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A - Tıp ve Sağlık
Çalışmaları

Gebelikte Karar Vermeye İnternetin Etkisi:
Sistematik Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KOYUN
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selma İnfal KESİM
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ÖZET: Bu derlemenin amacı, internetin gebelikte karar vermeyi nasıl
etkilediğini açıklamaktır. Bu sistematik inceleme, York Üniversitesi Ulusal
Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda
yürütülmüştür. Bu çalışma Mart - Nisan 2018 tarihlerinde yapılmıştır.
Pubmed, EBSCOhost, Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türk Medline, Web of Science,
Scopus veri tabanları taranmıştır. Makalelerin başlık, özet ve anahtar
kelimelerinde, MeSH'te (Medical Subject Headings) yer alan üç anahtar
kelime: "Pregnancy", "Decision making", "Internet" ve Türkçe karşılıkları
"Gebelik", "Karar verme", "İnternet" taranmıştır. İlk taramada 636 makaleye
ulaşılmıştır. Yinelenen makaleler çıkarılmış ve kalan makaleler dâhil etme
ölçütlerine göre incelenmiştir. Çalışma grubu sağlıklı gebe olan, derleme
haricindeki epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile çalışılmış, İngilizce
ve/veya Türkçe dillerinde yayınlanmış ve tam metnine ulaşılabilen araştırma
makaleleri araştırmaya dâhil edilmiştir. 14 makale dâhil etme kriterlerini
karşılamış ve incelemeye dâhil edilmiştir. Örneklem büyüklüğü 9 – 7 092
arasında değişmektedir. Dokuz çalışma tanımlayıcı ya da kesitsel tipte, beş
çalışma nitel tiptedir. Çalışmaların çoğu gebelerin interneti hamilelik hakkında
bilgi kaynağı olarak kullandığını bildirmiştir. Gebelik, fetüs gelişimi, doğum,
yenidoğan sağlığı, beslenme en çok ilgi duyulan konulardı. Çalışmalarda
yüksek öğrenime sahip, genç yaşta (25-35), nullipar ve primigravid olan
kadınların internetten daha fazla bilgi aldıkları bulunmuştur. Gebelikte
internet en fazla sağlık bilgisi aramak, edinilen bilgilerin doğruluğunu
değerlendirmek, gebelikle ilgili uygulama kullanımı, sosyal medya takibi,
duygusal destek aramak, tavsiye almak tecrübenin paylaşımı ve tartışma
forumlarına katılmak amacıyla kullanılmıştır. İnternette yanlış bilgiler
olmakla birlikte, ulaşılan bilgilerin çoğu doğru olarak değerlendirilmiştir.
Doğum şekli, gebelikte ilaç kullanımı, fiziksel aktivite gibi konularda internetin
kararları etkilediği rapor edilmiştir. İnternet gebelerin karar alma süreçlerini
olumlu etkilediği, farkındalıklarını geliştirdiği ve bu sürece görünür etkisinin
olduğu belirlenmiştir. Uzmanlar tarafından hazırlanan ve denetlenen internet
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bilgi sistemlerinin artması, gebelikte kanıta dayalı ve güvenilir bilgiye
ulaşmayı kolaylaştırabilir. Böylece gebelerin karar alma mekanizmalarına
katılımı ve bilgilendirilmiş onamlarının niteliği arttırılmış olabilir.
Anahtar Sözcükler: Gebelik, İnternet, Karar verme, Bilgi arama
ABSTRACT: The purpose of this review is to explain how Internet
affects decision making in pregnancy. This systematic review was carried out
in accordance with the guidelines developed by the National Institute of Health
Research at York University. This study was conducted in March - April 2018.
Pubmed, EBSCOhost, Ulakbim Medical Database, Turkish Medline, Web of
Science, Scopus databases were scanned. In the headings, abstracts and
keywords of the articles, three keywords in MeSH (Medical Subject Headings):
"Pregnancy", "Decision-making", "Internet" and their Turkish counterparts
were screened "Pregnancy", "Decision-making", "Internet" . 636 articles were
reached in the first screening. Duplicate articles were removed and the
remaining articles were reviewed according to inclusion criteria. The study
group has been studied with epidemiological research methods other than
healthy pregnant women, and the research articles published in English and /
or Turkish and full text can be accessed. 14 articles met the inclusion criteria
and were included in the review. The sample size varies between 9 - 7 092.
Nine studies are descriptive or cross-sectional, four studies are qualitative.
Most studies have reported that pregnant women use the Internet as a source
of information about pregnancy. Pregnancy, fetus development, birth,
neonatal health, nutrition were the subjects most interested. It has been found
that women who have higher education, young age (25-35), nulliparous and
primigravid have more information on the internet. The Internet was used to
seek the most health information in pregnancy, to assess the accuracy of the
information obtained, to use the application related to pregnancy, to follow up
the social media, to seek emotional support, to take advice, to participate in
the sharing of experience and to participate in the discussion forums. Although
there are false information on the Internet, most of the information obtained
has been evaluated correctly. It has been reported that the Internet affects
decisions about the type of delivery, drug use during pregnancy and physical
activity. It was determined that Internet pregnant women affected decision
making processes positively, developed their awareness and had a visible
effect on this process. Increased internet information systems prepared and
audited by experts can facilitate access to evidence-based and reliable
information during pregnancy. Thus, the participation of pregnant women in
decision-making mechanisms and the quality of their informed consent may
be increased.
Keywords: Pregnancy, Internet, Decision making, Information search
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Giriş
İnternet sağlıkla ilgili bilgi arayışı için kullanılan ana kaynaklardan biridir.
Amerika ve Avrupa'da her geçen gün internet daha fazla kullanılmaktadır 1,2.
Bilişim Teknolojilerindeki gelişmeler, bireylerin sağlığı daha etkin yönetme ve
karar alma mekanizmalarına katılma imkânı sağlamaktadır 3. Belirli hastalıklar
ya da sağlıkla ilgili sorunlar internette tıbbi bilgi aramaya karar vermede temel
belirleyiciler olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, internette sağlık
bilgisi arama davranışı, demografik özellikler, sosyoekonomik faktörler, eğitim,
meslek, internete yönelik tutumlar ve sağlık koşulları gibi birçok faktörden
etkilenmektedir 1,2. Hatalı bilgilerin yayılması ve uygunsuz kullanım gibi
potansiyel tehlikeler de dikkate alınarak, internetin sağlık açısından daha
güvenli bir şekilde kullanılmasının teşvik edilmesi gerekir 4.
Bireylerin internet üzerinden sağlıkla ilgili bilgi arama davranışlarının iki
süreci bulunmaktadır 5: (1) Bireyin sağlık kuruluşuna gitmeden önce yaptığı
araştırma süreci; Bu süreçte birey internet üzerinde hastalığına ilişkin bilgi
araştırarak sağlık kurmuna başvurma ihtiyacının olup olmadığını tespit eder.
(2) Bireyin sağlık kuruluşuna gitmesinden sonra yaptığı araştırma süreci: Bu
süreçte ise, ihtiyaç duyulan ek bilginin temin edilmesi ya da sağlık uzmanının
söylediklerinden tatmin olmama veya karşılaştırma ihtiyacı duyma durumunda
ortaya çıkan bilgi edinme sürecidir.
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2017 sonuçlarına
göre, Türkiye'de bilgisayar ve internet kullanımı 16-74 yaş grubundaki
kadınlarda sırayla %47,7 ve %58,7'dir. Her on evden sekizinde internet erişimi
bulunmaktadır.6 Aynı araştırmanın 2016 yılı sonuçlarına göre, internet
kullanıcılarının %65.9’u sağlıkla ilgili bilgi aramak için interneti kullandıkları ve
eğitim düzeyi yükseldikçe internet kullanımının da yükseldiği (üniversite
mezunlarında %90.6) belirlenmiştir 7.
Gebeler özellikle hamilelikleri sırasında ve doğumdan sonraki aylarda
bilgi arayışı içindedirler ve bilgi kaynağı olarak interneti sıkça kullanmaktadır.
Bu popülâsyonda sağlık konularında bilgi aramak için internet kullanım oranı
%70-97 arasında bildirilmiştir 8–12. Gebelerle yapılan bir çalışmada, gebelikle
ilgili bilgi arayışı, sosyal destek, blog katılımı ve sağlık profesyonellerinden
edinilen bilgilerin doğrulanması için internetin sıkça kullanıldığı belirtilmiştir.
Aynı zamanda gebelerin çoğu karar verme davranışlarında internetin etkili
olduğunu, bunun nedeni olarak sağlık personelinden yeterli bilgi alamadıklarını
ve soru sormak için yeterli vakit bulamadıklarını belirtmişlerdir 13. Bilgiye
erişim kolaylığı, anonim kullanıcı olma gibi fırsatlarla birlikte, özellikle sağlık
11
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kurumundan randevu almak veya telefonla ulaşmak zorlaştığında, internet
gebelikte cazip bir seçenek haline gelmektedir 8.
İnternet, sağlık hizmeti tüketicileri için kapsamlı bir bilgi sağlama
potansiyeline sahiptir. Annelik bakımının ayrılmaz bir parçası olan karar
vermede bilgilendirilmiş seçimler yapmak için, kadınların kanıta dayalı bilgilere
erişmesi gerekir 14. İnternet, gebe kalma, gebelik ve doğum sırasında ortaya
çıkan soruları ve koşulları müzakere eden kadınlar için önemli bir kaynak
olarak ortaya çıkmış olsa da, mevcut biyomedikal paradigmaya meydan okuyan
ve kadınların anlamlı seçimler yapmalarını güçlendiren internetin oynadığı
rolün ne olduğu belirsizliğini korumaktadır 15.
Günümüzde gebelerin bilgiye erişim için internet kullanmaları ve bu
bilgilerin karar alma süreçlerini etkilemesi kaçınılmaz bir durumdur. Gebelikte
internetin karar alma sürecine etkisinin belirlenmesi, bu dönemin daha
konforlu ve komplikasyonsuz geçirmesini kolaylaştırabilir, anne ve bebeğin
yaşam kalitelerini arttırabilir. Bu sistematik incelemenin amacı internetin
gebelikte karar vermeyi nasıl etkilediğini açıklamaktır.
Gereç ve Yöntem
Bu sistematik inceleme, York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları
Enstitüsü tarafından geliştirilen rehber doğrultusunda yürütülmüştür. Pubmed,
EBSCOhost, Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türk Medline, Web of Science ve Scopus
veri tabanları taranmıştır. Tarama sırasında, İngilizce üç anahtar kelime
"Pregnancy", "Decision making" ve "Internet" kullanılmıştır. Taramada
kullanılan Türkçe anahtar kelimeler için ise MeSH’de (Medical Subject
Headings) yer alan sözcükler ile seçilen İngilizce anahtar sözcüklerin Türkiye
Bilim terimlerindeki Türkçe karşılıkları "Gebelik", "Karar verme", "İnternet"
kullanılmıştır. Önce, ulaşılan 636 makale başlık, anahtar kelimeler ve özetlerine
göre incelenmiştir. Ardından yinelenen makaleler çıkarılmış ve kalan makaleler
çalışmanın dâhil edilme ölçütlerine göre incelenmiştir. İlk tarama 17.02.2018
tarihinde yapılmıştır. Taramada yıl sınırı konulmamış, bu tarihten önce yapılmış
tüm çalışmalar incelenmiştir.
Hedef grubu sağlıklı gebeler olan, başlığında ve özetinde anahtar
kelimelerimizin geçtiği ve gebelerin karar alma süreçlerini inceleyen, derleme
haricindeki epidemiyolojik araştırma yöntemleri ile çalışılmış, İngilizce ve/veya
Türkçe dillerinde yayınlanmış ve tam metnine ulaşılabilen araştırma makaleleri
araştırmaya dâhil edilmiştir. Gebelikte herhangi bir sağlık sorununa sahip
gebeler üzerinde çalışılmış, başlığında ve özetinde anahtar kelimelerimizin
12
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geçmediği, gebelerin karar alma süreçlerini değerlendirmeyen, derleme,
yayınlanmamış tez ya da özet bildiri şeklindeki, İngilizce ve Türkçe dillerinden
farklı yayın diline sahip araştırmalar çalışmadan dışlanmıştır. Bu süreçte 14
makalenin dâhil edilme kriterlerini karşıladığı belirlenmiştir.
Çalışmanın dâhil edilme kriterlerini karşılayan 14 yayın, Polit ve Beck’in
12 araştırma kalitesini değerlendirme ölçütüne göre değerlendirilmiştir (Polit
& Beck, 2010; Tablo 1). Her bir madde değerlendirme ölçütünü karşıladığı
durumda “1”, karşılamadığı durumda “0” olarak puanlanmıştır.
Bulgular
Yukarıdaki anahtar terimler kullanarak, makalelerin başlık, özet ve
anahtar kelimelerinde çalışma özellikleri de dâhil olmak üzere araştırma
konusu ile potansiyel ilgisi bulunan PubMed'de 122, Scopus’ta 207, EBSCO
Host’ta 192, Web of Science’de 115 olmak üzere, 636 makaleye ulaşıldı. Türk
Medline’de ve Tıp Veri Tabanı’nda girilen anahtar kelimeler ile ilgili hiçbir
makaleye ulaşılmamıştır.
Dâhil edilme kriterlerini karşılayan 14 makale incelenmiştir. Dokuz
çalışma tanımlayıcı ya da kesitsel, beş çalışma niteliksel araştırma tipindedir. 12
makale gebelikte sağlık bilgi kaynağı olarak internet kullanıcılarının
özelliklerini ve prevalansını tahmin etmek; internetin sağlık bilgi kaynağı olarak
gebelikte karar vermeyi nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak; doğum türü,
prenatal testler, gebelikte ilaç kullanımı, fiziksel aktiviteye katılım ve yeme
davranışları gibi gebelikle ilgili konularda internetin karar vermeye etkisini
değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür 8,10–14,17–23. İki çalışma gebelere yönelik
karar verme deneyimlerini iyileştirmek ve daha bilinçli bir karar verme sürecini
başlatmak için internet tabanlı bir “Doğum Seçimi Karar Destek Sistemi”
geliştirilmiş 24 ve internet tabanlı bir “Karar Verme Yardımı”nın 25 kullanımına
ilişkin kadınların algıları incelenmiştir. Beş çalışmada anket 8,11,17,21,24, dört
çalışmada online anket 10,13,19,23, üç çalışmada bireysel ya da odak grup
görüşmesi 18,20,25, bir çalışmada online odak grup görüşmesi 14 ve bir çalışmada
e-posta görüşmeleri 22 ile veriler toplanmıştır.
Çalışmalar, İtalya 11, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 8,10,18,20, Portekiz 21,
25
İsveç , Norveç 22, Finlandiya 23, İngiltere 13,14, Avusturalya 17 ve Almanya'da 24
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların örneklemi gebe ya da iki yaşından küçük
çoçuğu olan kadınlardan oluşmaktadır. Çalışmaların örneklemi 9 - 7092
arasında olup, toplamda 10 708 kadın çalışmalara dâhil edilmiştir.
Katılımcıların çoğunluğu, internetteki bilgileri gebelikte karar vermek için bir
araç olarak kullanan hamile kadınlardı.
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Dâhil edilen çalışmaların kalite değerlendirmesi sonucunda, beş
çalışmanın kalite değerlendirmesinden tam puan aldığı belirlenmiştir 16. Diğer
çalışmaların kalite puanları 9-11 arasında değişmektedir.
Çalışmaların çoğu gebelerin hamilelik hakkında bilgi kaynağı olarak
interneti kullandıklarını ve İnternetin gebelikte alınan kararları etkilediğini
bildirmiştir 8,10,11,13,20,23. Kadının yaşı, gebelik öyküsü ve sağlık algısı akıllı telefon
uygulama kullanımı ile ilişkili bulunmuştur. Yaş, İnternet kullanımının en güçlü
açıklayıcı değişkenidir. Nullipar kadınların, mobil uygulama kullanma olasılığı
3.6 kat daha yüksektir. Daha olumlu bir sağlık algısı, akıllı telefon
uygulamalarını kullanma olasığılını 2.5 kat artırmaktadır 24. Eğitim seviyesi ve
gebenin sağlık durumu İnternet'in karar verme sürecinde oynadığı rolü
etkilememektedir 13.
Gebelerin %38.8'i her gün ve %32'si haftalık İnternette bilgi aramaktadır
21. Gebelerin hemen hemen hepsi, çoğu zaman ya da her zaman İnternetten
ihtiyaç duydukları bilgileri bulabildiklerini bildirmişlerdir 10. Gebeler
hamilelikle ilgili Web sitelerini ziyaret etmek için haftada ortalama 2.38, akıllı
telefon uygulamalarını kullanmak için 3.41 saat harcamaktadır 24. Gebeler,
antenatal ziyaretlerden önce ve sonra İnterneten bilgi arama ihtiyacı
hissetmektedirler 10,11,13. İnternet araştırmaları için en çok Google 8,10,13,20 gibi
arama motorları, gebelik ile ilgili web siteleri 17,20, hastanelerin internet siteleri
11,17,19,24, sosyal medya 19,24, akıllı telefon uygulamaları (Bert et al., 2013;
Wallwiener et al., 2016) ve e-posta 20 kullanılmaktadır. Kadınların çoğu evinde
ve işyerinde internete erişebilmektedir 10,13. İnternete giriş için en çok
kullanılan cihazlar; bilgisayar (%85), akıllı telefon (%67.1) ve tablettir (%34.4).
Çoğu kadın (%70.6) aramalarda ortaya çıkan ilk 2–5 web sitesini okumaktadır
8.
Kadınlar, gebeliği etkileyen kararlar üzerinde daha fazla kontrol sahibi
olmayı istemek ve daha iyi kararlar verebilmek (%78), gebelikle ilgili endişeleri
gidermek (%50),10 bilgiye hızlı ulaşmak (%60), varolan bilgiyi derinleştirmek
(%50), tartışma forumlarına katılmak (%13)11, gebelik ürünleri hakkında bilgi
aramak (%97), spesifik semptomları araştırmak (%88.7) ve ikinci bir görüş
almak (%67.4) gibi nedenlerle İnterneti kullanmaktadır 13. Ayrıca sağlık
personeli tarafından sağlanan bilginin net olmaması (%48.8), tatmin edici
olmaması (%48.6), sağlık personeline soru sormak için yeterli zamanın
olmaması (%46.5) ve hala sağlık personeli tarafından cevaplanmayan soruların
olması (%16,4)24 gibi nedenlerle İnternete başvurulmaktadır 13,24.
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İnternetin kararları etkilediği alanlar; gebelik komplikasyonları, fetal
gelişim, gebelikte beslenme ve egzersizler prenatal testler, doğum tercihi,
gebelikte yaşam tarzları, gebelik fizyolojisi, doğum yeri,11 sık kullanılan ilaçlar,
analjezikler, fetal hareketler, bebek bakımı ve güvenlik bilgileridir (örn. birlikte
uyuma) 8,11,17,19–21.
Tartışma
Gebelerin sağlık bilgisi arama ve karar verme süreçlerinde İnternet
önemli rol oynamaktadır 13. Gebeler doğru bilgiye ulaşma arzusu içinde
oldukları için bilgiyi teyit etmek ve tutarsızlıkları gidermek niyetiyle çeşitli
kaynakları gözden geçirmektedir. Gebe kadınlar için sağlık profesyonelleri en
güvenilir bilgi kaynağı olmakla birlikte, bilgiye hemen ulaşmak için gebelerin
çoğu İnternet kullanmaktadır 12,20. Bu popülâsyonda sağlık bilgisi aramak için
internet kullanım oranı %70-97 arasında belirlenmiştir 8–12. İnternet gebelerin
%11'inin ilk 17, %13'ünün tek bilgi kaynağıdır 13. Gebelerin %60'ı bu bilgiyi
karar vermek için kullanmıştır 8.
İnternetin gebeler arasındaki bu kadar popüler olması, bu grubun var
olandan daha fazla ek bilgi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
Fredriksen ve arkadaşları, gebelerin İnternette diğer kadınların
deneyimlerinden faydalanmak için daha detaylı tavsiyeler veya alternatif
eylemler aradığını belirlemiştir 22. Gebelerin İnternet kullanma nedenleri iki
gruba ayrılabilir. Birinci grupta, gebeliği etkileyen kararlar üzerinde daha fazla
kontrol sahibi olmayı istemek ve daha iyi kararlar verebilmek, gebelikle ilgili
endişeleri gidermek, bilgiye hızlı ulaşmak, varolan bilgiyi derinleştirmek,
tartışma forumlarına katılmak, gebelik ürünleri hakkında bilgi aramak, spesifik
semptomları araştırmak, ikinci bir görüş almak, bilgiyi doğrulamak, güçlenmek,
tecrübeleri paylaşmak ve destekli karar vermek gibi gebelerin kendileri ile ilgili
nedenler sıralanabilir 10,11,13,14. Diğer taraftan sağlık personeli tarafından
sağlanan bilginin net olmaması, tatmin edici olmaması, sağlık personeline soru
sormak için yeterli zamanın olmaması ve hala sağlık personeli tarafından
cevaplanmayan soruların olması gibi sağlık hizmeti sağlayıcıları ile ilgili
nedenlerle de gebeler İnternete başvurmaktadır 13,24.
İtalya'da bilgi kaynağı olarak İnternet kullanan gebelerde, beslenme,
fiziksel aktivite, sigaranın bırakılması gibi konuları araştırmak, göçmen olmak,
resmi veya kurumsal web sitelerini kullanmak, ulaşılan bilgilerin güvenilir
olması ve gebelikle ilgili tartışma forumlarına katılmanın gebelikte yaşam tarzı
değişikliği oluşturulması ile ilişkili olduğu bulunmuştur 11.
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Kadının yaşı, gebelik öyküsü ve sağlık algısı İnternet kullanımını
etkilemektedir. Genel olarak, İnternet kullanan gebelerin yaş ortalaması
(29.8±4.6), kullanmayanlardan (33.2±4.9) yaklaşık üç yaş küçük
bulunmuştur. Primigravid, nullipar ve peripartum depresyonlu olmak, akıllı
telefon uygulama kullanımı ile ilişkilidir. Bu özelliklere sahip olan kadınlar
sağlıkları hakkında daha fazla endişe yaşamakta ve öğrendikleri bilgilerden
daha fazla etkilenmektedir. Kadınların kendi sağlık algılarındaki bir değişim,
akıllı telefon uygulamalarını kullanma olasığılını 2.5 kat artırdığı veya azalttığı
belirlenmiştir 24. Bununla birlikte Lagan ve arkadaşları gebenin eğitim seviyesi
ve gebeliğin riskli olmasının İnternet'in karar verme sürecinde etkisi olmadığını
tespit etmiştir 13.
İnternet, gebelerin bir sağlık uzmanına sormak istedikleri soruları
belirlemelerine, karar verme sürecine katılmalarına, daha iyi kararlar
vermelerine ve kararları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı
olmaktadır 13. İnternetten sağlık bilgisi almak, gebelerin karar verme süreçlerini
ve bu konudaki özgüvenlerini etkilemektedir. Örneğin İngiltere'de yapılan bir
çalışmada, gebe kalmadan önce en az bir tane (vitamin ya da mineral olmayan)
ilaç kullanan gebelerin yarısının, İnternette yaptığı araştırma sonucunda gebe
kalınca ilacı bıraktığı belirlenmiştir 19. Huberty ve arkadaşlarının çalışmalarında
da, gebelerin interneti kullandıktan sonra hem fiziksel aktivite hem de sağlıklı
beslenme kararlarına ilişkin öz güven düzeylerinde artış bildirilmiştir 10.
Prenatal testler ile ilgili gebelerde bilinçli bir karar verme sürecini başlatmak
üzere yürütülen web tabanlı bir çalışmada, karar verme yardımı gebelerin
kararlarını netleştirmeye ve eşlerini karar verme sürecine dâhil olmalarına
yardımcı olmuştur 25. Gebelerin karar verme deneyimlerini iyileştirmek için
internet tabanlı bir Doğum Seçimi Karar Destek Sistemi geliştirilmiştir. Bu
hizmetin nasıl verilmesi gerektiği konusunda gebelerin ve uzmanların görüşleri
alınmıştır. Gebeler bireyselleştirilmiş işlevleri olan, güvenilir kanıt sunan ve
uzmanlar ile tartışma fırsatı bulabilecekleri bir karar destek sistemi
istemişlerdir. Uzmanlar ise, gebelere özgü bireyselleştirilmiş hizmet sunan, çift
taraflı tercihlerin paylaşılabileceği, gebeler ile tercihleri tartışabilecekleri, her
seçeneğin faydaları ve zararları hakkında dengeli, doğru ve eksiksiz bilgi sunan
bir destek sistemi önermişlerdir 18.
Gebelerin çoğu güvenilir bilgiye ulaşmak için İnternettei bilgilerin bazı
kriterleri karşılamasını beklemektedir. İnternetteki bilginin kalitesini
değerlendirmek için gebelerin kullandığı en yaygın kalite indikatörleri, İnternet
16
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sitesinin yazarını, sitenin URL'sini (Uniform Resource Loader - Tekdüzen
Kaynak Bulucu), bilginin güncelliğini ve doğruluğunu belirlemektir 13. Gebelerin
çoğunluğu (%96,2) İnternet’teki bilgileri "yararlı" bulmaktadır. Bununla
birlikte bilgi kaynağı olarak İnternet kullanan gebelerin %65’i, yanlış ya da
yanıltıcı bir web sitesine gittiğini deneyimlemiştir 10. Bazı çalışmalarda
gebelerin İnternetten edindikleri bilgileri sağlık profesyoneliyle tartıştıkları
ancak bilgilerinin kaynağını açıklamaktan kaçındıkları belirlenmiştir 19,22. Bu
davranış biçimleri, gebelerin İnternette buldukları bilgilerden etkilendiklerini
ancak bu bilgilere çok güvenmediklerini düşündürebilir. Nitekim tıpla ilgili
alanlarda yüksek düzeyde eğitim almış olan kadınlar, İnternetten edindikleri
bilgileri endişe verici bulmaktadır 22. Bu sonuçlar bize İnternetin günümüz
şartlarında vazgeçilmez bir kaynak olmakla birlikte her zaman güvenilir
kanıtlara ulaştırmayacağını göstermektedir. Bu kaygıyı paylaşan, Narasimhulu
ve arkadaşları çalışmalarında dört bağımsız uzmandan, gebelikle ilgili
Google'da ulaşılan ilk 10 web sitesini, ACOG (The American College of
Obstetricians and Gynecologists) bültenlerine göre hazırlanmış beş soruda, -5
ve +5 puan aralığında değerlendirmelerini istemişlerdir. Her soru için sayfalar
ortalama 4 puan almasına rağmen, her web sitesinde -5 puana sahip en az bir
sayfa bulunmuştur 8.
Gebeler her türlü bilgi ile büyük ölçüde ilgilendiğinden, tüm tıbbi içerikler
multidisipliner bir uzman kurul tarafından dikkatli bir şekilde gözden
geçirilmelidir. Güvenilir akıllı telefon uygulamaları, olumsuz doğum sonuçlarını
azaltabilir ve kanıta dayalı bilgilerin sunumunu kolaylaştırabilir. Bu nedenle,
bireylerin karar vermelerine yardımcı olacak şekilde yüksek kaliteli kanıta
dayalı bilgi içeren İnternet kaynaklarını geliştirmek, sağlık hizmeti verenler için
önemli bir görevdir. İkinci önemli bir adım da, bu araçların doğum öncesi
bakıma entegre edilmesidir 24. Temel sonuçlar, şu anda sağlık
profesyonellerinin görüşünün gebelerin karar vermelerinde temel faktör
olduğuna işaret etse de 21, İnternet kaynakları sağlık profesyonellerinden
edinilen bilgilerin desteklenmesi ve gebelikle ilgili konularda karar vermek için
gebeler tarafından önemli ölçüde kullanmaktadır 13.
Bu derleme bazı sınırlılıklar içerir. Bu sistematik derleme 17.02.2018’dan
önceki Türkçe ve İngilizce makaleleri içerdiğinden olası yayın yanlılığını
içerebilir. Bu durum, gebelikte karar vermeye internetin etkisine dair içgörüye
katkıda bulunabilecek diğer çalışmaları veya grupları hariç tutmuş olabilir.
Ayrıca bazı çalışmalar geniş örneklem grubu ile çalışmış olsa da, bu incelemede
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sadece gebeler ile ilgili sonuçlara yoğunlaşılmıştır. Bunların dışında, farklı
veritabanlarında indekslenen veya herhangi bir indekse sahip olmayan
makalelere ulaşılamamış olması muhtemeldir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma, gebelerin sağlık bilgisi arama ve karar verme süreçlerinde
İnternetin önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Çalışmalarda İnternet
gebelerin karar alma süreçlerini olumlu etkilediği, farkındalıklarını geliştirdiği
ve bu sürece görünür etkisinin olduğu belirlenmiştir. Uzmanlar tarafından
hazırlanan ve denetlenen internet bilgi sistemlerinin artması, gebelikte kanıta
dayalı ve güvenilir bilgiye ulaşmayı kolaylaştırabilir. Böylece gebelerin karar
alma mekanizmalarına katılımı ve bilgilendirilmiş onamlarının niteliği
arttırılabilir. Sağlık profesyonellerinin İnternet tabanlı çeşitli uygulama ve
aktivitelerle (akıllı telefon uygulamaları, veri toplama ve değerlendirme, gebe
takibi, danışmanlık ve eğitim vb.) gebeleri desteklemeleri gerekir. Ayrıca, kanıta
dayalı web sitelerini kullanmaları yönünde rehberlik etmeli ve bilgilerini
tartışmaya hazır olmalıdır. Tüm İnternet tabanlı tıbbi içeriklerin multidisipliner
bir uzman kurulu tarafından gözden geçirilmesi önemlidir. Böylece gebeler
daha güvenilir kaynaklara yönlendirilebilir ve daha kaliteli karar verme süreci
geçirmeleri sağlanabilir.
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ÖZET:
Amaç; Doğum sırasında inflamasyon, uterus içerisinde lokalize nonenfeksiyöz bir durum
olup, doğum kaskatının anahtar noktalarındandır.
Çalışmamızda doğum sırasındaki preinflatuar belirteçler ile doğum süresi, şekli ve
postpartum komplikasyonlar arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlandı.
Materyal- Metod; 2014 Şubat- 2014 Ekim ayları arasında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na doğum
için başvuran toplam 126 gebe çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm
gebelerden doğum eyleminin latent fazında kan örnekleri alındı ve nötrofil, lökosit
sayısı, İnterlökin 6 (İL 6), interlökin 1 Beta (İL 1) ve Tümör Nekrosis Faktör Alfa
(TNF ) gibi preinflamatuar belirteçler çalışılarak, sonuçları kaydedildi.
Çalışamaya dahil edilen gebelerin doğum süreleri, şekli ve neonatal sonuçları
kaydedildi.
Bulgular; Preinflamatuar belirteçler ile doğum süresi arasında istatistiksel
anlamlı sonuç saptanmadı. Preinflamatuar belirteçlerler ile doğum şekli
karşılaştırıldığında İL 6 ve TNF  nın ortalama değerleri sezaryen olan grupta
yüksek saptanırken, İL 1 nın ortalama değeri vajinal doğum yapan gebelerde daha
yüksek idi. Ancak bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı.
Sonuç; Çalışmamızda her ne kadar preinflamatuar belirteçler ile doğum
süresi, şekli ve postpartum komplikasyonlar arasında ilişki saptanamamış olsa da
doğum eyleminin başlangıcından sonuna kadar inflamatuar sürecin devam ettiğini
bilmekteyiz. Bu konu ile ilgili gebelerden doğum eyleminin farklı fazlarında kan
örnekleri alınarak yapılacak prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: inflamasyon, doğum, preinflamatuar belirteç, İL 6, İL
1, TNF 
ABSTRACT:
Aim; Inflammation during labor is a localized non-infectious condition
within the uterus and is a key point of birth cascade. In our study, we aimed to show
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the relationship between the pre-inflammation determinants during delivery and the
duration of delivery, type and postpartum complications.
Material-method; Between February 2014 and October 2014, a total of 126
pregnant women who applied to Ankara University Medical Faculty Obstetrics and
Gynecology Department for delivery were included in the study. Blood samples
were taken in the latent phase of labor in all pregnant women’s included in the study
and pre-inflammatory markers such as neutrophil, leucocyte count, Interleukin 6
(IL 6), interleukin 1 Beta (IL 1) and Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF) were
studied and their results were recorded. The delivery time, type and neonatal results
of the pregnant women’s included in the study were recorded.
Results; There was no statistically significant difference between preinflammatory markers and duration of labor. The mean value of IL 6 and TNF was
higher in the cesarean group, whereas the mean value of IL 1 was higher in the
vaginal delivery group compared to the pre-inflammatory markers. However, these
results were not statistically significant.
Conclusions; In our study, although there was no relationship between preinflammatory markers and delivery time, type and postpartum complications, we
know that the inflammatory process continues from the beginning to the end of
labor. Prospective randomization studies to be performed by taking blood samples
at different phases of labor delivery from the gestations are needed.
Key Words: inflammation, Labor, preinflammatory marker, İL 6, İL 1,
TNF 

