaşa gö-

re farklılık göstermekte midir? 

3. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri sınıf dü-

zeyine göre farklılık göstermekte midir? 
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4. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri öğrenim 

gördükleri bölümü isteyerek seçip seçmemelerine göre farklılık göstermekte 

midir? 

5. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri STEM ile 

ilgili daha önceden bir ders alıp almamalarına göre farklılık göstermekte mi-

dir? 

6. Fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri STEM ile 

ilgili daha önceden bir kurs ya da kısa süreli eğitim alıp almamalarına göre 

farklılık göstermekte midir? 

 

1.2. Yöntem 

1.2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama modeli, 

geçmişte olmuş ve ya halen var olan bir durumun hiçbir müdahale olmaksızın 

ortaya koyulmasını amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2011). 

 

1.2.2. Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde 2019-2020 

eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenim görmekte olan fen bilgisi öğretmen 

adayları oluşturmaktadır. Örneklem uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş, 

araştırmaya 3 farklı üniversiteden toplam 101(92 kadın, 9 erkek)  öğretmen 

adayı katılmıştır.  

 

1.2.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimleri ile 

ilgili veriler, Lin ve Williams (2016)’ın geliştirdiği, Hacıömeroğlu ve Bulut 

(2016)’ un Türkçeye uyarladığı “Entegre STEM Öğretimi Yönelim Ölçeği” ile 

toplanmıştır. Ölçeğin uyarlanan formu 7’li likert tipinde toplam 31 maddeden 

oluşmaktadır. Uyarlanan ölçek; bilgi (1,2,3,4), değer (5,6,7,8,9,10), tutum 

(11,12,13,14,15,16), sübjektif ölçüt (17,17,19,20,21) ile algılanan davranış 

kontrolü ve davranış yönelimi (22,23,24,25,26,27,28,29,30,31) olmak üzere 5 

faktörlü bir yapıya sahiptir. Ölçeğin bilgi boyutu STEM’i anlamaya ilişkin bilgi 

düzeyini ifade etmekte; değer boyutu, STEM öğretimine yönelik öz-

değerlendirme ve öğrencilerin değerlendirilmesi ile ilgili kriterlerdeki değişi-

mi ifade etmekte; tutum boyutu öğretmen adayının STEM öğretimine yönelik 

ilgisini ve STEM ile ilişkili kavramları uygulayıp tartışmasını ifade etmekte; 
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sübjektif ölçüt boyutu öğretmen adayının belli referans gruplarına (üniversite 

öğretim elemanları, meslektaşları ve okul müdürleri vb.) yönelik izlenimlerini 

ve bu grupların STEM öğretimine yönelik yaklaşımlarını ifade etmekte; algıla-

nan davranış kontrolü ve davranış yönelimi boyutu ise öğretmen adayının 

STEM öğretimi sırasında karşılaştığı güçlükleri, STEM öğretimi sırasında kay-

nakları düzenleyip kullanabilmeyi ve gelecekteki öğretmenlik mesleği boyunca 

STEM öğretimini kullanma eğilimlerini ifade etmektedir (Lin ve Williams, 

2016; Hacıömeroğlu, 2018).  

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı uyarlandığı çalışmada olduğu 

gibi bu çalışmada da .94 olarak hesaplanmıştır (Hacıömeroğlu ve Bulut, 2016). 

Uyarlandığı çalışmada Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ölçekte yer alan bilgi 

faktörü için 0.93, değer faktörü için 0.86, tutum faktörü için 0.87, sübjektif 

ölçüt faktörü için 0.69, algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi faktö-

rü için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ise bilgi faktörü için 0.77, de-

ğer faktörü için 0.83, tutum faktörü için 0.85, sübjektif ölçüt faktörü için 0.90, 

algılanan davranış kontrolü ve davranış yönelimi faktörü için 0.90 olarak he-

saplanmıştır.  

 

1.2.4. Veri Analiz Yöntemi 

Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağı-

lım göstermesi nedeniyle öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin 

cinsiyete, yaşa, öğrenim gördüğü bölümü isteyerek seçip seçmemesine, daha 

önceden STEM ile ilgili bir ders alıp almamasına ve yine daha önceden STEM 

ile ilgili kısa süreli bir kurs veya eğitim alıp almamasına göre farklılaşıp farklı-

laşmadığının tespit edilmesi için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Veri-

lerin normal dağılım göstermesi ve varyansların homojen olması nedeniyle 

öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin sınıf düzeyine göre farklı-

laşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi için tek yönlü ANOVA testi kullanılmış-

tır. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla gruplar arası kıyaslamada PostHoc 

testi kullanılmıştır.   

 

1.3. Bulgular 

Öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin cinsiyete göre an-

lamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre STEM Öğretimi Yö-

nelimleri T Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N X sd t  df p 

Bilgi Kadın 92 20.2500 4.27007 -
1.084 

99 .281 

Erkek 9 21.8889 4.93570 

Değer Kadın 92 37.6087 4.31699 .630 99 .530 

Erkek 9 36.6667 3.84057 

Tutum Kadın 92 34.8370 5.30245 .211 99 .834 

Erkek 9 34.4444 5.72519 

Sübjektif ölçüt Kadın 92 23.3043 5.91467 .039 99 .969 

Erkek 9 23.2222 7.80669 

Algılanan davranış 
kontrolü ve davranış 
yönelimi 

Kadın 92 59.3152 8.13070 .957 99 .341 

Erkek 9 56.6667 5.07445 

 

Öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin bilgi boyutu altında 

yaşa göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı (p=.044); diğer boyutlar altında an-

lamlı bir şekilde farklılaşmadığı tespit edilmiştir (Tablo 2).  

 

Tablo 2: Öğretmen Adaylarının Yaşlarına Göre STEM Öğretimi Yönelim-

leri T Testi Sonuçları 

Boyutlar Yaş N X sd t  df p 

Bilgi 18-24 99 20.2727 4.28528 -
2.045 

99 .044 

>24 2 26.5000 .70711 

Değer 18-24 99 37.5152 4.30795 -.158 99 .875 

>24 2 38.0000 1.41421 

Tutum 18-24 99 34.7879 5.34193 -.187 99 .852 

>24 2 35.5000 4.94975 

Sübjektif ölçüt 18-24 99 23.2020 6.08105 -
1.110 

99 .270 

>24 2 28.0000 1.41421 

Algılanan davranış 
kontrolü ve davranış 
yönelimi 

18-24 99 58.9293 7.92471 -
1.343 

99 .182 

>24 2 66.5000 3.53553 
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Öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin öğrenim gördükleri 

bölümü isteyerek seçip seçmemelerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 

tespit edilmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Öğretmen Adaylarının Bölümlerini İsteyerek Seçip Seçmemele-

rine Göre STEM Öğretimi Yönelimleri T Testi Sonuçları 
Boyutlar Bölümü 

İsteyerek 
Seçme 

N X sd t  df p 

Bilgi Evet 79 20.3797 4.39494 -.071 99 .943 
Hayır 22 20.4545 4.19441 

Değer Evet 79 37.2405 4.36835 -1.272 99 .206 
Hayır 22 38.5455 3.80134 

Tutum Evet 79 34.6582 5.26694 -.513 99 .609 
Hayır 22 35.3182 5.56679 

Sübjektif ölçüt Evet 79 23.7468 5.74561 1.421 99 .158 
Hayır 22 21.6818 6.97879 

Algılanan davranış 
kontrolü ve davranış 
yönelimi 

Evet 79 59.0380 8.23912 -.099 99 .922 
Hayır 22 59.2273 6.84475 

 

Öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin STEM ile ilgili daha 

önceden bir ders alıp almamalarına ve STEM ile ilgili daha önceden bir kurs ya 

da kısa süreli eğitim alıp almamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir (Tablo 4 ve Tablo 5). 

 

Tablo 4: Öğretmen Adaylarının STEM Dersi Almalarına Göre STEM Öğ-

retimi Yönelimleri T Testi Sonuçları 

Boyutlar STEM ders 
alma 

N X sd t  df p 

Bilgi Evet 68 20.2647 4.38661 -.436 99 .664 

Hayır 33 20.6667 4.26956 

Değer Evet 68 37.4559 4.33464 -.232 99 .817 

Hayır 33 37.6667 4.18828 

Tutum Evet 68 34.6029 5.24373 -.539 99 .591 

Hayır 33 35.2121 5.50998 

Sübjektif ölçüt Evet 68 23.5588 6.15080 .621 99 .536 

Hayır 33 22.7576 5.92152 

Algılanan davranış 
kontrolü ve davranış 
yönelimi 

Evet 68 59.2794 8.00344 .363 99 .717 

Hayır 33 58.6667 7.86474 
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Tablo 5: Öğretmen Adaylarının STEM Hakkında Kısa Süreli Kurs ve ya 

Eğitim Almalarına Göre STEM Öğretimi Yönelimleri T Testi Sonuçları 
Boyutlar STEM kısa süreli 

kurs ve ya eğitim 
alma 

N X sd t  df p 

Bilgi Evet 36 20.1111 4.62773 -.490 99 .625 
Hayır 65 20.5538 4.18715 

Değer Evet 36 38.5278 3.69158 1.777 99 .079 
Hayır 65 36.9692 4.48598 

Tutum Evet 36 34.8333 5.25629 .044 99 .965 
Hayır 65 34.7846 5.38369 

Sübjektif ölçüt Evet 36 24.2222 5.74263 1.144 99 .225 
Hayır 65 22.7846 6.21111 

Algılanan davranış 
kontrolü ve dav-
ranış yönelimi 

Evet 36 60.4167 7.84265 1.266 99 .208 
Hayır 65 58.3385 7.93189 

 

Yapılan tek yönlü ANOVA testi sonucunda öğretmen adaylarının STEM 

öğretimi yönelimlerinin bilgi alt boyutunda sınıf düzeyine göre anlamlı bir 

şekilde farklılaştığı (p=.000); değer, tutum, sübjektif ölçüt, algılanan davranış 

kontrolü ve davranış yönelimi boyutları altında ise anlamlı bir şekilde farklı-

laşmadığı tespit edilmiştir (Tablo 6).  

 

Tablo 6: Adayların Sınıf Düzeyine Göre STEM Öğretimi Yönelimleri Tek 

Yönlü Anova Testi Sonuçları 
Boyut Sınıf 

düzeyi 
N X sd Varyans 

kaynağı 
KT f p 

Bilgi 1 30 17.9000 3.99439 Gruplar 
arası 

355.280 7.553 .000 
3 8 20.7500 5.65054 
4 59 21.2373 3.77989 Grup içi 355.280 
5 4 26.0000 1.41421 

Değer 1 30 38.4000 3.95317 Gruplar 
arası 

54.808 1.003 .395 
3 8 36.1250 4.48609 
4 59 37.1695 4.46887 Grup içi 54.808 
5 4 39.0000 2.16025 

Tutum 1 30 34.7333 4.40950 Gruplar 
arası 

21.616 .250 .861 
3 8 33.3750 7.65203 
4 59 34.9661 5.46136 Grup içi 21.616 
5 4 35.7500 5.67891 

Sübjektif 
ölçüt 

1 30 23.2333 5.97514 Gruplar 
arası 

115.148 1.047 .375 
3 8 21.8750 5.13914 
4 59 23.1864 6.33674 Grup içi 115.148 
5 4 28.2500 1.50000 
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Algılanan 
davranış 
kontrolü 
ve dav-
ranış 
yönelimi 

1 30 57.8667 8.81509 Gruplar 
arası 

238.347 1.276 .287 
3 8 56.1250 8.91928 
4 59 59.7627 7.41931 Grup içi 238.347 
5 4 64.0000 3.55903 

 

Yapılan PostHoc karşılaştırmasından sonra bilgi alt boyundaki farkın 1.-

4. sınıf arasındaki (p=.004) ve 1.-5. sınıf arasındaki (p=.003) farktan kaynak-

landığı ortaya koyulmuştur. 1. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının 

bilgi alt boyutundaki yönelim puanlarının 4. ve 5. sınıf düzeyinde öğrenim gö-

ren öğretmen adaylarının yönelim puanlarına göre anlamlı bir şekilde daha 

düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

2. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının STEM öğretimi 

yönelimlerinin ölçeğin boyutları altında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Demir-Başaran ve Termircan (2018) sınıf öğ-

retmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerini inceledikleri araştırmaların-

da; öğretmen adaylarının STEM öğretimi yönelimlerinin cinsiyete göre tutum 

boyutu altında kadınlar lehine anlamlı düzeyde farklılaştığını ortaya koymuş-

lardır. Yine Hacıömeroğlu (2018) sınıf öğretmen adaylarının STEM öğretimi 

yönelimlerini incelediği araştırmasında; öğretmen adaylarının STEM yönelim-

lerinin sadece sübjektif ölçüt boyutu altında anlamlı bir şekilde erkekler lehine 

farklılaştığını tespit etmiştir. Yapılan araştırmaların bulgularından anlaşılabi-

leceği gibi cinsiyet değişkenine ait bulgular tutarlı değildir.  

Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmen adaylarının STEM öğretimi 

yönelimlerinin öğrenim gördükleri bölümü isteyerek seçip seçmemelerine, 

STEM ile ilgili daha önceden bir ders alıp almamalarına ve STEM ile ilgili daha 

önceden bir kurs ve ya kısa süreli eğitim alıp almamalarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Uğraş ve Genç (2018) okul öncesi öğ-

retmen adaylarının STEM eğitimi hakkındaki görüşleri ve STEM öğretimi yöne-

limlerini inceledikleri araştırmalarında verdikleri 8 haftalık eğitimin öğretmen 

adaylarının STEM öğretimi yönelimi ön test ve son test ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık oluşturduğunu ortaya koymuşlardır. Araştırma bulgula-

rındaki bu tutarsızlık örneklemdeki öğretmen adaylarının STEM ile ilgili aldık-

ları derslerin STEM yönelimlerini geliştirmekten uzak olduğunu göstermekte-

dir. STEM’e yönelik derslerin ve kursların içeriklerinin daha nitelikli bir şekil-
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de kurgulanması ve bu içeriğin öğretmen adaylarında farklılık oluşturacak 

şekilde uygulanmasının önemi üzerinde durulması önerilmektedir. 

Hacıömeroğlu (2018) sınıf öğretmen adaylarının STEM yönelimlerinin 

sınıf düzeyi değişkenine göre sadece algılanan davranış kontrolü ve davranış 

yönelimi boyutları altında daha üst sınıflardaki öğrencilerin lehine anlamlı bir 

şekilde farklılaştığını ortaya koymuştur. Bu araştırmada ise öğretmen adayla-

rının STEM öğretimi yönelimlerinin bilgi boyutunda sınıf düzeyine göre anlam-

lı bir şekilde farklılaştığı; diğer boyutlar altında ise anlamlı bir şekilde farklı-

laşmadığı tespit edilmiştir. Yapılan PostHoc karşılaştırmasından sonra bilgi 

boyundaki farkın 1. ile 4. sınıf arasındaki ve 1. ile 5. sınıf arasındaki farktan 

kaynaklandığı ortaya koyulmuştur. Araştırma bulgularının ölçeğin boyutları 

altında tutarsızlık gösterdiği söylenebilir. 

Karışan ve Bakırcı (2018) sınıf, fen bilimleri ve matematik öğretmen 

adaylarının STEM öğretimi yönelimlerini inceledikleri araştırmalarında; öğ-

retmen adaylarının toplam STEM öğretimi yönelimi ölçek puanlarının öğrenim 

gördükleri bölüme göre sınıf öğretmeni ve fen bilimleri öğretmeni adaylarının 

lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığını ortaya koymuşlardır. Fen bilimleri 

öğretmenleri öğretmeni oldukları dersin içeriğinin STEM öğretimi için daha 

müsait olması nedeniyle çocuklara verilecek STEM eğitiminde önemli bir yere 

sahiptirler. Bu öğretmen adaylarının STEM yönelimlerinin diğer öğretmenlik 

alanlarına göre nispeten daha yüksek olması onların bu konuda yetişmeye, 

öğrenmeye ve uygulamaya açık olduklarını göstermektedir. STEM’i öğretmeye 

hevesli fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımını doğru anlamadan uy-

gulaması öğrencilerin öğrenmeleri için önemli bir dezavantaj olduğu gibi, bu 

durumun nitelikli bir STEM öğretmen eğitimi ile ciddi bir avantaja çevrilebile-

ceği açıktır. STEM öğretim yönelimi ve tutumu olumlu fen öğretmenlerinin, 

STEM yaklaşımını doğru algılayan ve etkili bir şekilde uygulayan öğretmenler 

olarak 21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirebilmeleri için; öğretmen 

eğitimcilere, eğitim politikacılarına ve program kurgulayıcılarına bu yönde 

yaptıkları nitelikli çalışmaları ve projeleri yoğunlaştırmaları önerilmektedir. 



EDA ERDAŞ KARTAL – GÜNKUT MESCİ 

 

 296 

 

KAYNAKÇA 
 

AKGÜNDÜZ, D., AYDENİZ, M., ÇAKMAKÇI, G., ÇAVAŞ, B., ÇORLU, M. S., ÖNER, T., 

& ÖZDEMİR, S. (2015). A report on STEM Education in Turkey: A provisio-

nal agenda or a necessity? İstanbul Turkey: Aydin University. 

ALTAN, E. B., YAMAK, H., & KIRIKKAYA, E. B. (2016). Hizmetöncesi Öğretmen 

Eğitiminde FeTeMM Eğitimi Uygulamaları: Tasarım temelli fen eğiti-

mi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 212-232. 

BERLIN, D. F., & WHITE, A. L. (2010). Pre-service Mathematics and Science 

Teachers in an Integrated Teacher Preparation Program for Grades 7–

12: A 3-year Study of Attitudes and Perceptions Related to Integra-

tion. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(1), 

97-115. 

BREINER, J. M., HARKNESS, S. S., JOHNSON, C. C., & KOEHLER, C. M. (2012). 

What is STEM? A Discussion About Conceptions of STEM in Education 

and Partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11. 

ÇINAR, S., PIRASA, N., & SADOĞLU, P.G. (2016). Views of Science and Mathema-

tics Pre-Service Teachers Regarding STEM. Universal Journal of Educati-

onal Research, 4(6).1479-1487. 

ÇORLU, M. S., CAPRARO, R. M., & CAPRARO, M. M. (2014). Introducing STEM 

Education: Implications for Educating Our Teachers in the Age of İnno-

vation. Education and Science, 39(171), 74-85. 

DEMIR-BAŞARAN, S., & TEMIRCAN, S. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının 

STEM Öğretimi Yönelimleri. Journal of International Social Re-

search, 11(61). 659-667. 

DERIN, G., AYDIN, E., & KIRKIÇ, K. A. (2017). STEM (Fen-Teknoloji-

Mühendislik–Matematik) Eğitimi Tutum Ölçeği. El-Cezeri Journal of Sci-

ence and Engineering, 4(3), 547-559. 

FULLAN, M. G., & MİLES, M. B. (1992). Getting Reform Right: What Works and 

What Doesn’t. Phi Delta Kappan, 73(10), 744-752. 

HACIÖMEROĞLU, G., & BULUT, A.S. (2016). Integrative STEM Teaching Inten-

tıon Questionnaire: A Validity and Relaibility Study of the Turkish Form. 

Journal of Theory and Practice in Education, 12(3), 654-669. 

HACIÖMEROĞLU, G. (2018). Examining Elementary Pre-Service Teachers' Sci-

ence, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Teaching In-



FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM ÖĞRETİMİ YÖNELİMLERİ 

 

 297 

tention. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 183-

194.  

HAN, Ç. (2011). Eğitimsel Değişim ve Öğretmen: Biyoloji Öğretmenlerinin Yeni 

Öğretim Programı Hakkındaki Kişisel Teorileri Üzerine Etnografik Bir Du-

rum Araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

KARASAR, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağı-

tım. 

KARIŞAN, D., & BAKIRCI, H. (2018). Öğretmen Adaylarının FeteMM Öğretim 

Yönelimlerinin Anabilim Dalına ve Sınıf Düzeyine Göre Incelenmesi. 

Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 8(2), 152-175 . 

KEÇECI, G., ALAN, B., & KIRBAĞ ZENGIN, F. (2017). STEM Education Practices 

with 5th Grade Students. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Educa-

tion Faculty (JKEF), 18, 1-17. 

LİN, K. Y. & WİLLİAMS, P. J. (2016). Taiwanese Preservice Teachers’ Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics Teaching Intention. Interna-

tional Journal of Science and Mathematics Education, 14, 1021-1036. doi: 

10.1007/s10763-015-9645-2. 

ÖZBILEN, A. G. (2018). STEM Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve 

Farkındalıkları. Scientific Educational Studies, 2(1), 1-21. 

UĞRAŞ, M., & GENÇ, Z. (2018). Investigating Preschool Teacher Candidates' 

STEM Teaching Intention and The Views About STEM Education. Bartın 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724-744. 





 

299 

 
SURİYELİ VELİLERİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE  
KATILIM SORUNUNUN ÇOCUKLARIN OKULA  

UYUMUNA ETKİSİ:  
YALOVA İLİ BAHÇELİEVLER İLKOKULU ÖRNEĞİ 

 

Gamze ŞAHİN 

Yalova Üniversitesi 

 

ÖZET: Bu çalışmanın amacı, çeşitli sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda ka-

lan ve Türkiye'de bulunan Suriyeli velilerin eğitim süreçlerine katılım sorununun, 

çocukların okula uyumuna etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın birinci ve ikinci 

bölümünde çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmak için göç, sosyal uyum, kitle-

sel göçün eğitim boyutu ve temel eğitimde ailenin rolü gibi kavramlar üzerine literatür 

taraması yapılmıştır. Araştırmanın üçüncü bölümünde, araştırmanın modeline, bulgu-

larına ve bulguların yorumlanmasına yer verilmiştir. Araştırmanın genel paradigması-

nı yorumlayıcı nitel yaklaşım oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmada nitel araş-

tırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Araştırma-

nın grubunu, Yalova İli Bahçelievler İlkokulundaki 15 Suriyeli öğrencinin 12 velisi 

oluşturmaktadır. Veli örnekleminde 3 velinin farklı sınıflarda okuyan 2 öğrencisi bu-

lunmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandı-

rılmış mülakatlar aracılığıyla elde edilmiştir. Mülakatlar yapılmadan önce pilot çalışma 

yapılmıştır. Pilot çalışma için bazı Suriyelilerin evleri ziyaret edilmiş ve mülakat ya-

pılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler MAXQDA 2020 nitel veri analizi progra-

mıyla temalara ayrılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler yorumlanmıştır. Bu 

bağlamda Suriyeli veliler eğitim- öğretim faaliyetlerine katılımlarını etkileyen etmen-

lerin dil sorunu, iletişim sorunu, ön yargılı tutumlar, okullara kayıt sürecinde karşılaşı-

lan zorluklar ve ekonomik güçlükler olduğunu belirtmişlerdir. Bu temalardan yola 

çıkarak sosyal sorunları çözme bilimi ve uygulaması olan sosyal hizmet bağlamında bu 

sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İlkokul, Okula Uyum, Suriyeli Veli, Eğitime Katılım Sorunu, 

Yalova. 
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The Effect Of The Problem Of Participation Of Syrian Parents In Educati-

onal Processes On Children's Compliance With School: The Example Of 

Bahçelievler Primary School In Yalova Province 

 

ABSTRACT: The aim of this study is to demonstrate the impact of the problem 

of participation in the educational processes of Syrian parents who have been forced 

to leave their country for various reasons and are in Turkey on the adaptation of child-

ren to school. In the first and second part of the study, a literature review was conduc-

ted on concepts such as migration, social cohesion, the educational dimension of mass 

migration and the role of family in basic education to form the conceptual framework 

of the study. The third part of the study includes the Model, findings and interpretation 

of the findings. An interpretive qualitative approach constitutes the general paradigm 

of the research. In this context, one of the qualitative research methods, semi-

structured interview technique was used. 12 parents of 15 Syrian students at Bahçeli-

evler Primary School in Yalova province are the group of the study. In the parent 

sample, there are 2 students of 3 parents studying in different classes. The data of the 

study was obtained through semi-structured interviews created by the researcher. 

Pilot work was conducted before interviews were conducted. The homes of some Syri-

ans have been visited and interviewed for the Pilot study. The data from the interviews 

are divided into themes with the MAXQDA 2020 qualitative data analysis program. The 

data obtained from the analysis were interpreted. In this context, Syrian parents stated 

that the factors affecting their participation in educational activities were language 

problems, communication problems, prejudiced attitudes, difficulties in school en-

rollment process and economic difficulties. Based on these themes, solutions to these 

problems have been proposed in the context of social work, which is the science and 

practice of solving social problems. 

Key Words: Primary School, School Adaptation, Syrian Parents, Participation 

Problem In. 

 

GİRİŞ 

1.1.  Problem Durumu 

İnsanlar, doğal süreçte yaşamlarını doğdukları yerlerde devam ettirirler. 

Fakat durum herkes için böyle değildir. Çeşitli sebeplerden dolayı, insanlar 

gerek kendi ülkeleri içerisinde gerekse ülkeler arasında yer değiştirmektedir-

ler (Türkoğlu, 2011, s. 102). En öz tanımıyla göç, mekân değiştirme durumu-

dur.  
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Göç etmeye iten sebepler; çevresel, demografik, ekonomik ve siyasal 

baskılar olarak gösterilebilir. İnsanları, yaşadığı yeri terke zorlayan etkenler-

den siyasal baskıların türleri; savaşlar, ihtilaller, sıkıyönetim ve totaliter-

otoriter yönetim biçimlerinin halk üzerindeki uygulamaları olarak gösterilebi-

lir (Aydemir & Şahin, 2018, s. 6). Göç kavramı çeşitli ayrımlara tabi tutulmuş-

tur. Bunlar,  ülke içinde ve ülke dışında yapılan göçler, gönüllü ya da zorunlu 

olarak yapılan göçlerdir. Zorunlu olarak yapılan göçe iltica, göç edene mülteci 

denilirken, mültecilik hakkını henüz almamış olan kişilere ise sığınmacı denil-

mektedir (Türkoğlu, 2011, s. 103). 

Milyonlarca insanın ülke dışına göç etmesi, diğer komşu ülkelerin yanın-

da Türkiye’yi de büyük oranda etkisi altına almıştır. Can güvenlikleri tehlikede 

olan insanlar akın halinde Türkiye sınırına ulaşmışlardır. 300-400 kadar Suri-

ye vatandaşının, 29.04.2011 tarihinde Hatay ili Yayladağı ilçesindeki Cilve gö-

zü sınır kapısına doğru hareketlenmesi Suriye’den Türkiye’ye yönelik ilk toplu 

göç hareketini oluşturmuştur (Komisyonu, 2012). Bu nüfus hareketleri hızlı 

bir yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Gerekli tedbirler alınmaya başlanmış; 

252 Suriye vatandaşı sınırdan içeri alınarak Hatay’daki bir spor salonunda 

geçici konaklama ve gıda ihtiyaçları sağlanmıştır (Komisyonu, 2012).Türkiye, 

Suriye’den gelen vatandaşlara, Suriye’deki durum normale dönene kadar “ge-

çici koruma” statüsü vermiştir. Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin sınır-

dan giriş ve çıkışlarına izin verilmiş, her türlü insani ihtiyaçları karşılanmış ve 

güvenlikleri sağlanmıştır. Savaş, kriz gibi acil durumlardan hiç şüphesiz ki en 

çok etkilenenler çocuklar olmaktadır. Çünkü çocukların kendine özgü birtakım 

ihtiyaçları vardır ve acil durum zamanlarında bu ihtiyaçları karşılamak güç-

leşmektedir. Acil durumun en önemli sonucu ise eğitimin kesintiye uğraması 

olarak değerlendirilebilir. Acil durumlarda, eğitim ikincil bir ihtiyaç gibi görü-

lebilmektedir. Oysa eğitimin, kurtarma, koruma, rehabilitasyon yönleriyle,  

destekleyici rolü önemsenmeli ve yardım çalışmalarının öncelikli faaliyeti ol-

malıdır. 

Milli Eğitim Bakanlığınca, çadır kentlerde hızlı bir şekilde eğitim – öğre-

tim faaliyetlerine başlanmış ve Arapça dil bilen öğretmen ve idareciler görev-

lendirilmiştir. Suriye’deki savaş sürecinin ne kadar süreceği ve Suriyeli misa-

firlerimizin Türkiye’de ne kadar süre kalacakları konusundaki belirsizlikler 

Milli Eğitim Bakanlığını eğitim alanında bazı yasal düzenlemelere gitmek zo-

runda bırakmıştır. 23.09.2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü Yabancılara Yönelik Eğitim- Öğretim Hizmetleri genelgesi 

yayımlamış ve bu genelgeyle yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim hakları gü-
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venceye alınmıştır. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Yabancılara Yönelik 

Eğitim- Öğretim Hizmetleri Mevzuatında Geçici Koruma altındaki mülteci öğ-

rencilere verilecek eğitim hizmetlerinin nitelikleri belirtilmiştir. Suriyeli mül-

teci çocukların nüfusunun, yoğun olduğu illerde valilik oluruyla MEB’e bağlı 

Geçici Eğitim Merkezleri kurulmuştur.  Sonrasında tüm Türkiye genelinde 

okullara gidebilmeleri için MEB tarafından Yabancı Öğrenci Bilgi İşletim Sis-

temi (YOBİS - 03/11/2017 tarih ve 18491607 sayılı yazısı) oluşturulmuş ve 

kimliği, vatandaşlığı olmayan öğrencilerin eğitim öğretimden faydalanmaları 

sistematik bir hale getirilmiştir. Tüm bu iyileştirme çabalarına rağmen,  göçle 

yeni bir mekâna yerleşen Suriyeli aileler, bir taraftan yeni mekâna alışmaya ve 

bu mekânda kendisine alan açmaya ve yer tutmaya çalışırken diğer taraftan 

hayatta kalma, yok olmama, sahip olduklarını (maddi- manevi) kaybetmeme 

çabası içerisine girmektedir. (Ekinci & Tuncel, Göç ve İnsan , 2015, s. 15)  Çe-

şitli sebeplerle Türkiye’ye göç eden Suriyeli aileler birçok belirsizlik içerisinde 

çocuklarının eğitimi ile ilgili de endişeler duymaktadırlar. Sonuç olarak, Türki-

ye,  sınır komşusu olması ve diğer komşularının da benzer durumda olması 

sebebi ile Suriye’nin diğer komşularından daha yoğun bir göç dalgasına maruz 

kalmıştır. Türkiye’ye sığınan vatandaşların sayılarının hızla artmasıyla birlikte 

bazı çalışmaların yapılması kaçınılmaz olmuştur. Eğitim, sağlık, sosyallik gibi 

çeşitli alanlarda yapılan bu çalışmalarla Suriyelilerin, ülkemizin günlük hayatı-

na uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu süreçte başta eğitim 

kurumları olmak üzere tüm kurumlara görevler düşmektedir. Bu kurumlardan 

birisi olan eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Toplumun kay-

naşmasında önemli rol oynayan okullar, toplum içerisinde sağlanacak düzenin 

en önemli parçasıdır. Aile, toplumun temelidir. Özellikle ilköğretim çağında 

çocuğun eğitiminde büyük rolü vardır. Eğitimde okul aile işbirliği çok önemli-

dir. Suriyeli öğrenci velilerinin çocuklarının eğitim sürecine katılımlarını sağ-

lamak öğrencilerin okula uyum süreçlerini de hızlandıracaktır. Bu çerçevede 

Suriyeli velilerin çocuklarının eğitim süreçlerine katılım sağlama konusunda 

çeşitli zorluklarla karşılaşma ihtimalinin olması bu araştırmanın problem du-

rumunu oluşturmaktadır. Bu nedenle hem bu problem durumuna çözüm bul-

ma ve çözüm önerisi getirme kaygısı hem de farklı bir ülkeden gelip Türkiye’de 

yaşayan Suriyeli öğrenci velilerinin eğitime katılım sorununun öğrencilerin 

okula uyumuna etkisini inceleyen kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamış olması, 

böyle bir araştırmanın yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır. 
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1.2.Araştırmanın Konusu 

Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitim ortamlarına katılımları beraberinde 

birçok gereksinimi doğurmuştur. Çocuğun eğitim ortamına girmesiyle aile de 

eğitim sürecine dâhil olmaktadır. Suriyeli Öğrenci velileri, etkili şekilde öğren-

cinin eğitimine katkı sağlayamamaktadır. Eğitimin paydaşları öğrenci, okul ve 

ailedir. Aile toplumsallaşma olgusunun ilk görüldüğü ortamdır. Çocuk ilk sos-

yal deneyimlerini burada yaşamaktadır. Okul başarısında ya da başarısızlığın-

da ailenin eğitim sürecine katılımı önemli bir paya sahiptir. Eğitim, aile katılımı 

çalışmalarıyla zenginleşmektedir. Suriyeli veliler Türkiye’deki eğitim süreçle-

rine katılırken dil ve kültür farklılıkları sebebiyle sorunlarla karşılaşmaktadır-

lar. Bu araştırma Suriyeli öğrenci velilerinin eğitim sürecine katılırken yaşa-

dıkları problemleri ele almaktadır. 

 

1.2.1.Araştırmanın Amacı 

 Araştırmanın temel amacı çeşitli sebeplerle Türkiye’ye yerleşen Suriye-

lilerin eğitim sürecinden faydalanırken karşılaşmış oldukları sorunları tespit 

etmektir. Bu doğrultuda, Yalova İli Bahçelievler İlkokulunda eğitim alan Suri-

yeli öğrencilerin velileriyle görüşmeler yapılarak karşılaştıkları sorunlara gö-

rünürlük kazandırılmaya çalışılacak ve çözüm önerileri getirilerek Suriyeli 

Velilerin eğitim ortamlarında aktif rol üstlenmeleri desteklenecektir. 

 

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırma Modeli- Araştırma Grubu 

Çalışma, 2019- 2020 Eğitim- Öğretim yılında Yalova İli Bahçelievler İlko-

kulu’nda eğitime devam eden ilkokul çağındaki 15 Suriyeli öğrencinin 12 veli-

sini kapsamaktadır. Veli örnekleminde 3 velinin farklı sınıflarda okuyan 2 öğ-

rencisi bulunmaktadır.  

“Yalova İli Bahçelievler İlkokulu’nda eğitim alan öğrenci velilerinin eği-

time katılım sorunu” araştırılacaktır. Suriyeli veliler eğitim ortamlarında hangi 

güçlüklerle karşılaşmaktadır?  

Suriyeli veliler, öğrencilerinin eğitimine yardımcı olmada ne tür sorun-

larla karşılaşmaktadırlar? Suriyeli velilerin eğitim ortamlarına katılımının, 

öğrencinin okula uyumuna etkisi var mıdır?  

Suriyeli velilerin eğitim ortamında yaşadıkları sorunların çözümüne yö-

nelik öneriler nelerdir? Sorularının cevaplanabilmesi için niteliksel yaklaşıma 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın genel paradigmasını yo-

rumlayıcı nitel yaklaşım oluşturmaktadır.  
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3. BULGULAR 

Bu araştırmada, Suriyeli velilerin eğitim ortamlarına katılımlarının ço-

cukların okula uyumlarına etkisi derinlemesine incelendiğinden dolayı, nitel 

araştırma yöntemleri kullanılmıştır ve nitel bulgulara erişilmiştir. Bu başlık 

altında ise Suriyeli velilerle mülakatlar sonucunda elde edilen bulgulara yer 

verilmiştir. 

Suriyeli velilerin eğitime katılım sorunu; dil sorunu, iletişim sorunu, ön 

yargılı tutumlar, okullara kayıt sürecinde karşılaşılan zorluklar ve ekonomik 

güçlükler başlıkları altında değerlendirilecektir. 

 

3.1.Okullara Kayıt Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar 

Suriyeli velilerin kayıt sürecinde dil bilmemelerinden dolayı zorlandıkla-

rı gözlemlenmiştir. Okuldan istenilen belgeleri temin etme konusunda sorun 

yaşadıklarını bu noktada ya okul personelinden ya da tercümandan destek 

aldıklarını dile getirmişlerdir. Özelikle istenilen öğrenci bilgi formunu doldur-

makta zorluklar yaşadıklarını söylemişlerdir.  

 

3.1.1.Dil Sorunu 

Görüşmeye katılan Suriyeli velilerin eğitim ortamlarında karşılaştıkları 

sorunların başında dil sorunu gelmektedir. Türkçeyi bilmemeleri sebebiyle 

eğitim ortamlarına katılım sağlarken güçlük yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

Suriyeli veliler eğitim ortamlarına katılım sağlamak istemekte fakat dil enge-

liyle karşılaşmaktadırlar.  

Suriyeli veliler eğitim ortamlarında yaşadıkları sorunları çözmek için 

kendi çözümlerini oluşturmaya çalışmışlardır. Veli toplantılarına ya da birebir 

öğretmen görüşmelerine gelirken Türkçe bilen bir yakınından ya da tercü-

mandan destek almaktadırlar. Öğrencilerinin ödevlerine destek olma nokta-

sında yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda çözüm yolları olarak; 

velilerin bir kısmı çocukların ödevlerini kendi başına yapma beklentisine gir-

miştir, bir kısmı ise başka bir kişi ya da kurumdan destek alma yoluna gitmiş-

tir.  

Bu destek ise akran desteği, Türkçe bilen abla ya da abiden destek alma 

ya da ailedeki Türkçe bilen bir yakın akrabadan destek alma şeklinde olmuş-

tur. Ekonomik durumu iyi düzeyde olan veliler ise özel öğretmenden ya da özel 

kurumdan destek aldıklarını söylemişlerdir. Görüşmelerde Suriyeli veliler dil 

sorununa çözüm önerisi olarak kendilerine yönelik Türkçe dil kursları açılma-

sını talep etmişlerdir. 
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3.1.2.Ön Yargılı Tutumlar 

Kendi ülkelerinden savaş nedeniyle kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli ve-

liler eğitim ortamlarında bazı velilerin ön yargılı tutumlarıyla karşılaştıklarını 

dile getirmişlerdir. Bu durum kendilerine karşı olumsuz duygu ve tutumlar 

geliştirmelerine ve kendilerini eğitim ortamlarından izole etmelerine sebep 

olmuştur. Eğitim ortamlarında çocuklarına destek olmak istediklerini fakat 

toplumsal kabul sorunu yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Türk veliler ile ileti-

şim kurmak, sosyal kültürel faaliyetlere katılarak sosyalleşmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Suriyeli veliler eğitim ortamlarında çocuklarının ön yargılı 

tutumlara maruz kalmadıklarını dile getirmişlerdir. Bunun sebebi araştırma 

örneği olan Bahçelievler İlkokulu’nda yabancı uyruklu öğrenci sayısının fazla 

olmasıdır. Suriyeli velilerin yine eğitim ortamlarında diğer yabancı uyruklu 

veliler ile iletişime geçtiği dil ve kültür bağı sebebiyle birbirlerine destek ol-

dukları görülmüştür.  

 

3.1.3.Ekonomik Güçlükler 

Suriyeli velilerin büyük bir çoğunluğu savaştan kaçarak Türkiye’ye gel-

mişlerdir. Bu nedenle bazı ailelerin sosyo- ekonomik düzeylerinin düşük oldu-

ğu görülmektedir. Eğitime katılım noktasında maddi güçlükler yaşadıklarını 

dile getirmişlerdir. Devlet okullarının ücretsiz olmasına rağmen çocuklarının 

eğitim ortamlarında giyim, beslenme, ulaşım, ders araç gereçlerinin sağlanma-

sı gibi gereksinimlerin olması Suriyeli velilerin ekonomik güçlükler yaşaması-

na sebep olmuştur. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

4.1.Öğretmenlere Yönelik Öneriler 

• Sınıf öğretmeni okulların açıldığı ilk haftalarda yapılan uyum etkinlik-

lerine mutlaka Suriyeli velileri de davet etmelidir. Velilere yönelik tanışma 

etkinliği düzenlemeli ve velilerin tanışmasını, kaynaşmasını sağlamalıdır. 

• Sınıf öğretmenleri, Suriyeli öğrencilerin ve Suriyeli velilerin okula 

uyumu ile ilgili çalışmalar yaparken savaş sebebiyle Türkiye’de bulundukları-

nı, psikolojik hassasiyetlerini göz önünde bulundurularak eğitim ortamlarını 

planlamalıdır. 

• Suriyeli velilerin okul- aile işbirliğine katılımının arttırılmasında ev zi-

yaretleri önemlidir. Öğretmen ev ziyaretleri yaparak öğrencisini ve velisini 

yakından tanıma fırsatı bulacaktır. Sınıf öğretmeninin ailenin gereksinimleri-

nin farkında olması ve bu yönde destek vermesi Suriyeli velinin okula uyum 
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sağlamasını kolaylaştıracaktır. Bu nedenle sınıf öğretmeni ev ziyaretleri ger-

çekleştirmelidir. 

• Sınıf öğretmeni, ailelerle iletişime geçmek amacıyla farklı yolları kulla-

nabilmeli ve ailelerin iletişim kanallarını aktif kullanmalarını sağlanmalıdır. Bu 

çalışmalar eve bilgilendirme formları gönderme, telefonla görüşme, yüz yüze 

görüşme, bilgilendirme mesajları gönderme şeklinde olabilir. 

• Türk ve Suriyeli ailelerin tutumlarının çocukların okula uyumunu etki-

leyen bir süreç olduğu görülmektedir. Bu nedenle ailelere yönelik seminerler 

düzenlenmelidir. 

• Sınıf öğretmeni okul aile işbirliğini arttıracak etkinliklere daha çok yer 

vermeli Türk ve Suriyeli velileri birlikte kaynaştıracak aile katılımı etkinlikleri 

düzenlemelidir. 

• Sınıf öğretmeni, sınıfındaki Suriyeli öğrencinin ailesi hakkında bilgi sa-

hibi olmalıdır. Ailenin ekonomik durumunu bilmelidir. Okul yönetimi ve okul 

aile birliği ile iş birliği yaparak öğrencinin eğitim gereksinimlerinin karşılan-

masına rehberlik etmelidir. 

• Sınıf öğretmeni Suriyeli öğrencinin ve ailesinin psiko- sosyal desteğe 

ihtiyacı olup olmadığını tespit etmeli okulun rehber öğretmenlerinden ve var-

sa okul sosyal hizmet uzmanından destek almalıdır. 

• Sınıf öğretmenleri okul dışı öğrenme ortamlarında yapılacak etkinlikle-

re Suriyeli velileri de katmalı okul dışında sosyal kültürel faaliyetler düzenle-

yerek veliler arası iletişimi güçlendirmelidir. 

• Sınıf öğretmeni Suriyeli velilerle görüşmeler yaparak çocuklarının aka-

demik becerilerine nasıl yardımcı olabilecekleri noktasında bilgilendirmeler ve 

yönlendirmeler yapmalıdır. 

 

4.1.1. Okul Psikolojik Danışmanlarına Yönelik Öneriler 

• Rehber öğretmenler Suriyeli velilere yönelik atölye etkinlikleri düzen-

lemelidir. 

• Rehber öğretmenler ve okul sosyal hizmet uzmanları ekip olarak Türk 

velilerle çalışmalı, Türk velilere Suriyelilerin ve Suriye’nin durumu hakkında 

gerçekçi bilgiler vermelidir. Bu sayede var olan ön yargılar kırılmış olur.  

• Türk velilerin, Suriyeli velilere yönelik olumsuz bakış açısının eğitime 

katılımlarını engellediği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Suriyeli ailele-

rin eğitime ve çocuğa yönelik olumsuz bakış açısının okula uyumu engellediği 

görülmektedir. Bu bağlamda rehber öğretmenlerin bu durumun farkında ol-

malıdır ve sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde kapsayıcı olmalıdır.  
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4.1.2.Okul Yöneticilerine Yönelik Öneriler 

• Suriyeli veliler ile yapılan görüşmelerde en çok sıkıntı yaşadıkları süre-

cin okula kayıt süreci olduğu görülmektedir. Suriyeli velilerin okula kayıt sü-

reçlerinde yaşadıkları sorunlar olumsuz duygulara sebep olmakta çocuklarının 

eğitim süreçlerinden kendilerini izole etmelerine yol açmaktadır. Bu süreçte 

okul yönetimi kayıt süreci olan ağustos ve eylül aylarında okullarda Arapça 

bilen tercüman bulundurmalıdır.  

• Okullarda kayıt sürecinde bazı öğrencilerin denklik belgelerinin bu-

lunmadığı görülmektedir. Suriyeli veliler denklik sürecinde yapacakları iş ve 

işlemleri bilmemektedirler. Bu durum öğrencinin yaşına ve seviyesine uygun 

olmayan ya yaşıtlarından çok küçük ya da yaşıtlarından çok büyük sınıflara 

yerleştirilmelerine sebep olmaktadır. Okul yönetimi aileleri bilgilendirerek 

gerekli yönlendirmeleri yapmalıdır. 

• Okulların stratejik planında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapı-

lacak çalışmalara yer verilmeli okulların açıldığı ilk hafta için programlar plan-

lanmalıdır. 

• Suriyeli Velilere yönelik okulu tanıtıcı uyum toplantıları düzenlenmeli 

ve eğitime yönelik ihtiyaçları tespit edilmelidir. 

• Suriyelilerin büyük bir çoğunluğu savaş nedeniyle Türkiye’ye gelmiş-

lerdir. Birçoğu ailesini geçindirmekte, güçlük çekmekte iş bulma sorunuyla 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda çocuklarının okul gereksinimlerini 

karşılamada zorlanmaktadırlar. Okul yönetimi sınıf öğretmenleri ve rehber 

öğretmenlerle varsa okul sosyal hizmet uzmanlarıyla iş birliği yaparak sosyo-

ekonomik durumu iyi olmayan aileleri tespit etmeli gerekli desteği sağlamalı-

dır. Bu çalışmalarda mahalle muhtarlıklarından destek alınmalı ev ziyaretleri 

gerçekleştirilmeli, ilgili kurum ve kuruluşlardan yardım sağlanmalıdır. 

• Okul aile birliği tarafından düzenlenen pilav günleri, kermes gibi etkin-

liklere Suriyeli velilerin de aktif katılımı sağlanmalı ve kendi kültürlerini tanı-

tıcı faaliyetler yapmalarına imkân verilmelidir. 

• Suriyeli veliler ile yapılan mülakatlarda veliler dil sorunu yaşadıklarını 

dile getirmektedirler. “ Veli olarak sizlerin dil sorununa yönelik çözüm önerile-

riniz nelerdir?” sorusuna cevap olarak okullarda velilere yönelik dil kursları 

açılmasını talep etmişlerdir. Bu doğrultuda okul yönetimi Halk Eğitim Merkez-

leriyle iş birliği yaparak velilere yönelik Türkçe kurslar açmalıdır. Kursları 

verecek öğretmenler Türkçe ve Arapça bilmelidir. 

• Suriyeli velilerin makro düzeyde toplumsal uyumlarını sağlamak odak 

noktası olmalıdır. Bu doğrultuda okul yönetimi gezi ve etkinlikler düzenlerken 
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yalnızca öğrencilere yönelik gezi, gözlem etkinlikleri ile sınırlı kalmamalı veli-

lerin katılım sağlayacağı, bulunduğu toplumun içinde bulunduğu şehrin kültü-

rünü, yapısını, özelliklerini görmelerini, tanımalarını sağlayacak etkinliklere 

yer vermelidir. Uygulanacak bu etkinlikler Türk ve Suriyeli velilerin iletişimle-

rini güçlendirecektir ve ön yargılı tutumların ortadan kalkmasına yardımcı 

olacaktır. 

 

4.1.3.Politika Belirleyenlere Yönelik Öneriler 

• Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu anlayış ve misafirperver yapısıyla 

göçlere aşinadır. Osmanlı İmparatorluğu birçok tebaadan oluşan ve birçok 

halkı göçmen olarak kabul eden bir ülkeydi. Türkiye Cumhuriyeti döneminde 

de bu süreç artarak devam etmiştir. Türkiye’deki ekonomik gelişmeler ve Tür-

kiye’nin izlediği politikalar, Türkiye’yi göçmenlerin yoğun olarak geldiği ülke 

konumuna getirmiştir. Türkiye 2011 yılında savaştan ve zulümden kaçan mil-

letlere kapılarını açmıştır. Bu sürecin kısa süreli bir süreç olma durumundan 

çıkması bazı sorunlarla karşılaşılmasına neden olmuştur. Bu sorunlardan en 

önemli olanı eğitim sorunudur. Devlet yabancı uyruklu öğrencilerinin eğitimi 

konusunda geçici politikalardan vazgeçmeli bu öğrencilerin her yönüyle top-

luma kazandırılmasını destekleyecek refah seviyelerini yükseltecek politikalar 

izlemelidir. 

• Okul Çağındaki Suriyeli öğrencilerin tespit edilmesini sağlamalı okula 

devamını izlemeli, Suriyeli aileleri çocuklarını okula göndermeye teşvik edecek 

politikalar izleyerek Suriyeli öğrencilerin çocuk işçiliğine sürüklenmesini ön-

lemelidir. Suriyeli öğrencilerin  

• Suriyeli ailelerin ve çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılama nokta-

sında destekleyici olmalı ücretsiz ulaşım, eğitim araç gereci ve imkânlar sağla-

yarak eğitime teşvik edici olmalıdır. 

• Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde sürekli çalışan Arapça, Türkçe bi-

len tercümanlar istihdam edilmelidir. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının fazla 

olduğu okullara belli zamanlarda ve okullara kayıt süreci olan ağustos, eylül 

aylarında sürekli istihdam edilmek üzere tercüman hizmeti sunulmalıdır. 

• Yurt dışından gelen yabancı öğrenciler için belirli bir kayıt dönemi sü-

resi belirlenmeli, dönem dışında gelen öğrenciler hazırlık sınıflarına alınmalı 

ve bu sınıflarda belirli bir gözlem süreci sonunda yaşına ve seviyesine uygun 

bir sınıfa yönlendirilmelidir. 
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• Suriyeli öğrencilere yönelik Türkçe hazırlık sınıflarının yanı sıra velile-

re yönelik Türkçe okuma yazma kursları açılmalı ve Suriyeli velilerin eğitim 

ortamlarına katılımları sağlanmalı. 

• Devlet politikalarında toplumda yabancı uyruklu milletlere karşı ön 

yargıların önlenmesi için topluma yönelik eğitimler, sosyal çalışmalar yürü-

tülmeli kitle iletişim araçlarıyla yanlış bilgilendirmeler sonucu oluşan ön yargı-

ların önüne geçilmelidir. 

• Devlet politikaları oluşturulurken Milli Eğitime bağlı okulların tümün-

de okul sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmelidir. Bu bağlamda sosyal 

hizmet mesleğinin temellerini oluşturan hak savunuculuğu sosyal hizmet uz-

manlarınca gerçekleştirilecektir. 
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNE YÖNELİK  
ÇEVİRİMİÇİ YORUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
HATAY OTELLERİ TRİPADVİSOR YORUMLARININ 

ÖNCESİ VE SONRASI  
 

İpek KİRMİT 

İskenderun Teknik Üniversitesi 

 

Çağrı SAÇLI 

İskenderun Teknik Üniversitesi 
 

Özet: İnternetin gelişimi ve günlük hayatta kullanımının yaygınlaşması birçok 

sektörü etkilediği gibi turizm sektörünü de etkilemektedir. Literatürdeki çalışmalar 

internet üzerinden yapılan tüketici yorumlarının satın alma kararında etkili olduğunu 

göstermektedir. Rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler mal ve hizmetlerini 

çevirim içi yorumlar doğrultusunda oluşturmakta ve güncellemektedirler. Bu durum 

konaklama işletmeleri için de geçerli olup tüketicilerin konaklama işletmeleri ile ilgili 

yapılan yorumları inceledikleri ve kendi yorumlarını oluşturdukları en önemli plat-

formlardan biri TripAdvisor sitesidir. Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde konu-

nun Türkiye’nin önemli gastronomi ve kültür turizmi destinasyonlarından biri olan 

Hatay örnekleminde incelenmemiş olduğu görülmüştür. Araştırmanın amacı Hatay 

otellerine yönelik TripAdvisor üzerinden yapılan yorumların zaman içerisinde nasıl 

değişiklik gösterdiğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Hatay’da faaliyet 

gösteren oteller arasından TripAdvisor üzerinde en çok yorum alan beş otel tespit 

edilmiştir. Bu beş otele yönelik 2013 ve 2018 yıllarında yapılmış yorumlar derlenerek 

içerik analizi aracılığı ile analiz edilmiştir. İçerik analizi sonuçları birbiri ile karşılaştı-

rılarak yorumlar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler tartışılmıştır. Araştırmada 

2013 yılına ait 200, 2018 yılına ait 334 yorum değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme-

ler sonucunda 2013-2018 yıllarında yorum alan konular benzerlik göstererek; en çok 

yorum alan konu %34 ile hizmet, en az yorum alan konu %14 ile odalar olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Yorumlar, TripAdvisor, Konaklama İşletmeleri, 

Hatay 
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Evaluation of Online Reviews for Hospitality Organizations: Comparison 

of Earlier and Later TripAdvisor Reviews for Hatay Hotels 

 

Abstract: The development of the internet and the widespread usage of it in 

daily life affects the tourism sector as well as other sectors. Studies in the literature 

show that consumer reviews on the internet are effective in the purchase decision. 

Tourism organizations which are want to gain the competitive advantage among the 

others, create and update their services according to the online reviews. This situation 

also applies to hospitality organizations and TripAdvisor is one of the most important 

platforms where consumers review reviews about those organizations and create 

their own reviews. There hadn't been any study about online reviews for the hospitali-

ty organizations in Hatay which is an important gastronomy and cultural tourism des-

tination. The aim of the research is to determine how the TripAdvisor reviews for 

Hatay hotels have changed over time. For this purpose, five hotels which are most 

commented on TripAdvisor identified among the hotels operating in Hatay. Reviews 

made in 2013 and 2018 for these five hotels compiled and analyzed through content 

analysis. By comparing the results of the content analysis, differences and similarities 

of reviews have been discussed. In the research, 200 comments from 2013 and 334 

from 2018 were evaluated. As a result of these evaluations, the subjects that reviewed 

between 2013 and 2018 showed similarities; the most commented subject was the 

service, and the least commented subject was the rooms.  

Keywords: Online Reviews, TripAdvisor, Hospitality Organizations, Hatay 

 

GİRİŞ 

Teknoloji ve kitle iletişim araçlarının gelişimi, dünyada ticareti arttırarak 

ticari sınırların ortadan kalkmasına olanak sağlamıştır. Bu durum da küresel-

leşme kavramını beraberinde getirmiştir (Erol, 2009: 34). Küreselleşme ve 

internet teknolojisinin gelişimi ile kişisel yorumlar ve görüşler artık sanal or-

tamlarda paylaşılmaya başlanmıştır (Pollach, 2006: 1). Tüketiciler, internetin 

yaygın olmadığı dönemlerde satın almak istedikleri ürünlerle ilgili kullanıcı 

tecrübelerinden yararlanmakta ve kullandıkları ürünlerle mukayese ederek 

karar vermeye çalışmaktaydılar. İnternetin gelişmesi ve şirketlerin çevrimiçi 

platformda kendilerini geliştirmeleriyle birlikte, günümüzde insanların araş-

tırmalarında interneti tercih etmeye başladıkları görülmektedir. Bunun sonu-

cunda ise tüketicilerin karar verme mekanizmaları ve satın alma süreçleri de 

internetin gelişmesi ile birlikte değişim göstermektedir. Tüketicilerin gelişen 

teknolojiyi kullanmalarıyla birlikte tüketici-tüketici ve üretici-tüketici arasın-
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daki ilişkinin gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. (Cengiz ve Başaran, 2016: 

74).  

Hedef kitlelerinin özelliklerinin turizm sektöründeki tercihlerini etkile-

diği görülmektedir. Diğer sektörlerdeki somut mal ve hizmetlerin aksine, tüke-

ticilerin turizm işletmelerinin sunduğu mal ve hizmetleri satın almadan önce 

deneme imkanı bulunmamaktadır. Bu durum da tüketicilerin diğer kullanıcı 

yorumlarını araştırmalarına ve bilgi elde etme isteğine itmektedir. (Bahar ve 

Kozak, 2005: 146). Kişiler ürün ve hizmet deneyimlerini olumlu ve olumsuz 

olmak üzere sanal ortamlarda paylaşma imkânı bulabilmekte; potansiyel tüke-

ticilerin kararları üzerinde etki bırakabilmektedir. Çevrimiçi tüketici yorumları 

olarak da adlandırılan açıklamalarda; mevcut, potansiyel veya eski müşterile-

rin internet aracılığıyla ulaşabileceği olumlu veya olumsuz yorumlar şeklinde 

değerlendirildiği görülmektedir (Menkveld, 2013: 9). Bu nedenle turistik ürün 

ve hizmet satın almak isteyen kişiler satın alma sürecinde forumları, blogları 

ve yorum sitelerini inceleyerek karar vermektedir (Sparks ve Browning, 2011: 

1315). Çevrimiçi yorumlar ile ilgili yapılan çalışmalar, kişilerin seyahat ile ilgili 

karar vermeden önce gitmeyi düşündükleri turizm işletmeleri hakkında bilgi 

toplama eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu eğilimle beraber kişiler 

bilgi toplamak için yaygın olarak interneti kullanmaktadır (Wu, 2013: 1).  

Günümüzde konaklama ihtiyaçlarına yönelik en fazla kullanılan web si-

telerinden birisi de TripAdvisor’dır (Jeong vd., 2008; O’Connor, 2010). TripAd-

visor adlı turizm pazarlama web sayfası, 2000 yılında kurulmuş, bünyesinde 

8,6 milyon işletmeyi barındıran, 28 dilde hizmet veren, 830 milyondan fazla 

yoruma sahip çevrimiçi bir internet platformudur. Her ay ortalama 460 milyon 

kullanıcının giriş çıkış yaptığı TripAdvisor web sitesinde, kullanıcılar seyahat-

lerini planlamaktadırlar (tripadvisor.com, 2019). 

Araştırmanın amacı, Hatay otellerine yönelik TripAdvisor yorumlarının 

2013-2018 yılları arasında değişiklik gösterip göstermediğinin tespit edilme-

sidir. Bu amaç doğrultusunda Hatay otelleri arasından TripAdvisor üzerinden 

en çok yorum almış beş otel işletmesine yönelik yorumlar 2013 ve 2018 yılları 

için ayrı ayrı olmak üzere içerik analizine tabi tutulmuş, yorumlar arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar tartışılmıştır.   

 

LİTERATÜR TARAMASI  

Tüketiciler, güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgiler doğrultusunda satın 

alma kararlarını vermektedirler. Nielsen (2013) araştırmasında önceleri birey-

lerin yakın çevresinden aldıkları güvenilir bilgilere göre, günümüzde ise inter-
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netten edindikleri bilgilere göre hareket ettiğini belirtmektedir. Sun (2006)’a 

göre; çevrimiçi yorumların bu denli etkili olmasındaki faktörlerin başında, 

internet ortamında yapılan yorumların daha açık, net ve daha cesurca yapılabi-

len yorumlar olması gelmektedir. Buna istinaden çevrimiçi yorumların, tüketi-

cilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi oldukça büyüktür (Bayraktaroğlu 

ve Akyol, 2009).  

İnternetteki yorum sitelerinde görmekte olduğumuz yorumların tümü 

her zaman bir veri olarak kullanılabilmektedir. Yorumların her bir insana 

ulaşması da bize kitlesel bir iletişim olduğunu göstermektedir (Yee, 2006). 

Bireylerin, ürünler hakkında yaptıkları yorum ve paylaşımlarından dolayı, bu 

eylem bir geribildirim aracı olarak değerlendirilmektedir (Opokuh ve Khan, 

2004). Çelik (2014)’e göre, şirketler internet aracılığı ile pazarlama, reklamcı-

lık, halkla ilişkiler ve satış gibi faaliyetlerini daha aktif ve verimli kullanmakta-

dırlar. Ayrıca internet siteleri aracılığıyla da müşterilerle direkt olarak iletişim 

kurabilme imkânına sahip olmaktadırlar.  

Alan yazında elde edilen bilgiler doğrultusunda çevrimiçi yorumların tü-

ketici davranışlarını büyük oranda etkilediği, konaklama öncesi yapılan araş-

tırmalarda konaklama yapılacak işletmelere yapılan tüketici yorumlarını refe-

rans olarak kullandıkları sonucuna ulaşılan bir çok çalışmanın mevcut olduğu 

gözlemlenmiştir (Gretzel ve Yoo, 2008; Ye vd. 2009; Vermeulen ve Seegers, 

2009; Jalilvand vd, 2011; Bilim vd., 2013; Sparks vd., 2013). Bunların yanı sıra 

konaklama işletmelerinin çevrimiçi yorumlarını içerik analiziyle en sık tekrar-

layan içerikleri değerlendiren bazı çalışmalara (O’Connor, 2010; Barriocanal 

vd., 2010; Stringam ve Gerdes, 2010; Barreda ve Bilgihan 2013; Li vd., 2013), 

konaklama işletmelerinin çevrimiçi yorumlarını incelemeye yönelik yapılan 

çalışmalara (Limberger vd., 2014; Banerjee ve Chua, 2016; Nicoli ve Papado-

poulou, 2017; Chang vd., 2017; Fong vd., 2017) ve çevrimiçi yorumları değer-

lendirmeye yönelik yapılan çalışmalara (Genç 2014; Gündüz 2015; Ekici vd., 

2017;Doğancili vd., 2018) rastlanmıştır.  

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE DESENİ 

İnternet teknolojisinin gelişimi ile çevrimiçi siteler sayesinde kullanıcı-

lar, bilgilere daha kolay ulaşabilmektedir. Karar verme aşamasında etkili olan 

internet ve çevrimiçi yorumlar, işletmeler için de yön gösterici olmaktadır. 