GİRİŞ
Gestasyonel sürenin fetüs genomu tarafından belirlendiği saptanmış olup,
fetüs hipotalamusundan kortikotropin salgılatıcı hormonun (CRH) salınarak
fetoplesantal maternal aksta doğum sürecini tetiklediği gösterilmiştir (1). Son 20
yılda yapılan çalışmalar ile doğum sürecinde mekanik ve hormonal etkenlerin
yanında inflamasyonun da rol oynadığı belirtilmiştir (2–4). Uterusta olan nonenfeksiyoz lokal inflamasyonun doğum için önemli rol oynadığı ve fetal genomun
tetiklemesini takiben uterin serviks, myometriyum ve desidual hücrelerde
inflamasyonun başladığı Osman ve ark (5) tarafından 2003 yılında saptanmıştır.
Preinflamatuar belirteçlerden özellikle interlökin 6 (IL 6), interlökin 1 beta (IL 1
)ve tümör nekrozis faktör alfanın (TNF ) doğum sürecinde rol oynadığı ve
myometryial dokuda prostoglandin sentezini arttırarak kontraktiliteyi
arttırdıkları, uterin servikste ise prostoglandin sentezini arttırarak hücresel
degredasyon ve servikal açılmaya neden oldukları belirtilmiştir(6). Unal ve ark.
2011 ve Neri ve ark. 2014 yıllarında yaptıkları çalışmalarda periferik kan
örneklerinden çalışılan IL6, IL 1 ve TNF nın doğum süresi üzerine etkilerini
belirtmişlerdir (7–10).
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Bu çalışmada doğum kaskadındaki inflamatuar süreçten yola çıkılarak,
doğumun latent fazındaki inflamatuar belirteçlerin (İL 6, IL 1 ve TNF ) doğum
süresinin ve şeklinin öngörülmesindeki etkisinin araştırılması planlanmıştır.
MATERYAL-METOD
Çalışmaya 2014 Şubat ve Ekim ayları arasında Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’na doğum için başvuran
gebeler dahil edildi. Çalışmaya normal doğum için tıbbı kontraendikasyonu
bulunmayan, spontan doğum eylemi başlamamış olan, amniyon kesesi başvuru
esnasında intakt olan ve oksitosin ile doğum indüksiyonu uygulanan gebeler dahil
edildi. Gebeliği süresince ateşli hastalık geçiren, antiiflamatuar kullanımı olan ve
intrauterin fetal ölüm olan gebeler çalışma dışı bırakıldı.
Çalışma prospektif kohort çalışması olarak planlandı ve Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayını ve Ankara Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi desteğini takiben çalışmaya başlandı. Çalışmaya
gönüllük esasına dayalı yazılı onam alınan 126 gebe dahil edildi. Gebelerin
doğumhaneye başvuru anında alınan rutin kan örneklerine ek muayene
edilmeden önce antekubital bölgeden EDTA lı tüpe yaklaşık 5 cc kan alınarak
ileride çalışmak üzere serum örnekleri -80 C0 de saklandı. Takiben yapılan vajinal
muaynede bishop skoru 5 ve altında olan, ultrasonografi ve nonstres test
incelemesi sonrası normal doğum için kontraendike bir durumu bulunmayan,
gestasyonel haftası 40 haftanın üzerinde olan ve doğum indüksiyonu planlanan
gebeler çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm gebelere oksitosin ile
doğum indüksiyonu başlamış olup 2 gebe hariç maksimum oksitosin dozu 20
mU/dk olacak şekilde ayarlanmıştı. Çalışmaya dahil edilen 126 gebenin, 46 sı
çalışma kriterlerini karşılamadığı için çalışma dışında bırakıldı ve çalışma 80 gebe
ile tamamlandı. Serum inflamatuar belirteçleri daha sonra toplu olarak Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’nda Boster
Human Elisa Kitlerinden çalışıldı.
İstatistiki analiz
Sürekli değişkenlerin normallik dağılımı veri sayısına uygun normallik testi
ile çalışıldı. Tanımlayıcı sürekli değişkenler için ortalama std veya ortanca
(min,max)
kullanıldı.
Normal
dağılım
göstermeyen
değişkenlerin
karşılaştırılması için Mann Whitney u test, normal dağılım gösteren değişkenlerin
karşılaştırılması için student t test kullanıldı. Kategorik değişkenler vaka sayısı ve
yüzde olarak verildi. p<0.05 anlamlı kabul edildi.
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BULGULAR
Çalışmaya yaşları 18 ila 41 arasında değişen 126 nullipar gebe dahil edildi.
126 gebenin 30 u fetal distress sonrası acil sezaryana alınmaları nedeniyle, 8 inin
doğum haftasında düşük doğum ağırlıklı bebeği (SGA) ve 1 inin doğum haftasına
göre yüksek doğum ağırlıklı bebeği (LGA) olduğu için, 6 gebenin örnekleri
hemoliz olduğundan ve 1 gebenin de doğum süresinin çalışma için uygun
olmaması nedeniyle toplam 46 gebe çalışma dışı bırakıldı ve 80 gebe ile çalışmaya
devam edildi.
Çalışmaya dahil edilen gebelerin tanımlayıcı bilgileri Tablo 1 de, neonatal
ve doğum ve postpartum tanımlayıcı verileri de Tablo 2 de özetlendi. Çalışmaya
dahil edilen gebeler ortanca yaşları 26,9 olup, ortanca gebelik haftası da 40 hafta
4 gün olarak saptandı. Sadece bir gebede postpartum maternal ateş saptanmış
olup, 38.1 C 0 ye kadar yükselen ateşi antipiretik tedavisi ile gerilemesi ve tekrar
etmemesi üzerine gebe çalışma dışı bırakılmadı. Sadece bir yeni doğanda apgar 1.
dakika skoru 7 nin altında olup sonradan yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı olmadı.
Ancak 5. Dakika apgarı 7 nin altında olan bebeklerden birinde yenidoğan yoğun
bakım ihtiyacı gerekliliği olurken, diğer bebekte yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı
olmadı. Çalışmaya dahil edilen gebelerin 67si (%83,8) vajinal yol ile 13 ü (%16,2)
sezaryen ile doğum yaptı.Vajinal doğum yapan gebelerde İL 1 ve TNF değerleri
daha yüksek saptanmış olsa da inflamatuar belirteçler ile doğum şeklinin
öngörüsü arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmamış olup sonuçlar Tablo 3
de özetlenmiştir (İL 6 için p=0,814, İL 1 için p=0,640, TNF için p=0,734).
Preinflamatuar belirteçlerden hiçbirisi ile doğum süresi öngörüsü arasında
istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (İL 6 için p=0,208, İL 1 için p=0,762, TNF
için p=0,927). Sonuçlar Figür 1 de özetlendi.
TARTIŞMA
Bu çalışmada doğum eyleminin başlamasından hemen önce alınan
maternal inflamatuar belirteçlerin doğum süresi ve doğum şekli öngörüsünde
kullanılmasının uygun olmadığı saptanmıştır.
Günümüzde doğum eyleminin özellikle inflamatuar süreci tam olarak
aydınlanamamıştır. Doğumun başlaması ve doğumun devamı için gereken
etkenleri anlamaya yönelik çalışmalar oldukça eskilere dayanır. Literatürde
öncelikle doğum sürecinde ki hormonal olayların aydınlatıldığı gözlenmektedir
(3,11,12). İlerleyen yıllarda hormonal süreçlerin anlaşılmasını takiben
biyomoleküler düzeyde çalışmalar yapıldığı ve doğum kaskadında inflamatuar
sürecin yeri gösterilmiştir (2–4).
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İnflamatuar sürecin doğum süresi üzerine etkilerini araştırmak için
özellikle İL 6, İL 1 ve TNF
kullanılmıştır (13,14). Bu preinflamatuar
belirteçlerin uterusun farklı bölgelerinde doğum zamanında farklı şekilde etki
ettiği saptanmıştır(15). Alt uterin segmentte İL 6 ve İL 1 nın doğum başladığında
hücresel yıkıma neden oldukları saptanırken, doğum sırasında kontraktil faza
geçen myometriyum dokusunda İL 6, İL 1 ve TNF nın prostoglandin sentezini
arttırarak kontraktiliteyi arttırdığı saptanmıştır (5,6,16).
2011 yılında yapılan bir çalışmada örnek toplanması sonrasında 48 saat ve
14 gün içerisinde doğum yapan gebeler karşılaştırılmış olup, daha kısa sürede
doğuran gebelerde İL 6, İL 1 ve TNF ortanca değerlerinin istatistiki anlamlı
olarak daha yüksek olduğu belirtilmiştir (8). 2014 yılında yapılan bir çalışmada
ise plazma İL 6 değeri yükseldikçe latent fazın uzadığı, İL 1 ve TNF plazma
değerleri yükseldikçe aktif fazın uzadığı saptanmıştır (9). Yine 2014 yılında
yapılan bir çalışmada ise İL 6 değerinin aktif doğumda arttığı saptanmıştır (10).
Bizim sonuçlarımızda ise doğum süresinin öngörülmesinde doğum eylemi
başlamadan hemen önce alınan maternal inflamatuar belirteçlerin istatistiksel
anlamlı olmadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çalışmamızda İL 6 ortalama değeri
sezaryen olan hasta grubunda yüksek saptanırken, İL 1 ve TNF ortalama
değerleri vajinal yol ile doğum yapan hasta grubunda yüksek saptanırken
sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı. Sonuçlarımızın literatürden
farklı olmasının nedeninin çalışma dizaynımız olduğu kanısındayız. Doğum
kaskadı pozitif ve negatif beslemeler ile devam eden bir süreç olup doğum
başlamadan öncesinde alınan maternal kan örneklerindeki inflamatuar
belirteçlerin bu kaskad üzerinde etkin olduğunu düşünmekteyiz.
Bizim çalışmamızda gebe seçim kriterleri açısından titiz davranılan bir
çalışma olup doğum zamanı ve şekli öngörüsünde preinflamatuar belirteç
kullanımı ile ilgili literatürdeki nadir çalışmalardan biridir. Çalışmaya dahil edilen
gebelerin doğum eylemi başlamadan alınması bir sorun gibi görünse de
inflamasyonun gebelik boyunca birçok nedenden etkilenmesi nedeniyle hasta
seçim kritlerimizin preinflamatuar belirteçler ile doğum etkileşimini doğru
gösterebileceği kanısındayız.
Sonuç olarak aktif doğum eylemi sırasında doğum kaskadındaki
inflamatuar sürecin en tepe noktasına çıkmaktadır, ancak doğum süresi ve şekli
öngörüsünde doğumdan önce bakılan maternal preinfalamatuar belirteçlerin
kullanması pek uygun değildir. Bu konuda yapılan gebe sayısın fazla olduğu, çok
merkezli, seri kan örneklerinin alındığı, prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
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Tablolar ve figürler
Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen gebelerin tanımlayıcı bilgileri
n, 80 gebe
Anne yaşı, median (min,max)
26,9 (18-40)
Gebelik haftası, median (min,max)
40,4 (40,1-41,1)
Başvuru anındaki muayenesi
Dilatasyon,cm
2 (1-3)
Effasman, %
%27 (%10-%50)
Bishop skorları
4,1 (3-5)
VKİ
30,1 5,6
Sigara kullanımı
3 (%3,75)
Tablo 2. Çalışmaya dahil edilen gebelerin neonatal ve doğum ile ilgili
tanımlayıcı bilgileri
n, 80 gebe
Doğum süresi (saat)
10,8 (3-19)
Doğum ağırlığı (gr)
3481 542,3
Doğum şekli
Vajinal
67 (%83,8)
Sezaryen
13 (%16,2)
Amniyotik zarların rüptürü
Spontan
44 (%65,6)
İatrojenik
23 (%34,3)
Postpartum maternal ateş
1 (%1,25)
Apgar skorları
1.dakika <7
1 (%1,25)
5.dakika <7
2 (%2,5)
YBÜ ihtiyacı
1 (%1,25)
Tablo 3. Preinflatauar belirteçler ile doğum şeklinin ilişkisi
Vajinal doğum, n
Sezaryan doğum, n
P değeri
67
13
İL 6, pg/mL
8,7 (0,5-84,4)
8,7 (0,5-37,3)
0,814
İL 1 , pg/mL
5,2 (0,15-64,2)
3,4 (0,15-31,8)
0.640
TNF
,
106 (1-3982)
99,4 (1-1388)
0,734
pg/mL
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Figüre 1. Preinflamatuar belirteçler ile doğum süresi arasındaki ilişkisi,
İL 6 (p=0,208),
İL 1 (p=0,762), TNF (p=0,927)
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Sünnet Yapılacak Çocuklarda Anestezi Öncesi
Laboratuvar ve Radyolojik İnceleme Gerekli Midir?