Yapılan olumlu ya da olumsuz yorumlara göre işletmeler, eksik oldukları konu-

ları daha objektif görebilmektedir. Bu çalışmada, TripAdvisor çevrimiçi rezer-

vasyon ve yorum sitesinde, Hatay otelleri arasında 100 üzeri yorumu bulunan 
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ilk 5 otel dikkate alınmıştır. Dâhil olan 5 otelin 2013 ve 2018 yıllarında bulu-

nan yorumları veri malzemeleri olarak kullanılmış olup, bu veri malzemeleri 

içerik analizine tabi tutularak “otel”, “oda”, “hizmet” ve “personel” şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Her bir sınıflandırma ile ilgili yorum sayıları frekans ve yüz-

de analizine tabi tutularak bulgular oluşturulmuştur.  

Araştırmanın temel amacı Hatay’da bulunan otel işletmelerinin 2013-

2018 yılları arasında TripAdvisor çevrimiçi rezervasyon ve yorum sitesinde 

bulunan 100 üzerinde en fazla yorum alan ilk 5 oteli tespit etmek ve içerik 

analizi yaparak yıllara göre yorum farklılıklarının olup olmadığını tespit et-

mektir. Bu amaç doğrultusunda, otellere yapılan 5 yıl önce ve sonrasında yo-

rumlar arasında ne gibi farklılıklar olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada temel sınırlılık Hatay ilinde bulunan 100’den fazla yorum 

yapılan ilk 5 otelin ele alınmış olmasıdır. Araştırmada 1218 yorum analiz 

edilmiştir. Bu yorumlarda tekrar eden cümleler dikkate alınmamıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya konu olan 5 otel işletmesine yönelik TripAdvisor adlı sitede 

toplam 1218 yorum tespit edilmiştir. TripAdvisor adlı sitede bulunan 2013 ve 

2018 yılları arasındaki yorumlar bu çalışmanın bulgularını oluşturmaktadır. 5 

otel arasında incelenen yorumlardan %70’inin olumlu, %30’unun olumsuz 

olduğu tespit edilmiştir. 

Aşağıda Grafik 1’de olumlu ve olumsuz yorumların grafiği gösterilmiştir.  

 
Grafik 1: Toplam Yorum Dağılımları 
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Aşağıda Tablo 1’de Hatay’daki otellerin 2013 yılına ait müşteri yorumla-

rı gösterilmiştir; 

 

Tablo 1: Otellerin 2013 Yılı Müşteri Yorumları ve Oranları 
Tema Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
1.Otel 

1.1.Mimarisi İyi 
1.2.Merkezi 
1.3.Merkezi Değil 
1.4..Manzarasız 
1.5.Konumu İyi 

 
27 
16 
1 
1 
3 

 
56 
34 
2 
2 
6 

48 24 

2.Oda 

2.1.Temiz 
2.2.Odalar İyi 
2.3.Ortalamanın Altında 
2.4.Geniş ve Ferah 
2.5.Kötü 

 
18 
1 
1 
 
5 
3 

 
64 
3,5 
3,5 
 
18 
11 

28 14 

3.Hizmet 

3.1.Yemekler İyi 
3.2.Yemek Kötü 
3.3.Kahvaltı İyi 
3.4.Kahvaltı Zayıf 
3.5.Kahvaltı Çeşidi Az  
3.6.Servis ve Sunum İyi 
3.7.Havuz ve Termal İyi 
3.8.Havuz ve Termal 
Kötü 
3.9.Rezervasyon Takip-
sizliği 
3.10.Fiyat İyi 
3.11.Fiyat Kötü  
3.12.Otopark Hizmeti 
Var 
3.14.Gürültülü 

 
16 
3 
 22 
1 
2 
 
4 
 
4 
 
1 
 
4 
 
1 
1 
2 
 
6 

 
24 
4 
33 
1,2 
3 
 
6 
 
6 
 
1,2 
 
6 
 
1,2 
1,2 
3 
 
10 

67 34 

4.Personel 

4.1.Kibar ve Güler Yüzlü 
4.2.İlgili 
4.3.Yanlış Üslup 
4.4.Yanlış Bilgilendirme  

 
53 
 
1 
1 
2 

 
93 
 
2 
2 
3 

57 28 

Toplam 200 100 200 100 
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Tablo 1’e göre en yüksek yorum alan tema % 34 oranı ile hizmet konusu 

olmuştur. İkinci sırada %28 ile personel hakkında, üçüncü sırada %24 ile otel 

hakkında ve en düşük yorum alan konu % 14 ile odalar hakkında yapılmıştır. 

Temalara bakıldığında otel ile ilgili en fazla yapılan yorum %56 ile mimarisi 

iyi, en az yapılan %2 ile merkezi değil ve %2 ile manzarasız yorumları olmuş-

tur. Odalar ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığında en fazla yorum %64 ile 

odaların temiz olması, en az yapılan %3,5 ile odalar iyi ve %3,5 ile ortalamanın 

altında yorumları olmuştur. Hizmet ile ilgili yapılan yorumlar incelendiğinde 

en fazla yorum alan konu %33 ile kahvaltı iyi, en az yorum alan konular %1,2 

ile kahvaltı zayıf, %1,2 ile havuz ve termal kötü, %1,2 ile fiyat iyi ve %1,2 ile 

fiyat kötü yorumları olmuştur. Personel ile ilgili yapılan yorumlara bakıldığın-

da en fazla yorum %93 ile personelin kibar ve güler yüzlü olduğu, en az yapı-

lan yorumlar ise %2 ile personelin ilgili ve %2 ile personelin yanlış üslup kul-

landığı hakkında olduğu tespit edilmiştir. 

Aşağıda Tablo 2’de Hatay’daki otellerin 2018 yılına ait müşteri yorumla-

rı gösterilmiştir; 

 

Tablo 2: Otellerin 2018 Yılı Müşteri Yorum Sayıları ve Oranları  
Tema  Sayı Yüzde % Sayı Yüzde % 

1.Otel  100 

110 33 

1.1.Merkez Dışı 4 4 
1.2.Manzaralı 6 5 
1.3.Park Yeri Var 1 1 
1.4.Temiz 24 22 
1.5.Mimarisi İyi 43 39 
1.6.Merkezi 29 26 
1.7.Küçük 1 1 
1.8.Ses Yalıtımı 
Kötü 

2 2 

2.Oda 

2.1.Geniş ve Ferah 
2.2.Odalar Koku-
yor 
2.3.Küçük 
2.4.Temiz 
2.5.Karanlık 
2.6.Şık 
2.7.Donanım Ye-
tersiz 
2.8.Odalar İyi 
2.9.Serin  

 
13 
2 
5 
9 
2 
1 
1 
13 
1 

100 
28 
4 
11 
19 
4 
2 
2 
28 
2 

47 14 
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3.Hizmet 

3.1.Yönlendirici 
Tabela Eksik 
3.2.Vale Hizmeti 
Yok 
2.3.Otopark 
Hizmeti Var 
3.4.Kahvaltı İyi 
3.5.Kahvaltı Kötü 
3.6.Yemekler İyi 
3.7.Yemekler 
Kötü 
3.8.Kahvaltı Çe-
şidi Az 
3.9.Yemek Çeşidi 
Az 
3.10. Servis ve 
Sunum İyi 
3.11. Servis ve 
Sunum Kötü 
3.12.Fiyat İyi 
3.13.Fiyat Kötü 
3.14.Havuz ve 
Termal İyi 

 
2 
 
1 
 
3 
 
40 
5 
28 
3 
3 
 
1 
 
12 
 
1 
 
1 
1 
11 

100 
2 
 
1 
 
2,5 
 
36 
4 
25 
2,5 
2,5 
 
1 
 
10,5 
 
1 
 
1 
1 
10 

112 34 

4.Personel 

4.1.Güler yüzlü 
ve İlgili 
4.2.İlgisiz 
4.3.Çözüm Odak-
lı Değiller  

 
63 
 
1 
1 

100 
97 
 
1,5 
1,5 

65 19 

Toplam  334 100 334 100 

 

Tablo 2’ye göre en yüksek yorum alan tema %34 oranı ile hizmet konusu 

olmuştur. İkinci sırada %33 ile otel, üçüncü sırada %19 ile personel ve en dü-

şük yorum alan konu % 14 ile odalar hakkında yapılmıştır. Temalara bakıldı-

ğında otel ile ilgili en fazla yapılan yorum %39 ile mimarisi iyi, en az yapılan 

%1 ile park yeri var ve %1 ile otelin küçük olduğu yorumları olmuştur. Odalar 

hakkında yapılan yorumlar incelendiğinde en fazla yorum %28 ile odalar geniş 

ve ferah ve %28 ile odalar iyi, en az yapılan ise %1 ile odalar şık, %1 ile dona-

nım yetersiz ve %1 ile odalar serin yorumları olmuştur. Hizmet konusunda 

yapılan yorumlar incelendiğinde en fazla %36 ile kahvaltı iyi, en az %1 ile vale 
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hizmeti yok, %1 ile yemek çeşidi az, %1 ile servis ve sunum kötü, %1 ile fiyat 

iyi ve %1 ile fiyat kötü yorumları olmuştur. Personel hakkında yapılan yorum-

lar incelendiğinde en fazla %97 ile personelin güler yüzlü ve ilgili olması, en az 

ise %1,5 ile personelin ilgisiz olması ve %1,5 ile personelin çözüm odaklı ol-

maması hakkında yorumlar yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm sektörü sosyal ve ekonomik olarak birbirini etkileyerek gelişen 

bir sektör olarak hızla büyümektedir. Turizm sektörünün günümüz dünyasın-

da internet yoluyla daha hızlı büyüdüğü ve yaygınlaştığı görülmektedir. İnter-

netin, sosyal etkileşimi, teknolojinin de desteği ile turizme olumlu katkılarda 

bulunduğu, turistlere önemli kaynaklar sunabilen bir iletişim alanı olarak gö-

rülmektedir (Karaçor, 2007). Bu bağlamda, araştırmada Hatay otellerinin Tri-

pAdvisor internet sitesi üzerinden 2013-2018 yıllarında en çok yorum alan ilk 

beş oteli incelenmiş ve yorumlar değerlendirilmiştir.  

Yapılan araştırma sonucunda 2013-2018 yılı yorumları oranlarına ba-

kıldığında 2013 yılı yorumları %37,5, 2018 yılı yorumları %62,5 oranını oluş-

turmaktadır. 2013 ve 2018 yıllarında en çok yorum alan konu ile en az yorum 

alan konunun benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu konulardan en çok yo-

rum alan; %34 ile hizmet konusu olurken, en az yorum alan %14 ile odalar 

olmuştur. 2013 ve 2018 yıllarında hizmet konusunda en çok yorum alan konu 

2013’te %33, 2018’de %36 ile kahvaltı iyi olmuştur. 2013 ve 2018 yılında 

hizmet hakkında yapılan yorumlara bakıldığında en az yorum alan konular ise 

2013’te %1,2 ile kahvaltı zayıf, %1,2 ile havuz ve termal kötü, %1,2 ile fiyat iyi 

ve %1,2 ile fiyat kötü yorumları olmuştur. 2018 yılında ise hizmet konusunda 

en az yorum alan konular %1 ile vale hizmeti yok, %1 ile yemek çeşidi az, %1 

ile servis ve sunum kötü, %1 ile fiyat iyi ve %1 ile fiyat kötü yorumları olmuş-

tur. Verilen tablolara bakıldığında en çok yorum alan alt konunun da benzerlik 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu konu personelin güler yüzlü ve ilgili olması yo-

rumu olmuştur ve 2013 yılında %26,5, 2018 yılında %19 oranlarına sahip 

olmuştur.  

Bu çalışmada Hatay’da bulunan otellerin TripAdvisor üzerinden 2013-

2018 yıllarında yapılan yorumları değerlendirilmiştir. Otellerin 5 yıl içerisin-

deki gelişimleri ya da olumsuz yönlerindeki değişimlerinin karşılaştırılması 

hedeflenmiştir.  

Çalışma sonucunda Hatay otellerinin gelişim odaklı ilerlemeleri gerektiği 

önerilmektedir. Çağımızın teknoloji çağı olması ile birlikte konaklama işletme-
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lerinin de bu çağa ayak uydurmaları ve gelişen teknolojiyi takip ederek rakip-

leriyle yarışabilmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde piyasada rekabet ede-

bilecek ve pazardaki paylarını koruyabileceklerdir. Teknolojik gelişmeler; ko-

naklama işletmelerine rekabet, tasarruf, gelişim, iş takibi, reklam, tercih edilir-

lik vb. birçok konuda rahatlık sağlayacaktır. Hatay otellerine yapılabilecek bir 

diğer öneri ise konaklama işletmelerinin kendilerine ait bir web sitesi oluştu-

rarak bu site aracılığı ile daha çok kitleye ulaşabilmek ve kullanıcılara kendile-

rini daha açık bir şekilde tanıtmak olacaktır. Tanıtımın iyi yapılması durumun-

da Hatay otellerinin daha geniş bir kitleye ulaşması ve tercih edilirliği artarak, 

Hatay iline daha çok turistin gelmesinde bir kapı açacaktır. 
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SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI 

 

Arş. Gör. Mümin GÜNGÖR 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
 

ÖZET 

Çalışmanın konusu sağlık hizmetinin finansmanın sağlanması ve finansman 

modellerinin irdelenmesidir. Devletin esas görevlerinden birisi de insanlara sağlıklı 

yaşama hakkı sağlamaktır. Devlet, sağlık hizmetlerini kaliteli, yeterli, ulaşılabilir ve 

sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için gerekli sağlık politikaları geliştirir ve geliştir-

melidir. Sağlık hizmetlerinin kaliteli, yeterli, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olarak sunu-

labilmesi devlete mali külfet, maliyet oluşturmaktadır. Devlet, bu maliyetleri finanse 

edecek modelleri oluşturmak ve gelişimini sağlamakla yükümlüdür. Sağlık sistemleri-

nin finansmanı, kamusal nitelikli finansman modelleri ve özel finansman modelleri 

vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Kamusal nitelikli finansman modelleri vergileme yön-

temi ve sosyal sağlık sigortası modelleridir. Özel finansman modeller ise, cepten öde-

meler, özel sağlık sigortacılığı ve tıbbi tasarruf hesapları modelleridir. Çalışmanın 

amacı sağlık finansmanınınn en son dönemde ne şekilde sağlandığının incelenmesidir. 

Bu amaç doğrultusunda planlı ve sistemli olarak, konuyla yakından ilişkili belge ve 

bilgilerin toplanması, analizi ve bu bilgilerin yorumlanarak değerlendirilmesi yani 

niteliksel araştırma yöntemini kullanarak sonuca ulaşılmağa çalışılacaktır. Bildirinin 

bulgusu ve sonucu olarak sağlık finansmanı en önemli bir konuyu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmeti, Sağlık Hizmetinin Finansmanı, Finansman 

modelleri. 

 

Financing of Health Services 

 

ABSTRACT 

The subject of the study is the provision of healthcare financing and the analysis 

of financing models. One of the main duties of the state is to give people the right to 

live healthy. The state should develop and develop the necessary health policies to 

provide health services in a quality, sufficient, accessible and sustainable manner. The 

ability to provide health services in a quality, sufficient, accessible and sustainable 

manner creates financial burden and cost to the state. The state is obliged to create 

and develop models that will finance these costs. Financing of health systems can be 

provided through public financing models and private financing models. Public fun-
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ding models are taxation method and social health insurance models. Private financing 

models are out of pocket payments, private health insurance and medical savings ac-

counts. The aim of the study is to examine how health financing was provided in the 

last period. In line with this purpose, it will be tried to collect and analyze the docu-

ments and information closely related to the subject planned and systematically and to 

reach the result by using qualitative research method. Health financing is the most 

important issue as the finding and result of the paper. 

Keywords: Healthcare, Healthcare Financing, Financing models. 

 

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI 

1.GİRİŞ 

Devletin esas görevlerinden birisi de insanlara sağlıklı yaşama hakkı sağ-

lamaktır. Devlet, sağlık hizmetlerini kaliteli, yeterli, ulaşılabilir ve sürdürülebi-

lir bir şekilde sağlamak için gerekli sağlık politikaları geliştirir ve geliştirmeli-

dir(Güvercin vd.,2016:82). Sağlık hizmetlerinin kaliteli, yeterli, ulaşılabilir ve 

sürdürülebilir olarak sunulabilmesi devlete mali külfet, maliyet oluşturmakta-

dır. Devlet, bu maliyetleri finanse edecek modelleri oluşturmak ve gelişimini 

sağlamakla yükümlüdür(Gottret ve Schieber,2006; Güvercin vd.,82). Başka bir 

ifadeyle sağlık hizmeti ve bu hizmetin karşılanması idarenin en büyük sorum-

luluklarından birisidir. Zira Anayasada yer alan hükümler ile hem ekonomik 

kalkınma hem de sağlık politikalarını geliştirmek devletin vazifesidir. Bu yön-

de sağlık hizmetinin yerine getirilmesi, iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması için 

devlet tarafından harcamalar yapılmaktadır (Carren ve James,2004:3; Orha-

ner, 2006:3).  

Bu çalışmada idarenin en önemli görevlerinden kamu hizmetlerinden bi-

risi olan sağlık hizmetinin sağlanmasında hangi kaynakların kullanıldığı, sosyal 

güvenlik ve vergi hukuku ile de ilişkilendirilerek irdelenmeye çalışılacaktır.  

Sağlık finansmanı, sağlık hizmetlerindeki finansman kaynakların hareke-

te geçirilmesini ve bunların kullanılmasını ifade etmektedir(İstanbulluoğlu 

vd.,2010:87; Erumut,2015:93). Yine sağlık hizmetlerinin finansmanı, genel 

olarak sağlık hizmet sunucuları ile finanse edenler arasında kaynak aktarımı 

sürecini ve sistemini ifade edilebilmektedir(Güvercin  vd.,82; Erumut, 95-96). 

Sağlık hizmetinde ne tür finansman ve sunum şekli kabul edilirse edilsin 

temel gaye, toplumun sağlık hizmetinin yeterli düzeyde bir kaliteye ulaştırmak 

ve bu sağlık hizmetine erişim oranının hakkaniyetli ve verimli bir şekilde sağ-

lamaktır(Kayar,2011:103). Başka bir ifadeyle sağlık hizmetini finanse etmek-

teki temel amaç, tüm bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini sağlamak 
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için yeterli ve sürdürülebilir kaynak oluşturmaktır. Paranın sağlık sektöründe-

ki faaliyetleri finanse etmek için harekete geçirilmesi ve kullanılmasıdır. Top-

lumunun sağlık statüsünün yükseltilmesi ve sağlığın geliştirilmesi amacına 

ulaşmada araçtır(Güvercin vd.,89; İstanbulluoğlu vd.,89). Sağlık hizmetlerinin 

finansmanı, sunumu ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Zira her ülkenin ken-

dine özgü benimsediği anayasal ilkeler ve sahip olduğu politikaları bulunmak-

tadır(Güvercin vd.,89; İstanbulluoğlu vd.,89).  

Sağlık hizmetlerine olan talebin artması ve kaliteli sağlık hizmeti vere-

bilmek için sağlık kurumlarının modern teknolojiyi satın almak ve nitelikli 

personel istihdam etmek için gayretleri sağlık giderlerini oluşturmakta ve art-

tırmaktadır. Sağlık hizmeti veren sağlık kurumları giderlerinin düzenli bir şe-

kilde karşılanabilmesi için de finansmanın hangi kaynaklardan nasıl karşılana-

cağı önemli bir mevzuudur(Orhaner,6; Erumut,94). 

Sağlık finansmanının işlevi, gelir toplama, fon havuzlama ve hizmet su-

nuculara ödeme yapma şeklinde gösterilebilir(Gottret / Schieber, 47). Başlıca 

sağlık hizmeti finansmanları olarak Kamu Bütçesine Dayalı Sistem, Zorunlu 

Kamu Sigortası Sistemi, Özel Sigortacılık Sistemi, Hizmet Başı Ödeme Sistemi, 

Tıbbi Tasarruf Hesabı belirtilebilir (https://acikders.ankara.edu.tr/ pluginfi-

le.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20Finansm

anı.pdf, s.3, s.e.t. 26.10.2019.).  

 Başka bir ifadeyle Sağlık hizmetlerinin finansmanı, genel bütçeden, ka-

mu veya özel sigorta aracılığıyla toplanan primlerle ya da hizmeti kullananla-

rın doğrudan (cepten) ödemesi şeklinde beş farklı yolla sağlanabilir. 

Genel itibariyle bunlara ilişkin açıklamalar: 1-Kamu Bütçesine Dayalı Sis-

tem(Beveridge Modeli): Sağlık harcamalarının genel ya da yerel kamu bütçele-

rinden karşılandığı sistemdir.  İngiltere, İsveç, Norveç, İrlanda, Finlandiya, İz-

landa, Danimarka, İspanya, İtalya da bu sistemin uygulandığı ülkelerdir; 2- 

Zorunlu Kamu Sigortası Sistemi (Sosyal Sigorta - Bismarc Modeli): Kamu yöne-

timi ve denetimindeki sigortalara, herkesin belli oranda prim ödeyerek sigor-

talandığı sistemdir. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre, Lüksemburg, 

Hollanda bu sitemin uygulandığı ülkelerdir; 3-Özel Sigortacılık Siste-

mi:Bireylerin sağlık harcamalarını karşılamak üzere, özel sigortalara prim 

ödediği sistemdir; 4-Hizmet Başı Ödeme, sağlık hizmetinin alınması sırasında 

bedelinin peşin ödenmesidir; 5-Tıbbi Tasarruf Hesabı: Bireylerin adlarına açı-

lan hesaplara para yatırdıkları sistemdir (https://acikders.ankara.edu. 

tr/pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%

20Finansmanı.pdf, s.3-8, s.e.t. 26.10.2019.).  

https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20Finansmanı.pdf
https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20Finansmanı.pdf
https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20Finansmanı.pdf
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Sağlık planlaması gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçları 

karşılama yollarını tespit etmek, bu tespitleri mevcut kaynaklarla karşılaştıra-

rak önerilerde bulunma sürecidir. CUROL MODELİ Sağlık hizmetlerini planla-

ma ve geliştirmede kullanılan ve beş konunun açıklanmasını gerektiren bir 

modeldir. Bu model de, 1-Curol Modeli Toplum(Constituency): Sağlık hizmeti 

ihtiyacı tespit edilecek toplumun belirlenmesidir; 2-Kullanım(Utilization): Ne 

kadar ve hangi çeşit sağlık hizmetinin kullanılacağının tespit edilmesini ifade 

eder; Curol Modeli Kaynaklar (Resources): Hizmetleri kabul edilebilir kalite ve 

performansta verebilmek için hangi kaynakların ne kadar gerekli olduğunun 

belirlenmesi;   Örgütlenme(Organization):Kaynakların gruplanması ve model 

olarak geliştirileceği şeklin belirlenmesi (https://acikders.ankara.edu.tr/ plu-

ginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20 

Finansmanı.pdf, s.8-13, s.e.t. 26.10.2019.). 

Sağlık harcamalarının gerek genel bütçeden gerekse sigorta yoluyla kar-

şılanması durumunda bazı ahlaki zaafların iyi yönetilmesi gerekmektedir. 

Kendi kaynaklarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir kişinin, optimal karar 

verebilme olasılığı yüksektir. Ancak, kendi kaynaklarıyla başkalarının ihtiyaç-

larını karşılayan veya başkasının kaynaklarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayan 

kişilerin doğru karar verebilmeleri çok daha zordur. Hele, başkasının kaynak-

larıyla başkalarının ihtiyaçlarını karşılama durumunda olan bir hekimin ko-

numu, çok sıra dışıdır. Hekim bir taraftan sağlık hizmeti talebini oluşturur, 

diğer taraftan ise arz eder. Bu durumda, hekimin maliyet hesabı yapmaması 

kuvvetle muhtemeldir. Hasta da ihtiyacının üzerinde hizmet talebinde buluna-

bilmektedir. Sağlık güvencesi, kişinin sağlığını koruma dürtüsünde körelmeye 

yol açabilmektedir. Bu zaafların yönetilebilmesi için, hizmetten yararlananlar-

dan kamu kurumlarında katkı payı, özel sektörde ek ödeme yapmaları istene-

bilir. Sağlanan sağlık güvencesi sınırlı tutulabilir. Finansmanda paket ödeme, 

vaka başı ödeme, kişi başı ödeme gibi usullere başvurulabilir. Ancak bunların 

tümünde, farklı sorunlarla yüzleşmek olasıdır.  

Sağlık sistemlerinin finansmanı, kamusal nitelikli finansman modelleri 

ve özel finansman modelleri vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Kamusal nitelikli 

finansman modelleri vergileme yöntemi ve sosyal sağlık sigortası modelleridir. 

Özel finansman modeller ise, cepten ödemeler, özel sağlık sigortacılığı ve tıbbi 

tasarruf hesapları modelleridir(İstanbulluoğlu vd,.90; Erumut,93.). Bu durum 

Tablo 1 ile de açıkça gösterilmektedir. 

Kamusal nitelikli sağlık finansman modelleri 19.yüzyılın sonlarına doğru 

sigortacılık modeli ile ortaya çıkmıştır. Bu durumu 20.yüzyılın ilk çeyreğinde 

https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20%20Finansmanı.pdf
https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20%20Finansmanı.pdf
https://acikders.ankara.edu.tr/%20pluginfile.php/56135/mod_resource/content/0/5_Sağlık%20Hizmetleri%20%20Finansmanı.pdf
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vergisel finansman modelinin ortaya çıkışı takip etmiştir(İstanbulluoğlu 

vd,.92.). 

 

TABLO 1: Sağlık Hizmetlerinin Alternatif Finansman Modelleri 

 
( Kayar, 111) 

 

2.GENEL İTİBARİYLE SAĞLIK HİZMETİ FİNANSMAN MODELLERİ 

2.1.“Kamu Bütçesine Dayalı Sistem(Vergilere Dayalı Finansman, Be-

veridge Modeli)” Sağlık Hizmeti Finansman Modeli: 

Sağlık giderlerinin, tümüyle genel bütçeden karşılanması mümkündür. 

Devlet, tüm vatandaşlarının sağlık giderlerini, eşitlik içerisinde, topladığı ver-

gilerden karşılar. Progressif vergilendirmenin (varsıllardan vergi alınması) 

hakim olduğu ekonomide, bu model, sosyal adalete, hakkaniyete uygun bir 

sistemdir. Modelin bir avantajı da; sağlığa kaynak bulmak üzere ayrı kurum 

oluşturmanın ve bunun için ek harcama yapmanın gerekmemesidir. Dolayısıy-

la sağlığa ayrılan kaynağın tümü, doğrudan vatandaşa sağlık hizmeti sunumu-

na dönüştürülebilir. Ancak bu sistemde hükümetler, sağlığa ayırdıkları payı, 

diğer sektörler lehine kolayca küçültme yoluna gidebilmektedirler. Giderek 

artan sağlık harcamalarına, bütçeden yeterli kaynak aktarılamayabilir. Merkezi 

yönetimin getirdiği bürokrasi ve hantallık sık gözlenen sorunlardır. Bu model-

de hastalar, aldıkları hizmeti sorgulayacak konumda olmayıp, verilenle yetin-

mek durumundadırlar. Biraz ileride sözü edilecek ahlaki zaaflardan ötürü, 

uygun maliyet ve verimliliği sağlamak güçtür(İstanbulluoğlu vd.,93; Gottret / 

Schieber, 76). 
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Bu çekincelerden dolayı, sağlık hizmetinden yararlananların, bu hizme-

tin finansmanına katkıda bulunmaları anlayışı, giderek daha fazla ülkede kabul 

görmektedir. “Herkese eşit, ücretsiz sağlık hizmeti” sloganı, insani bakımdan 

kulağa çok hoş gelmekle birlikte, ne gerçekçi ne de makul sayılmaz. Çünkü 

sağlık hizmetinin bir bedeli vardır ve bu bedel bir şekilde karşılanmaktadır. 

Ücretsiz denilen sağlık hizmetinin bedeli de halk tarafından ödenmektedir. 

Regressif vergilendirmenin yaygın olduğu ve yoksulun da zenginle eşdeğer 

vergi ödediği (ekmek, süt, benzin, elektrik, su kullanırken ödenen vergiler) bir 

ekonomide, varlıklıların sağlık harcamalarının da genel vergilerden karşılan-

ması, sosyal adaletle pek uyuşmamaktadır. Bu modelde en önemli cevaplan-

ması gereken sorun, ülkenin vergi toplama kapasitesinin ne olduğu ve topla-

nan vergilerin adil olup olmadığıdır(Kayar,113; Gottret /Schieber, 76).  

 

2.2. “Sigorta Sistemi” Sağlık Hizmeti Finansman Modeli 

2.2.1.Genel Olarak 

Sağlığın finansmanında bir orta model sigorta sistemidir. Sigorta, aynı 

veya benzer riske sahip kişiler topluluğunda, riskin gerçekleşmesi durumunda, 

belirli bir prim ödeme karşılığında, zararın giderilmesine dönük bağımsız talep 

hakkına sahip olma durumudur. İki farklı sigortacılık uygulaması mevcuttur. 

 

2.2.2. Zorunlu Kamu Sigortası Sistemi (Sosyal Sağlık Sigortası- Bis-

marc Modeli) 

Sosyal sağlık sigortası, bir çeşit havuz sistemi olup; sigortalıların, öde-

dikleri prim miktarından bağımsız olarak eşit hizmet almaları durumudur. 

Gelire göre veya sabit miktarda prim ödenmesi söz konusudur. Yönetim, genel-

likle kamuya ait olup, devlet veya işveren gibi taraflar da katkıda bulunabilir-

ler. Ödeyemeyenlerin pirimi, bütçeden karşılanır. Sağlığa ayrılacak kaynağı 

toplamak üzere özel kurumlar oluşturulur ve bunların giderleri de sağlık büt-

çesinden karşılanır. Ancak toplanan para, sadece sağlığa harcanır. Hükümetler, 

kolayca bu kaynaktan kaydırma yapamazlar. Toplanan kaynak kapitalizasyon 

sistemiyle değerlendirilebilir veya doğrudan dağıtımla kullanılabilir. Sigortalı-

larla bireysel değil, toplu sözleşme yapılır. Sistemin başarısı prim toplayabil-

meye bağlı olduğundan, işsizliğin, kayıt dışılığın, düşük gelir düzeyinin ve den-

gesiz gelir dağılımının olduğu toplumlarda işletimi güçtür. Prim ödedikleri için 

hastanın rolü artmıştır(Carrin / James, 3;  Erumut, 98). 