Uzm. Dr. Ali Erdal KARAKAYA
Özel Megapark Hastanesi

Giriş ve Amaç:
Sünnet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık uygulanan ve en eski
cerrahi işlemlerden biridir(1). Çocuk Cerrahisi pratiğinde sünnet çoğunlukla
genel anestezi altında yapılmaktadır. Böylelikle hem çocuğun yaşadığı cerrahi
stres en aza indirilmekte ve hem de cerrahi işlemin rahat bir şekilde yapılması
sağlanmaktadır. Genel anestezi uygulanacak hastaların ameliyat öncesi
değerlendirilmesinde öykü ve fizik muayeneleri ile laboratuvar ve radyolojik
incelemelerin yapılması önemli yer tutar(2). Ameliyattan önce yapılan fizik
muayene, laboratuvar ve radyolojik incelemenin amacı sağlık durumunun
tespiti, henüz belirti vermeyen bazı hastalıkların taranması ve ameliyat sonrası
komplikasyon riski fazla olan hastaların tespit edilmesidir(3,4). Sünnet, elektif
yapılan cerrahi işlem olduğu için, tamamen sağlıklı ve hiçbir şikayeti olmayan
çocuklara yapılmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünyada rutin inceleme uygulaması
birçok klinikte yapılmaktadır. Buna karşın bilinen herhangi bir hastalığı
olmayan tamamen sağlıklı çocuklarda ameliyat öncesi herhangi bir incelemenin
gerek olmadığı yönünde yayınlar da mevcuttur(3,5,6,7,8). Bu çalışmada genel
anestezi altında yapılan sünnet işlemi öncesi sadece öykü ve fizik muayeneyle
değerlendirilen hastaların sonuçlarını incelemek ve tartışmak amaçlanmıştır.
Hastalar ve Yöntem:
Şubat 2017 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında kliniğimize sünnet
talebiyle getirilen , fizik muayeneleri tamamen normal olan ve genel anestezi
altında sünnet yapılan hastalara ait kayıtlar geriye dönük olarak incelendi.
Hastalar sünnet talebi ile polikliniğe geldiklerinde öykü ve fizik muayeneleri
yapıldı ve bulguları normal olanların genel anestezi altında sünnet olmasına
karar verildi. Herhangi bir laboratuvar ve radyolojik inceleme yapılmadı. Aileye
işlem öncesi tetkik yapılmayacağı ve bunların gerekçeleri anlatılarak onayları
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alındı. Hastaların hepsine maske anestezisi uygulandı. Sünnet işlemi sırasında
vital bulguları takip edilen hastaların, iki saat sonrasında ve sünnetten iki hafta
sonra fizik muayene ile genel değerlendirmeleri yapıldı. Fizik muayene
sonuçları patolojik bulguların olup olmamasına göre değerlendirildi.
Bulgular:
Toplam 218 hastanın yaşları 60 gün-13yaş arası (ortalama yaş 2yaş 10
ay) idi. Hastaların tamamı rutin dini sünnet için başvurdular. Sünnet planı
yapılan hastaların tamamının öyküde hiçbir şikayeti yoktu ve genital ve
sistemik muayene bulguları normal idi. Hiçbir hasta entübe edilmedi ve balon
maske ile inhalasyon anestezisi yapıldı. İşlem süresi 8- 20 dk arası ortalama 14
dakika sürdü. İşlem sırasında spontan soludular, işlem bitiminde gaz kesildi ve
ortalama 3 dk içinde oksijen desteği olmadan solumaya başladılar. Bir saat
sonra oral verilen hastalar 3. saatte taburcu edildiler. Bir hasta sünnet sonrası
2. saatte sargı tampon uygulanmasına rağmen devam eden kanama nedeniyle
tekrar ameliyata alınarak frenulum bölgesindeki kanama kontrol altına alındı
ve sargı uygulanmadan 3 saat sonra taburcu edildi. Diğer hiçbir hastada kanama
problemi ve idrar retansiyonu olmadı. İki-dört hafta sonra yapılan kontrol
muayenelerinde genital ve sistemik herhangi patoloji tespit edilmedi.
Tartışma:
Sünnet, Çocuk Cerrahisi kliniklerinde en sık yapılan ameliyatlar
arasındadır. Çocukluk çağında lokal anestezi altında yapılan her türlü cerrahi
işlem çocuklarda korku ve endişeye neden olmaktadır. Bu yüzden sünnet
işleminin genel anestezi altında yapılması daha uygundur. Sünnet ülkemizde
sosyal güvence altına alındıktan sonra hastanede ameliyathane ortamında genel
anestezi altında yapılan sünnet sayısı giderek artmaktadır(1).
Genel anestezi altında sünnet yapılacak hastaların işlem öncesi
değerlendirilmeleri Hikaye, Fizik muayene, Laboratuvar ve Radyolojik
incelemeleri içerir(2). Sünnet gibi günübirlik cerrahilerde işlem öncesi
laboratuvar ve radyolojik inceleme yapılıp yapılmaması hususu tartışmalıdır.
Son zamanlarda ameliyat öncesi yapılan laboratuvar incelemenin gereksizliğine
dair yayın sayısı artmaktadır(2). Ameliyat öncesi ve sonrası laboratuvar
inceleme yapılan ve yapılmayan hastalar karşılaştırıldığında anestezi
komplikasyonları açısından fark olmadığı görülmüştür(4,6,7,9). Nitekim bizim
çalışmamızda laboratuvar ve radyolojik inceleme yapılmamış ve hiçbir hastada
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bundan kaynaklanan probleme rastlanmamıştır. İstenen tetkik sayısı arttıkça
hem maliyet ve hem de anormal sonuç çıkma olasılığı artmaktadır (2). Yalancı
pozitif sonuçlar gereksiz ek inceleme ve tedaviler yapılmasına neden olur ve
hastanın ameliyatının ertelenmesi ile sonuçlanır. Sünnet çoğunlukla tıbbi
nedenler dışında yapıldığı için işleminin ertelenmesi bir sağlık sorunu
oluşturmaz ancak maliyet ve iş gücü kaybına yol açar.
Çocuklarda elektif ameliyatlar öncesi laboratuvar incelemede hastaların
sadece %1 inde test sonucu anormal olduğu için ameliyat ertelendiği yapılan bir
çalışmada tespit edilmiştir ve aynı çalışmada ameliyat ertelenmesine neden
olan tıbbi sorunların çoğunun enfeksiyöz hastalıklar olduğu görülmüştür(6).
Çocuklarda iyi bir öykü ve fizik muayene ile enfeksiyöz hastalıkların çoğu
anlaşılabilir. Bizim çalışmamızda Sünnet öncesi enfeksiyon hastalığı tespit
edilen hastaların sünnetleri ertelenmiştir. Normal fizik muayene bulguları olan
hastalardan herhangi bir test istenmemiştir. Çocuklarda kan alma zorluğu,
röntgenden alınan radyasyon da gereksiz yapılan tetkik işlemlerinin bir diğer
dezavantajlarıdır.
Ameliyat öncesi inceleme yapmanın bir diğer amacı da anestezi
uzmanlarının kendini güvende hissetmek ve ayrıca oluşabilecek yasal sorunlar
için dayanak bulundurmak istemesidir. Özellikle günübirlik ameliyatlardan
önce sağlıklı çocuklarda rutin inceleme yapılmasına gerek olmadığı yönündeki
yayınların sayısı artmasına rağmen, Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir
anket çalışmasında anestezi uzmanlarının çoğunun rutin tetkik istemeyi
sürdürdüğü görülmüştür. Ülkemizde de ameliyat öncesi tetkik istenmesinin ana
nedenlerinden bir tanesi malpraktis sorumluluğundan kurtulma isteğidir.
Bizim çalışmamızda, literatür eşliğinde incelediğimizde, sünnet gibi
günübirlik ve kısa süren cerrahi işlem öncesinde, öykü ve fizik muayenede
herhangi bir problem saptanmayan hastalara ameliyat öncesi herhangi bir
laboratuvar ve radyolojik incelemeye gerek olmadığı kanaatine varılmıştır.
Sünnet öncesi tetkik istenmemesi ayrıntılı öykü ve fizik muayene yapılan
çocuklarda malpraktis nedeni sayılmamalıdır. Gereksiz tetkik istememe hem
çocukların travmatize olmalarını önlemekte ve hem de ülke ekonomisine yük
oluşmasını önlemektedir.
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ÖZET:
Giriş: Laparoskopik iğne yardımlı inguinal herni onarımı çocuklarda
uygulanabilen oldukça konforlu bir cerrahi metottur. Bu çalışma kliniğimizin
laparoskopik inguinal herni onarımı ön sonuçlarını sunmayı amaçlamaktadır.
Metod: Kliniğimizde Ocak 2016 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında
indirekt inguinal herni edeni ile laparoskopik iğne yardımlı inguinal herni
onarımı yapılan 39 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların
cinsiyetleri, ameliyat yaşları, herni tarafları, ameliyat süreleri, peroperatif
bulguları, komplikasyonları ve takip süreleri kaydedildi. Cerrahi işlemler
genel anestezi altında gerçekleştirildi. Göbekten girilen 5 mm ilk optik portu
ile sağlanan intraabdominal bakı sonrası açık inguinal kanal iç halkası
perkütan girilen klasik enjeksiyon iğnesi yardımı ile 360° dönülerek iğne
içerisinden geçirilen emilmeyen dikiş malzemesi ile kapatıldı. Lokal anestezi
uygulanan port girişi emilebilir sütürler ile kapatıldı. Üç saat sonra evlerine
gönderilen hastalardan hiçbirisine ameliyat sonrası analjezik verilmedi.
Bulgular: Otuz dokuz hastaya 48 herni onarımı gerçekleştirildi.
Hastaların 28 (%78) tanesi kız, 11 (%22) tanesi erkek idi. İnguinal herniler 16
(%41) hasta sağda 14 (%36) hastada solda, 9 (%23) hasta bilateral teşhis
edildi. Üç hastada işlem esnasında karşı tarafta da inguinal herni tespit
edilerek aile onayı ile onarıldı. Ortalama ameliyat süresi tek taraflı
onarımlarda 17±7,2 dakika, iki taraflı onarımlarda 22,22±3,63 dakika olarak
bulundu. Hastaların ortalama takip süresi 3,15 ± 2,15 ay idi. Bir (%2,5) erkek
bebekte fıtık kesesi çok büyük olduğu için açık ameliyata geçildi. Üç (%8,2)
hastada iğnenin iliak vene batması sonucu baskı ile rahatlıkla durdurulan
retroperitoneal minimal hemoraji oluştu. Bu hastalardan birinde hemoraji
nedeni ile testiküler damarlar rahatlıkla seçilemediği için açığa geçildi.
Serimizde sadece 2 (%5,1) erkek hastada açık ameliyata geçildi. İki (%5,1)
hastada kompresyon ile duran inferior epigastrik damar yaralanması oldu. İki
(%5,1) kız hastada kese içerisinde tuba ve overlerin sliding olduğu tespit
edilerek batın içine redükte edildi ve onarım gerçekleştirildi. Sadece bir
(%2,5) hastada yanlış sütür malzemesi kullanımına bağlı nüks izlenirken,
ventriküloperitoneal şantı olan bir (%2,5) hastada ameliyat sonrası hidrosel
gelişti.
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Sonuç: Laparoskopik iğne yardımlı inguinal herni onarımı özellikle kız
çocuklarında güvenle uygulanabilecek bir teknik olup geleneksel cerrahinin
yerini alabilecek başarıya sahiptir. Kız çocuklarda uygulanması daha kolay
olup erkek çocuklarda duktus deferens ve testiküler damarların yakın
komşuluğu nedeni ile artmış tecrübe gerektirmektedir. İnsizyon skarı
olmaması ve analjezik ihtiyacı gerektirmemesi nedeni ile oldukça konforludur.
Artan sayıda uzun dönem çalışmalar işlemin gelecekteki akıbetini
belirleyecektir.
Anahtar kelimeler: İnguinal herni; laparoskopik; iğne yardımlı
ABSTRACT:
Aim: Laparoscopic needle-assisted internal ring suturing (LNAIR) is a
very comfortable surgical method that can be applied in children. This study
aims to present the preliminary results of LNAIR in our clinic.
Methods: The data of 39 patients who underwent LNAIR between
January 2016 and July 2018 were evaluated retrospectively. The gender, ages
of operation, hernia sides, duration of procedures, per-operative findings,
complications and follow-up periods of the patients were noted. Surgical
procedures were performed under general anesthesia. After the
intraabdominal exploration via 5 mm telescope which was entered through
the umbilicus, open hernia sac was surrounded circumferentially by a nonabsorbable suture using a classical injection needle by two-step. Umbilical port
entrance was closed after performing local anesthetic solution. None of the
patients had an analgesic drug after procedure and all of them were discharged
on the same day.
Results: Forty-eight hernia repair were performed on 39 patients.
There were 28 (78%) female and 11 (22%) male patients. Hernias were rightsided in 16 (41%) patients, left-sided in 14 (36%) patients and bilateral in 9
(23%) patient. In three patients, metachronous hernia (not patent processus
vaginalis) was detected during the laparoscopic procedure and repaired after
family approval. The mean operative time was 17 ± 7.2 minutes in unilateral
repairs and 22.22 ± 3.63 minutes in bilateral repairs. The mean follow-up
period was 3.15 ± 2.15 months. In a male patient, open surgery was required
due to the very large hernia sac. Three (8.2%) patients had minimal
retroperitoneal hemorrhage which was stopped with compression, due to the
puncture of the iliac vein. In one of these patients, the conversion was
required, because of the bleeding which made impossible to see the vas and
testicular vessels. As a result, conversion to the open surgery was required in
two (5.1%) male patients in our series. Two (5.1%) patients had minimal
hemorrhage which was stopped with compression, due to the puncture of the
inferior epigastric vessels. Sliding hernia was observed in two (5.1%) female
patients and conversion were not needed. There was only one (2.5%)
recurrence because of using an inappropriate suture (polidioksanon). A
hydrocele was observed in a patient with ventriculoperitoneal shunt.
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Conclusion: LNAIR is a technique that can be safely applied especially
in girls and can replace the traditional surgery. It is easier to perform in girls
and requires increased experience due to the proximity of ductus deferens and
testicular vessels in boys. It is very comfortable due to the lack of a visible
incision scar and no need for an analgesic. An increasing number of long-term
studies will determine the future of the technique.
Keywords: Inguinal hernia; laparoscopic; needle-assisted

İnguinal herni çocuklarda en sık uygulanan cerrahi müdahalelerden
biridir. El-Gohari’nin 1997 de ilk defa kız çocuklarında laparoskopik inguinal
herni onarımını yayınlamasından sonra birçok farklı teknik tanımlanmış ve her
iki cinste sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır1. Patkowski ve arkadaşlarının 2006
yılında tanımladıkları minimal invazif bir teknik olan laparoskopik iğne
yardımlı inguinal herni onarımı tüm dünyada ilgi görmüştür 2. Bu çalışmamızda
indirekt inguinal herni nedeniyle laparoskopik iğne yardımlı inguinal herni
onarımı yapılan hastalarımızın ön sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Hastalar ve Metod
Ocak 2016 ve Haziran 2018 tarihleri arasında indirekt inguinal herni
tanısı alarak laparoskopik iğne yardımlı inguinal herni onarımı yapılan 39
hastanın verileri geriye dönük olarak tarandı. Hastaların yaş, cinsiyet, taraf,
ameliyat süresi, komplikasyon ve takip süresi bilgileri kaydedildi.
Cerrahi işleme, 5 mm kalınlığında, 30 derece açılı teleskopun göbekten
girilmesi ile başlandı ve batın içi 0,5-1 ml/dk. hızda gönderilen CO2 gazı ile 8-10
mmHg basınçta şişirildi. İç inguinal halka üzerindeki ciltten klasik enjeksiyon
iğnesi (18 gauge) ile girilerek peritona kadar ulaşıldı. İğne ile retroperitoneal
olarak iç halkanın lateral yarısı kat edilerek periton geçildi ve batına girildi. Bu
iğne içerisinden ikiye katlanmış polipropilen sütür materyali batın içinde halka
oluşturacak şekilde gönderildi ve iğne çıkarıldı. Yine ciltteki aynı iğne
deliğinden klasik enjektör iğnesi ile girilerek iç halkanın bu kez medial yarısı
retroperitoneal olarak kat edildi ve periton geçilerek batına girildi. İğne
oluşturulan sütür halkası içerisinden geçirilerek sütür halkası dışarı doğru
çekildi ve iğne sıkıştırıldı. Bu iğne içerisinden gönderilen tek kat polipropilen
sütür batına ilerletilerek iğne çıkarıldı. Halka sütür dışarı çekildiğinde halka
içerisine sıkışan ikinci sütür aynı yolu izleyerek halka ile beraber dışarı çıkarıldı.
Bu sayede ikinci sütür ile iç inguinal halka çepeçevre dönülmüş oldu. Mevcut
sütür düğümlenerek açık iç halka kapatıldı. Optik port girişi lokal anestezik
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tatbiki sonrası emilebilir sütür ile kapatıldı. İğne giriş deliğine müdahale
edilmedi. Patkowski ve arkadaşlarının yayınladığı yöntemde iğne
retroperitoneal olarak ilerletilirken vas deferens ve kord yapıları üzerlerindeki
periton ile beraber atlanarak düğümün dışında tutulmaktadır. Sonuçta testis
elemanları korunmaya çalışılırken herni kesesi inkomplet olarak bağlanmış
olmaktadır. Biz ise tekniği uygularken testis elemanlarını peritondan nazikçe
diseke ederek herni kesesini komplet olarak dönmekteyiz.
Verilerin analizi, SPSS 15.0 paket programı ile normal dağılımı uygunluk
sınaması ise Shapiro-Wilk testi ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ortalama
± standart sapma olarak verilmiştir.
Sonuçlar
Yukarıda bahsedilen zaman periyodunda 39 hastaya 48 inguinal herni
onarımı uygulandı. Hastaların 28’i (%78) kız, 11’i (%22) erkek idi. Herni 16
(%41) hastada sağda, 14 (%36) hastada solda, 9 (%23) hastada bilateral teşhis
edildi. Üç hastada işlem esnasında karşı tarafta da herni (patent prosesus
vajinalis değil) tespit edilerek aile onayı ile onarıldı. Ortalama ameliyat süresi
tek taraflı onarımlarda 17±7,2 dk., iki taraflı onarımlarda 22,22±3,63 dk. olarak
bulundu. Hastaların ortalama takip süresi 3,15 ± 2,15 ay idi. Serimizde sadece 2
(%5,1) erkek hastada açık ameliyata geçilmek zorunda kalındı. Bir (%2,5) erkek
bebekte fıtık kesesi çok büyük olduğu için iğne ile iki aşamada dönülemedi ve
açık ameliyata geçildi. Üç (%8,2) hastada iğnenin iliak vene batması sonucu
baskı ile rahatlıkla durdurulan retroperitoneal minimal hemoraji oluştu. Bu
hastalardan birinde hemoraji nedeni ile testiküler damarlar rahatlıkla
seçilemediği için komplikasyona yol açmamak adına açık ameliyata geçildi. İki
(%5,1) hastada kompresyon ile duran inferior epigastrik damar yaralanması
oldu. İki (%5,1) kız hastada kese içerisinde tuba ve overlerin sliding olduğu
tespit edilerek batın içine manuel olarak redükte edildi ve laparoskopik onarım
gerçekleştirildi. Sadece bir (%2,5) kız hastada nüks izlendi ve ailenin isteği
üzerine açık yöntem ile başarılı bir şekilde onarıldı. Onarım esnasında
polipropilen sütüre rastlanmadı. Ayrıca ventriküloperitoneal şantı olan bir
(%2,5) erkek bebekte ameliyat sonrası hidrosel gelişti ve açık yöntemle
onarıldı.
Tartışma
Her ne kadar çocuklarda inguinal herni onarımı için açık cerrahi halen
büyük çoğunluğun en güvendiği tercihi olsa da açık cerrahinin yerini alabilecek
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daha az invazif bir teknik arayışı devam etmektedir. Patkowski ve
arkadaşlarının tanımladığı iğne yardımlı laparoskopik destekli teknik
tanımlandığı andan itibaren büyük kesimin ilgisini çekmiştir 2. Laparoskopik
cerrahi, işlemin intraperitoneal olarak uygulanması, başlangıçtaki yüksek nüks
oranları ve ilioinguinal sinirin fıtık kesesi ile beraber bağlanıyor olması gibi
sebeplerle eleştiri konusu olmuştur. 3. Fakat devam eden çalışmalar
laparoskopik ve açık cerrahinin benzer başarı oranlarını rapor etmişlerdir 4.
Patkowski’nin uzun dönem sonuçları da yüksek başarı ve düşük nüks oranlarını
desteklemektedir 5.
Çocuklarda inguinal herni onarımı için tarif edilen diğer teknikler optik
portu haricinde en az iki adet çalışma portu ve intrakorporeal sütürasyon için
artmış laparoskopi becerisi gerektirmektedir 6,7. İğne yardımlı teknikte iğnenin
laparoskopi eşliğinde retroperitoneal manipülasyonu komşu yapılara zarar
verme endişesi ile ilk aşamada kaygı yaratsa da kıse sürede beceri
kazanılmaktadır. Özellikle iliak ve inferior epigastrik damarların yaralanma
ihtimali yüksektir. Fakat bu durum genelde iğnenin damara batmasından daha
öteye gitmemektedir. Meydana gelen kanama çoğu zaman kompresyona bile
ihtiyaç duymadan retroperitoneal alanda yayılıp kendiliğinden durmaktadır.
Tekniği uyguladığımız erken dönemde üç hastada iliak ven, iki hastada inferior
epigastrik ven iğne batması sonucu yaralanmıştır. Sadece bir erkek hastada iliak
ven kanaması vas deferensi ve testiküler damarları görmeyi zorlaştırmış ve açık
cerrahi ihtiyacı doğurmuştur. Damar yapıları dışında işlem öncesi mesanenin
kateterize edilmesi, mesane yaralanmasını önleyeceği gibi işlem esnasında
trendelenburg pozisyonu ile barsakların inguinal bölgeden uzaklaştırılması
olası bir barsak yaralanmasını da önleyecektir.
Bu işlem için çeşitli iğneler kullanılmış fakat birbirlerine üstünlükleri
saptanamamıştır 8,9. Biz klasik enjeksiyon iğnesinin uç kısmının işlem için
gereğinden fazla keskin olduğunu ve daha künt uçlu iğnelerin hem periton
altında ilerlemeyi kolaylaştıracağını hem de olası yaralanmaları azaltacağını
düşünüyoruz. Ayrıca erkek hastalarda keskin uçlu iğneler vas deferens ve
testiküler damarların peritondan diseksiyonu esnasında kaygı düzeyimizi
artırmaktadır. Bu nedenlerle özellikle bu işlem için kullanılacak keskin
mandreni olan künt uçlu iğnelerin geliştirilmesi yerinde olacaktır. Keskin
mandreni ile ciltten peritona kadar rahatlıkla ulaşılabilecek, bu aşamada
mandreni çıkarılarak künt ucu ile peritoneal diseksiyon rahatlıkla
yapılabilecektir.
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İşlem esnasında ve sonrasında karşılaşılan komplikasyonlar iğne giriş
yerinde keloid gelişimi, damar yaralanması, hidrosel gelişimi ve nüks olarak
belirtilmiştir 5,8,9. Nüks oranları %0.5 ile %2.1 arasında değişirken, %2.8 ile %3
oranlarında komplikasyon bildirilmiştir Bu oranlar açık herni onarımları ile
karşılaştırılabilecek düzeydedir 4. Bizim serimizde bir (%2,5) kız hastada nüks
tespit edilmiş ve yapılan açık onarımda önceki işlemde kullanılan polipropilen
sütüre rastlanmamıştır. İlk ameliyatta emilmeyen polipropilen yerine
yanlışlıkla aynı renk ve fiziksel görünüşe sahip emilebilir polidioksanon sütür
malzemesi kullanılmış olabileceğini düşünmekteyiz. Her ne kadar
çalışmamızdaki hasta sayısı tekniğin başarısını ortaya koyabilecek kadar fazla
olmasa da herni kesesinin komplet olarak dönülmesinin başarı oranını artırdığı
kanaatindeyiz.
Vetntriküloperitoneal şantı olan bir bebekte işlem sonrası hidrosel
gelişmiştir. Fıtık kesesi komplet olarak dönülerek bağlansa da hastanın
ventriküloperitoneal şant nedeniyle artan intraabdominal basıncı batın içi sıvıyı
fıtık kesesi içerisine itmiş ve hidrosel gelişimine yol açmıştır. Bu nedenle
inguinal herniyi kolaylaştıran faktörlere sahip olan hastaların açık yöntemle
ameliyat edilmesinin yerinde olacağını ve fıtık kesesinin bağlandıktan sonra
kesilerek distali ile bağlantısının ortadan kaldırılması gerektiğini
düşünmekteyiz. Buna ilaveten inguinal herni için predispozan faktörü olmayan
hastalarımızda hidrosel görülmemiş olması herni kesesinin komplet olarak
dönülmesinin başarıda etkili olduğunu düşündürmektedir. Kısıtlı hasta
sayısıyla elde ettiğimiz sonuçların artan hasta sayıları ile desteklenmesi
gerekmektedir.
Serimizde minör damar yaralanması haricinde başka çevre doku
yaralanması ile karşılaşılmamıştır. Damar yaralanmaları ilk on ameliyatta
görülmüş olup işlemin tecrübe edilmesiyle tekrar yaşanmamıştır. Thomas ve
arkadaşlarının çalışmasında benzer öğrenme eğrisi sonuçları ayrıntılı şekilde
belirtilmiştir 8. Daha önce belirttiğimiz gibi künt uçlu iğnelerin kullanılması bu
tip yaralanmaların önüne geçecektir. Erkek çocuklarda vas deferens ve
testiküler damarlar tehlikeye atılmaması, gerektiği taktirde açık ameliyata
geçilmesi çok önemlidir. Benzer şekilde kız çocuklarında sliding herni
mevcudiyetinde eğer tubaovarian yapılar batına rahatlıkla redükte olmuyorsa
açık cerrahiye geçilmeli ve tubaovariyan yapılar korunmalıdır.
Hiçbir hastamızda iğne giriş yerinde ve göbekte keloid gelişmemiştir.
Sadece bir kız hastanın ailesi inguinal bölgede ele gelen sütür materyalinden
dolayı rahatsızlığını belirtmiştir. Laparoskopik iğne yardımlı tekniğin örgülü
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sütürler ile yapılabilmesi mümkün değildir fakat monoflaman sütür ile başlayan
onarımın sonunda mevcut sütürün örgülü ve emilemeyen polyester sütürler ile
yer değiştirmesi mümkündür. Bu sayede monoflaman sütürlerin cilt altında
oluşturduğu sertlik ve skar oluşumunun önüne geçilebilecektir.
Çalışmamızın en büyük kısıtlılığı yetersiz hasta sayısı ve retrospektif
olarak planlanmış olmasıdır. Takip süreside uzun dönem sonuçların ortaya
konması açısından yetersizdir. Ön sonuçlarımızı ortaya koymaya çalıştığımız bu
çalışma artan hasta sayısı ve takip süresi ile daha güvenli bilimsel veriler ortaya
koyabilecektir.
Çocuklarda laparoskopik inguinal herni onarımı birçok çocuk cerrahı
tarafından eleştirilmekte ve uygulaması dar bir çevre tarafından kabul
görmektedir. Açık yöntemin yıllar içerinde elde edilen engin tecrübeler ile
oldukça sağlam bir zemine oturması ve küçük bir insizyon ile batın içine
girilmeden kısa sürede gerçekleştiriliyor olması birçok cerrahı laparoskopik
işlemlerden uzaklaştırmaktadır. Açık fıtık onarımı teknikleri yakın zamanda
yerini laparoskopik tekniklere bırakacak gibi görünmese de insanoğlu için her
zaman daha konforlu, daha güvenli ve daha başarılı ameliyat tekniği arayışının
devam etmesi bilim insanlarının önemli bir sorumluluğudur. Bizim
çalışmamızın ve literatürün verileri eşliğinde laparoskopik iğne yardımlı
inguinal herni onarımının tariflendiği zamandan günümüze kadar yaşadığı
evrim ve artan başarı oranları umut vericidir. Kız çocuklarında oldukça basit ve
başarılı olan teknik, erkek çocuklarında tecrübe ve dikkat gerektirmektedir.
Sonuç olarak laparoskopik iğne yardımlı inguinal herni onarımının uygun hasta
ve ekipman seçimi ile her iki cinste de güvenle uygulanabilecek etkili bir yöntem
olduğunu düşünmekteyiz.
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ÖZET:
Giriş ve amaç: Kadınların hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler
yaşadığı bir dönem olan menopoz; yaşam sürelerinin yaklaşık 1/3’ünü bu
dönemde geçirmektedir. Araştırmada Avanos toplumundaki menopoza girmiş
kadınların, menopozla ilgili yaşadıkları sorunların belirlemesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmada örneklem belirlenmemiş olup,
Avanos merkezinde 08-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında kurulan sağlık standı
aracılığı ile ulaşılabilen menopoz döneminde olan 187 kadın çalışmaya dahil
edilmiştir. Verilerin toplanmasında; literatür doğrultusunda hazırlanan
Menopoz Semptomlarını Değerlendirmeye yönelik anket formu kullanılmıştır.
Araştırmanın uygulanabilmesi için, katılımcılardan sözlü onam alınmıştır.
Veriler sayı ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada kadınların
%91.4’ü 46 yaş ve üzeri, %40.1’i ilkokul mezunu ve çoğunluğu(%93.0)
çalışmamaktadır. Kadınların menopoza ilişkin en sık yaşadıkları sorunlar
sırasıyla; %86.1 sıcak basması ve terleme, %70.1 keyifsizlik, %67.9 fiziksel ve
zihinsel yorgunluktur. Menopoza ilişkin fiziksel alanda en çok yaşadıkları
sorunlar; %74.3 yorgun ve yıpranmışlık, psiko-sosyal alan ilişkin % 70.1 ile
endişeli ve gergin hissetme; cinsel alanda ise %86.1 cinsellikten kaçınma
olarak saptanmıştır. Sağlık kuruluşuna ne zamanlarda başvurursunuz
sorusuna %48.7’si sağlık problemi olduğunda demesine rağmen menopozla
ilgili sorunlarla baş etmek için sağlık kuruşuna başvurur musunuz sorusuna
ise % 73.8’i başvurmadığını belirtmiştir. Sonuç ve öneriler: Araştırmada
kadınların menopozla ilgili yaşadıkları sağlık sorunları olduğunu ancak bu
yaşadıkları sağlık sorunları için sağlık kuruluşuna başvurmadığı saptanmıştır.
Bu nedenle; hemşireler başta olmak üzere, sağlık çalışanlarının menopoza
yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması ve
düzenli eğitim programlarının uygulanması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler; Kadın, Menopoz, Hemşirelik.
ABSTRACT:
Introduction and Purpose: Menopause, a period in which women
experience hormonal, physiological and psychological changes; about one

Ayşegül ÖZCAN – Kamuran ÖZDİL

third of their life span is spent in this period. It was aimed to determine the
problems that menopausal women in Avanos society had experienced about
menopause.
Method: No sample was identified in the descriptive study and 187
women in the menopause period who were reached through the health stand
established between 08-10 May 2018 in the Avanos center were included in
the study. In gathering the data; a questionnaire for evaluating Menopausal
Symptoms prepared in the literature was used. For the application of the
survey, verbal approval was obtained from the participants. The data were
evaluated in terms of number and percentage.
Findings: In the study, 91.4% of the women were over 46 years old,
40.1% were primary school graduates and the majority (93.0%) were not
working. The most common problems women experience with menopause
are; 86.1% hot flashes and sweating, 70.1% malaise, 67.9% physical and
mental fatigue. The problems that most lived in the physical area related to
menopause; 74.3% were tired and worn, feeling anxious and nervous with
70.1% of the psycho-social area; and sexual abstinence was found as 86.1%
avoidance from sexuality. When asked about the health institution, 48.7% said
that they had a health problem but they did not apply 73.8% if they ask for
health benefit to cope with problems related to menopause.
Results and suggestions: In the study, it was determined that women
had health problems related to menopause but they did not apply to the health
institution for the health problems they experienced. Therefore; it is suggested
that health workers' training and counseling services for menopause,
especially nurses, should be increased and regular education programs should
be implemented.
Keywords; Women, Menopause, Nursing.

Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‟nün tanımına göre menopoz, ovaryum
aktivitesinin yitirilmesi sonucu menstruasyonun kalıcı olarak sonlanmasıdır
(1). Menopoza giren kadınlarda, östrojen eksikliğine bağlı vazomotor
değişiklikler (gece terlemesi, sıcak basmaları ve uyku sorunları vb.), psikolojik
değişiklikler (anksiyete, depresyon, huzursuzluk, cinsel ilgide azalma vb.) ve
atrofik değişiklikler (vajinal atrofi, stress inkontinans ve ağrılı cinsel ilişki vb.)
gibi birtakım sorunlar yaşanmaktadır (2). Menopoz döneminde yaşanan bu
sorunlar her kadını farklı ölçüde etkilemekte ve kadınların yaşam kalitesini
düşürmektedir (3). Kadın hayatının ortalama olarak üçte birini menopoz ve
sonrası dönem ile geçirecektir. DSÖ’nün tahminine göre 2030 yılında 1,2 milyar
kadının menopoz döneminde olacağı görüşünden yola çıkarak menopozu
yaratacağı sorunların üstesinden gelebilmek kadınların yaşam kalitelerini
arttırmanın ön koşuludur (4). Sağlık ekibinin profesyonel bir üyesi olan
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hemşireler, menopozal dönemdeki kadınların bu sorunlarla baş etmesinde;
uygulayıcı, yönetici, eğitici, danışman ve araştırıcı rolleri vardır (5,6,7). Yapılan
araştırmalar; kadınların pek çoğunun menopozun ne olduğunu, bedenlerinde
meydana gelen değişikliklerin neler olduğunu bilmediklerini göstermiştir (8,9).
Menopozla ilgili yapılan çalışmalarda görülmektedir ki, kadınların bu dönemde
yaşanan sağlık sorunları ile baş etmede, kadının kültürel özellikleri büyük bir
öneme sahiptirv(10,11,12). Menopozun iyi anlaşılabilmesi için biyolojik
faktörlerin yanı sıra psikolojik, sosyal ve kültürel faktörlerin de ele alınması
gerekmektedir.
Menopoz dönemindeki kadını, menopoz dönemine özgü yaşanan sorunlar
ve baş etme yolları hakkında bilgilendirmek, hemşirelik hizmetlerini doğru
planlayabilmek için önemlidir. Bu hemşirelik işlevlerinin planlanıp
uygulanması kadın sağlığının korunması ve yükseltilmesi için önemli ve
gereklidir (13,14). Menopoz dönemindeki kadınların, bu döneme ait
sorunlarını, baş etme yöntemlerini belirlemek, onların bakış açılarını anlamak,
hemşirelik hizmetlerini doğru planlayabilmek için önemlidir.
Bu nedenle çalışmada Avanos toplumundaki menopoza girmiş kadınların,
menopozla ilgili yaşadıkları sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. Materyal Ve Metot
2.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Tanımlayıcı tipte olan araştırmada örneklem belirlenmemiş olup, Avanos
merkezinde 08-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında kurulan sağlık standı aracılığı
ile ulaşılabilen menopoz döneminde olan ve 64 yaşını geçmemiş kadınlar
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, belirtilen tarihler
arasında araştırmayı katılmayı kabul eden toplam 187 kadın oluşturdu.
2.2. Verilerin Toplanması
Veriler araştırmacılar tarafından sağlık standına başvuran, araştırmaya
alınma kriterlerini sağlayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlarla yüz
yüze görüşme tekniği kullanılarak dolduruldu. Formları doldurulma süresi
ortalama 20-25 dakika sürdü.
2.3. Veri Toplama Araçları:
Verilerin toplanmasında; literatür doğrultusunda hazırlanan Menopoz
Semptomlarını Değerlendirmeye yönelik anket formu kullanılmıştır(kaynak).
Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kadınların bireysel
özelliklerini tanımlayan 18 adet soru, ikinci bölümde menopozda yaşanan sağlık
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sorunlarıyla baş etme yollarını belirleyen 27 soru üçüncü bölümde sağlık hizmeti
alma durumları ilgili 4 soru yer almaktadır.
2.4. Araştırmanın Etiği
Araştırmanın verilerini toplamaya başlamadan önce kadınlara,
araştırmanın yapılma amacı açıklanarak “Aydınlatılmış Onam” ilkesi, elde edilen
bilgilerin gizli tutulacağı belirtilerek “Gizlilik ve Gizliliğin Korunması” ilkesi,
araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin alınması ile de “Özerkliğe saygı”
ilkesini içeren etik ilkeler yerine getirilmiştir.
2.5. Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmadan elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 21.0 paket
programında değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde
kullanılmıştır.
Bulgular
Çalışmaya katılan kadınların çoğunluğu (%91.4) 46 yaş ve üzeri,
%40,1'inin ilköğretim mezunu ve %93.0’ının ev hanımı olduğu belirlendi (Tablo
1).
Tablo 1. Kadınların Sosyo-demografik Özelliklerine göre Dağılımı
Özellikler
Yaş
45 yaş ve altı
46 ve üzeri
Eğitim durumu
Okuryazar değil
Okur yazar
İlköğretim
Lise
Üniversite
Çalışma durumu
Çalışan
Çalışmayan
Medeni hali
Evli
Bekar
Dul
Toplam

Sayı

%

4
171

8.6
91.4

38
37
75
28
9

20.3
19.8
40.1
15.0
4.8

13
174

7.00
93.0

130
8
49
333

69.5
4.3
26.2
100.0
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Tablo 2. Kadınların Menopoza İlişkin Bazı Özelliklerine göre
Dağılımı
Özellikler

Sayı

Menopoz yaşı

%
47.59± 0.39

Menopoz yılı
1 yıldan az

5

2.7

1-5 yıl

78

41.7

6-10 yıl

55

29.4

11 yıl ve üzeri

49

26.2

Menopoza yönelik bilgi
alma
Alan

65

34.8

Almayan

122

65.2

7

3.7

Almayan

180

97.3

Toplam

187

100.0

Menopoza yönelik
tedavi
Alan

Tablo 2’ de çalışma kapsamında yer alan kadınların menopoza ilişkin bazı
özellikleri yer almaktadır. Araştırma kapsamındaki kadınların menopoza girme
yaş ortalaması 47,5±0,39, %41.7’sinin 1-5 yıldır menopozda olduğu ve %
65.2’sinin menopoza ilişkin herhangi bir bilgi almadığı belirlenmiştir. Ayrıca
kadınların %40.6’sı egzersiz yapmadığı, %16.0’sının sigara kullandığı ve
%13.6’sının yalnız yaşadığı tespit edilmiştir.
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Tablo 3 .Kadınların Menopoza İlişkin Yaşadıkları Sağlık Sorunlarına
göre Dağılımı
Sağlık sorunları

Sayı

%

139

74.3

134

71.7

Fiziksel güçte azalma

117

62.6

Dayanma gücünde azalma

104

55.6

Psikososyal Alan*
(n=499)
Endişeli ve gergin hissetme

131

70.1

Depresif,hüzünlü hissetme

127

67.9

Hafızada zayıflık hissetme

126

67.4

Hayatından
olmama

115

61.5

161

86.1

Fiziksel Alan * (n=494)
Yorgun
ve
yıpranmış
hissetme
Uyuma güçlüğü

memnun

Cinsel Alan
Cinsellikten kaçınma

*Kadınlar birden fazla yanıt vermişlerdir. Yüzdeler “n” üzerinden
alınmıştır
Tablo 3 araştırma kapsamında yer alan kadınların menopoza ilişkin
yaşadıkları sağlık sorunları yer almaktadır. Menopoza ilişkin fiziksel alanda en
çok yaşadıkları sorunlar; %74.3 yorgun ve yıpranmışlık, psikososyal alan ilişkin
% 70.1 ile endişeli ve gergin hissetme; cinsel alanda ise %86.1 cinsellikten
kaçınma olarak saptanmıştır.
Sağlık kuruluşuna ne zamanlarda başvurursunuz sorusuna %48.7’si
sağlık problemi olduğunda demesine rağmen menopozla ilgili sorunlarla baş
etmek için sağlık kuruşuna başvurur musunuz sorusuna ise % 73.8’i
başvurmadığını belirtmiştir. Kadınların % 63.6’sı herhangi bir tetkik
yaptırmadığını; % 42.8’i menopoz sonrası ağrı şikayetlerinin arttığını
bildirmiştir.
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4. Tartışma
Çalışmada Avanos toplumundaki menopoza girmiş kadınların, menopozla
ilgili yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan
elde edilen bulgular literatür doğrultusunda tartışılmıştır. Menopoz fizyolojik
bir süreç olmasına rağmen menopoz ile ortaya çıkan sorunlar kadının biyopsiko-sosyal ve demografik özelliklerinden etkilenebilir. Çalışma grubumuzda
kadınların büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunu ve ev hanımıdır (Tablo 1).
Çalışma grubundaki kadınların menopoza girme yaşı 47,5±0,39’dur. Ülkemizde
yapılan çalışmalarla menopoza giriş yaş ortalaması (45.8-49.4) paralellik
göstermektedir(5,12,16,17). Gelişmekte olan ülkelerde menopoz yaşı gelişmiş
ülkelere göre daha erkendir. Gelişmiş ülkelerde 49.3 ile 51.4 aralığında iken,
gelişmekte olan ülkelerde 43,5 ile 49.4 arasındadır (18,19).
Çalışmada kadınların menopozal dönemde en sık yaşadıkları ilk üç
fiziksel sorun sırasıyla yorgun ve yıpranmış hissetme, uyuma güçlüğü ve fiziksel
güçte azalmadır (Tablo 2). Literatürde menopozdaki kadınlar arasında en sık
yaşanan vazomotor sorunun ateş basması ve gece terlemesi olduğu
görülmektedir (20-23). Çalışmada bu farklılığın araştırmaların farklı bölgelerde
yapılmış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kadınların en
sık yaşadığı diğer sorunlar; psikososyal alana ilişkin % 70.1 ile endişeli ve gergin
hissetme; cinsel alanda %86.1 cinsellikten kaçınmadır. Menopoz dönemindeki
hormon seviyesinde değişim, yaşlanmaya bağlı fiziksel etkiler, sağlıksız yaşam
tarzı v.b. faktörler sağlık problemlerine neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada
klimakterium döneminde kadınların %82’sinde bağırsak fonksiyonlarında
değişiklik ve %72’sinde çabuk sinirlenme gibi menopoz dönemine ait
belirtilerden yakındığı saptanmıştır (15).
Kadının doğurganlığının başlaması, menopoz ve postmenopozal döneme
kadar her evrede sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi kadın sağlığını
yükseltmektedir. Araştırmaya katılan kadınların %48.7’si sağlık problemi
olduğunda sağlık hizmetine başvururum demesine rağmen menopozla ilgili
sorunlarda sağlık kuruluşuna %73.8’i başvurmadığı tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra kadınların % 63.6’sı herhangi bir tetkik yaptırmadığını; menopoz
sonrası ağrı şikayetlerinin % 42.8 oranında olduğu belirtilmiştir. Ertem’in
yaptığı çalışma da kadınların %96’sının herhangi bir sağlık hizmeti almadığı,
bilgi alanlarında %70.4’ünün TV ve basın yoluyla bilgi aldıkları
saptanmıştır(17). Bezircioğlu ve ark. yaptığı çalışmada kadınların %56.8’inin
menopozal döneme yönelik olarak danışmanlık almadığı, Tortumluoğlu’nun
çalışmasında da kadınların büyük çoğunluğunun (%65) bilgi almadıkları
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belirlenmiştir(24,25). Araştırmamızın sonuçları incelenen literatür sonuçları ile
benzerlik göstermektedir.
Menopozal dönemde kadının yaşanan fiziksel ve psikolojik sıkıntılar
karşısında neler yapması gerektiğini bilmesi, etkili baş etme mekanizmalarını
kullanabilmesi, sağlıklı yaşamına devam edebilmesi için desteklenmesi
önemlidir. Kadınların %40.6’sının düzenli egzersiz yapmadığı, %16.0’sının
sigara kullandığı saptanmıştır.
Çalışmamızda kadınların menopozla ilgili yaşadıkları sağlık sorunları
olduğunu ancak bu yaşadıkları sağlık sorunları için sağlık kuruluşuna
başvurmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle; hemşireler başta olmak üzere, sağlık
çalışanlarının menopoza yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin
etkinliğinin arttırılması ve düzenli eğitim programlarının uygulanması
önerilebilir. Menopozal dönemdeki kadınlara verilecek sağlık eğitiminde
menopozal döneme ait belirtilerin, nedenlerinin, menopoz döneminde
yaşanabilecek rahatsızlıkların ve etkili baş etme yöntemlerinin süreç
başlamadan önce anlatılması ve bu bilgilerin davranışa geçirilebilmesi
sürecinde kadının desteklenmesi önerilebilir.
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1.Avasküler nekroz
1.1. Genel Bilgiler
İskemi sonucunda kemik dokunun ölümüne osteonekroz denilmektedir.
Pekçok farklı lokasyonda görülebilmekte olup en sık görüldüğü yerlerden birisi
femur başıdır. Femur başının osteonekrozunda önce hücresel düzeyde femur
başında osteositlerin ölümü ve bunu takip eden dönemde morfolojik olarak
femur başında kollaps ve sekonder kalça eklemi osteoartritine yol açan yapısal
değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
Tanımlanan bu durum epifizde görüldüğünde avasküler nekroz (AVN)
terimi kullanılmaktadır. Aynı sürecin metafiz ya da diafizde görüldüğü
durumlarda ise kemik enfarktı tanımlaması tercih edilmektedir. Avasküler
nekroz popülasyonda daha çok genç kesimi etkileyen bir patolojidir. Bu patoloji
zaman içinde epifizlerde yükseklik kaybı ve düzleşmeye neden olmakta ve ileri
dönemde osteoartrit ortaya çıkmaktadır. Femur başı osteonekrozu genelde 3050 yaşları arasındaki bireylerde görülen ve ilerleyici karakterde olan bir
hastalıktır. Tedavi edilmemesi durumunda ise tüm kalça ekleminin yıkımına
sebep olur.
Erken tanı total kalça artroplastilerinin uygulanmasını geciktirmektedir.
Bu sebeple avasküler nekroz olgularında erken tanı ve tedavi planlanması
önemlidir.
Tanıda
radyolojik
modaliteler
öncelikle
önemli
ve
yardımcıdır.Tedavinin temel amacı femur başının şekil bozukluğunu önlemek ve
sonuçta ortaya çıkan dejeneratif değişikliklerin gelişimini geciktirmektir.
1.2.Etyoloji
Kemik iliğinde primer elementlerin ve kemik korteksin nekrozuna yol açan
5 süreç ileri sürülmüştür.
1- Damarların mekanik yaralanması: Kollateral dolaşımı kısıtlı olan
lokasyonlarda ya da kollateral dolaşımı bulunmayan kemik doku kesimlerinde,
besleyici damarlardan birisinin yaralanması iskemi ve sonuçta nekroza neden
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olabilir. Bu mekanizmanın en sık sorumlu olduğu durumlar; kapsül içi femur
boynu kırıkları, kalça çıkıkları ve kompresyon kırıklarıdır. Ayrıca travmatik
olmayan stres kırıkları gibi durumlarda da bu mekanizma sonucu avasküler
hastalık ortaya çıkabilir.
2- Tromboz ve embolizm: Bir vasküler yapının trombüs ya da emboli ile
tıkanması sonucu hastalığa yatkın olan kemik dokuda osteonekroz görülebilir.
Bu tür tıkanmalar dolaşımdaki yağ parçacıkları sonucu da ortaya çıkabilir.
Dalış yapanlarda uzun süren yüksek basınç etkisinde kalındıktan sonra
hızlı dekompresyon kanda nitrojen baloncukları ortaya çıkmasına neden olur.
Ortaya çıkan nitrojen baloncukları sonucu damar lümeninin tıkanmasıyla
tromboz gelişebilir. Bu durum dekompresyon (Caisson) hastalığı olarak bilinir.
Bu durumda damar içinde yer alan nitrojen embolilerinin agregasyonu damar
lümenini tıkayarak osteonekroz gelişmesine neden olabilir.
Orak hücreli anemi hastalığına neden olan anormal şekilli eritrositler de
bu yolla osteonekroza neden olabilirler. Orak hücreli anemi hastalarında
osteonekroz prevelansı % 50’ye yaklaşmaktadır.
3- Kemik iliği mesafesinin dolumu: Kemik iliğindeki hacimsel artış
sonucu kemik yapı içindeki vasküler yapılar üzerinde dışardan bası ile
damarların tıkanmasına yol açarak avasküler nekroz gelişmesine neden olabilir.
Medüller kavite kapalı bir kompartman olup içerisinde yer alan elementler bu
kapalı ortam içerisinde yerleşmişlerdir. Kortikal kabuk yapı ise medüller kavite
içindeki trabeküler kemiği, kemik iliği elementlerini ve yağı çevreleyen sert bir
kabuk yapısındadır. Bu bileşenlerden herhangi birisindeki orantısız artış kemik
içi basıncının artmasına neden olur. Basınçtaki bu artış küçük, tıkanmaya yatkın
damarlara yansıyarak damarların tıkanmasına ve nekroza yol açar.
Bunun bir örneği olarak Gaucher hastalığında serebrozid
metabolizmasında bozukluk izlenir. Hastalık retiküloendotelyal sistem
hücrelerinde lipid birikimine neden olur. Kemik içinde yer alan sinüzoidler lipid
yüklü hücreler ve makrofajlar tarafından baskılanabilir.
Benzer şekilde, hemofili hastalarında görülebilen kemik iliği içine
kanamalar ya da tümör hücrelerinin kemik iliği infiltrasyonu sonucu da kemik
içinde yeralan damarlar baskıya uğrayabilirler.
Medüller kavitenin yağ içeriğindeki artış da kemik içi basınçta ciddi artışa
neden olur. Yüksek doz kortikosteroidler yağ hücre kütlesinde artışa ve bunun
sonucunda damar üzerinde basınç gelişmesine sebep olabilirler. Kortikosteroid
tedavisi yağ metabolizmasında bir takım değişikliklere neden olur. Deneysel
çalışmalar kemik iliği stroma hücrelerinin kortikosteroid tedavisi sonrasında yağ
dokusu hücrelerine farklılaştığını göstermektedir. Kortikosteroidlerle tedavide
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kemik iliği selülaritesi azalmaktadır. Ayrıca kortikosteroid tedavisi sonrası yağ
hücre hipertrofisi de gelişebilir.
Sonuçta kapalı bir bölge olan medüller kavitedeki bu değişiklikler
perfüzyonda bozulmaya neden olur. Damar trombozu ve venöz boşalımdaki
azalma sonuçta arteryel perfüzyonda azalmaya buda en sonunda osteonekroza
neden olur.
4-Damar duvarı hasarı: Damar duvarında ortaya çıkan hasarlar kemik
dokuya giden kan miktarını azaltabilir. Radyasyon hasarı, bağ doku hastalıkları,
vaskülitler, sistemik lupus eritomatozus (SLE) hastalığı sonucu ortaya çıkabilecek
bu mekanizma sonucu da avasküler nekroz gelişebilir.
5- Venöz boşalmada tıkanıklık: Kapalı bir sistemde venül basıncı
arteriol basıncını aşarsa arterial kan akımı kesintiye uğrar. Bu durum sonucu
ortaya çıkan iskemi kemik doku ölümüne neden olabilir.
Büyük eklem effüzyonları venöz basıncı arttırabilir bunun sonucunda da
arteryel perfüzyon azalabilir.
Gebelikte gravid uterus ve venöz pleksuslardaki dolgunluk sonucu venöz
drenaj azalabilir ve bu durum arteryel kan akımında azalmaya neden olabilir.
Hamilelik sonucu bu mekanizma ile gelişen avasküler nekrozlar genellikle üçüncü
trimesterde ya da hamilelik sonrası erken dönemde gelişir. Hamilelik ile ilişkili
avasküler nekroz olgularının büyük çoğunluğu kalçada tanımlanmıştır. Tablo
1’de bazı osteonekroz nedenleri ile bu nedenlerde osteonekroz ortaya çıkmasına
neden olan patolojik süreçler özetlenmiştir.
Tablo 1. Osteonekroz etyolojisi ve ilgili mekanizmalar
Hastalık
Alkol
Vaskülitler
Dekompresyon hastalığı
Kronik böbrek hastalığı
Pıhtılaşma bozuklukları
SLE, Romatoid artrit
Kortikosteroidler
Hemodiyaliz
Orak hücreli anemi
Hiperlipidemi
Travma
Gelişimsel kalça displazisi
Radyasyon
Gut