Sağlık hizmetlerinin sosyal sigorta ile finansmanında hem çalışanın hem 

de işverenin, belirlenmiş kurallar çerçevesinde bireyin geliri esas alınarak bir 
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prim ödemesi, bu primlerin bir havuzda toplanması ve daha sonra sağlık ihti-

yacı olanların bu havuzda biriken kaynakları kullanarak sağlık hizmetlerini 

alması söz konusudur. Sosyal sağlık sigortasında primlerin miktarı ve toplan-

ma şekli, gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılmasından sorumlu ku-

rumların sayısı ve örgütlenme şekli ve sağlık hizmetlerinin sunum şekli ülke-

den ülkeye farklılık göstermekle birlikte bazı temel özellikleri bulunmakta-

dır(İstanbulluoğlu,92; Kayar, 116). 

Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağ-

lık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını 

sağlayan sigortayı ifade etmektedir. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekono-

mik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, 

toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir 

şekilde faydalanmasısağlanmıştır (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ 

saglik/saglik_hizmetleri/ilave_ucret/ilave_ucret, s.e.t. 27.10.2019). 

 

2.2.3. Özel Sigortacılık(Özel Sağlık Sigortası) Sistemi 

Özel sağlık sigortaları kâr amaçlı işletmeler olup, ödenen primle orantılı 

olarak hizmet alma hakkı sağlarlar. Satın alınan güvence, bireye özgü içeriğe 

sahiptir. Tüketici tarafından algılanan kalite, diğer bir deyişle işletme kalitesi 

yüksek; ancak ürün kalitesi düşüktür. Daha ziyade, tedavi edici hizmet ağırlıklı 

işler. Sigorta kurumunun baskın olduğu bir sistem oluşur. Maliyetleri minimize 

ve gelirleri maksimize etmeye dönük olarak, iyi eğitim almış profesyoneller 

tarafından yönetildikleri ve kişilerin ihtiyaçları olabilecek sağlık hizmetlerini 

öngörmelerinin ve verilen hizmeti, çıktıyı ölçmelerinin çok güç olması nede-

niyle, genellikle hastaların aleyhine işler. Yaşlı, kronik hastalığı olan kişilerin 

sigortalanamaması; poliçelerde yüksek risklerin dışlanması veya primlerin 

aşırı yükselmesi (ulaşılamazlık) ve hasta mahremiyetinin korunamaması gibi 

ciddi sorunlar söz konusudur. Sigortacılık sistemine getirilen önemli eleştiri-

lerden biri de, risk yönetiminin, sadece riskin paylaşımı değil, riskin azaltılma-

sı çabalarını da kapsaması gerektiğidir(İstanbulluoğlu,92). 

Bu finansman yönteminde geri ödeme kurumu özel sağlık sigortası olup 

bireylerin ya da kurumların sağlık risklerini sigortalaması söz konusudur. Özel 

sağlık sigortası da birçok yönden, cepten yapılan ödemelerde olduğu gibi bir 

sağlık sisteminin finansmanında ağırlıklı olarak başvurulmaması gereken fi-

nansman yöntemlerinden biridir. Sosyal sigorta ile özel sigorta arasındaki en 

önemli fark risklerin havuzlanması hususundadır. Sosyal sigortada bireylerin 

ödemesi gereken primler, doğrudan gelir ile ilişkili olup bireyin sağlık statüsü 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/genel-saglik-sigortasi
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/%20saglik/saglik_hizmetleri/ilave_ucret/ilave_ucret
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/%20saglik/saglik_hizmetleri/ilave_ucret/ilave_ucret
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ile hiçbir ilişkisi bulunmazken, özel sektörde bireyin ödeyeceği prim önemli 

ölçüde sağlık riskleri ya da sağlık statüsü ile ilişkilendirilir. Tüm bu özellikle-

rinden dolayı özel sağlık sigortası da cepten yapılan harcamalarda olduğu gibi, 

bir sağlık sisteminin finansmanında ağırlıklı olarak kullanılan bir yöntem ol-

mayıp vergilere ya da sosyal sigortaya dayalı finansmanı tamamlar ya da des-

tekler nitelikte olmak durumundadır(İstanbulluoğlu,92; Kayar, 115). 

 

2.3. Hizmet Başı Ödeme(Cepten Yapılan Ödemeler) Sağlık Hizmeti Fi-

nansman Modeli 

Cepten ödemeler, bireylerin sağlık hizmetleri kullanımı için doğrudan 

cepten ödeyerek yaptıkları tüm harcamalardır. Varlıklı kişilerin doğru-

dan(cepten) ödeme şeklinde sağlık hizmeti almaları mümkündür. Doğrudan 

ödemenin olumlu yanı “bir gün lazım olur” olasılığıyla, kişilerin yıllarca ön 

ödeme yapmalarına gerek olmaması ve ne kadar hizmet alırlarsa, o kadar 

ödeme yapmalarıdır. Ne var ki, bu tarzda sunulan bir hizmetten, sadece eko-

nomik gücü (parası) olan yararlanabilir. Üstelik varlıklı kişiler için de riskler 

söz konusudur. Çünkü sağlığa ihtiyaç, ani ve rastlantısal olarak ortaya çıkar. 

Ertelenemez ve yerine başka bir şey ikame edilemez. Maliyet öngörülemez ve 

tahmin edilemez ölçüde yüksek olabilir. Doğrudan ödeme yönteminin asıl ka-

bul edilemez tarafı, sosyal/insani boyutunun olmamasıdır(İstanbulluoğlu,90). 

Bireyin geliri ile ilişkilendirilmediği hallerde cepten yapılan ödemeler, 

hem hakkaniyet hem de risk koruma bakımından en olumsuz neticelere yol 

açan finansman yöntemidir. Özellikle düşük gelir ile düşük sağlık statüsü ara-

sındaki ilişki dikkate alındığında, ödeme yükünün hem gelir hem de sağlık sta-

tüsü bakımından en kötü konumda olanlara yüklenmesi anlamına gelmektedir 

(İstanbulluoğlu,92; Kayar, 114).  

 

2.4. Tıbbi Tasarruf Hesabı Sağlık Hizmeti Finansman Modeli 

Tıbbi tasarruf hesabı, sağlık veya tıbbi bakım harcamalarının finansma-

nına tahsis edilmiş kişisel tasarruf hesaplarıdır. Bireyler, hane halkı ve firmala-

rın gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı, gönüllü veya zorunlu 

olarak, kendilerine ait banka hesaplarına önceden para yatırmaları ve yalnızca 

sağlık harcamaları için kullanmaları esasına dayanmaktadır(İstanbulluoğlu,92; 

Erumut,100). 

Tıbbi tasarruf hesapları, sağlık finansman seçeneklerini geliştirmektedir 

ve sağlık sistemine belli başlı yararlar sağlamaktadır. Ek kaynak oluşturulması 

açısından müspet bir etkiye sahiptir. Bu kaynaklar, mevcut sağlık hizmetlerine 
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tahsis edilmektedir ya da gelecekte belli başlı sağlık hizmetlerinin finansma-

nında kullanılmaktadır. Tasarruf hesapları, bireylerin sağlığa ilişkin harcama-

larına ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmalarına ve gelecek dönemlerde oluşabilecek 

sağlık problemleri için güvence oluşmasını sağlamaktadır. Tıbbi tasarruf he-

sapları, sağlığın finansmanında karşılaşılan temel problemlerden birisi olan 

üçüncü taraf ödeyici sınırlamasından sıyrılmak ve bu şekilde sağlık hizmetle-

rine erişimi sağlamak gayesiyle düzenlenmektedir. İdari maliyetleri azaltmak 

gayesiyle kişileri ekonomik olan sağlık hizmetlerini seçmeye yönelterek ya da 

daha iyi alternatifleri aramalarını sağlayarak, maliyetleri düşürmektedir. 

 

3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI  

3.1. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı Tarihçesi 

Türkiye’de ise Cumhuriyet döneminde sosyal sigorta ve sosyal sağlık si-

gortasının gelişimine bakıldığında ilk olarak, 1934-1947 yılları arasında çeşitli 

devlet memurlarını kapsayan 11 ayrı emekli sandığının kurulduğu görülmek-

tedir. Bu sandıklar 1949 Tarihli 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile kurulan 

Emekli Sandığı altında birleştirilinceye kadar kendilerine bağlı olanlara hizmet 

vermişlerdir. Emekli Sandığı, çeşitli kanunlara bağlı olarak çalışan devlet me-

murlarının emeklilik ve emekli olduktan sonra sağlık haklarını korumak gaye-

siyle oluşturulmuştur. Emekli Sandığının en önemli özelliği sağlık hizmetlerini 

dışarıdan satın alma yoluyla sağlaması olmuş ve verilen hizmetin kalitesi ve 

hizmete erişimin kolaylığı açısından değerlendirildiğinde aşağıda sunulan di-

ğer sosyal güvenlik kurumları ile karşılaştırıldığında üst düzeyde hizmet sun-

muştur. Bu aynı zamanda Türkiye’de kamusal nitelikli sağlık finansmanı olarak 

değerlendirilebilecek ilk uygulamadır. Devlet memurlarının sağlık yardımları 

Genel Sağlık Sigortasının 2012 tarihinde işlemeye başlamasına kadar 1965 

Tarihli 657 Sayılı Kanun çerçevesinde kurumlarınca karşılanmaktay-

dı(İstanbulluoğlu,95; Kayar,124). 

Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarının gelişimi incelenirken ele alın-

ması gereken bir başka kurum, Sosyal Sigortalar Kurumudur (SSK). Bu çerçe-

vede ilk olarak 1945 yılında 4772 sayılı İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Ana-

lık Sigortası Kanunu ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Bu kanunla İşçi Sigortaları Kurumu oluşturulmuştur (İstanbulluoğ-

lu,94). Bu her iki kanunun kapsamına giren konular 1964 yılında yürürlüğe 

giren 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile birleşmiştir. Bu kanunla İşçi Si-

gortaları Kurumunun adı Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değişmiştir. Bu ka-

nunla kurulan SSK, 2003 sonrası reform sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumuna 
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devredilinceye kadar özel sektör çalışanlarına ve işçi statüsündeki kamu çalı-

şanlarına hizmet etmiş ve çalışanların bordrosu üzerinden hem işçi hem de 

işverenden prim toplayarak sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerini finanse et-

miştir. SSK, kurulduğu yıllarda, gelişmekte olan ülkelerde sık görülen bir uygu-

lama olarak sağlık hizmetlerini dışarıdan almak yerine kendi dispanserleri ve 

hastaneleri aracılığı ile verme yolunu tercih etmiştir. Sosyal sağlık sigortasında 

direkt yöntem olarak adlandırılan bu yöntem, özellikle sağlık hizmetlerini hem 

finanse eden hem de sunan kurumu aynı çatı altında toplaması nedeniyle za-

man içinde sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli problemlere yol açmıştır. 

Bu sistemlerin en önemli özelliği, kaynakların verimli kullanımı için sistem 

içerisinde herhangi bir motivasyonun olmaması ve hizmet alanların talepleri-

ne duyarlı olmasını gerektirecek unsurların bulunmamasıdır. Nitekim, zaman 

içerisinde, bağımlılar ile birlikte nüfusun yarısını kapsayacak hale gelmesine 

karşın özellikle hizmet kalitesi, yaygınlığı ve erişimi açısından önemli eksiklik-

leri söz konusu olmuştur(Kayar,125). 

Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlarının gelişimi ile ilgili olarak ele 

alınması gereken bir başka kurum Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı-

şanlar Sosyal Sigortalar Kurumudur (Bağ-Kur). Bağ-Kur 1971 yılında 1479 

sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ka-

nunu ile kurulmuş ve 1986 yılından itibaren bu kanuna tabi olanlara sağlık 

sigortası yardımları verilmeye başlanmıştır. Bağ-Kur kapsamı daha sonra köy 

ve mahalle muhtarları (1977) ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi 

olmayan Türk vatandaşları ve ev kadınlarını da kapsayacak şekilde genişletil-

miş (1979), 1984 yılında kendi nam ve hesabına tarımda çalışanlara da sosyal 

güvenlik sağlanmaya başlamış ve 1999 yılından sonra bu kapsamdakiler de 

sağlık yardımlarından yararlanır hale gelmiştir (Kayar,126). 

Türkiye’de nüfusun 2003 öncesinde sağlık hizmetleri güvencesi ile ilgili 

olarak analizinde, ele alınması gereken son iki grup aktif çalışan devlet me-

murları ve bireysel gelirleri belirli bir sınırın altında olanlardır. Birinci grupta-

kiler çeşitli kanunlarla devlet memuru olarak tanımlananlarla bunların bağım-

lıları olup bu grubun sağlık harcamaları, 2010 yılında SGK’ya aktarılana kadar, 

doğrudan Maliye Bakanlığı tarafından, çalıştığı kuruma aktarılan genel bütçe-

den ödenmiştir. İkinci grubun sağlık harcamaları ise yine Maliye Bakanlığı 

tarafından Sağlık Bakanlığına aktarılan kaynaklarla ödenmektedir. Bu gruptaki 

bireylere 1992 yılında çıkarılan bir kanunla Yeşil Kart olarak tanımlanan bir 

kart verilmiş ve 2005 yılına kadar sadece yatarak verilen tedavi hizmetlerinin 

karşılığı ödenmiştir(İstanbulluoğlu,94; Kayar,126). 
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Yukarıdaki özet bilgiden de anlaşılacağı üzere, Türkiye’de de diğer bir-

çok ülkede olduğu gibi sosyal güvenlik sistemi ve bunun içinde sağlık hizmet-

lerinin sunumu kademeli olarak gelişmiştir. Önce nüfusun bazı bölümleri sos-

yal güvenlik kapsamına alınmış, daha sonra bunlara sağlık hizmetleri de veril-

meye başlanmıştır. Ancak özellikle 2003 yılından önceki istatistiklerde yukarı-

da sözü edilen finansman kurumlarının kapsadığı nüfusun oranına ilişkin 

önemli eksiklikler bulunduğu belirlenmiştir. Örneğin, 2001 yılında sosyal gü-

venlik kapsamındaki nüfusun oranı %85,1 olarak belirlenmesine karşın, bu 

oran 2003 yılında yapılan iki büyük hane halkı araştırmasında da %67 olarak 

belirlenmiştir. Gerek kapsam altında bulunan nüfus oranının düşük olması 

gerekse de kapsanan nüfusun aldığı sağlık hizmetleri açısından sosyal güvenlik 

kurumları arasında çok büyük farklar olması gibi nedenlerle 2003 yılına gelin-

diğinde Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı açısından hak-

kaniyetli olmayan, erişim açısından önemli sorunları olan ve herkesin aynı 

kapsamda, aynı kalitede sağlık hizmetine ulaşamadığı bir sistem ortaya çıkmış-

tır (Kayar,125). 

Yukarıda açıklanan durum 2003 yılında açıklanan Sağlıkta Dönüşüm 

Programı’nda da ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve izleyen yıllarda hem genel 

olarak sağlık sisteminin hem de özel olarak sosyal güvenlik sisteminin radikal 

bir biçimde değiştiği bir döneme girilmiştir. Dönüşüm programının açıklanma-

sını izleyen aylarda, daha sonra yapılacak reformlara da temel oluşturması 

amacıyla ilk olarak Temmuz 2003’de SSK mensuplarının Sağlık Bakanlığına 

bağlı sağlık kurumlarından da yararlanmalarına olanak sağlayan düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu düzenleme, SSK mensuplarının sağlık hizmetlerine erişimini 

geliştiren uygulamaların ilki olmuştur. SSK’lıların sağlık hizmetlerine erişimini 

geliştiren ikinci düzenleme, 2005 yılında bu kuruma bağlı vatandaşların da 

diğer sosyal güvenlik kurumlarında olduğu gibi reçetelerini serbest eczaneler-

den almalarına olanak sağlayan düzenleme olmuştur(Kayar,125). 

Türkiye'de yapılan son düzenleme, yukarıda belirtilen norm ve standart 

farklılıklarını ortadan kaldırmayı ve tüm nüfusa sağlık güvencesi sağlamayı 

amaçlayan 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu"nun kabulüdür(Orhaner,2-3). 

Daha sonra 2006 yılında tüm sosyal güvenlik kurumları (BAĞ-KUR, 

Emekli Sandığı vb) 2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sigortası Kanunu (SSGSSK) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında 

birleştirildi. Türkiye’de yapılan bu son düzenleme, yukarıda belirtilen norm ve 

standart farklılıklarını ortadan kaldıran ve tüm nüfusa sağlık güvencesi sağla-
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mayı amaçlamaktadır(İstanbulluoğlu,95). Bu büyük adımdan sonra gerçekle-

şen diğer en büyük adım 2012’de Genel Sağlık Sigortasının(GSS) oluşturulması 

oldu1. 2012’de yapılan bu hamleyle ülkemizde yaşayan tüm Türkiye Cumhuri-

yeti vatandaşları GSS’li oldu. Genel Sağlık Sigortası, ister çalışsın ister çalışma-

sın ülke nüfusunun tamamını kapsayan bir sigorta sistemidir (http://www. 

sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/saglik/saglik_hizmetleri/ilave_ucret/ilave_ucret, 

s.e.t. 27.10.2019). 

 

3.2. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanındaki Durum 

Sağlık hizmetinin yerine getirilmesi ve karşılanması açısından Türki-

ye’nin sahip olduğu anlayış Sosyal devlet anlayışıdır. Bu açıdan Türkiye Anaya-

sasında da açıkça belirtiği “sosyal hukuk devletidir(An.m.2)”, “Devletin temel 

amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bö-

lünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, 

huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hu-

kuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, eko-

nomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının geliş-

mesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır(An.m.5).”, “Herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını 

korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Dev-

let, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan 

ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek ama-

cıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet, 

bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından 

yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın 

bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. 

(An.m.56).”, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görev-

lerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının 

yeterliliği ölçüsünde yerine getirir(An.m.65).” Türkiye’de sağlık hizmetlerinin 

                                                           
1 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda; Genel Sağlık Sigortası zorunluluk esası üzerine kurulmuştur. Referandum ve genel 
seçimler nedeniyle uygulaması zorunlu olan hükümler 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmişti. Erte-
lenen hükümler: Sosyal güvencesi olmayanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, genel 
sağlık sigortası zorunluluğu önce 1 Ekim 2010’a, daha sonra 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmişti. 
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile ay içerisinde 30 günde az çalışan sigortalıların eksik günlerine ait 
GSS primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmişti. 9 Milyon 
320 bin civarındaki yeşil kartlının SGK tarafından devir alınma işlemleri 1 Ocak 2012 tarihine 
ertelenmişti. Kamu çalışanlarının GSS priminin maaşlarından ödenmesi 1 Ocak 2012 tarihine 
ertelenmişti. 
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finansmanında kullanılan temel modelin sosyal sigorta modeli olduğu yukarı-

da açıkça görülmektedir. Çalışma da başlıca bu finansman modeli ele alınmakla 

birlikte sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan diğer modellerde ele 

alınmaktadır (Orhaner,1). 

Sağlık hizmeti devletin en önemli ödevlerinden birisidir. Bu ödevin kar-

şılanması devletin en önemli giderlerinden de birisidir. Kamu giderlerinin kar-

şılanmasındaki en önemli kaynak tabi ki de yine toplumun kendisidir. Bu yön-

de “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemek-

le yükümlüdür(An.m.73).” Anayasası hükmü de bulunmaktadır. İdare sağlık 

hizmetini karşılayabilmek için sağladığı finansmanın kaynağı olarak toplumu 

görmektedir. Vergiler, ülkemizde sağlık harcamalarında finansman kaynakla-

rından en önemlilerinden birisidir. Kamu sağlık sigortası ve özel sağlık sigorta-

sı sebebiyle sigortalı, işveren ve devletin ödediği primler ise birinci kaynağı 

oluşturmaktadır(Orhaner,1). 

 

3.2.1.Türkiye’de Özel Sağlık Finansmanı(Türkiye’de Özel Sağlık Si-

gortacılığı) 

Türkiye’de 1980’li yılların başından itibaren, özel sağlık sigortalarına 

olan talep artmıştır(İstanbulluoğlu vd.,94; Orhaner,10). Ancak ülkemizde kişi 

başına düşen gelirin düşük olması ve kişilerin sağlık hakkında yeterli bilgi ve 

isteğe sahip olmaması gibi vb. sebepler özel sağlık sigortasına olan talebin 

artmasına engel olmaktadır(Orhaner,10). 

 

3.2.2.Türkiye’de Kamusal Sağlık Finansmanları: Sosyal Sağlık Sigor-

tacılığı ve Vergilerle Finasman 

Türkiye’de 2003 sağlık reformlarının uygulanmasından ve sağlık hizme-

tinin finansmanı için kurumsallaşmaya gidilmesinden önce sağlık harcamala-

rında finansman kaynaklarının en önemlisi devlet bütçesi veya bütçeye kaynak 

oluşturan vergilerdi(Orhaner,7). Ancak 2003 sonrası yapılan reformlarla bir-

likte bu finansman kaynağının en önemlisini kamu sağlık sigortası oluşturmak-

tadır. 

2012’de yapılan bu hamleyle ülkemizde yaşayan tüm Türkiye Cumhuri-

yeti vatandaşları GSS’li oldu. Genel Sağlık Sigortası, ister çalışsın ister çalışma-

sın ülke nüfusunun tamamını kapsayan bir sigorta sistemidir (http://www. 

sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/saglik/saglik_hizmetleri/ilave_ucret/ilave_ucret, 

s.e.t. 27.10.2019). 
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GSS ile toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden faydalanması, 

sağlık hizmetlerine olan talebin büyük kentlerdeki sağlık tesislerine kayması-

nın önlenmesi, sağlık kurumları arasında rekabete önem verilerek, sağlık ku-

rumlarının daha verimli çalışmasının sağlanması, Aile hekimliği sisteminin 

yerleştirilerek, hastaların hastalıkları ilerlemeden tespit edilmesi planlanan 

gelişmelerdir(İstanbulluoğlu vd.,97). Ancak GSS’nin bu avantajları yanında 

belirteceğimiz dezavantajları da bulunmaktadır. Buna göre GSS, Hastaların 

önceki alışkanlıklarından vazgeçip aile hekimine gitmeleri kolay olmayacak, 

bir süre kargaşa yaşanacak, GSS uygulaması için finansman kaynağına ihtiyaç 

olacak, Genel olarak sağlık primi artmış göründüğünden sigortalılar bunun 

farkında olarak daha kaliteli sağlık hizmeti bekleyecekler,  sağlık konusunda 

asgari sağlık hizmeti verecek daha fazla ve kaliteli sağlık hizmeti için kişiler 

özel sağlık sigortasına ihtiyaç duyulacak, hangi sağlık hizmetlerinin GSS kap-

samına alınacağı (estetik operasyonlar vb.) tartışma konusu olacak gibi ve 

benzeri birçok eksikliği de beraberinde getirmiştir(İstanbulluoğlu vd.,97). 

OECD raporuna göre, Türkiye’nin sağlık harcamaları raporunda 2016 yı-

lında GSMH’nin %4.2’ sini sağlık finansmanına ayırdığı görülmektedir. Bu fi-

nansmanın üçte ikisinden fazlasını vergiler ve sosyal güvenlik katkıları oluş-

turmaktadır (https://www.saglikaktuel.com/haber/oecd-saglik-harcamalari-

son-durum-raporu-62567.htm, s.e.t. 01.11.2019.). 

SGK gelirlerinin ana kaynağı, bütün yıllar için bireylerden temin edilen 

prim gelirleri yani zorunlu sigorta modeli tarafından sağlanmaktadır. Maliye 

Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de sağlık harcamalarının finansmanının te-

mel kaynağını SGK oluşturmaktadır. SGK’nin sağlık harcamalarındaki payı 

2006 yılında %75.9 iken, yıllar içinde düzenli bir artış göstermiş ve 2018 yılın-

da %85 oranına kadar yükselmiştir.  Bu kaynakta oluşan eksikliğin temininde 

kullanılan devlet katkısı ise bütün yılar bazında SGK gelirlerinin beşte birinin 

altında olmaktadır. SGK’nin toplam geliri içinde devlet katkısının payı 2016 

yılında %18.2, 2017 yılında %17.9, 2018 yılında %16.3 olmuştur. Söz konusu 

veriler sağlık harcamalarının finansmanında devletin payının yıllar içinde 

azaldığı görülmektedir. En net ifadeyle Türkiye’de sağlık finansmanına sigorta 

modeli(zorunlu sigorta) öncülük etmekle birlikte bu modelin eksikliği kamu 

finansman modeli ile(vergiler ile) giderilmektedir. Sağlık harcamalarının fi-

nansmanında devletin payı azalmakta, bireylerin yani sigortanın payı ise her 

geçen gün artmaktadır. Aşağıda verilen tablada belirtilen oranlar aynı zaman-

da hangi modelden ne oranda faydalanıldığını da göstermektedir. Burada dev-

let kaynağı için gösterilen payın %20’leri bulması şu şekilde olmaktadır: Dev-

https://www.saglikaktuel.com/haber/oecd-saglik-harcamalari-son-durum-raporu-62567.htm
https://www.saglikaktuel.com/haber/oecd-saglik-harcamalari-son-durum-raporu-62567.htm
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letin SGK açığının kapatılması için örneğin 2017 yılı için aktardığı %17.9 ora-

nındaki paya ek olarak aynı yılda bütçeden sağlık harcamalarına aktarmış ol-

duğu %4.8’lik pay ile birlikte bu oran oluşmaktadır. 

 

Tablo 3. Toplam Cari Sağlık Harcamalarının Finansman Kaynağına 

Göre Dağılımı (%) 

 Yıllar Kişi* Devlet** Şirket*** Kuruluş**** Toplam 

2012 73.8 21.3 2.5 2.4 100.0 

2013 74.8 20.5 2.4 2.3 100.0 

2014 74.0 21.3 2.3 2.4 100.0 

2015 73.2 21.9 2.4 2.5 100.0 

2016 72.4 22.5 2.7 2.4 100.0 

2017 73.0 22.6 2.6 2.3 100.0 

*GSS primi ve cepten harcama, **Merkezi ve yerel devlet (Vergiler), 

***Sigorta şirketleri, ****Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 

 

SONUÇ 

İdari kamu hizmetlerinden birisi olan sağlık hizmeti, toplum ve bireyle-

rin sağlık düzeyini yükseltmek, geliştirmek ve sürdürebilmek amacıyla; sağlı-

ğın korunması, hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu için yapılan çalışmala-

rın tümünü ifade etmektedir(Günday,2011:338). Sağlık hizmetinin yerine geti-

rilmesi ve bu hizmetin yerine getirilebilmesi için kaynak sağlanması Anayasa 

2, 5 ve 56’ncı maddeleri ile idarenin en önemli sorumluluklarından birisidir. 

Bu hizmetin sağlanmaması veya sağlanması için kaynak oluşturulmaması ida-

renin sorumluluğunu yerine getirmemesini ve bu nedenle de sorumlu olması-

na yol açacaktır. Bu hususta idarenin kusuruna dayanan sorumluluğu yani 

hizmet kusurunu oluşturacaktır. Sağlık hizmetinin kuruluşu ve işleyişinde or-

taya çıkan kusur idarenin hizmet kusurunu meydana getirecek-

tir(Gözübüyük,2013:742). Danıştay’ın “idare kendisine tevdi edilmiş bulunan 

kamu hizmetlerinin gereği gibi işlemesini temin amacı ile gerekli teşkilatı kur-

mak ve bu teşkilatın icap ettirdiği şahsi, ayni ve mali imkan ve vasıtaları her an 

hizmete hazır bulundurmakla sorumludur” şeklinde kararı da bulunmakta-

dır(Danıştay 12.Dairesi, E:1969/3435, K:1970/754, T:. Danıştay Dergisi, Sa-

yı:1, s.375.). Danıştay’ın vermiş olduğu bu karara istinaden idarenin sağlık 
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hizmetinin gereği gibi işlemesini sağlamak için gerekli mali imkânı sağlaması, 

planlaması ve oluşturması en önemli sorumluklarından birisidir. Yukarıda 

belirtildiği üzere bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi idarenin sorumlulu-

ğuna yol açacaktır. 

Bugün pek çok ülkede, sağlık hizmetlerinin finansmanında karma mo-

deller kullanılmaktadır. Sosyal sigortacılık yanında, kişilerin cepten ödeme 

veya özel sigorta satın almaları ve devletin karma bütçeden veya özel fonlar-

dan desteği söz konusudur. Model ne olursa olsun, sağlık hizmetlerinin finanse 

edilmesinde odaklanılması gereken en önemli nokta, sağlık harcamalarını kar-

şılayamayacak (cepten ödeme yapamayacak, prim ödeyemeyecek) durumda 

olanların ihtiyaçlarının toplum tarafından finanse edilmesidir. Bir diğeri ise, 

koruyucu sağlık hizmetlerine gereken kaynağın kamudan aktarılmasıdır. So-

nuç olarak, sağlık hizmeti herkes için ulaşılabilir olmalıdır. Çağdaş toplumlar, 

sadece parası olanlar veya prim ödeyenler için değil; yoksullar için de sağlık 

hizmetlerine ulaşabilmenin yolunu açık tutmak durumundadırlar. Bir ülkede 

uygulanan sağlık hizmetlerinin finansman modeli, birçok farklı unsurun etkisi 

ile belirlenir. Bu unsurlar başlıca şunlardır: Ülkenin Sosyo-Ekonomik Gelişmiş-

lik Düzeyi, Mali Kapasite, Uygulanabilirlik, Verimlilik, Talep/Kullanım ve Tüke-

tici Davranışı, Arz/Hizmet Sunumu ve Hizmet Sunucusu Davranışı. Bu sayılan 

unsurlar bir ülkede uygulanan sağlık finansman yöntemini belirler. Ancak bu 

modellerden herhangi birisine çok iyi demek mümkün değildir. Bir ülke için iyi 

uygulanan model bir başka ülke için iyi olmayabilir. Zira her finansman mode-

linin kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Ancak her halukarda seçilen modelin o ülke için sürdürülebilir olup ol-

madığı hususu çok önemlidir. Buna göre, sosyal sigorta modelini benimsemiş 

bir ülkede istihdamın önemli bir bölümünün kayıt dışında olması ya da prim 

toplamanın güç olması, sistemin sürdürülebilirliğine ilişkin birçok problemin 

oluşmasına yol olacaktır. Yine aynı şekilde, sağlık hizmetlerini vergilere dayalı 

bir modele göre finanse etmeyi benimsemiş ülkelerde; vergi toplama kapasite-

si, vergi yapısı, vergilerin adil olup olmadığı ve toplumda nasıl dağıldığı sorun-

larının çok olduğu bu modelin uygulandığı ülkelerde de birçok problem baş 

gösterecektir. 