Mekanizma
Emboli, kemik iliği basınç artışı, damar duvar hasarı
Damar duvar hasarı
Emboli, kemik iliği basınç artışı
Kemik iliği basınç artışı
Emboli
Damar duvar hasarı
Emboli, kemik iliği basınç artışı, damar duvar hasarı
Damar duvar hasarı
Emboli
Emboli, kemik iliği basınç artışı
Mekanik hasar
Mekanik hasar
Damar duvar hasarı
Emboli, kemik iliği basınç artışı
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Yukarıda tanımlanan süreçler çerçevesinde avasküler nekroz herhangi
bir etyoloji ya da risk faktörü olmaksızın idiopatik (primer) olarak görülebildiği
gibi birçok hastalık ve patolojik durum ile de ilişkili (sekonder) olabilir.
Travma: Femur başı osteonekrozu genellikle femur başı çıkığı ve femur
boyun kırığı sonucu görülmektedir. Femur başı çıkıkları ve femur boyun
kırıklarında femur başı avasküler nekrozu (FBAN) patogenezinde direk arteryel
yaralanma rol almaktadır. Yaralanmanın büyüklüğü ve eşlik eden asetabulum
kırığına bağlı olarak çıkık sonrası FBAN % 10-25 arasında olduğu
gözlenmektedir.
Kortikosteroidler: FBAN ile ilişkili kortikosteroid kullanımının lupus,
romatoid artrit, astım ve organ transplantasyonu gibi birçok farklı sebebe bağlı
olması ve Cushing hastalığında daha yüksek oranda FBAN görülmesinden dolayı
steroidler FBAN etyolojisi ile uzun zamandır ilişkilendirilmişlerdir.
Alkol: Birçok seride FBAN unun % 10-40 arasında alkol kullanımı bağlı
olduğu bildirilmiştir. Alkol kullanımının FBAN patogenezindeki rolü ise yağ
embolisi, damar duvar hasarı ve kemik iliği basınç artışı olarak saptanmıştır.
Hemoglobinopatiler: FBAN özellikle orak hücreli anemi, hemoglobin
SC hastalığı ve talasemi gibi birçok hemoglobinopati ile ilişkilendirilmiştir.
Diğer: Bunlarla birlikte daha birçok hastalık ve durumda FBAN gelişimi
bildirilmiştir. Bunlar arasında Tablo 1 de de belirtildiği gibi metabolik
hastalıklar (Cushing hastalığı, Gaucher hast.), inflamatuvar hastalıklar
(pankreatit, SLE, Romatoid artrit), gebelik, enfeksiyon, yanık, disbarizm,
radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi farklı durumlarda bulunmaktadır. Şekil
1 de avasküler nekrozun nadir nedenlerinden olan radyasyon tedavisi ve
kemoterapinin iki malignite nedeniyle her iki tedaviyi de almakta olan bir
hastada avasküler nekroza neden olduğu görülmektedir.
1.3.Sınıflama
Osteonekroz sınıflaması zamanla pekçok değişikliğe uğramıştır. Yapılan
sınıflandırmalar prognoz ve tedavi için bir rehber niteliğinde olmalıdır. FBAN
nun evreleme ve sınıflamasında, uluslararası sistem, Ficat ve Arlet sistemi,
kombine sistem ve Mitchell sistemi gibi birçok sistem bulunmaktadır.
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Şekil 1.İki primer malignite(meme karsinomu ve serviks
karsinomu) nedeniyle kemoradyoterapi alan kadın hastada, takipte
algoritmik yaklaşımla elde olunmuş BT(metastaz araştırma ve takip)
görüntülerinde bilateral femur başı avasküler nekrozunun gösterilmesi
ve metastatik hastalıktan kolayca ayrımı

Ficat-Arlet sınıflaması: Bu sınıflama hala sık kullanılan sınıflama olup
orijinal tarifi 3 evre olarak tariflenmiş daha sonra 4. evre eklenmiştir (Tablo 2).
Daha da sonraki modifikasyonlarında 6 evreye çıkarılmıştır. 4 evreli sistemi
tercih eden cerrahlar mevcuttur. Bu sınıflamaya klinik ve manyetik rezonans
görüntüleme (MRG) bulguları da eklenmektedir. Evre 1 de klinik belirtiler
mevcudiyetinde radyografilerde bulgu olmazken MRG ve sintigrafide avasküler
nekroz bulguları izlenmektedir. Evre 2 den itibaren radyografi bulguları da
eklenmektedir.
Tablo 2. Ficat-Arlet sınıflaması
Evre
1
2
3
4

Radyolojik bulgu
Normal (sadece MRG bulgusu)
Diffüz skleroz, kist
Subkondral kırık (crescent sign) +/- başta çökme
Kollaps, asetabular değişiklik, eklem destrüksiyonu
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Mitchell evreleme sistemi; Mitchell ve arkadaşları tarafından
geliştirilmiş olan bu system bir MRG evreleme sistemidir. Temel olarak
osteonekrotik odagın sinyal intensite ozelliklerine dayalı bir evrelemedir.
Mitchell sistemi MRG sinyal ozelliklerini ortaya koymada yararlı olsa da, MRG
için modifiye edilmiş olan Ficat ve Arlet sistemi, iskeminin progresyonunun ve
femur başı morfolojisindeki degişikliklerin tanımlanmasında daha yararlıdır.
Mitchell sisteminde osteonekrotik odagın MRG sinyali dort gruba ayrılır;
A grubu sinyal: Osteonekrotik odak yağ dokusuna benzer sinyal
özelliği gösteriyor (T1A kesitlerde hiperintens, T2A kesitlerde ara sinyal
intensitesinde).
B grubu sinyal: Kan ve kan ürünlerini temsil eden sinyal özelliği (T1A
ve T2A hiperintens).
C grubu sinyal: Sıvı sinyali gösteren osteonekrotik odak (T1A
hipointens,T2A hiperintens),
D grubu sinyal: T1A ve T2A kesitlerde hipointens olarak izlenen ve
fibrotik alanları temsil eden sinyal değişiklikleri.
Bu grupların tamamında, santral avasküler nekroz odağını çevreleyen
çevresel bant şeklinde hipointens görünüm mevcuttur.
MRG de kemik iliği sinyal değişikliği izlenmeden önceki dönemde,
semptomatik kalça eklem efüzyonu, intraosseöz intramedüller basıncın
artmasına bağlıdır. Difüz kemik iliği ödemi olmadan önceki dönemde
izlenebilecek fokal kemik iliği ödemi 6-8 hafta önce gözlemlenebilir. Kemik
iliği nekrozunun ve aselüler lakünlerin gösterilmesi, osteonekrozun erken
dönemi ile kalçanın geçici osteoporozunun ayrımının yapılabilmesine
yardımcı olur. Kemik iliği ödemi, osteonekrozun ileri osteonekroza
ilerlemesini gösteren bir bulgudur. Kemik iliği ödemi ve eklem efüzyonu
sıklıkla evre III avasküler nekrozu ile birlikte görülür. Kemik iliği ödemi büyük
ölçüde kalça ağrısı ile birliktelik gösterir. Bununla beraber, femur başı
osteonekrozunun erken evrelerindeki kemik iliği ödemi de ağrı ile birliktelik
gösterir. FBAVN nun erken evrelerinde, histolojik değişiklikler var iken T1A ve
T2A kesitlerde MRG bulguları normal olabilir. Bu dönemde kontrastlı MRG
kesitlerinde avasküler nekroz alanları, kontrast tutulumu göstermeyen
alanlar şeklinde izlenebilir. Kortikosteroid tedavisi almaları dolayısı ile risk
grubu oluşturan renal transplant hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada,
kontrastlı MRG kesitlerinin asemptomatik hastaların % 6’sında avasküler
nekrozun erken tanısında yararlı olduğu bildirilmiştir.
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MRG fokal osteonekrozun tanısında, sintigrafi, direkt grafi ve BT
bulgularının normal olduğu dönemde bile bulgu verebildiğinden, özellikle
yüksek riskli hastalarda tarama yöntemi olarak MRG incelemeleri yapılmalıdır.
1.4.Klinik Bulgular
Osteonekroz hastalığında belirti ve semptomlar nonspesifiktir. Özellikle
de lezyon küçükse asemptomatik olarak kalabilir. Eğer lezyon büyük bir alanı
kaplıyorsa semptomlar zamanla, haftalar veya aylar içerisinde gelişebilir. Yavaş
yavaş kalçada özellikle inguinal bölge, gluteal alan ve uyluk proksimalinde
ağrılar belirginleşmeye başlar. İstirahat halinde görülebildiği gibi sıklıkla
aktivite ile derecesi artar. Daha sonra aksama ve hareket arkında azalma ortaya
çıkar. Ağrıya kalça eklemi sinoviti de eşlik edebilir. Bu durum kendini kalça
hareketlerinde azalma ve tüm hareket arkı boyunca ağrı ile gösterir.
2.Görüntüleme yöntemleri
2.1.Direk grafi
Tübüler veya yassı bir kemikte, epifiz, metafiz veya diyafizde yerleşen
osteonekrozun radyografik bulguları karakteristiktir. Subkondral radyolüsen
lezyonlar, parçalı skleroz ve lüsensi alanları, kemik çökmesi, epifizyel bölgede
eklem aralığının korunması, diyafizyel bölgede sklerotik kenar özelliği gösteren
lüsen lezyonlar ve periostit, kemik çökmesi ile birlikte parçalı skleroz ve lüsensi
alanları gibi bulgular osteonekrozun tipik radyografik bulgularıdır. Ancak bu
bulgular birçok olguda klinik bulgular ortaya çıktıktan aylar sonra görülmekte
olup radyografiler erken değişikliklere duyarlı değildir. Bununda ötesinde,
özellikle diyafizometafizyel yerleşimli osteonekrozlarda görülebilecek erken
radyografik bulgular yeterince özgül değildir. Net seçilemeyen parçalı
radyolüsensi şeklinde izlenen bu bulgular, kemik destrüksiyonunu, osteomiyeliti
ve hatta agresif tümörleri bile taklit edebilir.
2.2.Manyetik rezonans görüntüleme
Osteonekrozun değerlendirilmesinde (özellikle femur başında), MRG’nin
yeri oldukça önemlidir. MRG, kemiğin iskemik nekrozunun erken tanısında, kemik
sintigrafisine göre daha yüksek duyarlılığa sahiptir. FBAN a bağlı lezyonlar ile
avasküler nekroz ile ilişkili olmayan lezyonların ayırımında MRG’nin duyarlılığı %
97, özgüllüğü % 98’dir. Bu nedenle ,MRG’de osteonekrozun gösterilememesi,
osteonekroz olasılığını kesin olarak ortadan kaldırmamakla birlikte, belirgin
olarak azaltır. Ayrıca eklem efüzyonları, kemik iliği konversiyonu, ödem ve eklem
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kıkırdağını gösterebilen MRG, bu açılardan bakıldığında da sintigrafi, direct
grafiler ve BT’den daha üstündür.
MRG nin en önemli özelliklerinden biri, sintigrafi ve direkt grafi bulguları
normal olan olgularda, avasküler nekrozun osteonekrotik lezyonunu
gösterebilmesidir. Avasküler nekrozda erken dönemde, 6-12 saat içinde
hematopoetik hücrelerde, 12-48 saat içinde de osteositlerde ölüm meydana gelir.
Bu dönemde, sintigrafide radyofarmasötik tutulumunda azalma gösteren odak
seçilebilirken hastalık iyileşmeye başlayınca, kemik sintigrafilerinde osteonekrotik
odak gözden kaçabilir. MRG ise, özellikle kemik iliğindeki yağ hücrelerinin sinyal
değişikliklerine hassastır. Bu nedenle olay başladıktan beş gün sonra yağ
hücrelerinde ölüm gerçekleşene kadar MRG bulguları negatif olabilir. Buna
karşın sintigrafinin tersine, avasküler nekrozda tam iyileşme gerçekleşene
kadar MRG bulguları tüm evrelerde pozitiftir. Kontrastlı MRG incelemelerinin,
erken dönemde yani, yağ hücrelerinde ölümün gerçekleştiği beşinci güne kadar
olan süreçte, avasküler nekrozun saptanmasına yardımcı olabildiği de
bildirilmiştir.
2.3.Bilgisayarlı tomografi
Osteonekrozların görüntülenmesinde erken tanı ve kemik çökmesinin
değerlendirilmesi açısından BT önemli bir yere sahiptir. BT, radyografiler
normal olduğu dönemde bulgu verebilir. Ancak bu açıdan dahi bakıldığında
MRG ve sintigrafi BT’ye göre daha duyarlıdır. MRG incelemesinin kontraendike
olduğu olgularda, erken değişikliklerin gösterilebilmesi açısından BT yararlı
olabilir. Özellikle çok kesitli BT görüntülerinin koronal ve sagital düzlemlerde
incelemeye olanak vermesiyle, tedaviye yön verebilecek subkondral kırık
derecesinin değerlendirilmesi dışında, eklem yüzeyinde oluşabilecek kortikal
düzensizlik ve eklem yüzeyini ilgilendiren çökmenin daha iyi gösterilebilmesi
mümkündür. Özellikle femur başı lokasyonları için düşünüldüğünde BT nin
her iki cinste yakın yerleşimli genitalya için yüksek iyonizan radyayon
içermesi hatırda tutulmalıdır.
2.4 Kemik sintigrafisi
Avasküler nekroz değerlendirilmesinde Tc-99 metilen-difosfonat kemik
sintigrafisi kullanışlı bir yöntemdir. Genel olarak geç görüntülerde infarkt alanı
etrafındaki reaktif kemikte artmış tutulum izlenir. Buda bize ölü ve reaktif
kemik birleşimindeki artmış turnovera bağlı radyonüklit toplanmasını belirtir.
Eğer iki kalçada etkilenmişse ya da erken evre osteonekrozun tanımlanmasında
ise düşük sensitiviteye sahiptir .
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MRSA (metisiline dirençli Staphylococcus aureus) ve
MSSA (metisiline duyarlı Staphylococcus aureus)
suşlarının çeşitli antiseptik ve dezenfektan maddelere
karşı duyarlılıklarının karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Merih ŞİMŞEK
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ÖZET: Bu çalışmada, hastanelerde yaygın olarak kullanılan 4 adet
antiseptik ve dezenfektanın, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarından sağlanan
MRSA ve MSSA izolatları üzerine etkisi ve etki süresinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
Bu amaçla, 20 adet MRSA ve 20 adet MSSA olmak üzere 40 adet bakteri
incelenmiştir. Bununla birlikte, kontrol için S. aureus ATCC 25923 standart
suşu kullanılmıştır. İncelenmek üzere, etil alkol, povidon-iyot (%10),
glutaraldehit (%2) ve sodyum hipoklorit (%5) dahil edilmiştir. Povidon-iyot
(%10) ve glutaraldehit (%2); saf, 1/2 ve 1/4 oranında, Sodyum hipoklorit
(%5); saf, 1/10 ve 1/100 oranında sulandırımları hazırlanarak kullanılmıştır.
Etil alkol ise %95-%70-%50’lik konsantrasyonda hazırlanmıştır. Bakteriler
kalitatif süspansiyon test yöntemine göre test edilmiştir. Böylece, 1, 2, 5, 10,
30 dakikalık sürelerde, madde-bakteri teması sağlanmıştır. Bakterilerin
inkübasyon sonrası ekimleri yapılarak üremeleri kontrol edilmiştir.
Bu çalışmada, povidon-iyot (%10) ve glutaraldehit (%2) tüm
sulandırımlarında bir dakikalık temaslarda bile üremeyi durdurucu etki
göstermiştir.
Sodyum hipoklorit (%5)’in 1/100 sulandırımda MRSA izolatlarından 1.
dakikada 7, 2. dakikada 6 izolat üremiştir. Nispeten, MSSA’da daha az üreme
görülmüştür. Standart bakteride 1/100 sulandırımın 10. dakikadan sonra etki
ettiği belirlenmiştir. Etil alkolün %95’lik konsantrasyonunda tüm sürelerde
MRSA ve MSSA izolatlarına karşı etkili olduğu ve %70’lik oranında, MRSA
izolatlarında 1. dakikada 6 izolatta etkili olmadığı gözlenmiştir.
MSSA ve MRSA izolatlarına karşı en etkili maddeler, glutaraldehit (%2)
ve povidon-iyot (%10) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dezenfektanların MSSA ve
MRSA izolatlarına benzer etkiyi göstermekle birlikte, maddelerin etkisinde
türe özgü farklılıklarda göstermiştir. Sonuç olarak farklı duyarlılıklara ve
hastane florasına sahip tüm sağlık merkezlerinde muhtemel enfeksiyonların
kontrolünde mikroorganizma türüne hedefli antiseptik ve dezenfektan
seçimine gidilmesi sonucuna varılmıştır.

Merih ŞİMŞEK

Anahtar Kelimeler: Antiseptik, dezenfektan, metisiline duyarlı
Staphylococcus aureus, metisiline dirençli Staphylococcus aureus