Son olarak ifade edilecek konu ise Türkiye’de sosyal sağlık sigortasının 

geleceği ile ilgili tartışmalar, genellikle “Türkiye’nin vergilere dayalı bir sağlık 

finansman modeli” ile mi yoksa “sosyal sigorta ilkelerine dayalı bir finansman 

modeli” ile mi finanse etmesi gerektiği hususundaki konusudur. Bu noktada bu 

temel iki modelinde kendine göre değişiklik arz eden avantaj ve dezavantajları 
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bulunmaktadır. Türkiye bu tercihini yukarıdaki bilgiler ışığında görüleceği 

üzere sosyal sigorta ile finansman yönünde kullanmakla birlikte vergilerle de 

sağlık finansmanını destekleyen bir model oluşturmuştur.  Günümüz Türki-

ye’sinde sağlık hizmetlerinin finansmanın %75’i hizmeti kullanan kişiler tara-

fından sağlanmaktadır. SGK’nin tedavi edici sağlık hizmeti satın alarak gerçek-

leştirdiği sağlık harcamalarının temel kaynağını kişilerden ‘sağlık vergisi’ ile 

muayene, ilaç ve reçete katılım paylarını içeren sağlık primi olarak ifade edilen 

sigorta modeli oluşturmaktadır. Dolayısıyla, cari sağlık hizmetleri için yapılan 

kamu sağlık harcamalarının temel finansmanını sigorta modeli oluşturmakta-

dır. 
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Özet 

Bireyin dile ihtiyacı vardır. Dil sosyalleşmenin ve iletişimin temelidir. Birey kim-

liğini oluşturabilmek, kendi varlığını ifade edip anlamlandırabilmek için dili kullanarak 

iletişim kurar. Baş döndürücü bir hızla yaşanan teknolojideki gelişimler insanoğlunun 

iletişim yollarını da etkilemiş ve zenginleştirip geliştirmiştir. Yüzyıllar boyunca uzak 

yerlerle iletişim kurup haberleşmeyi sağlayacak yollar aranmıştır. Tam tamdan mağa-

ra duvarlarına kazınan resimlerle, dumanla, aynalarla veya ıslıkla haberleşme evrele-

rinden geçerek yola başlayan insanın iletişim kurma çabası, günümüzde birkaç tuşa 

basarak dünyanın öteki kıtasındaki bireylerle görüntülü görüşmeler yapabilme gücüne 

kadar ilerlemiştir. 1793'te Fransız Claude Chappe’nin icat ettiği uzaktan yazılı mesaj 

iletme makinesi, telgrafın ardından, A. Graham Bell, 1876 yılında  ilk olarak sesleri 

teller vasıtasıyla bir yerden başka yere iletmeyi başarmış ve telefonu icat etmiştir. Bu 

icat iletişim kurabilmek adına çok önemli bir değişimin başlangıç noktasını oluştur-

maktadır. 1945’li yıllarda taşınabilir yani bugünkü adıyla cep telefonunun ilk başlangı-

cı için çalışmaların başladığı bilinmektedir. Elde taşınan ilk mobil aletler, 1969’da Ge-

orge Sweigert tarafından yapılmıştır ve orduların kullanımına sunulmuştur. Ancak bu 

aletlerin ağ şebekesi tek bir tabandan oluşmuştu ve kapsama alanı oldukça sınırlıydı. 

Bu ağ, günümüz cep telefonu şebekesinin temelidir. Günümüze yakın modelde mobil 

telefon veya cep telefonu ise Martin Cooper tarafından 1973 yılında icat edilmiştir. 

Bunu izleyen yıllarda telefonların ağ şebekeleri çoğalmış ve çeşitlenmiştir. 1989 yılın-

da ise iletişimde çağ atlatan teknolojik yeniliğe neden olan Tim Berners-Lee’nin 

“World Wide Web”i icat etmesi ve günümüzde kullandığımız internetin ortaya çıkma-

sıdır. Bunu izleyen adım ise iletişim aleti cep telefonlarının internet ile buluşturulma-

https://www.gelisenbeyin.net/alexander-graham-bell-telefon-mucidi.html
https://www.ilkkimbuldu.com/martin-cooper/
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sıdır. Artık en ileri teknolojik donanımları kapsayan cep telefonlarının kullanım alanla-

rı da gelişmiş ve adı “akıllı telefon” olmuştur. Günümüzde internet erişimi ve sosyal 

ağların oluşumuyla beraber akıllı telefonlar günlük yaşamın gerekli ve önemli bir par-

çası olmuş; diğer bireylerle iletişim kurmak, haber almak, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla 

konuşmak hatta görüşmek, ileti göndermek, her yer ve zamanda dünyayla bağlantılı 

olmak, oyun oynamak, müzik dinleyip hoş vakit geçirmek için zorunlu görülen bir araç 

hâline gelmiştir. Bu çalışmada akıllı telefona kadar ilerleyen iletişim kanallarının tek-

nolojiyle buluşma ve gelişme evrelerinin kavram haritasının çıkarılarak bütüncül ola-

rak görsele dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Teknoloji, Telefon, Cep Telefonu, Akıllı Telefon  

 

Abstract 

The individual needs language. Language is the basis of socialization and com-

munication. He communicates using language in order to form the identity of the indi-

vidual, to express and make sense of his own existence. The advances in technology at 

a dizzying pace have also influenced and enriched and improved the ways of commu-

nication of human beings. Humanbeings have searched for ways to communicate with 

people in distant places for centuries. The effort of communication with the people 

who started their journey through the communication stages with the tam tam, images 

engraved on the walls of the cave, smoke, mirrors or whistles has advanced to the 

power of making video calls with individuals on the other continent by pressing a few 

buttons today. Following the telegraph, the remote text messaging machine invented 

by French Claude Chappe in 1793, A. Graham Bell first succeeded in transmitting voi-

ces from one place to another via wires and invented the phone in 1876. This inven-

tion is the starting point of a very important change in order to communicate. It is 

known that work began for the first beginning of the portable phone in 1945. The first 

hand-held mobile tools were made by George Sweigert in 1969 and made available to 

the armies. However, the network of these devices consisted of a single base and the 

coverage was rather limited. This network is the basis of today's mobile phone 

network. The mobile phone or smart phone in today's model was invented in 1973 by 

Martin Cooper. In the ensuing years, networks for phones have diversified. In 1989, 

Tim Berners-Lee, who caused technological innovation in communication age, inven-

ted the "World Wide Web" and the internet we use today. The next step is to bring the 

mobile phones of the communication device to the internet. Now, the usage areas of 

mobile phones, which cover the most advanced technological equipment, have also 

developed and the name has become “smart phone”. Today, with the internet access 

and the formation of social networks, smart phones have become a necessary and 
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important part of daily life; It has become a compulsory tool for communicating with 

other individuals, receiving news, talking to family members and friends, seeing, sen-

ding messages, connecting with the world everywhere and time, playing games, liste-

ning to music and having a good time. In this study, it is aimed to transform the com-

munication channels, which go as far as the smart phone, into the visual and holistic 

images of the meeting and development phases of technology. 

Keywords: Communication, Technology, Phone, Mobile Phones, Smart Phone,  

 

Giriş 

İnsanlığın yaratılışından günümüze değin geçen sürecin, iletişimin farklı 

türlerini içerisinde barındırdığını gözlemlemekteyiz. İletişim çok boyutlu bir 

kavramdır. İnsanoğlu tek başına yaşamaya kodlanmamıştır. Bireyin başka bir 

bireyle, içinde bulunduğu toplumla; toplumun başka bir toplumla ya da farklı 

medeniyetlerin çeşitli yolarla birbirleri ile bağ kurma içgüdüsüdür iletişim. En 

az iki insanın karşılıklı olarak bilgi, duygu, düşünce ve yaşantılarını belirli yol-

larla paylaştıkları psiko-sosyal bir süreçtir. İletişimin ögeleri: kaynak (kim?), 

hedef (kime?), mesaj (ne iletti?), kanal (hangi yolla?) ve dönüttür (etkisi ne 

oldu?).  

İletişim süreci, bilginin gönderen tarafından kodlanarak alıcıya bir kanal 

aracılığı ile gönderilmesi ve alıcı tarafından bu kodun çözülerek alıcıya geribil-

dirim gönderilmesi işlemlerini içerir. İletişimde sözel (ses çıkarma, konuşma, 

şarkı söyleme, tonlama vb.), fiziki (hareket, vücut dili, işaret dili, dokunma, göz 

teması vb.) ve yazma (çizim, resim, harf, sayı vb.) gibi yöntemler kullanılır. Bu 

bağlamda sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere üç iletişim kurma yöntemi mev-

cuttur. 

İlk çağlarda ilkel insanların el kol hareketleriyle sözsüz iletişim kurmaya 

başladığı, zaman içerisinde bunu tam tam gibi ses olaylarına dönüştürdüğü ve 

sonrasında ise mağara resimleriyle sembollere aktararak bir nevi yazılı ileti-

şime geçtiği düşünülmektedir. İlk çağlardan günümüze sözlerin bile kullanıl-

madığı süreçten bugüne kullanılan iletişim türü sözsüz iletişimdir. İnsanların 

iletişime geçmek istemediği durumda bile beden diline yüz ifadelerine yansıt-

tığı düşünceleri çevresindeki kişiler tarafından okunabilir.  

 

Tam Tam 

İlkel iletişim yöntemlerinden biri olan “Tam Tam” ilk çağlarda Kızılderi-

liler başta olmak üzere çeşitli toplumlar tarafından kullanılmıştır. Çeşitli aygıt-

lar aracılığıyla ses çıkarılması ve bu sesin herkes tarafından bilinir hâle gelme-
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si ile bu sese bir kodlama yapılmıştır. Örneğin demir bir topuz ile yine demir-

den üretilmiş bir levhaya vurarak ses çıkarılmıştır. Bu sese farklı toplumlarda 

farklı anlamlar yüklenmiştir. Örneğin, avcılıkla beslenme ihtiyaçlarını karşıla-

yan bir topluluk, av esnasında çeşitli sesler çıkararak avın durumu, avlanabilir-

liği ile ilgili birbirlerine bilgi vermektedirler. Eski çağlarda köylerin kurulduğu, 

toplu yaşama biçimine geçildiği dönemde bazı seslere mesajlar kodlanmış ve 

bu mesajlar toplum tarafından öğrenilmiştir. Bu mesajlar “köy meydanında 

toplanma”, “tehlikeli bir durumun olması” gibi mesajlardır ve bu seslerin çıka-

rılması durumunda herkes mesaj doğrultusunda hareket etmektedir.   

Bu tarz iletişim yönteminin kullanım yerlerinden birisi de toplum tarafından 

benimsenmiş dini ve toplumsal ritüellerin ses ile temsil edilmesi üzerinedir. 

Toplumsal ritüellerini gerçekleştirirken kullandıkları araçlardan çıkardıkları 

ses kalıplaşmış ve süreç içerisinde aynı ritüeli gerçekleştirirken aynı sesi çı-

karmışlardır. Tam Tam’ı kullanan toplumlarda gözlenen bir detay oldukça 

ilginçtir. Günümüzde bakıldığında bu araçlardan ses çıkarıldığında herkes bu 

sesleri anlayabilir veya herkes bu sesleri çıkarıp mesajı diğerlerine aktarabilir 

gibi durmaktadır. Ancak durum bundan biraz farklıdır. Kullanıldığı dönemde 

Tam Tam’ı kullanıp ses çıkarmak için ve bu sesi dinleyip mesajı anlamak için 

özel görevler edinmiş insanlar bulunmaktadır. Bu tür insanlara ihtiyaç duyul-

muş ve özellikle farklı toplum ve kabileler arasında iletişim kurulacağı zaman 

bu insanlardan yararlanılmıştır.  

 
Şekil 1. Tam Tam 
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Taş Devri Mağara Resimleri 

Farklı araçları kullanarak ses çıkarıp bu seslere mesajları kodlayan top-

lumlar sonraki dönemlerde başlıca yaşam alanları olan mağaralarda yaptıkları 

çizimlere mesajlarını kodlamıştır. Sesli iletişimin sonraki nesillere aktarılması 

olanaksız olduğu için mağara duvarlarına yapılan çizimler günümüze gelen ilk 

nesnel miraslardır.  

 

 
Şekil 2. Taş Devri Mağara Resimleri 

 

Mağara duvarına çizim yapma fikrinin amacı günümüzde hala tartışıl-

maktadır. Günümüzde evlerimizi tablolar, çizimler ve resimlerle süslemekte-

yiz. Bu fikirlerden biri; bu çizimlerin yapıldığı dönemde de ev ya da barınma 

alanı olarak kullandıkları mağaraları süslemek için yapıldığıdır. Bu durum, 

sanatın temellerinden birinin de mağara duvar resimleri olabileceğini düşün-

dürmektedir.  

Duvar resimleri incelendiğinde ilk resimlerin yapılmasından sonra, sü-

reç ilerledikçe resimlerin yapılmasında tekniklerin ve dolayısıyla resimlerin 

değiştiği gözlemlenmektedir. İlk çizimlerde düz duvara çeşitli sürtünme ile 

izler bırakan taşların kullanılması ile sonuç alındığı görülmektedir. Bu tür çi-

zimlerde doğada gördükleri ve resmetmek istedikleri görüntüleri iki boyutta 

duvara çizmişlerdir.  

Daha sonraları ise iki boyutun yerini sadece düz duvarları değil üzerinde 

girinti ve çıkıntılar bulunan duvarlar kullanılarak yapılan; özellikle baş, boyun, 

kuyruk ve ayaklar gibi bedenin dışındaki organların simgelendiği üç boyutlu 

resimlere geçilmiştir. Zaman içerisinde, resimlerin renklendiği yani tek renk 

ile çizimin ötesinde çizim yapıldıktan sonra doğal renklerine yakın renklen-

dirme yapıldığı görülmektedir. Sanat amacı dışında bu çizimlerin yapılmasında 

amaç olabilecek bir diğer durum ise yaşadıkları olayları bir sonrakine aktarma 

istemidir. Belki de, yaşanılan olayların, tehlikelerin ve işe yarayabilecek bilgi-

lerin resmedilerek daha sonra kullanılmasını sağlamak hedeflenmiştir.  
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Duman 

Ateş bulunmuş ve topluluklar ateşi hâlihazırda kullandıkları kili pişir-

mek, yiyecekleri pişirmek gibi çeşitli amaçları için kullanmaya başlamıştır. Bu 

süreç içerisinde iletişim konusunda da çeşitli gelişmeler yaşanmıştır. Örneğin, 

tam olarak sözlü iletişim söz konusu olmasa bile insanoğlu günümüzdeki sözlü 

iletişimin temelini oluşturan sesleri çıkarabildiğini fark etmeye başlamıştır.  

 
Şekil 3. Dumanla İletişim 

 

Bu dönemde kullanılan iletişim araçlarından birisi de dumandır. Tıpkı 

Tam Tam’da mesajın seslere kodlandığı gibi dumanda da verilmek istenen 

mesaj duman bulutlarına (duman bulutunun sayısına) kodlanmıştır. Bu kod-

lama ile dumanı görebilecek herkes belirlenen mesajı anlar ve ona göre hare-

ket eder. Duman bulutlarının oluşturulması çok basit yöntemlere dayanır. Ateş 

yakılır, ateşin dumanı normal çıkmaktadır. Ancak ıslak bir yaprakla ya da du-

manı sızdırmayacak bir malzeme ile ateşin üstü kapatılır ve dumanın yüksel-

mesi engellenir. Ardından duman üstüne kapatılan aracın altında birikir ve 

araç kaldırılınca duman bulut hâlinde tekrar yükselmeye başlar.  Ardından 

işlem tekrarlanır ve verilen koda göre belirlenen sayı kadar duman bulutu 

gönderilir. Burada işlemi etkileyen çeşitli etmenler bulunmaktadır. Kim için 

mesaj yayınlandığı, mesajı görmesi gereken kişilerin yakınlığı ve havanın açık 

olması mesajın iletimini etkilemektedir.  

 

Yazı 

Aradan geçen çağlar, insanların mesajı kodladıkları nesnelerin değişimi-

ne neden olmuştur. İnsanların çeşitli sebeplerden toplu yok oluşları Tam 
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Tam’ın ve Tam Tam gibi araçların sonraki nesillere aktarılamamasına sebep 

olmuştur. Aktarım olsa bile bu araçların öğrenilmesi için geçen süreçler tekrar-

lamıştır. Daha sonrasında kullanılan araçlar zaten eksikler bulundurduğu için 

yeni bir araca geçme durumu olmuştur. Kullanılan araçların işlevsiz kalması 

insanların yazıyı bulmasına ve semboller aracılığıyla mesaj aktarımı yapmala-

rına zemin hazırlamıştır. İlk olarak MÖ 3200 yılında Sümerler tarafından icat 

edilen yazı, sonrasında başta Mısırlılar ve Hititliler olmak üzere ulaştığı tüm 

coğrafyalarda gelişime ve değişime uğramıştır. Sümerler ilk yazıyı çivi ile kil 

tabletlere kazımıştır. Ardından kâğıdın ilk formu olan papirüs yazı yazmak için 

kullanılmıştır. Yazının icadı ile birlikte ticaret yolları üzerindeki tüm medeni-

yetler birbirleri ile kültür temasına geçmiştir.  

 

 
Şekil 4. Sümerlerde Yazı 

 

Güvercin 

Yazının icadının ardından semboller ile mesajların uzak coğrafyalara ile-

tilmesi kolay ve kullanılabilir hâle gelmiştir. Eskisi gibi taşınmaya müsait ol-

mayan sabit nesnelerden çok daha taşınabilir ve gerek işlemesi gerek kullanı-

labilirliği kolaylaşmış nesnelere geçiş, iletişimin güçlenmesine sebep olmuştur. 

İletişim için güvercinlerin kullanılması bir iletişim aracından öte yazının hay-

vanlar aracılığı ile uzak coğrafyalara taşınmasının kolaylaşmasından dolayıdır.    

İnsanlar bu dönemden çok önce at gibi gerek toprağı işlemeye yarayan 

gerekse ulaşımda kullanabilecekleri hayvanları evcilleştirmişlerdir. Ancak 

uçan hayvanların iletişimde kullanılması tamamen hayvanın hızından kaynak-

lanmaktadır. Bu iş için ilk kullanılan hayvan güvercin olmamakla birlikte bir-

çok kanatlı denenmiş ancak gerek evcilleşme gerekse yön bulma yetilerinin 

güçlü olmasından dolayı güvercinler tercih edilmiştir.  
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Şekil 5. Güvercinle İletişim 

 

Güvercinlerin yön bulmalarında çok önemli bir detay vardır. Ağırlıklı gö-

rüşe göre güvercinler kutuplar arasında olduğu varsayılan manyetik kutup 

çizgilerini takip edebilmektedirler. Bir kez gittikleri yerde yiyecek ve bakım 

gören güvercinler burayı beyinlerine mekânın kokusu ile kodlamaktadır. Me-

saj gönderilmek istendiğinde gideceği yer ile ilgili koku ve yönlendirmeyi bu 

şekilde almakta ve mesajı iletmekteydiler. Uzun yıllar uzak mesafelerde ve 

hızlı mesajlaşmak istendiğinde ilk tercih olmuşlardır.  

 

Matbaa    

MS 593 yılı ile birlikte artık yazı gerçek anlamda şekillenmiş ve dünya 

üzerinde medeniyetler ve daha küçük topluluklar tarafından kullanılmaya baş-

lamıştır. Bu dönemde Çin, yazıyı daha hızlı ve otomatikleştirmeye çalışmıştır. 

Bu yüzden modern matbaanın ilk adımlarını atmış ve tahtanın yontulması ile 

oluşturulan ilkel matbaa ortaya çıkmıştır. Kesinleşmiş sembollerin kullanılma-

sı matbaanın geliştirilmesinde çok etkili olmuştur. Çin bu süreçte kendi alfabe-

sinin de temellerini atmıştır. Daha sonra matbaanın diğer medeniyetlere ya-

yılması hızlanmış batı ve Amerika kıtasındakiler kullanmaya başlamıştır. Ar-

dından yine Çin’de porselen kullanılarak matbaa geliştirilmiştir. Bu matbaa ile 

ilk harfler oluşturulup kullanılmaya başlanmıştır.  

Avrupa’da 15. yy itibari ile matbaa geliştirilmeye başlanmıştır. Hollan-

da’nın başı çektiği bazı Avrupa ülkeleri matbaayı geliştirmek için çeşitli yön-
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temler geliştirmişlerdir. 1430’da harfleri birer birer basmayı deneyen ismin 

Hollandalı Lourens Janszoon Coster olduğuna inanılmaktadır. Ancak 1450’e 

gelindiğinde modern matbaanın mucidi olarak görülen Johannes Gutenberg ve 

yardımcısı Fust, Almanya’daki Mainz şehrinde harflerin metallere dönüştürü-

lerek basılması tekniğini bulmuş ve matbaada bu şekilde kullanmıştır. Bunun 

ardından matbaa daha kullanılabilir ve yaygın hâle gelmiştir. Böylece modern 

matbaa dünyanın dört bir yanına yayılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. “Tipo 

baskı” diye adlandırılan bu teknik modern baskı makinalarının ve matbaacılık 

endüstrisinin temelini oluşturmuş ve uzun yıllar kullanılmıştır.  

 

 
Şekil 6. Matbaa 

 

Telgraf  

İletişimde hız oldukça önemlidir. Bu yüzden çağlar boyunca daha uzak 

mesafelerle daha hızlı iletişim kurabilmek için insanoğlu sürekli bir arayış içe-

risindedir. Telgrafın icadı da bu açıdan çok önemlidir. Telgrafın icadı kadar 

önemli olan bir diğer durum ise telgrafın icadına da kaynaklık eden elektriğin 

keşfidir. Elektrik keşfedildikten sonra iletişimde elektrik aktarımının hızından 

faydalanmak için çalışmalar yapılmıştır. 1792 yılında Claude Chappe telgrafın 

ilk sistemini tasarlamıştır. Bu sistem 49 farklı konuma ayarlanabilen ve her 

direk için bunu yapabilen bir yapıya sahipti. Her konuma harf veya rakam ile 

bir kod vermiştir. Bu sistem döneminde çok başarılı olmuştur. 1830 yılı itibari 

ile Amerikalı Joseph Henry elektrik akımını teller aracılığıyla uzaklara taşıya-

bilmiş ve böylece sonunda elektromıknatısa bağlı olan bir zili çaldırmıştır. Bu 

durum elektrikli telgrafın doğuşu anlamına gelmektedir.  
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Şekil 7. Telgraf 

Henüz aradan iki yıl geçmiştir ki ressam Samuel Morse, zaten üzerinde 

çalıştığı telgrafı elektromıknatıs ile birleştirerek elektromıknatıslı telgrafı ge-

liştirmiştir. Bu icat elektromıknatısın elektrik aracılığıyla gelen mesajı ucunda 

takılı olan kalemi kullanarak kağıda yazması anlamına gelmektedir. Ancak 

mesajın kodlandığı sembollerin düzensizliği başarıya gölge düşürmüştür. Bu-

nun üzerine yardımcısı Vail ile birlikte nokta ve çizgileri temel alan bir kodla-

ma sistemi ortaya çıkarmışlardır. Kendi ismini verdiği sistem “Morse Alfabesi” 

demiştir. Sistem tüm dünyada kabul görmüş ve uzun süre kullanılmıştır.  

 

Telefon 

İletişim tarihi incelenmek istendiğinde ilk iletişim yönteminden, günü-

müzde ilk güne göre daha çeşitli ve dallanmış iletişim yöntem ve araçlarına 

sahip olunduğu gözlemlenmektedir. Temelinde “kaynak, hedef, mesaj, kanal ve 

dönüt” olan her iletişim yönteminde değişen genellikle mesajın iletiminde kul-

lanılan “kanal” olmuştur. Sözlü iletişimde araçlar kullanılarak sesin farklı bir 

yere iletimi iletişim tarihinde devrim niteliğindedir.  

 

 
Şekil 8. Telefonun İlk Hallerinden Biri 
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Geçmişten günümüze iletişimi ve telefonu konu alan tüm ilerleme ve 

icatların amacı iletişimi kolaylaştırmak ve daha ulaşılabilir kılmaktır. Ses akta-

rımını sağlayan ilk cihazın boyutları ve taşınabilirliği göz önüne alındığında ilk 

günden günümüze kaydedilen ilerleme ve alınan sonuçlar bunu gözler önüne 

sermektedir.  

İlk telefonun icadının ardından geçen süreçte; telefonun ses iletim yön-

teminin temele oturtularak gereksiz parçalardan arındırmak, araştırma geliş-

tirme süreçleri sonunda telefonun ses iletiminde hayati öneme sahip parçala-

rın gerek daha küçük ve kullanılabilir boyutlarda tasarlanması gerekse bu par-

çaların yerine aynı işi yapabilen yeni ve daha verimli parçaların tasarlanması 

ile amaca ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Günümüzde ilk telefon olarak fotoğrafları gösterilen telefonların dahil ilk 

telefonu yansıtmadığı ve düzenlenmiş versiyonu olduğu sonucuna varılmakta-

dır.  

 

Telefonun icadı 

İletişim tarihinde çığır açan bugün kullandığımız telefonların atasını icat 

etmek ve ses dalgasını elektrik yolu ile iletme fikrinin ortaya atılmasında “Te-

lefonu kim icat etti” sorusuna cevaben ortak olarak akla gelen isim Alexander 

Graham Bell’ dir.  

Bilinenin ve düşünülenin aksine döneminde ses dalgalarını elektrik ara-

cılığı ile iletme fikri üzerine birçok bilim adamı çeşitli çalışmalar yapmıştır. 

Graham Bell’de bu bilim adamlarından birisidir.  

Döneminde sağır ve işitme engelli bireylerin eğitimine yönelik faaliyet 

gösteren çeşitli okullarda eğitim veren Graham Bell eski öğrencilerinden biri 

olan Mabel Hubbard ile evlenmiştir. Annesi işitme engelli bir birey olan Gra-

ham Bell’ in dönemin iletişim araçlarından biri olan telgraf üzerindeki çalışma-

larının amacı bir yandan telgrafı geliştirip maddi kaynak yaratmak istemesi; 

öte yandan tıpkı annesi ve eşi gibi duyma engelli bireylerin duymasına yar-

dımcı olmaktır.  

Graham Bell’in telgrafı geliştirmeye karar vermesinin temelinde yatan 

sebep zaten Graham Bell bu amacı edinene kadar otuz yıllık bir kullanım geç-

mişine sahip olan telgrafın sınırlılıklarından biri olan tek seferde birden fazla 

mesaj iletilememesi sorunudur.  

Sesin doğası ve iletimine hakim olan Graham Bell, ses ve notaları farklı 

perdelerden aynı anda iletme fikrini ortaya atarak “Çoklu Telgraf” teorisini 

sunmuştur. Bu teorisi sayesinde “harmonik telgraf” ı ortaya çıkarmıştır.  
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Şekil 9. Graham Bell 

 

Graham Bell 14 Şubat 1876 yılında patent başvurusunda bulunmuştur. 

Aynı dönemde telgraf makinesini geliştirmeye çalışan bir diğer bilim adamı ise 

Elisha Gray’dir. Grey uzun süre yürüttüğü çeşitli çalışmalar sonucunda tıpkı 

Graham Bell’ in icadına benzer bir cihaz icat etmiştir. Ancak Grey’in avukatı bu 

cihaz için patent başvurusunu Graham Bell’den daha sonra yapınca ABD Pa-

tent Ofisi telefonun patentini Alexander Graham Bell’ e verilmiştir. Bunun se-

bebi aynı amaca hizmet eden benzer cihazlar için patent başvurusu yapıldığın-

da ilk yapılan başvuru asıl kabul edilip ikinci başvuru için doksan günlük bir 

bekleme süresi verilmesidir. Süreç sonucunda değişiklik olmamış ve patent 

Graham Bell’de kalmıştır.  

Elisha Gray dışında telgrafın geliştirilmesi ve sesin iletimi ile ilgili çalış-

ma yapan bir diğer isimde İtalyan Antonio Meucci’dir. Bazı kaynaklara göre 

Meucci 1871 yılında benzer bir icat için patent ihtarı yapmış ancak ilerleyen 

dönemde bu ihtarını yenilememiştir. 1876 yılında Graham Bell patentin sahibi 

olmuştur. Ancak bazı bilginler telefonun asıl mucidini Meucci olarak kabul 

eder.  

Graham Bell’in çalışmasına hız kazandıran olay çoklu telgraf sisteminin 

sağlıklı çalışması üzerine çalışması konusunda bilgilendirme yapabilecek ka-

dar yol aldığını görmesi ve avukatı aracılığıyla Western Union Telegraph Com-

pany’den mali destek almasıdır.  

Mali desteğin verdiği motivasyon ile çalışmalarına hız veren Bell elekt-

rikçi Thomas Watson’ı da çalışmalarına dahil edip insan sesini elektrik dalga-

larına çeviren cihazı geliştirmek için çalışmaya devam etmiştir. Süreç içerisin-

de tanıştığı Smithsonian Enstitüsü yöneticilerinden Joseph Henry’den aldığı 



İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ: AKILLI TELEFONA GİDEN YOL 

 

 357 

fikir ve teşvik de çalışmasının devamlılığında etkili olmuştur. Çalışmalarının 

sonuçlarını almaya başlayan Bell ve Watson 1875 yılında farklı ses tonlarının 

elektrik akımını değiştirebildiğini ve dalgalanma yarattığını keşfetmiş ve kanıt-

lamışlardır. Bunun ardından yeni adımlar ardı ardına gelmiştir. Nihayet 7 Mart 

1876 günü icadı için patent başvurusunda bulundu. Patentleme işleminin he-

men ardından telefon hızla yayılmaya başlamıştır. 1877 yılında ilk telefon hattı 

çekilmiş, 1915 yılına kadar gelişen telefon hatları bu yıldan itibaren kıtalar 

arası servis yapabilecek duruma gelmiştir. Telefon hızla dünyanın dört bir 

yanına yayılmıştı. Ancak bir sorun yaşanmaktadır. Telefondan telefona ses 

elektrik yolu ile iletildiğinden bunun için sabit iletim yapabilen bir kabloya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda iletişim kurmak isteyen herkes telefonla-

rının arasına bir kablo çekmek zorundadır. Bu durum 1878 yılında geliştirilen 

santraller ile aşılmıştır. Santralde bulunan kişinin bağlanmak isteyen kişileri 

birbirine bağlaması mantığına dayanmaktadır. Bu kez de telefonun yaygınlaş-

ması ile santrallerin yetişememesi sorunu yaşanmaya başlamıştır. Ancak, 1891 

yılında Graham Bell’in ortaklarından biri olan Almon B. Strowger arka arkaya 

düğmeye basarak elektrik akımı üreten anahtar sistemini geliştirmiş ve 

Strowger Anahtarı ismiyle piyasaya sürmüştür. Bu gelişmenin hemen sonra-

sında tuşlama mantığına bağlı olarak çevirmeli telefonlar geliştirilmiştir.  

Western Electric'teki araştırmacılar 1940'ların başında telefon bağlantı-

ları kurmak için darbeler yerine tonları kullanmayı denemişlerdir. Ancak çift 

tonlu, çok frekanslı sinyalleme (konuşmayla aynı frekans) 1963'te ticari ola-

caktır. AT&T(American Telephone and Telegraph Co.) bunu Tuşlu Telefon 

(Touch-Tone) adıyla tanıtmış ve hızlı bir şekilde teknolojide yeni bir başlangıç 

oluşturmuştur. 1990 yılında tuşlu telefonlar çevirmeli modellerden daha yay-

gınlaşmıştır. 

 
Şekil 10. Tarihsel Olarak Cep Telefonu Modelleri 
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1962 yılında NASA ilk haberleşme uydusunu yörüngeye oturtmuş ve ar-

tık uydu üzerinden iletişimi mümkün kılmıştır. 

1970 yılına gelindiğinde artık telefonlar kablolardan bağımsız iletişim 

kurma imkânı sağlar hâle gelmiştir.  

Ancak bu telefonlar dar frekansta çalıştığı için oldukça yüksek maliyet-

lerdedir. 1986 yılında ABD’de Federal İletişim Komisyonunun 47 megahertz ve 

49 megahertz aralıklarını kablosuz telefonlara tahsis etmesiyle daha geniş bir 

frekansı kullanabilen kablosuz telefonlar daha az maliyetli ve yaygın kullanıma 

hazırdır. 

 İletişimde devir artık cep telefonu devridir. Ancak radyo dalgaları at-

mosferde çok sayıda kaynaktan gelen ve kaynağa yönlendirilecek yükü karşı-

layamamaktadır.  

Bu yüzden “Hücre” kavramı çıkmıştır.  Hücre teknolojisi altyapısı, bir ka-

rasal alanda üç alıcı-aktarıcı baz istasyonu arasına kurulan ağ ile oluşturul-

maktadır. Bu istasyonlar ağa ses, veri ve diğer içeriklerin aktarımına ortam 

sağlayacak manyetik hücreler sağlıyorlardı. Her hücre komşu hücrelerdeki 

farklı frekansları kullanarak kesintiye ve araya girmeye izin vermeden veri 

aktarabiliyordu. 

 1979’da Japon Nippon Telegraf ve Telefon Şirketi (NTT) tarafından ilk 

kez Hücre Ağı Teknolojisi kullanıma sunulmasıyla 5 yıl içerisinde bu teknoloji 

geliştirilmiş ve dünyanın birinci nesil (1G) ağı kurulmuş olmuştur.  

 Analog olarak çalışan 1G yerini, 1991 yılı itibari ile dijital mobil ağ olan 

2G teknolojisine bırakmıştır.  

Sırası ile 1998 yılında Japonya, 2002 yılında ABD ve 2003 yılında Avrupa 

ülkeleri 3G teknolojisine geçiş yapmış,  2009 yılında ABD o güne kadar her 

zaman başı çeken Japonya’yı geçerek 4G teknolojisine atlamıştır. Ardından, 

2019 yılı itibari ile 5G teknolojisi bu alanda önde gelen ülkeler tarafından de-

nenmeye başlanmıştır. 

 Cep telefonunun iletişimdeki etkinliğini artırmak için “Hücre Ağı Tek-

nolojisi”nde gelişmeler bu şekilde yaşanırken cep telefonları da gelişimini sür-

dürmekteydi.  

İlk örneği Motorola firması tarafından 1983 yılında çıkarılan Motorola 

DynaTAC 8000X’dir. Bu telefon geniş bir kitle tarafından cep telefonunun mu-

cidi olarak kabul edilen Martin Cooper tarafından 15 yılda geliştirilmiş ve pi-

yasaya sürülmüştür.  



İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİMİ: AKILLI TELEFONA GİDEN YOL 

 

 359 

 
Şekil 11. İlk Cep Telefonu 

 

Özelliklerine bakıldığında 1 kilodan fazla ağırlığı ve 15 cm’den uzun an-

teni ile uzun süreli konuşmaları yapmada dezavantaj yaratıyordu. Zaten günü-

nün teknolojisinde 4 saatlik bir şarj ile yaklaşık 20 dakika konuşma imkânı 

sunan DynaTAC 8000X geliştirilmeye açık ilk telefondur. Ardından gerek Mo-

torola firmasının gerekse Nokia ve IBM gibi firmaların süreç içerisinde her 

zaman daha fazla özelliklere sahip telefonları piyasaya sürmüştür. Marka değil 

ürün ve özellik bazlı incelendiğinde; öncelikle cep telefonlarının boyutlarının 

küçülmesi dikkat çekmiştir. Ardından cep telefonlarında daha uzun süre gö-

rüşme yapılabilmesi için bataryaların iyileştirilmesi üzerinde durulmuştur. 

Her marka yeni model telefon ürettiğinde bu telefonlar birbirine denk veya 

yakın özellikler barındırmaktaydı. Her yeni telefonda yeni özelliklerin çıkışına 

ve telefonun değişmez parçalarında daha verimli ve ergonomik bir tasarıma 

ışık tutuyordu. 

Yıllar içerisinde 1G teknolojisini barındıran analog telefonlar giderek ge-

lişti ve değişti. Artık bataryaları daha uzun süre dayanan; boyutları uzun ko-

nuşmalara daha uygun, kullanımı ve her an taşınmaya elverişli boyutlarıyla 

cep telefonları artık insanoğlunun vazgeçilmez iletişim aracı hâline gelmiştir. 

Uydu teknolojilerindeki ilerleme telefon dışında televizyon gibi birçok medya 

ve kitlesel iletişim aracının kullanımını kolaylaştırmış ve yaygınlaşmasını sağ-

lamıştır.  
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Şekil 12. Akıllı Telefon 
 
1991 yılında “www (World Wide Web)” in doğuşu ile birlikte internet 

hızla hayata geçmiştir. Büyük organizasyon ve kurumların internet sitelerini 
kurması ile birlikte kısa sürede 110 farklı ülkede 25 milyondan fazla internet 
kullanıcısı olmuştur. Telefon teknolojilerini takip eden üreticilerin bu duruma 
kayıtsız kalması beklenemezdi. Artık cep telefonlarında farklı bir boyuta geçi-
liyordu. İcadından o güne kadar sadece iletişim kurmak amacı ile kullanılan 
telefonlar internetin eklenmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Artık internet 
dünyasına sadece bilgisayarlardan değil akıllı telefonlardan da ulaşılabilmek-
tedir. Telefonun analog telefondan akıllı telefona geçiş süreci böylelikle başla-
mıştır.  Artık telefonlar arama yapabilir, tarayıcılar aracılığı ile internet üze-
rinden araştırma yapılabilir, mesaj gönderebilir araçlar hâline gelmiştir. İnter-
netin gelişi 2G neslini bitirip 3G neslinin gelişmesinde asıl etken olmuştur. 
İnternetin gelişi ile birlikte bağlantının geniş boyutlara ulaşması ve telefonda 
farklı işlemlerin yapılabilmesi; her işlem için özelleşmiş yazılımlara gereksinim 
oluşturmuştur. Bu amaçla “Mobil Uygulama Kavramı” ortaya atılmıştır.  

 

 
Şekil 13. Akıllı Telefon Sosyal Medya Uygulamaları 
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Mobil uygulama kavramı ile birlikte ihtiyaca yönelik yazılımlar gelişti-

rilmeye başlanmış ve artık akıllı telefonlar gerçek anlamda insanların hayatını 

kolaylaştırmaya ve ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamıştır. Sürece bakıldı-

ğında telefonlara kameranın entegrasyonu, bluetooth teknolojisinin gelişimi 

yine ihtiyaç üzerine geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur. İletişim tarihinde 

ilk araç olarak kabul edilen Tam Tam’dan günümüzde hız kesmeden ilerleyen 

akıllı telefon teknolojisine dek kullanılan araçların iletişim kurmaya yönelik 

geliştirilmiş araçlar olması ve akıllı telefona gelindiğinde durumun değiştiği 

görülmüştür.  

İletişim araçlarının içerinde en fazla kaynağı birleştiren ve bunu her bi-

rey için kullanıma sunan akıllı telefonun önlenemeyen gelişimi gelecekte de 

hız kesmeden devam edecektir.   

Aşağıda ilk iletişim araçlarıyla başlayıp akıllı telefona giden yolun harita-

sı bulunmaktadır: 

 
Şekil 14. İletişim Tam Tamdan Akıllı Telefona Giden Yol 
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, rehber öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin öz 

yetkinlik algıları ve kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini incelemektir. Araştırma tara-

ma modellerinden genel tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın 

evreni Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören rehber öğretmen adaylarıdır. 

Çalışma grubu seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi 

kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada dört farklı üniversitenin psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde öğrenim gören 169 öğretmen adayından ver-

iler toplanmıştır. Veri toplamada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Rehber Öğretmenlerin Özel 

Eğitime İlişkin Öz yetkinlik Ölçeği” ve “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, rehber öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin 

öz yetkinlik inanç düzeylerinin yüksek, kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin orta 

düzeyde düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; rehber öğretmen adaylarının özel 

eğitime ilişkin öz yetkinlik algıları ve kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerinin cinsiyete 

göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rehber öğretmen adayı, özel eğitim, öz yetkinlik inancı, 

kaynaştırma. 

 

Inspectation of Guidance Councelor Candidates’ Thoughts about 
Special Education, Bounding and Perception of Self- Efficacy in Terms of 

Different Variable 

ABSTRACT: School counselors have important duties such as informing and di-

recting children, families and teachers in schools, as well as providing individual and 

group counseling services to students with special needs, and providing consultancy 

services to the family and classroom teachers. It is extremely important for school 

                                                           
1Bu çalışma 2018 tarihinde savunulan “Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime İlişkin Öz 
Yetkinlik Algıları ve Kaynaştırmaya İlişkin Düşüncelerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenme-
si” adlı tezden faydalanılarak yazılmıştır. 
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counselors to be well-informed about detailed assessment of children who are consid-

ered to be special needs, about the child's developmental follow-up after the place-

ment decision, to inform the family and to plan the education process. However, the 

success of inclusive education also has an important effect on how well counselors 

know about inclusive education and how competent they feel about special education. 

The purpose of this study is to examine the pre-service school counselors’ perceptions 

of self-efficacy and inclusion on special education. In the study, data were collected 

from 169 teacher candidates studying in psychological counseling and guidance de-

partments of four different universities. "Personal Information Form", "Self-Efficacy 

Scale of Counselor Teachers for Special Education" and "Opinion Scale on Inclusion 

Scale" were used for data collection. As a result of the research, it has been determined 

that the pre-service school counselors' levels of self-efficacy beliefs regarding special 

education are high and their views on inclusive education are at a medium level. Also; 

it was determined that the pre-service teachers' perceptions of self-efficacy and inclu-

sion on special education did not differ by gender. 

Keywords: School counselors candidates, special education, self efficacy belief, 

inclusion. 

 

1. GİRİŞ 

Toplumların gelişmesinde önemli etkisi olan nitelikli eğitimin en önemli 

yapı taşlarından birisi öğretmenlerdir. Öğretmenlerin mesleklerinde başarılı 

olmalarında, üniversitede aldıkları eğitim kalitesi kadar öğretmenlik mesleğini 

etkili ve verimli bir biçimde yerine getirebilmekte gerekli olan ‘mesleki öz 

yetkinlik inançları’ da oldukça etkili bir faktördür (Yılmaz, Köseoğlu, Gerçek, 

Soran, 2004). Öğretmenin mesleki yetkinlik inancı, öğretimin her basamağında 

etkili olmakla birlikte, öğretmen davranışlarını belirleyerek, öğretim sürecini 

ve öğrenci başarısını etkilemesi nedeniyle araştırmalarda önemle üzerinde 

durulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Öğretmen mesleki yetkinlik inancı, ‘öğretmenin öğrencilere öğretme ve 

eğitme süreci içerisinde gerekli olan mesleki görevleri yerine getirme ve 

ilişkileri düzenleyebilme yeteneği (sınıf yetkinliği) ve kurumsal görevleri yer-

ine getirme, kurumun sosyal ve politik süreçlerinin bir parçası olabilme 

yeteneğine ilişkin algısı’ (kurumsal yetkinlik) olarak tanımlanmaktadır 

(Friedman ve Kass, 2002). Her iki boyutu da kapsayan öz yetkinlik inancı, mes-

leki yaşamda karşılaşılaşabilecek streslerle baş edilmede koruyucu bir rol üs-

tlenmektedir (Özözgü, Bektaş, Arıkan ve Şimşek, 2017). Öğretmen, toplumların 

refah seviyelerinin artması için nesillerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması 

ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli görev ve sorumluluklara 

sahiptir. Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken mesleki 
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açıdan yaşanabilecek stresler ile baş edebilmelerinde mesleki öz yetkinlik 

inancı etkili olmaktadır (Özözgü, Bektaş, Arıkan ve Şimşek, 2017). 

Araştırmalar, mesleki yetkinlik inanç düzeyi yüksek olan öğretmenlerin, 

yaptığı işin önemli olduğunun bilinciyle mesleklerine daha çok yönelen öğret-

menler olduklarını ve bunun da öğrencinin başarısını olumlu yönde 

etkilediğini ortaya koymaktadır (Fritz, Miller, Kreutzer ve Macphee, 1995; 

Tschannen-Moran ve Hoy, 2001). Ayrıca, yüksek mesleki yetkinlik inancı olan 

öğretmenler, öğrencilerinin performanslarını artırabileceğine inanarak, bu 

amaçlara ulaşılması için çaba gösterir (Aktağ ve Walter, 2005), sınıflarında 

öğrenci merkezli öğretim stratejileri kullanarak, öğrencilerinin bireysel özel-

likleri doğrultusunda öğretim yöntemlerini geliştirmek için araştırma yapar, 

öğrenme çevresini olumlu yönde düzenleyerek, sağlıklı bir sınıf atmosferi 

yaratırlar (Yüksel, 2009).  

Nitelikli, donanımlı toplumlar, nitelikli eğitim sistemleri aracılığıyla 

oluşturulabilir. Bu anlamda toplumun geleceği olan nesiller yetiştirilirken 

farklı branşlarda çalışan eğitimcilerin disiplinler arası işbirliği yaparak birbirl-

erini desteklemeleri önemlidir. Okullarda görev yapan rehber öğretmenler, 

nitelikli eğitim uygulamalarının gerçekleşmesinde en önemli görev ve 

sorumluluklara sahip ekip üyelerinden birisidir. Rehber öğretmenlerin, öğren-

cilerin yetenek ve özelliklerine göre eğitim sürecinden en üst düzeyde 

yararlanma, gizil güçlerini en uygun şekilde kullanma ve geliştirmeleri için 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verme, öğretmenler, idareciler ve 

öğrenciler arasında dengeyi sağlama, öğrenci ve aile katılımlarını sağlamaya 

yönelik görev ve sorumluluklarının yanı sıra özel gereksinimli olma ihtimali 

taşıyan öğrenciyi gözleme, değerlendirilme ve yönlendirme gibi önleyici ya da 

koruyucu müdahalelerde bulunma görevleri de vardır (Özengi, 2009). Özel-

likle nitelikli ve amacına uygun kaynaştırma ortamlarının oluşturulmasında 

aileleri ve öğretmenleri bilgilendirme ve yönlendirme anlamında kritik role 

sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında rehber 

öğretmenin görevleri arasında, özel gereksinimli öğrenciye bireysel ve grup 

danışma hizmetleri, aileye, öğretmenlere, okul personeline ve okul idaresine 

danışmanlık hizmetleri vermek (Yüksel, 2010), özel gereksinimli olma ihtimali 

taşıyan çocukları gözlemek, öğretmen ile işbirliği yaparak gönderme öncesi 

müdahaleleri uygulamak gibi görev ve sorumlukları da bulunmaktadır 

(Özengi, 2009).  

Rehber öğretmenler, mesleki formasyonları gereği okullarda öğrencil-

erin gelişimlerini takip ederek, desteklemekle yükümlü olmaları sebebiyle 



BEGÜMHAN YÜKSEL – DUYGU ÖZDEMİR 

 

 366 

normal gelişim süreçlerinde aksamalar yaşayan ya da davranış problemleri 

sergileyen öğrencilerle çoğunlukla ilk defa karşılaşan ve kendilerinden uygun 

rehberlik yapması beklenen kişilerdir (Alver, Bozgeyikli ve Işıklar, 2011). Bu 

nedenle özel gereksinimli öğrencilerin normal gelişim gösteren akranlarıyla 

birlikte eğitim alabilecekleri ortamların hazırlanmasında rehber öğretmen-

lerin önemli rolleri vardır.  

Erken çocukluk dönemi, gelişim ve öğrenmenin en hızlı olduğu dönem 

olması sebebi ile kritik bir dönemdir. Rehber öğretmenlerin, erken çocukluk 

döneminden itibaren özel gereksinimli olduğu düşünülen çocukların ayrıntılı 

değerlendirilmesi, tanılama sürecinden sonraki yerleştirme kararından sonra 

çocuğun gelişimsel takibinin yapılarak eğitim sürecinin planlanması, ailenin 

bilgilendirilmesi gibi konularda bilgili olmaları nitelikli bir kaynaştırma eğitimi 

uygulaması açısından son derece önemlidir. Erken çocukluk döneminde özel 

gereksinimli çocukların tanılanarak, aile rehberliği ile birlikte erken müdahale 

programlarının başlatılması bu çocukların yaşıtları ile arasındaki gelişim far-

kının en aza indirgenmesini sağlayacaktır. 

Okullarda öğrencilerin kaynaştırma eğitiminden sağlıklı bir şekilde ya-

rarlanmasında önemli bir role sahip olan rehber öğretmenlerin özel gereksi-

nimli bireyler ile ilgili algıları, görüşleri, tutum ve davranışları önemlidir. Özel 

gereksinimli bireylere verilen eğitimin kalitesi, öğrencilerin akademik başarı-

larını, özellikle gelişim süreçlerini önemli derecede etkilediği için bu konuda 

rehber öğretmelerin özel gereksinimli bireylerin eğitimi konusunda kendileri-

ni ne kadar yetkin hissettikleri de önemlidir. Larson ve Daniels (1998), öz yet-

kinlik inancı yüksek olan rehber öğretmenlerin, mesleki anlamda daha az kay-

gı yaşadıklarını ifade etmektedir. Tang, Addison, LaSure-Bryant, Norman, 

O’Connel ve Stewart-Sicking (2004), rehber öğretmenlerin danışmanlık süre-

cinde yaşadıkları kaygının, mesleki performansları ve vereceği kararlar üze-

rinde olumsuz etkiye yol açabileceğini ifade etmektedir.  Pek çok araştırma, bu 

nedenle rehber öğretmenlerin mesleki öz yetkinlik inancının geliştirilmesinin 

önemli olduğuna dikkat çekmektedir.  

Alan yazın incelendiğinde, üniversitelerin psikolojik danışmanlık ve reh-

berlik programlarından mezun olup mesleğe başlayan rehber öğretmenlerin, 

ilk yıllarda tecrübe ve beceri eksiklikleri nedeniyle öz yetkinlik algılarının dü-

şük olduğu, kendilerini değerlendirme becerilerinde yetersizlik yaşadıkları 

görülmektedir (Torres-Rivera ve Crews, 2002; akt: Özgün, 2007).  

Özel gereksinimli öğrencilerin toplumla bütünleşmeleri için gerekli olan 

bağımsız yaşam becerileri ve sosyal beceriler kazanmaları için normal gelişim 
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gösteren akranlarıyla kaynaştırılması düşüncesi birçok çalışma ile desteklen-

mektedir. Araştırmalar, geleceğin sağlıklı toplumlarını oluşturacak çocukların 

gelişimlerinin desteklenmesinde kritik öneme sahip rehber öğretmenlerin 

kaynaştırmaya ilişkin olumlu tutumlarının önemli etkiye sahip olduğunu gös-

termektedir (Kuzu, 2011). Alan yazın incelendiğinde, rehber öğretmen adayla-

rının kaynaştırma eğitimine yönelik görüşleri ve özel eğitim ile ilgili yetkinlik 

algılarını birlikte ele alan az sayıda araştırma olduğu görülmektedir. Bu neden-

le, toplumun ayrılmaz bir parçası olan özel gereksinimli çocukların erken ço-

cukluk döneminden itibaren eğitsel tanılama süreçlerinin ve müdahale prog-

ramlarının başlatılmasında kritik göreve sahip olan rehber öğretmen adayları-

nın mesleğe atılmadan önceki özel eğitime ilişkin öz yetkinlik inançlarının ve 

kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi, gelecekteki mesleki başarı-

larını belirleme ve eğitim verecekleri öğrencilerin motivasyon ve başarılarını 

etkilemesi sebebiyle önemlidir. Ayrıca, rehber öğretmen adaylarının lisans 

eğitimlerinde aldıkları özel eğitim dersleri ve staj uygulamalarının, adayların 

özel eğitim ve kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerini etkileyip etkilemediği-

nin araştırılması, psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programının tek-

rar gözden geçirilmesi açısından da önemli görülmektedir. 

Bu noktadan hareketle bu çalışmada, rehberlik ve psikolojik danışmalık 

öğretmen adaylarının özel eğitim öz yetkinlik algıları ve kaynaştırma eğitimi 

hakkındaki düşünceleri incelenmiştir. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır. 

1) Rehber öğretmen adaylarının özel eğitim ile ilgili öz yetkinlik algıları 

ne düzeydedir?  

2) Rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri 

ne düzeydedir?  

3) Rehber öğretmen adaylarının öz yetkinlik algı düzeyleri cinsiyete göre 

farklılaşmakta mıdır?  

4) Rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri 

cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 

 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmen adaylarının 

özel eğitime ilişkin öz yetkinlik algıları ve kaynaştırma eğitimi hakkındaki dü-

şüncelerinin değerlendirmek amacıyla, nicel yöntemlerden betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. 
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2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubu, Türkiye’de farklı bölgelerde rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık alanında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının gönüllü 

katılımı dikkate alınarak, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun 

örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur.  

Araştırmaya katılan 169 rehber öğretmen adayının üniversitelere göre 

dağılımları incelendiğinde; % 34,90’ının (n=59) Biruni Üniversitesi, % 

27,80’inin (n=47) Akdeniz Üniversitesi, % 24,30’ının (n=41) Kültür Üniversi-

tesi, % 13,00’ının (n=22) Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri; 

% 72,80’inin (n=123) kadın, % 27,20’sinin (n=46) erkek olduğu tespit 

edilmiştir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, ‘Rehber 

Öğretmenlerin Özel Eğitime İlişkin Öz yetkinlik Ölçeği (RÖ-ÖEÖYÖ)’ ve 

‘Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği (KİGÖ) kullanılmıştır. 

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, rehber öğretmen 

adaylarının yaş, cinsiyet, sınıf düzeyleri, ailede engelli bir yakının olup olmama 

gibi demografik bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiştir. 

2.3.2. Rehber Öğretmenlerin Özel Eğitime İlişkin Öz Yetkinlik 

Ölçeği (RÖ-ÖEÖYÖ) 

Aksoy ve Diken (2008) tarafından geliştirilen “Rehber Öğretmenlerin 

Özel Eğitime İlişkin Öz Yetkinlik Ölçeği (RÖ-ÖEÖYÖ)” öğretmenlerin özel 

eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yetkinlik algılarını belir-

lemek amacıyla kullanılmaktadır. Beşli likert tipinde olan ölçek, 40 maddeden 

ve 5 faktörden oluşmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.98’dir. Güvenirlik ve 

geçerliğine ilişkin yapılan analizler, ‘RÖ-ÖEÖYÖ’nün rehber öğretmenlerin özel 

eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yetkinlik algılarını belir-

lemede kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu 

desteklemektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük değer 40, en yüksek 

değerler ise 200’dür. Puanın artması, rehber öğretmenin özel eğitimde 

psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yetkinlik algısının arttığını 

göstermektedir. 

2.3.3. Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği (KİGÖ) 
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Antonak ve Larivee (1995) tarafından özel gereksinimli öğrencilerin 

genel eğitim sınıflarında öğrenim görmelerine yönelik öğretmen tutumlarını 

değerlendirmek amacıyla geliştirilen “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler Ölçeği”, 

Kırcaali-İftar (1996) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Beşli likert tipinde 

olan ölçek, 20 maddeden ve 5 faktörden oluşmaktadır. 

Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0.80’dir. Ölçekten alına-

bilecek en düşük puan 20, en yüksek puan ise 100’dür. Puanın artması özel 

gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin öğretmen tutumlarının 

olumsuzlaştığını göstermektedir. 

2.4. Verilerin Toplanması 

Veri toplama araçları, örnekleme seçilen üniversitelerin psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik bölümlerinde öğrenim gören, araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Uygulama öncesinde 

araştırmacı, öğretmen adaylarına kendisini tanıtarak araştırmanın amacı ve 

veri toplama araçlarının nasıl yanıtlanacağı konularında gerekli açıklamaları 

yapmış ve katılımcıların uygulama ile ilgili sorularını yanıtlamıştır. 

2.5. Verilerin Analizi 

Rehber öğretmen adaylarının cinsiyet ve engelli yakını olma durumuna 

göre ölçeklerden elde edilen puanların karşılaştırılmasında kullanılacak olan 

hipotez testlerinin belirlenmesi amacıyla değişkenlerin dağılımının normallik 

ve homojenlik varsayımlarını sağlayıp sağlamadığı Kolmogorov-Smirnov testi 

ile incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda ölçme araçlarından 

elde edilen puanların normal dağılım göstermediğinin belirlenmesi sonucunda 

bağımsız iki gruptan elde edilen ortalama puanların karşılaştırılmasında par-

ametrik olmayan (non-parametrik) analiz yöntemlerinden Mann Whitney-U 

testi ve en az üç veya daha fazla gruptan elde edilen ortalama puanların 

karşılaştırılmasında Kruskal Wallis-H testinden yararlanılmıştır. Tüm ana-

lizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilerek gerçekleştirilmiştir.  

 

 3.BULGULAR 

Araştırmanın temel problemi rehber öğretmen adaylarının özel eğitim 

öz yetkinlik algıları ve kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini belirlemektir.  Elde 

edilen bulgular aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 1. Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime ilişkin Öz Yetkinlik 

Algı Düzeyleri Için Elde Edilen Betimsel Istatistikler 
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 n min max  ss 

Özel Eğitime İlişkin Öz Yetkinlik Algıları 148 67,00 188,00 150,39 22,14 

 

Tablo 1. incelendiğinde, çalışma grubunun ölçekten alınan en düşük pu-

anı 67,00 ve en yüksek puanı 188,00 olarak hesaplanmıştır. Ölçme aracının 

genelinden elde edilen puanların aritmetik ortalaması 150,39’dur. Elde edilen 

bu ortalama değer, ölçeğin puanlama dilimine göre özel eğitime ilişkin öz 

yetkinlik algı düzeylerinin yüksek olarak kabul edilen 146,00-200,00 aralığın-

da olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çalışmaya katılım gösteren rehber 

öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin öz yetkinlik algısının oldukça yüksek 

olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2. Rehber Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Ilişkin Görüşleri 

ile ilgili Elde Edilen Betimsel Istatistikler 
 n min max  ss 
Kaynaştırmaya İlişkin Düşünceleri 165 51,00 87,00 69,80 6,38 

 

Tablo 2. incelendiğinde, çalışma grubunun ölçekten aldığı en düşük pu-

anın 51,00 ve en yüksek puanın 87,00 olduğu görülmektedir. Ölçme aracının 

genelinden elde edilen puanların aritmetik ortalaması 69,80’dir. Elde edilen 

ortalama değere göre; rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine 

ilişkin görüşlerinin düzeylerinin orta olarak kabul edilen 46,66-73,33 aralığına 

düşmesi sebebiyle çalışmaya katılan rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma 

eğitimine ilişkin görüşlerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Ilişkin Öz Yetkinlik 

Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılığı için Mann Whitney-U Testi 

Sonuçları 
Değişken Cinsiyet n Sıra Orta-

laması 
U p 

Özel Eğitime İlişkin Öz Yetkinlik 
Algıları 

Kadın 106 74,25 2199,00 .909 

Erkek 42 75,14 

 

Tablo 3.’de cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının özel eğitime 

ilişkin öz yetkinlik inançlarına ilişkin puanlarının karşılaştırması görülmekte-

dir. Yapılan analiz sonucunda rehber öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin 
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öz yetkinlik inançlarında cinsiyete göre (U=2199,00; p>.05) anlamlı bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4. Rehber Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Ilişkin Düşün-

celerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılığı için Mann Whitney-U Testi 

Sonuçları 
Değişken Cinsiyet n Sıra Ortala-

ması 
U p 

Kaynaştırmaya İlişkin Düşün-
celeri 

Kadın 119 83,95 2623,50 .680 

Erkek 46 80,53 

 

Tablo 4.’de cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının 

kaynaştırmaya ilişkin düşünce puanlarının karşılaştırması görülmektedir. 

Yapılan analiz sonucunda rehber öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin 

düşünce puanlarınında cinsiyete göre (U=2623,50; p>.05) anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 

4.SONUÇ VE TARTIŞMA 

Rehber öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin öz yetkinlik algıları ve 

kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştır-

mada birinci alt probleme ilişkin çıkan sonuç; rehber öğretmen adaylarının 

özel eğitim ile ilgili öz yetkinlik inanç düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu 

yönündedir. Çalışmada ulaşılan bu bulguyu destekleyen bulgulara rastlanmak-

la birlikte bu sonuçla örtüşmeyen bulgulara da rastlanmıştır. Örneğin, Deniz 

(2016), rehber öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin öz-yetkinlik 

inançlarını incelediği çalışmada, rehber öğretmen adaylarının özel eğitim ile 

ilişkili öz-yeterlik inançlarının orta düzeyde olduğunu, rehber öğretmen 

adaylarının özel eğitimde rehberlik hizmetlerinin verilişi konusunda kendiler-

ine güvendikleri, okul ortamlarında istenilen etkinlikleri sağlayabileceklerini 

ancak özel eğitime yönelik programların uygulanmasıyla ilgili daha fazla bilg-

iye gereksinim duyduklarını ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu bulgular 

araştırma bulgusunu destekler nitelikte görülmektedir. Ancak bazı araştırma-

lar rehberlik öğretmen adaylarının mesleki özyetkinlik inançlarının düşük 

olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Yüksel, Diken, Aksoy, ve Karaaslan 

(2012) çalışmalarında rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik 

danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının orta düzeyin altında olduğu 

sonucuna varmışlardır. Ancak araştırmacılar, rehber öğretmen adaylarının 

özel eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğe ilişkin öz yeterlik algılarının 
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lisans eğitim sürecinde sınıf düzeyi ve staj süreleri arttıkça arttığını belir-

lemişlerdir. Coşgun ve Ilgar (2004) da yapmış oldukları çalışmalarında, rehber 

öğretmen adaylarının okul deneyimi staj uygulamalarının öz yetkinlik al-

gılarını arttırdığını tespit etmiştir. Bandura (1982), öz yetkinlik algısının 

oluşmasında en önemli kaynaklarından birisinin başarılı yaşantılar ve den-

eyimler olduğunu belirtmektedir. Çalışmaya dahil edilen katılımcıların öz 

yetkinlik inancının yüksek olmasında lisans eğitimlerinde aldıkları özel eğitim 

dersleri ve stajların etkili olmuş olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’de dört 

yıllık psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarında verilen özel 

eğitim dersleri incelendiğinde, çoğu üniversitede sadece iki özel eğitim dersi-

nin zorunlu olarak verildiği, bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak da 

konulduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, bu araştırmada rehber öğret-

men adaylarının özel eğitim ile ilgili öz yetkinlik inanç düzeylerinin yüksek 

çıkmasının nedeni, araştırmaya katılan rehber öğretmen adaylarının çoğun-

luğunun son sınıfta olmaları ve aldıkları özel eğitim ile ilgili dersler ve uygula-

maların içeriğinin yeterli olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç, rehber öğretmen adaylarının 

kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin orta düzeyde olduğudur. Alan yazın 

incelendiğinde; kaynaştırmanın etkililiğinde ve başarısında öğretmen tutum ve 

davranışlarının belirleyici olduğu görülmektedir (Akalın, Demir, Sucuoğlu, 

Bakkaloğlu ve İşcen, 2014). Erken tanı ve müdahalenin özel gereksinimi olan 

çocukların gelişimi açısından kritik önemi dikkate alındığında, bu dönemde 

çocuğun gelişimini destekleyen eğitimcilerin kaynaştırmaya ilişkin görüşle-

rinin önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Odom (2000), okul öncesi eğitim ku-

rumlarında eğitim alan özel gereksinimli çocukların kaynaştırma ortamından 

maksimum fayda sağlayabilmeleri için okul öncesi öğretmenlerinin 

kaynaştırma eğitimi konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini belirtmiştir. 