Comparison of susceptibility of MRSA (methicillin-resistant
Staphylococcus aureus) and MSSA (methicillin-sensitive Staphylococcus
aureus) strains to various antiseptic and disinfectant substances
ABSTRACT: In our study, it was aimed to investigate the effects and
duration of effect of 4 antiseptics and disinfectants commonly used in
hospitals on MRSA and MSSA isolates obtained from the medical microbiology
laboratory.
For this purpose, 40 bacteria including 20 MRSA and 20 MSSA were
examined. However, S. aureus ATCC 25923 standard strain was used for the
control. To investigate, ethyl alcohol, povidone-iodine (10%), glutaraldehyde
(2%) and sodium hypochlorite (5%) were included. Povidone-iodine (10%)
and glutaraldehyde (2%); in pure, 1/2 and 1/4 rates, Sodium hypochlorite
(5%); in pure, 1/10 and 1/100 dilutions were prepared and used. Povidoneiodine (10%) and glutaraldehyde (2%); in pure, 1/2 and 1/4 rates, Sodium
hypochlorite (5%); in pure, 1/10 and 1/100 dilutions were prepared and used.
Ethyl alcohol was prepared in 95%-70%-50% concentrations. Bacteria were
tested according to the qualitative suspension test method. Thus, at 1, 2, 5, 10,
30 minutes, substance-bacterial contact was established. Bacteria were
cultured after incubation and colonies was checked.
In this study, povidone-iodine (10%) and glutaraldehyde (2%) showed
an inhibitory effect even in one minute contact with all dilutions. In 1/100
dilution of Sodium hypochlorite (5%), it was grown 7 MRSA isolates in the one
minute and 6 MRSA isolates in the second minute. Relatively, MSSA isolates
were fewer. It has been determined that Sodium hypochlorite (5% effectived
after 10 minutes in 1/100 dilution in standard bacterial. It was observed that
95% concentration of ethyl alcohol was found to be effective to MRSA and
MSSA isolates at a at all times, and 70% concentration of them was not
effective at 6 isolates in one minute to MRSA isolates.
The most effective substances to MSSA and MRSA isolates were
determined as glutaraldehyde (2%) and povidone-iodine (10%). In addition,
disinfectants showed similar effects on isolates of MSSA and MRSA, but with
some species-specific differences. As a result, it was concluded that antiseptic
and disinfectant selection should have made according to microorganism
species in all health centers with different sensitivities and hospital flora, for
the control of possible infections.
Keywords:
Antiseptic,
disinfectant,
methicillin
sensitive
Staphylococcus aureus, methicillin resistant Staphylococcus aureus
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GİRİŞ
Bir hastane ortamının, nozokomiyal enfeksiyonlara neden olan
mikroorganizmalarından arındırılması etkin bir antiseptik ve dezenfektan
seçimine ve uygulamasına bağlıdır. Bu enfeksiyonlar, hastanın hastaneye
yatışından yaklaşık 48-72 saat sonra yada hastaların taburcu olmalarının
ardından geçen 10 günlük zaman dilimi içerisinde ortaya çıkan
enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonların kontrolü ancak hastaların ve hastane
personelinin bu açıdan korunması ile sağlanabilmektedir (1,2).
Dezenfeksiyon işlemi, düşük düzey, orta düzey ve yüksek düzey olmak
üzere derecelendirilmiştir. Bu dereceleme sistemi, malzemelerin veya
ortamınların karşılaştığı enfeksiyon risk faktörüne göre kritik, yarı kritik ve
kritik olmayan olarak üç grupta tanımlanmıştır. Dezenfeksiyon işleminin
başarısını, dezenfektan uygulama süresi ve konsantrasyonu belirlemektedir
(3,4,5). Zamanla Mikroorganizmaların dezenfektanlara tepkileri değişebilmekle
birlikte direnç kazanabilmektedirler.
Dezenfektanlara karşı mikroorganizmaların tepkileri, hücresel
özelliklerine
göre
değişiklik
göstermektedir.
Mikroorganizmalar,
dezenfektanlara olan direnç gelişimini genellikle 2 yolla gerçekleştirmektedir.
Bunlardan birincisi, mikroorganizmaların yapısal bozuklukları sonucu
dezenfektan maddenin hücre içine alınım mekanizmasında meydana gelecek
bozukluğun sonucudur. İkicisi ise, ortaya çıkan kromozomal mutasyonlar ve
taşyıcı plazmidler vasıtasıyla gerçekleşmektedir (2,6). Bu enfeksiyonların
nedeni olabilen etkenlerden Staphylococcus aureus’da artan oranlarda betalaktam ve glikopeptid antibiyotiklere direnç sorunu nedeniyle bu enfeksiyonu
oluşturan diğer etkenler arasında öne çıkmaktadır (7,8).
Son yıllarda özellikle, metisiline dirençli Staphylococcus aureus
(MRSA)’ların giderek artan oranları, vankomisine olan duyarlılığındaki azalma
ve hatta direnç oluşturma durumu ile yoğun bakım ünitelerinde büyük bir sorun
olarak yerini korumaktadır (9,10). Bu enfeksiyonların önlenebilmesi için bu
enfeksiyonlara neden olan etkenlerin belirlenmesi ve bu etkenlerin
antimikrobiyal maddelere direncinin saptanması yerinde olacaktır. Antisepsi ve
dezenfeksiyon amacıyla kullanılan bir çok kimyasal madde bulunmaktadır.
Uygulama sırasında bunlar arasındaki seçim, etki kuvveti, yan etki miktarı,
maliyeti, kullanım kolaylığı gibi faktörlere göre yapılmaktadır (5,11).
Tüm bu bilgiler ışığında, hastanelerde antisepsi ve dezenfeksiyon
amacıyla en yaygın kullanılan, sodyum hipoklorit (%5), glutaraldehit (%2),
povidon-iyot (%10) ve etil alkol (%70) olmak üzere 4 madde çalışmamıza dahil
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edilmiş,
metisiline
dirençli
S.aureus
(MRSA)
ve
metisiline
duyarlı S.aureus (MSSA)’lar üzerindeki antimikrobiyal etkileri incelenmiştir.
GEREÇ ve YÖNTEM
Bu calışmaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi
bünyesinde laboratuvarımıza çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerden izole
edilen 20 metisiline direncli (MRSA) ve 20 metisiline duyarlı (MSSA) olmak
üzere toplam 40 adet S.aureus suşu dahil edilmiştir. S.aureus ATCC (25923)
standart bakteri suşu kontrol olarak kullanılmıştır.
Çalışmaya, antiseptik ve dezenfektan olarak, sodyum hipoklorit (%5)
(HYPNOS, Türkiye), glutaraldehit (%2) (Deren İlaç, Türkiye), povidon-iyot
(%10) (ORBAK Kimya, Türkiye), etil alkol (Rags Sanayi, Türkiye) dahil
edilmiştir (12,13).
Mikroorganizmalar üzerindeki etkisi, kalitatif süspansiyon test yöntemi
ile test edilmiştir. Bu yönteme göre, bakteriler 1, 2, 5, 10 ve 30 dakikalık
sürelerde maddelerle temas ettirilmiştir (14,15). Böylece, sodyum hipoklorit
%5; direkt, 1/10 ve 1/100 oranlarında, glutaraldehit %2 ve povidon-iyot %10
ise direkt, 1/2 ve 1/4 oranlarında ve ayrıca etil alkol; %95’lik, %70’lik, %50’lik
konsantrasyonlarda sulandırılmıştır.
Bakterilerin temas sonrasında maddelerin antibakteriyal etkilerini
durdurmak için nötralizan çözeltisi ile muamele edilmiştir. (Nötralizan çözeltisi,
tween 80 (Sigma, Almanya) %3, L-Cysteine (Sigma, Almanya) %0,1, Tryptone
Soya Broth (TSB) (Oxoid, İngiltere) %3, L-Histidine (Sigma, Almanya) %0,1,
saponin (Sigma, Almanya) %3 ile hazırlanmıştır (14). İncelenen bakterilerin 0,5
McFarland bulanıklığında bakteri süspansiyonları hazırlanmıştır. Bir test
tüpünde her bakteri için söz konusu dezenfektan sulandırımından 1000μl ve
bakteri süspansiyonundan 10μl ilave edilmiştir. Sonunda, 1, 2, 5, 10 ve 30
dakika sürelerde enkübe edilmiştir. Karışımından 100μl alınıp, herbiri için ayrı
olacak şekilde 900μl nötralizan madde içeren tüplere eklenmiştir. Daha sonra
Tryptic Soy Agar (TSA)’ya ekilmiştir. En sonunda, kültürler 37˚C’de 48 saat
enkübe edildikten sonra üreme varlığı açısından gözlenmiştir.
BULGULAR
Bu çalışmada, bakterilere karşı etkinliği incelenen povidon-iyot (%10)’un
tüm sulandırımlarında tüm sürelerde antimikrobiyal etkisinin oldukça yüksek
olduğu ve bir dakikalık temaslarda bile üremeyi durdurucu etki gösterdiği
belirlenmiştir.
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Sodyum hipoklorit (%5)’in 1/100 sulandırımda MRSA izolatlarından 1.
dakikada 7, 2. dakikada 6 izolatın ürediği tespit edilmiştir. MSSA izolatlarında
ise aynı süre ve sulandırımlarda nispeten daha az üreme görülmüştür. Klinik
izolatların aksine standart bakteride 1/100 sulandırımın 10’cu dakikadan sonra
etki ettiği belirlenmiştir. Ancak, diğer solüsyonların standart suşa etkisi
MRSA’ya
olan
etkilerine
benzemektedir.
Etil
alkolün
%95’lik
konsantrasyonunda tüm sürelerde MRSA ve MSSA izolatlarına karşı etkili
olduğu bulunmuştur. Etil alkolün %70’lik oranında, MRSA izolatlarında 1.
dakikada 6 izolatta etkili olmadığı gözlenmiştir. Etil alkolün % 50’lik
konsantrasyonunda MRSA izolatlarında 1. dakikada 7, 2 dakikada 5 izolatta
üreme tespit edilmiştir. Direkt kullanımlı, 1/2 ve 1/4 sulandırımlı glutaraldehit
(%2)’de tüm sürelerde hiçbir izolatta üreme gözlenmemiştir. Test edilen
antiseptik ve dezenfektanların MRSA ve MSSA izolatlarına ve ATCC S.aureus
(25923) standart suşuna etkisi Tablo 1’de detaylandırılmıştır.
Tablo 1. Bazı antiseptik ve dezenfektanların,
MRSA, MSSA
izolatlarına ve ATCC S.aureus (25923) standart suşuna etkisi

MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, MSSA; Methicillin
Sensitive Staphylococcus aureus (-) üreme yok, (+) üreme var
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TARTIŞMA
Çeşitli mikroorganizmaların oluşturduğu enfeksiyonlarda artış ile birlikte
antisepsi ve dezenfeksiyon ürününlerinde de artış görülmektedir (15).
Çalışmamızda sık kullanılan dört adet antiseptik/dezenfektan maddenin
etkinliği araştırılmıştır. Bunlar, sodyum hipoklorit, glutaraldehit, povidon-iyot
ve etil alkol olarak seçilmiştir.
Bu çalışmada povidon-iyot (%10) ile muamele sonucu izolatların ve
standart suşun tümünde daha 1. dakikada hiç üreme olmaması povidon-iyodun
yüksek etkili bir antiseptik olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çok çalışmada
da benzer sonuçlar elde edildiğinden piyasada bir çok antiseptik bulunmasına
rağmen hastanelerde yaygın olarak kullanılmaktadır (3,4,16). Ancak,
çözünürlüğü ve uçucu özelliği sebebiyle açılmış ambalajlar kullanılmamalıdır
(17,18). Darouiche ve arkadaşları, yaptığı bir çalışmada klorheksidin-alkol
karışımının cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemede povidon-iyota göre daha
etkili olduğunu bildirmişlerdir (19). Nakipoğlu ve arkadaşları, yaptığı
çalışmalarda, povidon-iyot’un MRSA ve MSSA’lar üzerinde hemen hemen aynı
etkiye sahip olduğunu ve istatistik olarak anlamlı bir fark olmadığını
belirlemişlerdir (20).
Bu çalışmada, sodyum hipoklorit (%5)’in saf ve 1/10 sulandırılmış şekli
daha 1. dakikadan itibaren etkin olması çok etkili olduğunu göstermiş, ancak
1/100 sulandırımında hem standart bakterilerde hem de hasta izolatlarında 2.
dakikada muamelesi sonucu üreme belirlenmiştir. Ancak, bütün bakteriler
üzerine etkin olabilmesi için en az 5 dakika muamele edilmesi gerektiği sonucu
çıkmıştır. Sodyum hipoklorid ile yapılan bir çok çalışmada bunu destekler
şekilde sonuç elde edilmiş ve en az 5 dakika muamele edilmesi konusunda fikir
birliğine varılmıştır. Kuzucu ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada,
sodyum hipokloritin 1/50 konsantrasyonunda P. aeruginosa ve S. aureus en
duyarlı türler olarak belirlenmiştir. E. coli ve E. cloacae türlerini %95 oranında;
Klebsiella türlerini %70 oranında; Acinetabacter suşlarını %66,6 oranında
duyarlı bulmuşlardır (1). Başka bir çalışmada ise sodyum hipoklorit 1/10 - 1.
dakikada, Acinetobacter’e; 1/100- 2. dakikada P. aeruginosa’ya duyarlı
bulunmuştur (15).
Bu çalışmada, etil alkolun %70’lik konsantrasyonun 2. dakikada, %95’lik
konsantrasyonunun 1. dakikada ve %50’lik konsantrasyonun ise 10. dakikada
tüm bakteri izolatlarına etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan diğer çalışmaların
çoğu bunu destekler sonuçlar elde etmişlerdir (21, 4). İrikli ve ark. yaptıkları
çalışmada, %50’lik etil alkol, P. aeruginosa için 2. dakikada, E. coli’de 1. dakikada
etki göstermiştir. İrikli ve arkadaşları etil alkolün %50’lik konsantrasyonu için
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en az etkiyi S. aureus ATCC 6538 suşuna karşı gösterdiğini belirlenmiş olup,
bizim çalışmamızda kullandığımız ATCC S.aureus (25923) suşuna karşı ise 10.
dakikadan itibaren etki belirlenmiştir (21,22). Ayrıca hastanelerde, etil alkolün
%70’lik konsantrasyonu termometre, steteskop, endoskop, fiberoptik gibi
aletlerin dezenfeksiyonun da kullanılmaktadır (4).
Ancak, glutaraldehit çok toksik olması nedeniyle, baş ağrısı, mide
bulantısı, cilt, göz ve solunum yolu tahrişi ve kusma gibi etlileri ortaya
çıkabilmektedir (23). Çalışmamızda %95’lik alkol konsantrasyonunda 1.
dakikadan itibaren hiçbir üreme gözlenmemiştir. Genel olarak, etil alkol’ün %95
ve %70 konsantrasyonlarda 2 dakika muamelesi sonucu üreme olmayacağı
kabul edilerek ve alkol bazlı el dezenfektanlarında konsantrasyonun, bu
konsantrasyonların altına düşmemesine dikkat edilmelidir (24). Bu çalışmada
gluteraldehit’in (%2) tüm kosantrasyonları ile muamele sonucu izolatların ve
standart suşun tümünde daha 1. dakikada hiç üreme olmaması gluteraldehit’in
kullanım önerilerine uygun kullanıldığında yüksek etkili bir dezenfektan
olduğunu göstermektedir. Ancak üretici firmalar tarafından, sulandırılmadan
kullanılması ve bakteriler için temas suresi 10 dakika olarak belirlenmesi
önerilmektedir (21). Eryılmaz ve ark. 30 adet S.aureus (16’sı MRSA, 14’u MSSA)
izolatı ile glutaraldehit (%2) çalışması için kantitatif süspansiyon testi
kullanmışlar ve suşların tamamı glutaraldehite (%2) karşı 1.dakikadan itibaren
duyarlı bulunmuştur (25). Bu çalışma bizim çalışmamız ile uyumluluk
göstermektedir. Çelik ve ark. mikrodilüsyon yöntemi ile çalışmışlar ve
glutaraldehit ile sadece 1. dakikada bir Acinetobacter üremesine rastlamışlardır
(26).
Hastanelerde uygulanacak olan dezenfeksiyon işleminde kullanım
alanına uygun dezenfektan seçilmeli, kullanım süresi ve konsantrasyonları
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan
Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Laboratuvarlar Güvenliği Rehberine veya
Dezenfeksiyon ve Antiseptik Maddelerin Kullanım Rehberine (DAS) göre
belirlenmelidir. Bu işi yapacak olan personel eğitilmeli ve denetlenmelidir. Bu
çalışmada MSSA ve MRSA suşlarına karşı en etkili dezenfektan glutaraldehit
(%2) ve en etkili antiseptik povidon-iyot (%10) olarak belirlenmiştir. Ayrıca,
dezenfektanlar, MSSA ve MRSA suşlarına karşı benzer etki göstermiş olmakla
birlikte üreme miktarında türe özgü bazı farklılıklarda göstermiştir. Sonuç
olarak, farklı duyarlılıklara ve hastane florasına sahip tüm sağlık merkezlerinde
muhtemel enfeksiyonların kontrolünde mikroorganizma türüne hedefli
antiseptik ve dezenfektan seçimine gidilmesi sonucuna varılmıştır.
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ÖZET: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti birçok cephede
savaşmıştır. Bu cephelerden en önemlisi ise Kafkas Cephesiydi. Kafkas
Cephesinde savaşın kesin ve etkili sonuca varması için diğer bölgelerden ve
cephelerden ilgili cepheye sevkiyatlar yapılmıştır. Bu nedenle Osmanlı
Devleti’ni seferberlik ilanı telgraflarla askere alma şubelerine bildirilmiştir.
Haber Şu’abat’daki askere alma şubelerine de (Van, Başkale, Gever, Bitlis, Siirt,
Mardin, Midyat Kasabası) bildirilmiş olup Şu’abat’taki askere alma
işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği de ayrıca şubelere ayrıntılı olarak
bildirilmiştir.
Mardin Askere Alma Şubesine gönderilen telgrafta 2158 askerin derhal
Van’a sevki gerektiği belirtilmiş olup, aynı zamanda askeri eğitmenlerden 10
yılını tamamlamış olanların, Mardin deposunda bulunan çeşitli teçhizatlarla
birlikte, binek taşıma amaçlı hayvanların da gönderilmesi istenmiştir. Mardin
askere alma şubesi kendilerinden istenen ihtiyaçların sağlanması için
hükümetten 500 lira yardım talebinde bulunmuştur. Alınan yardımdan sonra
Mardin’den askeri sevkiyat yapılmıştır.
Mardin’den hareket eden askerlerin Viranşehir’de toplanıp bölgeye
doğru yönelmesi kararlaştırılmış olduğundan, Mardin Bölüğü 13 Eylül 1914’te
Viranşehir’e varmıştır. 19 Eylül’de Viranşehir’den hareket eden Mardin
bölüğü, 26 Eylül günü Diyarbakır’dan Lice’ye doğru hareket etmiştir. Mardin
Bölüğünün katılmasından sonra Tutak’taki tüm birlikler Kafkas Cephesine
hareket etmiştir.
Çalışmamızda Kafkas Cephesi’ne Mardin’den gönderilen askerlerin
sevkiyatları araştırılmış, sevkiyatlar sırasında görülen eksiklikler, askerlerin
durumu, sevkiyatın gidişatı Mardin Bölüğünün Cephedeki faaliyetleri
hakkında bilgiler ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asker, Bölük, Cephe, Sevkiyat, Tutak

Nurhan AYDIN – Ferhat ACAR

Mardin Troop’s Going to Van and Activities at Kafkas Front
ABSTRACT: Ottoman Empire fought in many fronts at the First World
War. The most important one of these fronts is Kafkas one. This front was
supported by the other fronts and areas to win the war at this front. That’s why
the declaration of the mobilization by Ottoman Empire was reported to the
recruiting offices. This declaration was reported to the recruiting offices in
Şu’abat (Van, Başkale, Gever, Bitlis, Siirt, Mardin, Midyat ) and it explained how
this process would be driven in detail.
In the telegram sent to Mardin recruiting office, it was stated that 2158
soldiers should be immediately sent to Van together with the military trainers
who completed 10 years, various outfits in Mardin store and animals for
transportation. Mardin recruiting Office requested for 500 Lira to supply with
requirements. The military shipment was able to be carried out only after this
help.
It was decided that the soldiers from Mardin would gather in Viranşehir
and move to the area, so Mardin troop arrived at Viranşehir in 13th of
September, 1914. This troop which moved from Viranşehir in 19th of
September moved from Diyarbakır to Lice in 26th of September. All the troops
in Tutak moved to Kafkas front after Mardin troop.
In this study we have studied on shipments belonging to the soldiers
from Mardin, drawbacks during the shipment, the conditions of the soldiers,
the course of the shipment and activities by Mardin troop at the front.
Key words: Soldier, Troop, Front, Shipment, Tutak