Özel eğitimin bir ekip işi olduğu düşünüldüğünde, okullarda çocukların, sınıf 

öğretmenlerinin ve ebeveynlerin en büyük destekçisi olan rehber öğretmen-

lerin de özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren akranları ile 

birlikte eğitim aldıkları kaynaştırma eğitimine ilişkin görüş, tutum ve bilgi bi-

rikimlerinin kaynaştırma uygulamalarının niteliğini etkileyen önemli faktör-

lerden birisi olduğu söylenebilir. Kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen 

görüşlerini inceleyen araştırmalar incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunlukla 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili olumsuz görüş bildirdiklerine ilişkin sonuçlara 

rastlanmaktadır (Diken ve Sucuoğlu, 1998; Metin ve Çakmak, 1998; Önder, 

2007; Uysal, 2004; Vural ve Yıkmış, 2008). Araştırmalar, öğretmenlerin 
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kaynaştırmaya ilişkin görüş, tutum ve davranışlarının, kaynaştırma eğitimi ile 

ilgili bilgi ve becerilerinden etkilendiğini ortaya koymaktadır (Hastings ve 

Oakford, 2003; Türkoğlu, 2007). Alver vd. (2011), rehber öğretmen 

adaylarının kaynaştırmaya ilişkin bilgi ve becerilerinin artmasının öğretmen 

adaylarının kaynaştırmaya ilişkin daha olumlu tutumlar geliştirmelerine ve 

uygulamada daha başarılı olmalarına etki ettiğini belirtmişlerdir. Gözün ve 

Yıkmış (2004) eğitim fakültesinde farklı alanlarda öğrenim gören öğretmen 

adayları ile yapmış oldukları çalışmada, kaynaştırmaya yönelik hazırladıkları 

bilgilendirme programının öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin tu-

tumlarının olumlu yönde geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Yapılan birçok 

araştırma, her ne kadar öğretmenlerin bilgi birikimlerinin kaynaştırma 

eğitiminin başarısını etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koysa da 

ülkemizde yapılan araştırmalar, farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen 

adaylarının kaynaştırma eğitimi konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu 

göstermektedir (Akalın ve diğ., 2014, Babaoğlan ve Yılmaz, 2010; Çuhadar, 

2006; Gök ve Erbaş, 2011; Kapçı, Acarlar ve Küçüker, 2003; Şen, 2003; Varlıer 

ve Vuran, 2006; Yıkmış ve Bahar, 2016). Bu bilgiler ışığında; bu araştırma so-

nucunda rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşle-

rinin orta düzeyde çıkmasının sebebinin, kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve 

beceri eksikliklerinden kaynaklanabileceği söylenebilir. Ülkemizde, dört yıllık 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programlarında verilen özel eğitim 

dersleri incelendiğinde, çoğu üniversitede zorunlu olarak verilen özel eğitim 

derslerinin sadece iki ders olduğu, bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak da 

ek olarak konulduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, özel eğitim ile ilgili alınan 

derslerin rehber öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitimi ile ilgili görüşlerini 

etkileyeceği bilgisi ışığında, meslek hayatlarında özel gereksinimli çocukların 

eğitiminde çok önemli role sahip olacak rehber öğretmen adaylarının lisans 

düzeyinde aldıkları teorik ve uygulamalı özel eğitim derslerinin kaynaştırma 

eğitiminin gerekliliği ve önemi ile ilgili yeterli bilgiyi sağlamadığı söylenebilir. 

Öğretmen adaylarının gelecekteki mesleki başarılarında nitelikli hizmet öncesi 

eğitim programlarına dahil edilmeleri önemlidir (Sözer, 1996). Alver vd. 

(2011), psikolojik danışma ve rehberlik programı öğrencilerinin kaynaştırma 

eğitimine yönelik tutumlarını inceledikleri çalışmada, rehber öğretmenlerin 

lisans eğitimleri sürecinde kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterince bilg-

ilendirilmedikleri ve hazırlanmadıklarını, bu nedenle de kaynaştırmaya ilişkin 

olumsuz tutumlar sergileyebildiklerini belirtmişlerdir.  
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Araştırmanın üçüncü alt problem ile ilgili bulgu sonucunda, rehber 

öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin öz yetkinlik inançlarının cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı belirlenmiştir. Rehber öğretmen 

adaylarının öz yetkinlik algısının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını inceleyen çalışmalar incelendiğinde; araştırmamızın sonucu 

ile paralellik gösteren sonuçlara rastlanmakla birlikte tam tersi bulgulara 

ulaşılan araştırmalara da rastlanmıştır. Deniz (2016), rehber öğretmen 

adaylarının özel eğitime dair öz yetkinlik algılarını değerlendirdiği araştırma-

da, rehber öğretmen adaylarının özel eğitim öz yetkinlik algılarının cinsiyet 

açısından farklılık göstermediğini bulmuşlardır. Cinsiyet değişkeninin rehber 

öğretmen adaylarının öz yetkinlik algılarına etkisi ile ilgili bu araştırmadan 

çıkan sonuç ile uyuşmayan araştırma bulgularına da rastlanmıştır. Yüksel 

(2010), rehber öğretmen adaylarının özel eğitimde psikolojik danışma ve re-

hberliğe ilişkin öz yetkinlik algılarını incelediği çalışmasında; rehber öğretmen 

adaylarının öz yetkinlik algısının cinsiyete göre değiştiğini, erkek rehber 

öğretmen adaylarının daha yüksek öz yetkinlik algısına sahip olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Bununla beraber, kadın öğretmenlerin yetkinlik algısının erkek 

öğretmenlerden yüksek olduğunu ortaya koyan çalışmalar da vardır. Öğret-

men adaylarının yetkinlik algılarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırıldığı 

çalışma sonuçlarının birbirinden farklı olmasının nedeni, yetkinlik algısını 

etkileyen birçok faktörün etkili olması, farklı ölçekler kullanılarak farklı 

örneklem gruplarıyla çalışılmış olması gibi etkenler olabilir. Bu araştırma so-

nucundan elde edilen bulguya göre; cinsiyet değişkeninin rehber öğretmen 

adaylarının özel eğitime ilişkin öz yetkinlik algılarını farklılaştırmadığı 

söylenebilir. Bir başka ifade ile rehber öğretmen adaylarının kadın ya da erkek 

olmalarının özel eğitim ile ilgili yetkinlik algıları üzerinde bir etkisi yoktur yani 

kadın ve erkek rehber öğretmen adayları kendilerini aynı yeterlilik düzeyinde 

görmektedirler. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer bulgu, rehber öğretmen adaylarının 

kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılaşmadığıdır.  Rehber öğretmen adayları ile ilgili yapılan araştırmalar 

incelendiğinde; araştırmamızın sonucu ile paralellik gösteren sonuçlara 

rastlanmıştır. Alver vd., (2011) yaptıkları çalışmada, rehber öğretmen 

adaylarının cinsiyetlerine göre “Kaynaştırmaya Yönelik Görüşler Ölçeği’nin 

toplam puanında ve ölçeğin kaynaştırmanın yararları, kaynaştırmanın 

olumsuz etkisi alt boyutlarında cinsiyetler arasında anlamlı farklılık bulun-

madığını belirtmişlerdir. Araştırma sonucundan elde edilen bulgu ve daha 
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önce yapılan çalışmalar dikkate alınarak, cinsiyet değişkeninin rehber öğret-

men adaylarının kaynaştırmaya ilişkin düşüncelerini farklılaştırmadığı yani 

rehber öğretmen adaylarının kadın ya da erkek olmalarının özel eğitim ile ilgili 

yetkinlik algıları üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir.  

Sonuç olarak, özel gereksinimi olan çocukların erken tespiti ve eğitim-

lerinde önemli rol ve sorumluluğa sahip rehber öğretmenlerin öz yetkinlik ve 

kaynaştırma eğitimine ilişkin bilgi ve becerilerinin arttırılması yönünde hizmet 

öncesi eğitim çalışmaları yapılabilir. Eğitim fakültelerinde teorik dersler kadar 

uygulamalı eğitime de yer verilerek, rehber öğretmen adaylarının, kaynaştır-

ma eğitimi yapan okullara gönderilerek kaynaştırma eğitimi ile ilgili bilgi ve 

deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. 
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Özet: Türkiye'nin güneybatı ucunda, Ege ve Akdeniz'in kesiştiği bir noktada bu-

lunan Knidos Antik Dönem'de Karia Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktaydı. Deniz 

ticaret rotaları üzerinde bulunan stratejik konumu sayesinde kısa sürede zenginleşen 

kent Antik Dönem'in önemli ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olmuştur. 

Artan ticaret ile birlikte kent MÖ 6.yüzyılda kendi adına para basmaya başlamıştır. Bu 

zenginliğin bir göstergesi olarak Knidoslular MÖ 6.yüzyıl ortalarında Delphi'ye bir 

hazine binası inşa etmişlerdir. Günümüze sadece temel seviyesinde ulaşmış bu hazine 

binası 5.13 X 6. 60 m boyutlarında olup yapının cellası kuzeydoğu yönüne doğru açılır 

ve distyle in antis planlıdır. Ante duvarlarının arasında ise günümüze sadece belli bir 

kısmı ulaşmış karyaditler bulunmaktadır. Knidoslular Hazine Binası Kıta Yunanis-

tan'da tamamen mermerden yapılmış ilk yapı olması bakımından oldukça önemlidir. 

Knidosluların Delfi'ye adadığı tek yapı bu hazine binası değildir. Delphi Apollon Kutsal 

Alanı'nın yeni düzenlenen kuzey terasına MÖ 460'lı yıllarda Knidoslular bir lesche 

binası inşa ettirmişlerdir. Lescheler toplantı, sohbet ve düşünmek için oluşturulmuş 

özel mekânlardı. Knidosluların Delfi'ye adadığı bu lesche'nin duvarları dönemin en 

ünlü ressamlarından biri olan Polygnotos tarafından yapılmış duvar resimleriyle süs-

lenmiştir. Günümüze ulaşmayan bu resimler MS 2.yüzyılda kutsal alanı ziyaret eden 

Pausanias tarafından detaylıca tanımlanmıştır. Birçok mitolojik sahnenin betimlendiği 

bu resimler Lesche'nin ziyaretçilerine Grek dünyasının miti ve tarihi hakkında bilgiler 

sunar.  

Anahtar Kelimeler: Knidos, Delfi, Lesche, Polygnotos. 

 

                                                           
1 Bu makale (UBAK) Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresinde (Ankara, 2020) sunulan sözlü 
bildirinin genişletilmiş halidir. 
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Cnidian Treasury And Lesche Buıldıngs in Delphi 

 

ABSTRACT: Located at an intersecting point of the Aegean and Mediterranean 

Seas in southwestern Turkey, Knidos fell within the borders of the Caria Region in 

ancient times. Due to its strategic location on the maritime trade routes, the city qu-

ickly became wealthy and turned into one of the most important trade, culture and art 

centers of the ancient world. As trade enhanced, the city began to coin their own mo-

ney in the 6th century B.C. As an indicator of this wealth, Knidos people built a treasury 

building in Delphi in the mid-6th century B.C. The base of this building is all that survi-

ves today and measures 5.13 X 6.60 m. Its cella opens to the northeast, and is planned 

in distyle in antis. Caryadits, of which only certain parts have survived today, can be 

seen between the ante walls. The Knidos People’s treasury building is important as it 

is the first building in Continental Greece made completely out of  marble. This trea-

sury building is not the only building the Knidos people dedicated to Delphi. They also 

built a lesche building in the newly-organized north terrace of the Delphi Apollon Sanc-

tuary in the 460’s B.C. Lesches were the special places built for meeting, chatting and 

thinking. The walls of this lesche, dedicated to Delphi by Knidos people, were once 

decorated with the paintings of the ancient Greek painter Polygnotos. These paintings, 

which have not survived today, were described in detail by Pausanias, who visited the 

sanctuary in the 2nd century A.D. They are known to describe a number of mythologi-

cal scenes and provide the visitors of the lesche with information about Greek myths 

and history. 

Keywords: Knidos, Delphi, Lesche, Polygnotos. 

 

Giriş  

Knidos günümüz Muğla İli Datça İlçesi'nin bulunduğu Reşadiye Yarıma-

dası'nın en uç noktası olan Tekir Mevkii'nde yer alır. Knidos her ne kadar ça-

ğımızda terk edilmiş ve büyük nüfusları barındırmaktan uzak bir lokasyon gibi 

gözükse de Antik Dönem deniz ticaret rotaları üzerindeki konumu sayesinde 

oldukça zengin ve önemli bir kent olmuştur. Ayrıca Knidos yarımadanın en uç 

kesiminde bulunan konumu sonucu iç bölgelere olan mesafesi ve doğu yönün-

de sahip olduğu engebeli arazi yapısı gibi nedenlerden ötürü bir ada kenti hü-

viyetindedir. Yarımadanın en uç noktasında Knidos güneyden kuzeye doğru 

eğimli bir topoğrafyaya sahip anakara bölümü ve buranın hemen güneyinde 

ince bir kıstak ile anakaraya bağlı ada bölümü (Kap Krio) olmak üzere iki kı-

sımdan oluşmaktadır (Fig. 1). Knidos antik literatürde kendine sıklıkla yer 
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bulması, önemi ve eşsiz sanat eserleri nedeniyle henüz 19.yüzyıl başları gibi 

erken bir tarihten itibaren araştırmacıların dikkatini çekmiştir2. 

 

 
Fig. 1: Knidos Antik Kenti'nin genel görünümü. 

 

Knidos'un erken tarihi ve kuruluşu ile ilgili bilgilerimiz yeterli olmamak-

la birlikte, Herodotos (Herod. I. 174) kentin Lakedaimonlu göçmenler tarafın-

dan kurulduğunu belirtir. Kentte araştırmalar yapan J.T. Bent ve I.C. Love Kap 

Kiro'da Kikladik idollerin varlığından bahsetmektedir (Bent, 1888:82; Love, 

1970:152). Bunun yanı sıra I.C. Love kentte gerçekleştirdiği kazılar esnasında 

tespit etmiş olduğu Kamares stili (MÖ 2100-1450) seramik parçaların varlı-

ğından bahseder (Love, 1974:37). MÖ 12.yüzyılda Dorların bölgeye gelerek 

Knidos'u kolonize ettiği antik yazarlar tarafından bizlere aktarılmaktadır 

(Diod. V.53.1). Dorların Anadolu'nun güneybatı ucuna ve civardaki adalara 

kolonize etmesi sonucu bölgede bulunan altı Dor kenti; Lindos, Kamiros, Ialy-

sos, Kos, Halikarnasos ve Knidos Dor Hexapolisi olarak bir birlik kurmuşlardır 

                                                           
2 Knidos'taki ilk kazılar 19.yüzyıl ortalarında İngiliz C.T. Newton tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Newton'dan sonraki süreçte Amerikalı I.C. Love (1967-1977) ve Prof.Dr. Ramazan Özgan (1988-
2006) yılları arasında kentte kazı çalışmaları gerçekleştirmiştir. Knidos'ta kazı çalışmaları 2012 
yılından beri ise Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ertekin M. Doksa-
naltı tarafından sürdürülmektedir.  



DERVİŞ OZAN TOZLUCA – SONGÜL SÖZEL 

 

 382 

(Herod. I.144). Sonraki süreçte gelişimini sürdüren Knidos özellikle MÖ 

8.yüzyıl sonlarından itibaren artan kült faaliyetleri ile dikkat çekmektedir 

(Doksanaltı vd., 2018:10-11). MÖ 6.yüzyılda Knidos'un deniz aşırı ticaret faali-

yetlerinin artması sonucu kendi adına para basmaya başlamıştır (Cahn, 

1970:214).  

MÖ 6.yüzyılda Knidos'un artan ticari faaliyetleri aynı zamanda etnik, kül-

türel ve dini olarak yakın bağları bulunan Greklerle ilişkilerini artırmasıyla 

sonuçlanmıştır. Bu dönemde Knidoslular Delfi Apollon Kutsal Alanı'na bir ha-

zine dairesi inşa ettirmişlerdir. Knidosluların Delfi'ye yaptığı adaklar sadece 

hazine binası ile sınırlı kalmamış, MÖ 5.yüzyılda kutsal alana bir de lesche bi-

nası adamıştır. Bahsi geçen bu iki yapı çalışmamızın konusunu oluşturmakta-

dır (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2: Delfi Apollon Kutsal Alanı canlandırması. 1. Knidoslular Hazine 

Dairesi, 2. Lesche Binası (Scott, 2014: lev. 2). 

 

Knidoslular Hazine Dairesi 

Knidoslular Hazine Dairesi Delfi Apollon Kutsal Alanı aşağı terasta, Apol-

lon Tapınağı temenosuna giden zikzaklı kutsal yolun hemen güneyinde, ku-

zeydoğu-güneybatı yönlü olarak inşa edilmiştir (Scott, 2014:87, lev. 2). Distyle 

in antis planlı yapı 5.13 X 6.6 m. boyutlarında olup, yapının ön cephesi karyadit 
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şekilli sütunlar taşımaktadır (Dinsmoor,1913:5; La Coste-Messeliere, 1943: 

319;  Dinsmoor, 1975: 138-139) (Fig. 3). Yapıdan günümüze çok az bir bölü-

mü ulaşmıştır. Hazine binası oldukça pahalı bir malzeme olan Paros merme-

rinden yapılmıştır. Bu bakımdan Knidoslular Hazine Dairesi sadece Delfi'de 

değil, tüm Kıta Yunanistan'daki tamamen mermerden yapılmış ilk yapıdır (La 

Coste-Messeliere, 1943: 319; Scott, 2014: 87). Yapının kısmen de olsa günü-

müze ulaşmış yazıtlı blokları Knidosluların yapıyı ve heykellerini Apollon Pyt-

hian'a adadığını göstermektedir (La Coste-Messeliere, 1943: 319; Salviat, 

1977: 29).  

 
Fig. 3: Knidoslular Hazine Dairesi'nin planı. 

 

Yapının ön cephesinde bulunan ve iki tane olduğu bilinen karyaditlerden 

günümüze sadece bir tanesi ulaşmıştır. Karyaditin tahmini toplam yüksekliği 

3.24 m olarak hesaplanmıştır. Sütun olarak kullanılan bu heykelin, sütun başlı-

ğı kısmı 34.9 cm, başlığı olan kalathosu 30,4 m ve heykelin kalanın ise 2,59 m 

olduğu önerilmektedir. Heykel Arkaik Dönem korelerinin tipik bir örneğidir. 

Ayakta durur halde verilmiş heykelin bir eli serbest bir şekilde baldır üzerin-

den kıyafeti/chitonun tutar halde diğer elide dirsekten bükülerek göğüs hiza-

sına verilmiştir. Heykelin sağ eliyle tutuğu chitonu elde ufak bir kumaş topu 

haline gelmiştir. Harekete bağlı olarak heykelin kıyafetinde kazıma çizgilerle 

verilmiş kumaş kıvrımları verilmiştir. Bu bakımdan heykel Ege Adaları ve Batı 

Anadolu Koreleri ile benzer özellikler gösterir (Fig. 4 ve 5).  
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Fig. 4 ve 5: Hazine binasına ait karyadit (La Coste-Messeliere, 1943: lev. 

55 ve 57) 

 

Heykelin yüzünde arkaik gülümseme bulunmaktadır. Heykelin saçları 

alın ortasında iki yana ayrılmış ve alın üzerinde yarım daire şeklinde, ince ka-

zıma çizgilerle detaylandırılmış saç bukleleri bulunur. Bu bukleler özellikle 

şakaklar üzerinde kabartma halde işlenmiş spiral şekilli buklelere dönüşür. 

Şakaklardan sonra ise bu bukleler her iki kulağın arkasından atılarak omuzlar 

üzerinden üçer bukle halinde göğüslere doğru sarkıtılmıştır. Kulak anatomik 

olarak yanlış yerde bulunmaktadır. Başı bir bant/stephane çevreler ve bu 

sptehane üzerinde bulunan delikler olasılıkla metal bir diademin ya da süsle-

menin başa aplike edildiğini gösterir. Bu stephane üzerinde yer alan kalathos 

isimli başlıkta ise kutsal saç stili ile verilmiş olasılıkla rahip ve rahibeler betim-

lenmiştir (Fig. 6 ve 7). Heykel genel duruş biçimi, saç yüz betimleme stili ve 

kıyafet kıvrımları dikkate alındığında MÖ 550'li yıllara tarihlenir (La Coste-

Messeliere, 1943: 319-320, Lev. 55-59).  

  
Fig. 6 ve 7: Karyaditin yüz ve kalathos detayı (La Coste-Messeliere, 

1943: lev. 58-59). 
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Lesche Binası 

MÖ 5.yüzyılda Delfi Apollon Kutsal Alanı'na Grek kentleri tarafından ya-

pılan adaklar sadece heykellerle sınırlı kalmamış, Apollon Tapınağı'nın kuze-

yinde yeni bir teras düzenlenmiştir (Scott, 2014: 128). Hiç şüphesiz yeni dü-

zenlenen terasta bulunan en ilginç yapı Knidoslular tarafından yaptırılan ve 

döneminin en ünlü ressamlarından biri olan Polygnotos'un duvarlarını süsle-

diği lesche binasıdır. Günümüzde oldukça az bir kısmı ulaşan yapıyı süsleyen 

duvar resimleri hakkında bilgileri Pausanias'tan almaktayız (Pausan. 10.25-

31). Lesche binası Fransız arkeologların 1892 - 1901 yıllarında yaptığı kazı 

çalışmalarında gün yüzüne çıkartılmıştır (Scott, 2014: 269-273). Pausanias 

(Pausan. 10.25.1) Lesche'nin toplantı, konuşma, dinlenme ve düşünme yeri 

işlevleriyle kullanıldığını söylemektedir. 

Yapının inşa edildiği terasın bir bölümü anakayanın tıraşlanması ile dü-

zeltilmiş ve destek duvarlarının bir bölümü kısmen ayaktadır. Teras'ın ölçüleri 

20.05 X 13.25 m. olup, yapı ile terasın uç bölümü arasında yaklaşık 3.35 m'lik 

bir boşluk bulunmaktadır (Tomlinson, 1980:224-225). Kazı çalışmaları sonucu 

keşfedilen duvar blokları yapının kuzeybatısı ve güneydoğusuna aittir. Elde 

edilen bu bilgiler sonucu yapının iç bölümünün 17.20 X 7.6 - 8 m. boyutlarında 

olduğu tahmin edilmektedir (Tomlisnson, 1980: 225; Kebric, 1983: 1; Stans-

bury-O'Donnel, 1989: 205, dn. 6). Yapının güneydoğusunda bulunan bloklar 

MÖ 4.yüzyılın ikinci yarısında Lesche Binası'nın ciddi bir tahribat ve tadilat 

geçirdiği anlaşılmakta hatta Pausanias'ın gördüğü resimlerin Polygnotos'un 

MÖ 5.yüzyılın ilk yarısında süslediği orijinal resimler olmayabileceği öneril-

mektedir (Jacquemin ve Laroche, 2012: 97).  

Knidosluların Lesche Binası kutsal alanın kuzeyindeki konumu sebebiyle 

alt teraslarda yer alan Apollon Tapınağı, Siphnoslular Hazine Binası, Atinalılar 

Hazine Binası ve Plataea savaşı sonrası dikilen yılanlı-tripod gibi önemli anıt-

lara kuş bakışı görüş sağlamaktaydı. Bunların yanı sıra Polygnotos'un boyadığı 

duvar resimleri yapıyı ziyaretçiler açısından çekici kılan bir diğer etmendi 

(Scott,2014: 119-138) (Fig. 8 ve 9). Pausanias'ın detaylı tarifleri sonucu yapı-

nın ana odasında Polygnotos'un resimleri için iki ana mitolojik olayı Iliupersis 

(Truva'nın Yağmalanması) ve Nekyia (Odyseus'un Yeraltı Dünyasını Ziyareti) 

sahnelerini işlemiştir (Stansbury-O'Donnell, 1989: 203: Stansbury-O'Donnell, 

1990: 213). Pausanias'a göre (Pausan. 10.25.2) Iliupersis sahnesi leschenin 

duvarlarının neredeyse yarısını kaplamakta ve yaklaşık 70 figür barındırmak-

taydı. Sahnenin kapladığı alan ise 24.2 m.'den fazla olmamalıdır. Pausanias 

sahnelerde betimlenen figürlerin insan boyutlarında ve iki seviyede resmedil-

diğinden bahseder. Bu boyuttaki figürlerin betimlenmesi için ise en az 4 m. 

yüksekliğindeki panellere ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Ayrıca sahne-
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lerde hem betimlenen figürlerin üst üstte binmemesi hem de dönem vazo re-

simciliğinde ve Pausanias'ın ifade ettiği altar, şehir surları ve gemi gibi diğer 

detayların verilebilmesi için daha fazla alana ihtiyaç duyulmuş olmalıydı  

(Stansbury-O'Donnell, 1989: 204 - 205, fig. 1 ve 2). Pausanias duvar resimleri-

ni tanımlarken kuzey duvarının ortasından anlatımına başlar, Iliupersis sahne-

sinin sağ tarafta doğu duvarı boyunca devam ederken kapıda sonlandığından 

bahseder. Diğer tarafta, sol tarafa doğru, Nekyia sahnesi tanımlar ve sahneyi 

yine kapıda sonlandırır (Pausan. 10. 28. 1; Stansbury-O'Donnell, 1999: 179). 

Pausanias sahnelerin birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatımında ise yukarısın-

da, aşağısında ve yanında ifadelerini kullanmaktadır. Araştırmacılar Polygno-

tos'un resmettiği ve günümüze ulaşmayan sahnelerin rekonstrüksiyonunu 

yaparken Pausanias'ın belirttiği vertikal perspektif ve gelişmemiş manzara 

kullanımı sebebiyle Niobidler ressamının stil özelliklerinden faydalanırlar. 

Plinius (Plin. 35.35) Polygnotos'un transparan kumaşlar, renklendirilmiş saç-

lar, açık ağız, dişlerin gösterilmesi ve konsantrasyon ifadesi gibi resim sanatına 

bir çok yenilik getirdiğini belirtir. Kısacası Plinius'un ifadelerinden Polygno-

tos'un figürleri aksiyon/hareket anında betimlediği anlaşılmaktadır.  

 

 

 
Fig. 8 ve 9: Polygnotos'un Iliupersis sahnesinin canlandırılması (Stans-

bury-O'Donnell, 1989: fig.1) ve Lesche Binası duvar resimlerinin konu bakı-

mından planı (Stasbury-O'Donnell, 1990: fig. 1) 
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 Lesche'nin güney duvarında olduğu düşünülen kapı ve nasıl aydınlatıl-

dığı problemlidir. J. Pouilloux Lesche'nin kuzey duvarı ile iki yan kısa duvarı-

nın bütün olduğunu ve kapının güney cephede yer aldığını önerir. Ayrıca re-

simlerin bulunduğu ana mekana daha önce yapılan fener çatı rekonstrüksiyon 

önerisine de karşı çıkar (Pouilloux, 1960: 132-134; Stansbury-O'Donnell, 

1989: 205, dn. 10). Ancak A. Jacquemin ve D. Laroche terasın ve yapının inşa 

edildiği dönemde terasa güney yönden erişimin olmadığı ve terasa giden mer-

divenlerden dolayı girişin batı yönünde olması gerektiğini önerir. Bununla 

beraber A. Jacquemin ve D. Laroche terasın manzarası dolayısıyla yapı kapısı-

nın güney yönünde olduğu düşüncesinin modern bir yaklaşım olduğunu ve 

Plutarchos'un ifadelerinden dolayı yapıda Polygnotos'un resimlerinin bulun-

duğu odaya bir kaç farklı kapıdan girilerek ulaşılması gerektiğini ileri sürer ve 

yapının üç farklı rekonstrüksiyonunu önerir (Jacquemin ve Laroche, 2012: 

100-101, dn. 58, fig. 7 ve 8) (Fig. 9 ve 10).  
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Fig. 9 ve 10: Lesche Binası plan ve rekonstrüksiyon önerileri (Jacquemin 

ve Laroche, 2012: fig. 7 ve 8) 

 

Sonuç 

MÖ 6.yüzyıl Knidos'un hem ticari hem de ekonomik olarak geliştiği 

önemli bir yüzyıl olmuştur. Knidos çoğunlukla Aphrodite kültüyle ilişkilendi-

rilse de, Delfi'deki Apollon Kutsal Alanı'na Knidosluların yaptırdığı Hazine Bi-

nası ve bir Knidos kolonisi olan Liparililerin kutsal alana adadığı Leto, Artemis 

ve Triopas'ı betimleyen heykel adağı Knidosluların Delfi ile olan uzun soluklu 

bağlarını gösterir niteliktedir (Kebric, 1983: 4). Bilindiği üzere Triopas Apol-

lon'un torunu ve Knidos'un efsanevi kurucusudur (Diod. 5.61.3). Triopas adına 

kurulmuş bir kutsal alan olan Triopion hem Knidoslular hem de Knidos etra-

fındaki diğer Dor yerleşimleri açısından oldukça önemli bir Apollon kült mer-

keziydi.  

Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden ötürü Knidosluların Kıta Yunanis-

tan'daki tamamen mermerden yapılmış ilk yapı olan Hazine Dairesi ve duvar-

larını döneminin en ünlü ressamlarından biri olan Polygnotos'a boyattıkları 

lesche binası gibi pahalı yapıları Delfi'de adamaları tesadüf değildir. Knidoslu-

ların Delfi'ye yaptıkları bu yatırımlar sadece dini ve kültürel ilişkiler olmayıp, 

bazı siyasi ve politik nedenlerde içermekteydi.  

Bilindiği üzere MÖ 6.yüzyılda öncelikle Batı Anadolu'daki kent devletleri 

ve sonrasında Kıta Yunanistan büyük bir Pers tehdidi altındaydı. Knidos bu 

dönemde Delfi'de maliyeti oldukça yüksek hazine binasını inşa ederek hem 

zenginliğini hem de batıdaki akrabalarıyla kültürel, siyasi ve ticari bağlarını 
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güçlendirmiş oldu. Harpagos'un önderliğindeki Pers ordusunun Batı Anado-

lu'ya gelmesiyle birlikte artan Pers işgal tehdidine karşın Knidoslular yarıma-

dalarının en ince yeri olan Balıkaşıran mevkiini keserek yarımadayı adaya çe-

virmek istemişlerdir. Ancak Knidoslular bu hırslı projelerine başladıklarında 

zorluklarla karşılaşırlar bunun üzerine Delfi'deki bilici Pythia'ya danışırlar; 

"Kıstak ne kale ister ne kazılmak, Zeus isteseydi bu kayayı ada yapmaz mıydı?" 

cevabını alarak projelerinden vazgeçerler (Tuna, 2012: 13, Doksanaltı vd., 

2018: 12).  

Böylelikle tarihi boyunca hiç bir zaman askeri bir güç olmayan Knidoslu-

lar Pers egemenliğine karşı gelmeyerek şehirlerini olası bir tahribat ve yağma-

dan korurken, aynı zamanda bu işgali dini bir sebebe bağlayarak batıdaki ak-

rabalarıyla ilişkilerine zarar vermemiş oldu.  

Greko-Pers savaşları ile birlikte yeniden değişen siyasi duruma karşı 

Knidoslular politik açıdan yine kendilerini iyi bir konuma getirmiştir. Batı 

Anadolu'nun siyasi dengelerinin değiştiği MÖ 5.yüzyılda oluşturulan Attik - 

Delos deniz birliğine üye olan Knidos, bu birliğin lideri konumundaki Atina'nın 

Perslere karşı oluşturduğu askeri sefere de Greklerin yanında katılarak ayak 

uydurmuştur. Knidosun bu desteği sadece maddi ve askeri olmakla kalmamış 

Atinalı komutan Kimon'un liderliğindeki askeri gücün kenti ve kentin limanla-

rını üs olarak kullanmasına izin vererek pekiştirmiştir.  

MÖ 467 yılında Greklerin Eurymedon'da Persleri yenmesi ile birlikte Ege 

Adalarındaki ve Batı Anadoludaki Grek kent devletleri üzerindeki Pers baskısı 

sona ermiştir. Bu zaferin hemen ardından Knidoslular yeni siyasi konjektüre 

ayak uydurmak hem de batıdaki akrabalarıyla olan ilişkilerini yeniden pekiş-

tirmek için yine maliyet bakımından oldukça pahalı bir yapı olan Lesche bina-

sını Delfiye adamıştır.  
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Özet 

Tıbbi hatalar tüm dünyada önemli bir mortalite ve morbitide nedeni olmaya 

başlamıştır. İlaç hataları, dünya çapında hasta güvenliğini tehdit eden en büyük tıbbi 

hata bileşenidir. Tıbbi hata nedeni olan tüm ilaç hataları önlenebilir olsa da “bir ilaçla 

ilgili tıbbi müdahalelerden kaynaklanan yaralanmalar” olarak tanımlanan Advers İlaç 

Olaylarının %28'i önlenebilmektedir.  Eczacılar bu ilaç hatalarının da %50'sini önle-

mede önemli bir rol oynayabilmektedir. Birçok uluslararası sağlık kurumu ve kuruluş-

ları tıbbi hatalardan kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve hasta güvenliği bi-

lincinin iyileştirmesi için hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasını etkili bir strateji 

olarak savunmaktır. Bu doğrultuda Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı (AHRQ), sağlık 

kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin hasta güvenliği algısının değerlen-

dirmesini ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayan çeşitli anketler geliştirmiş-

tir.  Kuruluşlar öncelikle bu tür anketleri kullanarak çalışanların güvenlik kültürü du-

rumlarını değerlendirerek güvenilirliği artırmaya çalışabilirler. Bu kapsamda eczanede 

çalışan personelin hasta güvenliği kültürü perspektiflerini anlamak bu konuda hasta 

güvenliğinin sağlanması kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu birimlerde çalışan personelin 

hasta güvenliği kültürü algılarının belirlenmesi hasta güvenliği konusunda güç alanla-

rının ve iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesinde yardımcı olabilir. Bu bilgi-

ler doğrultusunda bu çalışma ile eczanelerde çalışan personelin hasta güvenliği kültü-

rü algısını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, ilaç hataları, hasta güvenliği, hasta güvenliği 

Kültürü, eczane, eczane çalışanları 

                                                           
1 Bu derleme Sümeyye Hatice KURT tarafından hazırlanan “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği'nin 
Türkçeye Uyarlanması: Eczane Çalışanları İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" adlı tez çalış-
masından üretilmiştir. 
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Abstract 

Medical errors have become an important cause of mortality and morbidity all 

around the World. Medication errors are the largest component of medical errors that 

threaten patient safety worldwide. Although all medication errors that cause medical 

errors can be prevented, 28 % of Adverse Drug Events defined as “injuries caused by 

medical interventions related to a drug” can be prevented. Pharmacists can play a 

significant role in preventing 50 % of these medication errors. Many international 

health institutions and organizations advocate creating a culture of patient safety as an 

effective strategy to minimize losses from medical errors and improve patient safety 

awareness. In this direction, the Health Research and Quality Agency (AHRQ) has de-

veloped various surveys that enable the evaluation of patient safety perception of all 

staff working in health institutions and organizations and the improvement of health 

services. Organizations may try to increase reliability by evaluating the safety culture 

of employees by using such surveys first. In this context, understanding the patient 

safety culture perspectives of the staff working in the pharmacy is critical to ensuring 

patient safety in this regard. In addition, determining the patient safety culture percep-

tions of the staff working in these units can help to identify areas of strength and areas 

that need improvement in patient safety. In line with this information, this study was 

conducted to evaluate the perception of patient safety culture of the staff working in 

pharmacies. 

Keywords: Medical errors, medication errors, patient safety, patient safety cul-

ture, pharmacy, pharmacy employees. 

 

Giriş 

Tıp Enstitüsü’nün (The institute of Medicine-IOM) 1998 yılı raporunda; 

dünyada her yıl 44.000 ila 98.000 arasında insanın tıbbi hatalar nedeniyle öl-

düğü bildirilmiştir. Aynı raporda tıbbi hatalardan kaynaklanan ölüm nedenleri 

arasında ilaç hataları beşinci sırada yer almaktadır (Institute of Medicine, 

2000). Tıp Enstitüsü’ne göre, ilaç hataları en az 1,5 milyon kişiyi yaralamakta-

dır ve sadece hastanelerde meydana gelen ilaç hatalarını tedavi etmek amacıy-

la katlanılan tıbbi maliyetler ise yılda yaklaşık 3,5 milyar dolardır ( Institute of 

Medicine, 2006). İlaç hatası oranı hastaneye yatırılan hastaların %2 ila 14'ü 

arasında değişmektedir. İlaç hatalarının yılda 7000 hastayı öldürdüğü ve ABD 

ve Birleşik Krallık'taki 20 hastaneye yatıştan yaklaşık birinin ilaç hataları ile 

karşılaştıkları tahmin edilmektedir (Williams, 2007).  İlaç hatalarının evrensel 

olarak bildirilmediği düşünüldüğünde (Sanghera et al, 2007), ilaç hatalarının 

insidans oranının daha da yüksek olduğu düşünülmektedir. 
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İlaç hatası 'ilaçların uygunsuz kullanımına veya hastaya zarar vermesine 

neden olabilecek önlenebilir herhangi bir olay' olarak tanımlanmaktadır (Insti-

tute of Medicine 1999). Tıbbi hata nedeni olan tüm ilaç hataları önlenebilir 

olsa da “bir ilaçla ilgili tıbbi müdahalelerden kaynaklanan yaralanmalar” ola-

rak tanımlanan Advers İlaç Olaylarının %28'i önlenebilmektedir.  Eczacılar bu 

ilaç hatalarının da %50'sini önlemede önemli bir rol oynayabilmektedir (Alsa-

leh et al, 2008).  

Birçok uluslararası sağlık kurumu ve kuruluşları tıbbi hatalardan kay-

naklanan kayıpların en aza indirilmesi ve hasta güvenliği bilincinin iyileştir-

mesi için hasta güvenliği kültürünün oluşturulmasını etkili bir strateji olarak 

savunmaktır. Sağlık sektöründe de tıbbi hatalardan kaynaklanan kayıpların en 

aza indirilmesi, ayrıca hasta ve çalışanın güvenliğini tehdit eden olayların izle-

nip kayıt altına alınarak hasta güvenliği bilincinin oluşturulması konusu son 

dönemlerde giderek önem kazanmış ve Hasta Güvenliği Kültürü kavramı Tür-

kiye’de tartışılan konulardan biri olmuştur (Dursun ve ark., 2010). Hasta gü-

venliği kültürü, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değe-

ri olarak kabullenilmesidir (Cooper, 2000; Pizzi et al., 2001; Carayon,2006). 

Hasta güvenliği kültürü hata bildirimlerinde şeffaflık, tıbbi hataların önlenme-

sinde sistematik bir yaklaşım ve dürüstlük olarak tanımlanmaktadır (Gallagher 

et al., 2006).  Sağlık kurumlarında yapılan tıbbi hataların sorumluluğunun 

alınması ve bu hatalardan ders çıkarılması ile güvenli bir sistem oluşturularak 

tehlikeler önlenecektir (Bonner, et al, 2008). Sağlık hizmetlerine bağlı hatala-

rın önlenmesi ve bu hataların neden olduğu hasta hasarlarının yok edilmesi 

veya azaltılması (Akalın, 2005) olarak ifade edilen hasta güvenliğinin örgütler-

de sağlanması, hasta güvenliği kültürünün oluşmasına bağlıdır. Bu nedenle 

hasta güvenlik kültürü, üzerinde önemle durulması gereken bir kavramdır. 

Sağlık sektöründe gerek insani gerekse de maddi anlamda önemli kayıplara 

neden olan bu durumun önlenmesi için, sağlık kurumlarında etkin bir güvenlik 

kültürünün sağlanması ve geliştirilmesi yönündeki çalışmalar son yıllarda 

önemli bir ağırlık kazanmıştır. 

Sağlık kuruluşlarında var olan kültürü türünü ölçmek ve anlamak, güçlü 

ve eksik alanları belirlemek için son on yılda çerçeveler, anketler ve değerlen-

dirme araçları tasarlanmıştır (Nieva ve Sorra, 2003;  Ashcroft et al., 2005; Sing-

la et al, 2006; Weingart, 2014;  Morello, 2013). Eczanelerde güvenlik kültürü-

nün değerlendirilmesi son zamanlarda gelişmeye başlamakla birlikte eczane-

lerde kullanılan yöntem ve araçların tutarlılığının daha fazla detaylandırılması 

gerekmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda hastane eczaneleri genel 
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hastane temelli güvenlik kültürü değerlendirmelerine dahil edilmiştir (Singer 

et al, 2003; Helins et al, 2007; Sorra ve Nieva, 2003; Kanse et al, 2006) . Birkaç 

çalışma, topluluk eczanelerinde güvenlik kültürünü değerlendirmek için anket 

araçlarının geliştirilmesini açıklamaktadır. İngiltere'de Manchester Hasta Gü-

venliği Değerlendirmesi personelin güvenlik kültürü olgunluk düzeylerini 

kendi kendine bildirmesini sağlamak amacıyla birinci basamakta kullanılmak 

üzere anket geliştirilmiştir (Parker et al, 2002) ve daha bu anket toplum ecza-

nelerinde kullanılmak üzere eczanelere uyarlanmıştır ( Royal Pharmaceutical 

Society of Great Britain 2008). Ashcroft ve Parker topluluk eczanelerinde çalı-

şan eczacılara yönelik güvenlik kültürünü ölçmek için bir anket oluşturmuş-

lardır (Ashcroft ve Parker, 2009). Güvenli Ecza Uygulamaları Enstitüsü (ISMP) 

tarafından geliştirilen anket, toplum eczaneleri de dahil olmak üzere farklı 

kurumlarda, ilaç güvenliği uygulamalarını değerlendirmek ve bir kuruluşun 

sonucunu benzer kuruluşların toplam deneyimiyle karşılaştırma imkanı sağ-

lamak için kullanılmaktadır ( Institute For Safe Medication Practice). Bu araç-

ların varlığına rağmen, toplum eczanelerinde güvenlik kültürünün değerlendi-

rildiği bugüne kadar hiçbir bilgi yayınlanmamıştır. Sağlık Araştırma ve Kalite 

Ajansı (AHRQ), sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin hasta 

güvenliği algısının değerlendirmesini ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini 

sağlayan çeşitli anketler geliştirmiştir.  Kuruluşlar öncelikle bu tür anketleri 

kullanarak çalışanların güvenlik kültürü durumlarını değerlendirerek güveni-

lirliği artırmaya çalışabilirler. Bu kapsamda eczanede çalışan personelin hasta 

güvenliği kültürü perspektiflerini anlamak bu konuda hasta güvenliğinin sağ-

lanması kritik öneme sahiptir. Ayrıca bu birimlerde çalışan personelin hasta 

güvenliği kültürü algılarının belirlenmesi hasta güvenliği konusunda güç alan-

larının ve iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesinde yardımcı olabilir. 

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışma ile eczanelerde çalışan personelin hasta 

güvenliği kültürü algısını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.  

 

Eczaneler ve Olası Hata Nedenleri 

Eczaneler hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada 

kullanılan ilaçların hazırlandığı ve hastaya sunulduğu yerlerdir. Eczacılar ve 

Eczaneler Hakkında Yönetmeliğinde belirtildiği gibi eczacılık mesleği; ilacın 

analizlerinin yapılmasını, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkililiği 

ve maliyeti bakımından gözetimini; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite gü-

venliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların 

bilgilendirilmesini ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyet-
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leri yürütülmesini gerektirir. Eczaneler doğrudan sağlık hizmeti sunan sağlık 

kuruluşlarıdır. İlaç endüstrisindeki teknolojik gelişmelere ve değişimlere bağlı 

olarak eczacının tüm dünyadaki rolü “ilaç merkezli” bir konumdan “hasta mer-

kezli ” bir konuma doğru hızla değişmektedir (Wiedenmayer, 2006).Bu deği-

şim eczacıların hastalara ilaç ve tedavileri hakkında daha ayrıntılı bilgiler ver-

melerini beraberinde getirmiştir ve eczacılara yeni sorumluluklar yüklenmiştir 

(Ahmet Akıcı, Ocak 2009).‘’Eczacı özel bir eğitim almış, ilacı hazırlama sanatını 

bilen ve ilacı veren kişidir’’ (Toklu, 2015). Eczacılar hekimin yazdığı ilacı öner-

diği dozda vermekle ve kullanım şekline uygun olarak tarif etmekle sorumlu-

durlar. Bu durum hastanın yeniden sağlığına kavuşmasını sağlamak açısından 

son derece önemlidir. Burada yaşanabilecek hata veya ihmaller hasta güvenli-

ğini olumsuz etkiler. 

Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık 

hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının azaltılması veya 

ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir (Ovalı, 2010).Hasta güvenliği kav-

ramı sağlık kuruluşlarının son dönemde titizlikle üzerinde durduğu bir konu 

haline gelmiştir. Hasta güvenliği, bireyin sağlık kuruluşuna başvurduğu andan 

son basamak olan eczanelerden ilaç teminine dek geçen süreci kapsar. Muaye-

nesi veya hastanede yatışı son bulan hastalar doktorun reçete ettiği ilaç ile 

eczaneye başvururlar. Eczacı doğru hastaya, doğru ilacı, doğru doz ve doğru 

veriliş yöntemiyle hangi saatlerde kullanacağını ve ne zamana kadar kullan-

ması gerektiğini açıklamakla yükümlüdür. Bu süreci başarılı tamamlamak çok 

önemlidir. Bu sürecin faydalarından bahsetmek gerekirse: 

 Hastaların tedavileri planlanan seyrinde devam eder ve iyileşme süreç-

leri aksamaz. 

 Tıbbi hata oranları azalır. Tıbbi hatalar sağlık hizmeti sürecinde kasıtlı 

olmayan ve beklenilmedik bir şekilde meydana gelen süreçten sapma durum-

larıdır (Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, 2013). 

 Tıbbi hataların yol açacağı gereksiz ve fazladan ilaç kullanımının önüne 

geçilir. 

 Ülke ekonomisinin ilaçlara ayırdığı bütçede azalma görülebilir. 

 Ülkemizde tıbbi hatalara bağlı ölümlerin sayısı net belirlenememiş ol-

makla birlikte (Er & Altuntaş, 2016)  hatalar önlendiğinde ölümler azalacaktır. 

 Hatalı ilaç kullanımlarının sonucu olarak doğabilecek kısa vadede şok, 

zehirlenme vb. uzun vadede sakatlanmalar, organ hasarları vb. gibi durumlar 

hastane yatışlarını gerektirir. Bu yönüyle tıbbi hatalar sağlık tesislerine tekrar 

başvurmayı beraberinde getirebilir. 
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Eczacının temel görevleri şunlardır (Toklu, 2015): 

 İlaç sağlamak 

 İlaç dağıtımı 

 İlaç önerme 

 İlaç izleme / Hasta takibi 

 Hekimle iş birliği 

 Hasta uyumu 

 Hasta eğitimi 

 Toplumdaki genel ilaç kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi. 

İlacın hastaya sunum süreci için eczacının dikkatli ve tedbirli olması ge-

rekir. Ancak bir eczanede işler ne kadar titizlikle yapılırsa yapılsın her zaman 

olası hataların ortaya çıkma ihtimali vardır. Bunlar (Toklu & Dülger, 2011): 

 • Reçetenin ya da teşhisin hatalı olması 

 • Dolaptan yanlış ilaç verilmesi 

 • Doz hatası 

 • Özellikle majistral ilaçlarda ambalaj ya da etiket hatası veya eksikliği 

 • Hazırlanan ilacın terkibinde hata 

 • Eksik/ fazla kutu sayısı 

 • Kutunun üzerine eksik/ yanlış bilgi yazılması veya yazılmaması 

 • Uyum eksikliği 

 • Hastalık süreci hakkında yetersiz bilgi 

 • Eczacının hastayla ilaçları hakkında konuşacak zamanın olmaması 

 • Hastayla eczacı arasında iletişim eksikliğidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, ilaç reçete etme hakkı sadece tıp doktorlarına 

aittir. Bununla birlikte, eczacılar reçete taramasında önemli bir rol oynamak-

tadır. Reçete tarama, hasta güvenliğini arttırırken ilaç hatası riskini en aza in-

dirir. Ancak, reçete taraması sırasında da hatalar yapılabilir  (Sivanandy P, 

2016; 10: 1317-1325). 

Buna göre eczanelerde hataları önlemeye yönelik hasta güvenliği yakla-

şımları ve birtakım öneriler şöyledir:  

• Reçetenin incelenmesi, varsa yanlışlıkların tespit edilmesi ve hastanın 

ilaçları uygun şekilde kullanabilmeleri için bilgilendirilmesi eczacının görevi-

dir (Toklu & Dülger, 2011). Bu nedenle reçeteler dikkatli incelenmesi gerekli 

kayıtlar tutulmalıdır. Eczacı gerekli durumlarda reçeteye yönelik bilgiler konu-

sunda hekimle iş birliği ve iletişim içerisinde olmalıdır.  

• Hastanelerde yaşanan yoğunlukların hekimlerin çalışma temposunu 

etkilemesiyle hastalara ilaç kullanım bilgileri gereğinden az aktarılıyor olabilir 
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ve bu durumda eczanelerde ilaca yönelik bilgiler eksiksiz verilmelidir. İlacın 

içeriği, kullanım şekli-sıklığı, yan etkileri ve saklama koşulları gibi önemli de-

tay bilgiler hastaya verilmelidir. 

• Hasta eğitimi, ilaçların doğru kullanımı ve ilaçlardan maksimum yarar-

lanım noktasında oldukça önemlidir. Eczacı sözlü ve gerekirse yazılı eğitim 

yöntemleri kullanarak hastaları eğitmelidir. Hasta eğitiminde iletişim teknikle-

rini en iyi şekilde kullanmak ve hastadan geri bildirim almak faydalı olacaktır. 

•  Eczacılar, kronik hastaları olan hastalarının ilaç takibini yapmalıdır. 

İlaçların kullanılmaya başlanmasından bir sonraki ilaç yazdırma/muayene 

tarihine dek arada geçen sürede ortaya çıkan etki, yan etki ve hastanın reçete-

siz kullandığı ilaçlar konusunda eczacı sorumluluğu almalı; gerektiğinde karşıt 

etki bildirimi yapmalı, hatta mümkün olduğu kadar düzenli takip yapmalıdır 

(Toklu, 2015). 

• Eczanelerde günlük iş akışını etkileyen çeşitli unsurlar bulunur. Çalış-

ma ekibinin birbiriyle olan uyumu, çalışanların sayısının yeterliliği, gün içinde 

uygun dinlenme molalarının verilebilmesi, çalışanların izin ve haklarını uygun 

koşullarda kullanması, çalışma saatlerinin makul oluşu ve yeterli ücret alabil-

meleri iş motivasyonlarını etkileyen dolaylı etmenlerdir. Dolayısıyla iş tatmini 

yüksek olan çalışanların daha başarılı iş yaşamı sürdürdüğü tahmin edilmek-

tedir. 

• Eskiden tedavisi mümkün olmayan pek çok hastalığın tedavi edilebilir 

hale gelmesi, daha etkili ve güvenli olan yeni ilaç türlerinin geliştirilmesi, ilaç 

tüketiminde hızlı bir artışı beraberinde getirmiştir. Bu durum ilacın akılcı ve 

doğru seçiminin önemini artırmış ve akılcı ilaç kullanımı kavramı ortaya çık-

mıştır (Yılmaztürk, 2005). Günümüzde ilaç piyasası sürekli değişen ve hızlı 

gelişen bir sektör haline gelmiştir. Eczanelerin yeni gelişmeleri takip etmeleri 

ve değişimlere ayak uydurmaları gerekmektedir. 

• Eczacının yanı sıra tüm eczane çalışanlarının (eczane kalfası, eczane 

stajyer öğrenci gibi) eğitimli, bilgili, donanımlı, araştırmacı, iletişim becerisi 

yüksek kişilerden oluşması önemlidir. Bu alanlarda eksikliklerini fark eden 

çalışanların bireysel veya kurumsal eğitimlerle daha donanımlı hale gelmesiyle 

başarı düzeylerinde artış görülebilir. 

 

Eczanelerde Hasta Güvenlik Kültürüne İlişkin Literatür Taraması 

Bu bölümde Türkiye’de ‘’eczanelerde hasta güvenliği kültürü’’ alanında 

yapılacak olan çalışmalara yol göstermek amacıyla literatürdeki çalışmalar 

incelenmiştir.  İncelenen çalışmalar çalışma adı, çalışmada kullanılan ölçüm 

aracı, örneklem ve büyüklüğü ve çalışma sonuçları şeklinde aşağıda belirtil-

miştir. 
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Çalışmanın Adı: ‘’Evaluation of patient safety culture among Malaysian 

retail pharmacists: Reported survey results" (P. Sivanandy ve ark. – 2016) -

Malezya 

Kullanılan Ölçüm Aracı: AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi  

Örneklem ve Büyüklüğü: 417 eczacı 

Çalışma Sonucu: Personel eğitiminin, becerilerinin, hasta danışmanlığın-

daki iletişimin ile vardiyalar arasındaki iletişimin olduğu mevcut perakende 

eczanelerde a daha az hatalar olduğu ortaya koyulmuştur. Eczacılara hasta 

güvenliğinin önemi ve esasları konusunda eğitim verilerek hasta güvenliği ile 

ilgili genel algı geliştirilmelidir. 

 

Çalışmanın Adı:’’ Assessment of Pharmacy Department Patient Safety 

Culture with the Use of Validated Work Environment Survey Indices ‘’(Julia E 

Rawlings -2018)  ABD-Colarado Eyaleti 

Kullanılan Ölçüm Aracı: AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi, 

Kaiser Permante (KP) Konuşma, İşyeri Güvenliği ve Öğrenme Ortamı Anketi  

Örneklem ve Büyüklüğü- 429 eczane personeli 

Çalışma Sonucu: Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi eczanelerde hasta 

güvenliğini ölçmede kullanılan bir anket olsa da tek başına geçerli görülmemiş 

ve kurumsal anketleri ‘’KP Konuşma, İşyeri Güvenliği ve Öğrenme Ortamı’’ 

anketinin de uygulanması önerilmiştir. 

 

Çalışmanın Adı: ‘’ Evaluation of Patient Safety Culture in Community 

Pharmacies’’ (Aboneh EA ve ark.-2017)ABD- Wisconsin Eyaleti 

Kullanılan Ölçüm Aracı: AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi 

Örneklem ve Büyüklüğü: 445 eczane personeli 

Çalışma Sonucu: Toplum eczanelerinin güvenlik kültürünü anlamak, güç 

alanlarının ve iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesine yardımcı olabi-

lir. Toplum eczanelerinde personel, iş baskısı ve hıza odaklanan iyileştirme 

çabaları daha iyi güvenlik kültürüne yol açabilir. 

 

Çalışmanın Adı: ‘’ Assessment of patient safety culture: a nationwide 

survey of community pharmacists in Kuwait’’ (Fatemah M. Alsaleh ve ark.- 

2018)- Kuveyt 

Kullanılan Ölçüm Aracı: AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi 

uygulanmıştır. 

Örneklem ve Büyüklüğü: 255 eczacı 
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Çalışma Sonucu: Eczanelerdeki hasta güvenliği kültürü perspektiflerini 

anlamak kritik öneme sahiptir. Güç alanların belirlenmesi iyileştirme gereken 

alanların belirlenmesine yardımcı olabilir ve bu da hasta güvenliğini artırmak 

için gerekli kararların alınmasını destekler. Mevcut çalışma, zayıflık alanlarına 

özellikle “Personel, İş Yoğunluğu ve Hız” boyutunda acil dikkat gösterilmesi 

gerektiğini göstermiştir. Eczacılar, işlerini doğru bir şekilde yerine getirmek 

için vardiyalar arasında yeterli molalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. 

 

Çalışmanın Adı: ‘’ Safety culture in a pharmacy setting using a pharmacy 

survey on patient safety culture: A cross-sectional study in China’’ ( PL Jiave 

ark.-2018)  - Çin 

Kullanılan Ölçüm Aracı: AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi 

uygulanmıştır. 

Örneklem ve Büyüklüğü: 630 eczane çalışanı 

Çalışma Sonucu: Ekip Çalışması, Personel Eğitimi ve Becerileri ile Perso-

nel, İş Yoğunluğu ve Hız’ın olumlu yanıt oranı Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı 

(AHRQ) verilerinden daha yüksek bulunmuştur. Çin'de araştırılan eczane per-

soneli arasında, kuruluşlarında hasta güvenliği kültürüne karşı olumlu bir tu-

tum olduğunu göstermiştir. Farklı hastane ve yeterlilik seviyelerindeki eczacı-

lardan alınan hasta güvenliği kültürü perspektiflerini belirlemek önemlidir, 

çünkü bu, eczane ortamlarında güvenlik kültürünü geliştirmek için eylem ka-

rarlarını desteklemeye yardımcı olabilir.  

 

Çalışmanın Adı: ‘’ Evaluation of safety attitudes of hospitals and the ef-

fects of demographic factors on safety attitudes: a psychometric validation of 

the safety attitudes and safety climate questionnaire’’ (Annika Nordén-Hägg ve 

ark.- 2010) -İsveç 

Kullanılan Ölçüm Aracı: (SAQ) Güvenlik Tutumları Anketi  

Örneklem ve Büyüklüğü: 4.090 eczane çalışanı 

Çalışma Sonucu: İsveç toplum eczanelerinde güvenlik kültürü ulusal 

araştırmasının sonuçlarının ardından, İsveççe SAQ çevirisinin ve uyarlaması-

nın tatmin edici psikometrik özellikler gösterdiği sonucuna varılabilir. SAQ 

anketinin sonucunu farmasötik sonuçlar değişkenleriyle ilişkilendirmek için, 

yani yüksek güvenlik kültürünün zamanında ve doğru dağıtım süreçleri ve 

müşteri memnuniyeti ile ilişkili olup olmadığını göstermek için daha ileri ça-

lışmalar yapılması önemlidir. Eczanelerde güvenlik kültürünü etkileyen faktör-

lerin belirlenmesi hayati önem taşır, çünkü eczanelerde güvenlik iklimini iyi-

leştirmek için alınacak önlemler hakkında kararları destekleyebilir. 
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Çalışmanın Adı: ‘’Psychometric properties of the AHRQ Community 

Pharmacy Survey on Patient Safety Culture: a factor analysis. ‘’(Ephrem A Abo-

neh ve ark.-2015)  ABD- Wisconsin eyaleti 

Kullanılan Ölçüm Aracı: AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi  

Örneklem ve Büyüklüğü: 543 eczacı 

Çalışma Sonucu: Bu çalışma ile toplum eczane ortamındaki güvenlik kül-

türüyle ilgili faktörlerin, hastaneler gibi diğer sağlık ortamlarındaki faktörler-

den farklı olabileceği bulunmuştur. Bulgular, diğer sağlık ortamlarında gelişti-

rilen kavramları bir topluluk eczane ortamına uygularken dikkatli olunması ve 

doğrulama çalışmalarının yapılması gerektiğini göstermektedir. 

 

Sonuç 

Tıbbi hataların önlenmesinde hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi 

tüm sağlık birimleri için önemli bir konudur. Bu kapsamda bir sağlık birimi 

olan eczanelerde de hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesi önemli hale gel-

mektedir. Eczanelerde çalışanlar arasında hasta güvenliği kültürü geliştirilme-

den önce eczanede çalışan personelin hasta güvenliği kültürü algısının belir-

lenmesi gerekir. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalar incelediğinde genel-

likle ölçüm aracının AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketi olduğu ve 

çalışmaya eczanede çalışan tüm personelin katıldığı görülmüştür. Ayrıca ça-

lışmalar sonucunda, eczanede çalışan personelin hasta güvenliği kültürü algı-

sını geliştirmek için çalışanların eğitimler ile becerilerini geliştirilmesi, çalışma 

şartlarını iyileştirilmesi gerektiği görülmüştür. Türkiye’de eczanelerde çalışan 

personelin hasta güvenliği kültürü algısını değerlendiren çalışma bulunma-

maktadır. Bu kapsamda eczanelerde hasta güvenliği kültürünü ölçmede en 

yaygın kullanılan ve önerilen AHRQ- Eczaneler İçin Hasta Güvenliği Anketinin 

Türkçeye uyarlanması bu alandaki yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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