GİRİŞ
Kaybettiği toprakları geri alma ümidiyle savaşa dahil olan Osmanlı Devleti
umduğunu bulamamış ve daha savaşın başında birçok cephede savaşmak
durumunda kalmıştır. İngiltere Osmanlı Devleti’ni zor duruma sokmak ve
yenilgiye uğratmak için ilk önce Güney Irak’ta, sonrada Çanakkale’de iki cephe
açmış, zaman ilerledikçe cephe sayıları artmış ve Osmanlı topraklarının dört bir
yanından vatan evlatları Çanakkale, Kafkas, Suriye-Filistin, Irak, Hicaz-Yemen,
Galiçya, Romanya, Makedonya Cephelerine sevk edilmiştir.
Osmanlı Ordusu Şark Cephesinde Rusya ve Ermenilere karşı mücadele
edip, Türk-Rus sınırını birkaç noktadan geçerek Erzurum-Kars arasındaki
Köprüköy civarında Rusya Ordusu ile savaşa tutuşmuş ve çarpışmalar
alevlenmiştir. Köprüköy savaşında Osmanlılar, Rusları yenilgiye uğratarak (10
Kasım 1914), Artvin, Çoruh, Ardahan ve Oltu’yu Ruslar’dan geri almıştır.
Osmanlı Ordusu, Kafkas Cephesinde planlama aşamasında yapılan hatalar ve
mevsim şartlarının göz ardı edilip taarruza devam ettirilmesi neticesinde, iyi
teçhizatlı ve sayıca üstün olan Rus kuvvetleriyle çatışmışlardır. Sarıkamış
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civarında, Ruslar karşısında yenilgi kaçınılmazdı ve Osmanlı Ordusu Ruslar
karşısında büyük bir yenilgi almıştır. Osmanlı Devleti’nin almış oldukları yerler
tekrar Rus hakimiyetine girmiştir. Kafkas Cephesi’ndeki bu yenilgi neticesinde
Osmanlı Ordusu taarruz kabiliyetini tamamen yitirmiş, Ruslar, Ocak 1916
tarihinde karşı taarruza geçerek Osmanlı Savunma üssü konumundaki
Erzurum’u ele geçirmişlerdir. Rusların başarılarının altında yatan etkenlerden
biri de Ermenilerin, Ruslarla işbirliği halinde olup Osmanlı Devleti aleyhinde
faaliyetlerde bulunmasıydı.1
Mısır veya klasik adıyla Kanal Cephesinin asıl gayesi ise “Dağılmış olan
Osmanlı varlığını bir araya getirmekti”.2 Almanya’nın talebi üzerine Osmanlı
Yüksek Komutanlığı “Mısır’daki İngiliz yönetiminin imhası” için hazırlamış
olduğu planı devreye sokmaya başladı. Ahmet Cemal Paşa bakanlığı bırakarak
aktif hizmete döndü ve 1914 Kasım’ında Şam’daki IV. Osmanlı Ordusu’nun
komutanlığına getirildi. İki ay sonra Beersheba’da 20.000 kişilik bir kuvvet
toplayarak topçu desteğiyle “İngiltere İmparatorluğu’nun şah damarı” olarak
nitelendirilen Süveyş kanalına saldırmaya hazırlandı.3 Şubat 1915 tarihinde
kanalı geçmek için biri kıyı kesiminden ve diğeri ise güneyden taarruza geçildi.
Fakat
ulaşım
araçlarının sağlanamaması
ve
ordu
teçhizatının
tamamlanamaması gibi nedenlerden dolayı yapılan bu taarruz başarısız
olmuştur. Çanakkale Savaşı’nın da başlaması üzerine bu cephedeki askerler
Çanakkale Cephesi’ne sevk edilmiştir. İngiliz birlikleri 1916 yılında harekete
geçerek Sina yarımadasını ele geçirip Suriye’ye kadar ilerlemiştir.4
Aralık 1914’te Sarıkamış Harekâtı’ndan endişeye düşen Rusya,
İngiltere’den Çanakkale Cephesinin açılmasını istemiştir ve Churchill’in
kabinedeki baskısıyla cephenin açılması kararı verilmiştir.5 Osmanlı Devleti’nin
Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında yer alması ile “Boğazlar
Meselesi” savaşın ana gündem maddelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. İtilaf
Devletleri, Çanakkale Boğazı yoluyla İstanbul’a ulaşmak istiyordu. Böylece
Osmanlı Devleti daha savaşın başında etkisiz hale getirilecek, Kafkaslarda
rahatlayacak olan Rusların, Avrupa cephesinde Almanlara karşı daha etkin bir
1 Oktay Kızılkaya, “Mondros Mütarekesinden Kurtuluşa Iğdır ve Civarında Ermeni Tedhişi (30 Ekim
1918-14 Kasım 1920), Kars, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Basılmamış Master Tezi, 2005, s. 33
2 Mustafa Keskin, Türk İnkılabı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ufuk Kitabevi, 1995, s. 59
3 Alan Palmer, Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir Çöküşün Yeni Tarihi, İstanbul, Çev. Belkıs
Çorakçı Dişbudak, Sabah Kitapları, 1997, s. 255
4 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, Ankara 1998, s. 122
5 Murat Duman, Cumhuriyetimizin Önsözü ÇANAKKALE (Savaşlar, Hatıralar, Kahramanlar), Aras
Kitap, İstanbul 2006, s.33-36
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şekilde savaşmaları sağlanacaktı. Bu açıdan Boğazlardaki bir başarı sıkıntılı
günler geçiren Rusya’yı rahatlatacağı gibi başta Bulgaristan olmak üzere Balkan
ülkelerinin de müttefikler safında savaşa katılmalarına zemin hazırlayacaktı.
Bütün bu beklentiler sonuçta Avrupa’da büyük bir taarruza hazırlanan
Almanların, ağırlaşacak baskı neticesinde bozguna uğratılmasına kilitlenmiştir.
Bu düşünceler doğrultusunda açılan Çanakkale Cephesi, müttefik donanması
tarafından 19 Şubat 1915 tarihinde boğazın iki tarafındaki Türk tabyalarını
bombalamalarıyla başlamıştır. 18 Mart 1915 tarihine kadar süren bu
bombardımanlar, bu tarihten itibaren müttefik donanmasının kesin olarak
boğaza girmesiyle daha vahim hale gelmiştir. Fakat Boğaza giren düşman
birlikleri ağır zayiatlar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Çanakkale
Boğazını denizden geçemeyeceklerini anlayan İtilaf Devletleri kara harekatı
yapmaya karar vermişlerdir. Çanakkale’nin kara kısmını teşkil eden
Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda yapılan muharebeler ile İtilaf
Devletleri büyük can ve mal kayıplarına uğrayarak geri çekilmek zorunda
kalmışlardır. Çanakkale Savaşı askeri açıdan büyük bir zaferdir. Ama onu bütün
zamanlar için bir başlangıç noktası yapan karakteri, sağladığı, yarattığı maddi
ve manevi değerlerdir. Müttefiklerin 1915’te Çanakkale’de durdurulmaları,
Türkiye’yi büyük bir yıkımdan korumuş, dolayısıyla o tarihte lidersiz, örgütsüz,
moralsiz ve bağımsızlığını kaybetmiş bir milletin haritadan silinmesini
engellemiştir.6
Osmanlı topraklarında açılmış olan Irak Cephesinin İngilizler tarafından
iki amacı vardı. Bunlardan birincisi, Abadan petrollerini korumak, ikincisi ise
kuzeye çıkıp Ruslarla birleşerek, Türk kuvvetlerinin İran’a girip Hindistan’ı
tehdit etmesini önlemekti. İngiltere 1914 Kasım’ında Hindistan’dan getirdiği
kuvvetleri Basra’ya çıkarıp kuzeye doğru ilerlemişti. 1915 Eylül’ünde İngilizler,
Bağdat’ın 160 km. güneyindeki Kut-el-Amara’ya girdi. Türk kuvvetleri kuzeyde
Selman Pakt’da kuvvetli bir savunma kumuşlardı. İngilizlerin bu bölgeye Kasım
ayında yapmış olduğu taarruz kendilerine pahalıya mal olmuştu. Çünkü bu
taarruz sırasında İngiliz kuvvetleri yenilgiye uğratılıp, askerlerinin üçte birini
kaybetmişlerdir. Bunun üzerine İngilizler yılın sonunda tekrar Kut üzerine
çekilmek zorunda kalmışlardır.7 1916 yılı içerisinde yeniden toparlanan İngiliz
kuvvetleri Aralık ayı içerisinde tekrardan taarruza geçmişler ve Bağdat’a
girmişlerdir.8
6 Nurhan Aydın, “Çanakkale Muharebeleri’nin Kısaca Değerlendirilmesi”, 100. Yılında Çanakkale
Zaferi Paneli Konuşma Metni, Kafkas Üniversitesi, 18.03.2015
7 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Genişletilmiş 12. Baskı, s.112
8 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 160.
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Suriye-Filistin Cephesi’nin açılmasının ana sebebi, Süveyş kanalını ele
geçirerek, İngiltere’nin kanalın kuzeyine doğru geçişine mani olmak, Halep’e
kadar ilerlemiş olan İngilizleri durdurmak üzerine kurulmuştur. İngiliz
güçlerinin Gazze’ye kadar ilerlemesinin ardından Kasım 1917 tarihinde
191.000 kişilik İngiliz birliğine karşı 40.000 kişilik Türk birliği on gün süren
savaştan sonra mağlup olmuştur. Bu mağlubiyet sonucundan Türk birlikleri
Gazze’den çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun üzerine ilerleyişini sürdüren
İngiliz birlikleri Aralık 1917 tarihinde Kudüs’ü de işgal etmişlerdir. Yapılan Yafa
Muharebesi’nde de İngilizler başarılı olunca Osmanlı birlikleri mevcut
şartlarında etkisiyle geri çekilmek zorunda kalmış ve Karatepe-Dicle Hattında
bir cephe oluşturmuştur.9
Hicaz-Yemen Cephesi ise İngilizlerin kutsal yerleri ele geçirmesi
düşüncesiyle açılmıştır. Cephe özellikle Arap Yarımadasına hakim durumda
olmak isteyen İngiltere ve onların kışkırtarak isyana sürüklediği asilere karşı
yapılan mücadelelerle geçmiştir.10
Savaşın kesin galibiyeti Avrupa cephelerinde alınabileceği düşüncesiyle
toplamda 100.000’i aşan seçkin, deneyimli ve yetişkin kişilerden oluşan subay
ve erlerin Doğu Avrupa’daki müttefik cephelerine yardım amaçlı
gönderilmesine karar verildi. Alman ile yapılan anlaşma sonucunda 15.
Kolordunun Galiçya’ya gönderilmesine, 6. Kolordunun Romanya’ya yardıma
gitmesine, 20 Kolorduyla 177. Piyade Alayı Muharebe Grubunun Makedonya
Cephesine gönderilmesine karar verildi. 22 Ağustos 1916’da Güney Ordusunun
savunma cephesinde 15. Kolordu ve Alman Hofmann Kolordusuyla I. Bavyera
İhtiyat Tümeni arasında yaklaşık 20 kmlik bir cephenin savunmasını yüklendi.11
Buraya gelen Türk askerlerinin çoğu daha öncesinde Çanakkale ve Kanal
muharebelerinde de bulunmuşlar ve hatta kendilerine karşı verilen eğitimle
Almanca komutları anlıyorlardı.12
Mayıs 1917’de 15. Kolordunun yurda dönmesine karar verildi. Haziran
ayı içinde 19. Tümen döndü. 20. Tümen bir süre daha kaldı ve müttefiklerin
temmuz ayı içerisinde yapmış oldukları genel taarruza katıldı. 8-9 Ağustos
gecesi bölgesini 24. Alman ihtiyat Tümenine teslim ederek 11 Eylül 1917’da
İstanbul’a döndü.13
9 Salih Polatkan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, İstanbul, 1986, s. 64.
10 Cemalettin Taşkıran, I. Dünya Savaşı’nda Türk Esirleri (Ana Ben Ölmedim), İş Bankası Kültür
Yayınları, 2015, s. 19.
11 Taşkıran, I. Dünya Savaşı’nda Türk Esirleri (Ana Ben Ölmedim), s. 38.
12 Uğur Ünal, Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II, İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Yayınları, 2015, s. 38.
13 Taşkıran, I. Dünya Savaşı’nda Türk Esirleri (Ana Ben Ölmedim), s. 39.
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Harekatın Başlaması ve Mardin Bölüğünün Van’a İntikali
I. Dünya Harbi başladığında Türk – Rus sınırı 1878’de imzalanan Berlin
Antlaşması’na göre çizilen sınırdı. Antlaşma gereğince, Kars – Ardahan ve
Batum Ruslar’a bırakıldığından sınır, Batum şehrinin güneyinden başlayıp,
Çoruh Nehri’nin aşağı mecrasını takip ederek Oltu’yu Rus hakimiyetinde
bırakmakta, yine Rusya’da kalan Karaurgan ile Türkiye’de kalan Zivin Karakolu
arasında Soğanlı Dağı’nı aşıp, Aşağı ve Yukarı Micingert köyleriyle, Kağızman ve
Iğdır’ı Rusya’ya dahil ederek noktalanıyordu.
36 yıl hakim oldukları bu sınırlar içinde Ruslar, Türkler’in
Transkafkasya’yı istilasında en büyük engel teşkil eden Kars’ı yaptıkları önemli
tahkimatla esaslı bir Rus kalesi haline getirmişlerdir. Ayrıca askeri amaçlı pek
çok yol inşa ederek, sevkiyat ve nakliyat işini büyük ölçüde kolaylaştırmışlardır.
Öncelikle Tiflis’ten Gümrü’ye giden demiryolunu ilk olarak Kars’a sonra
Sarıkamış’a uzatmışlardır. Arpaçay’ı takiben inşa edilen diğer bir demiryolunu
da Alagöz Dağları’nın yamacından geçirerek Erivan Ovası’na buradan Aras
Ovası’nı izlemek suretiyle, Şahtahtı – Nahçıvan – Culfa şehirleri üzerinde İran
sınırına, oradan da Tebriz ve Urmiye Gölü kenarındaki Şerifhane’ye
bağlamışlardı.14 Ayrıca Alagöz istasyonundan Kağızman’a ki, Türkiye sınırına
yakın bir yere kadar gayet muntazam bir şose yapmışlardı. Bunun dışında
Karaurgan sınır karakolu, Aşağı ve Yukarı Mecingert köyleri arasındaki Soğanlı
Platosu’nun karşısında olduğundan Ruslar, Yukarı Micingert köyünden
Karakurt’un batısında Aras Vadisi’ne kadar uzanan bir yol inşa etmişlerdi.15
Türkiye sınırındaki yollara bakıldığında ise pek iç açıcı bir görünümde
değildi. Yahşihan’a kadar uzanan İstanbul – İzmit – Eskişehir – Ankara
demiryolu ne yazık ki 1900 yılında Ruslara verilen taahhütname gereği, savaş
sebebi sayılacağından doğuya kadar uzatılamamıştı. Ankara – Kayseri – Sivas
üzerinden Erzurum’a giden yol ise tamir edilmiş durumdaydı. Yine Karadeniz
sahillerine ve Trabzon’a kadar uzanan yollar tamir edilmekle birlikte çok iyi
olmaktan uzaktı.16 Bu durumda kuşkusuz yol üstünlüğü kesintisiz demiryolları
ve iyi yapılmış şoseleriyle Ruslara aitti.
29 Ekim 1914 günü Karadeniz’de Türk ve Rus donanmaları arasında
meydana gelen Karadeniz olayından sonra, özellikle doğuda Türk sınırları
ötesinde Rusların harekât ve faaliyetleri fazlasıyla artış göstermiştir. Sınır
14 Serpil Sürmeli, “Kafkas Cephesi ve Savaş Hazırlıkları” Zamansız Mahşer Sarıkamış, Kars 2010,
Kars Valiliği Yayınları, s. 93.
15 Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 259 - 260
16 Kurat, Türkiye ve Rusya, s. 260
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birlikleriyle ileride bulunan süvari tümenlerinin Rus kuvvetleri hakkında
edindikleri bilgilerden Kafkasya’dan Türkiye’ye gelen ana doğrultudaki yollar
üzerinde ve sınır yakınlarında piyade, süvari ve topçudan oluşan Rus
kuvvetlerinin toplanmakta olduğu öğrenilmişti. Bunlardan Sarıkamış ve
batısıyla Oltu bölgesinde toplanan Rus kuvvetleri pek fazla idi. Bütün izlenimler
Rusların kısa bir süre sonra Türk sınırlarını geçmekte kararlı olduklarını
gösteriyordu. Nitekim Rus Kafkas Ordusu, 1 Kasım 1914 sabahı saat 04.0005.00 sıralarında Musun, Kötek, Narman ve Kaleboğazı bölgelerinden Türk
sınırlarını geçerek harbi başlatmıştı.17
Kafkas-Türk harp harekâtı sırasında Rusya’nın Türkiye ile harp planı üç
muhtelif ihtimal üzerine dikkat çekilmiş ve görüş alınarak ona göre harekâtın
hedef ve maksatları tertip edilmiş ve gösterilen vazifelerin yapılması için
gereken kuvvetler tespit olunmuştur.18
Seferberlik ilanından sonra Mardin Bölüğü’nün bağlı olacağı 33. Tümen
ilk iş olarak Şu’abat’daki Askere Alma Şubelerini (Van, Başkale, Gever, Bitlis,
Siirt, Mardin, Midyat Kasabası) telgraflarla bilgilendirmek olmuştur.
Şu’abat’daki vilayetlerin ve buradaki memurların askere alma subaylarına her
türlü yardımın yapılması ve kimsenin tembelliğine yer verilmemesi,
seferberliğe ve şahsa bağlı işlerin ayrılmış olduğu kendilerine bildirilmiştir.19
33. Fırka’nın Şu’abat Askere Alma Şubelerinden isteklerine bakılınca,
bunların içinde genellikle binek ve malzemeleri taşımak amacıyla hayvanlar
istenmiştir. Bu istekler aşağıdaki gibidir;
1- Askeri eğitmenlerden 10 yılını tamamlamış olan eğitmenler Van’a
gelmelidirler.
2- Şu’abat’taki bütün topçu, mitralyöz, sıhhiye askerleri Van’a sevk
edilmelidir.
3- Süvariler ileriki bir emre kadar bulundukları vilayetlerde kalmalıdır.
4- Vilayetlerden istenen hayvanlar (semerleri ve her türlü teçhizatı dahil)
şu şekildedir;
Bitlis Şubesi
:367
Van Erciş Bölüğü
:50
Siirt Şubesi
:140
Van Gevaş Nahiyesi :25
Mardin Şubesi:150
Van Mulhakatı :65
17 Hakkı Altınbilek- Naci Kır, Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi 3 ncü Ordu
Harekâtı, Cilt 1, Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1993, s. 101.
18 Mütekait Kaymakam Nazmi, General Maslofski’nin Umumi Harpte Kafkas Cephesi Eserinin
Tenkidi, Ankara, Genelkurmay Yayınları, 1935, s. 22.
19 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4365, Dos. H-1, Fih. 1-3
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Midyat Şubesi :220
Başkale Şubesi :170
20
Gever Şubesi
:253
Aynı zamanda Mardin deposunda bulunan 470 adet eski süvari kılıçları
da askeri birlikler için istenmiştir. Bunun için çekilen telgrafa gelen cevapta Bu
kılıçların Nizamiye birlikleri için elverişli olmadığı dile getirilmiş. Bunun
üzerine 4 Ağustos 1914 tarihinde verilen emir gereğince bu kılıçlar 20., 21., 22.
ve 23. Alaylara dağıtılmıştır.21
Mardin Askere Alma Şubesi kendilerinden istenen rakamların
toparlanamadığını bildirmiştir. Mardin Şubesinden 2158 asker hazırlanması
bunlardan 128 askerin 101. Alaya, 150 Süvarinin 21. Alaya, 1000 asker ve 1962
katırın Diyarbakır Cephe koluna ulaştırılması emir edilmiş. Emir sonrasında
Mardin Şubesi seferberlik masrafı olarak 500 lira hükümetten almıştır. Miktarın
alınmasından sonra bir kafile asker Diyarbakır’a sevk edilmiştir.22 Van için
istenen 100 asker ve hayvanın Mardin Şubesinden karşılanma imkanının zor
olduğu telgrafla Ordu Askere Alma Reisliğine bildirilip bu konuda ne yapılması
gerektiği sorulmuştur.23
Bu sırada Mardin Askere Alma şubesinden istenen askerlerden bir kısmı
yola çıkmıştır. 10 Eylül 1914 tarihinde Alay kumandanlığından alınan telgraf
üzerine; asker mevcudu 57 kişi, binek hayvan sayısı 52 ve katır sayısı 18 olarak
verilmiştir. Bölük Mardin’den değil de Viranşehir üzerinden hareket etme emri
almıştır. 10 Eylül günü sabah saat 11.00’da başlanan yolculuğun ayrıntıları şu
şekildedir;24
10 Eylül 1914; başlanılan yürüyüşten 7 saat sonra Koçhisar köyüne
varıldı. Bölük bu geceyi açık olan ordugahta geçirmiştir. 12 Eylül günü bölük
bulunduğu Koçhisar köyünden sabah saat 9.00’da hareket etmiş, öğleden sonra
saat 4.00’da Hasan Kanco’nun25 Kasabası’na varmışlardır. Gece Hasan Kanco
konağında geçirilmiştir. Hasan Kanco’dan 13 Eylül günü sabah saat 10.00’da
hareket edilmiş saat öğleden sonra 3.30’da Viranşehir’e varılmıştır. Viranşehir’e
varan bölük ilk iş olarak eksikliklerini tamamlama girişiminde bulunmuştur.
Bölüğün 33. Van Fırkası’na dahil edileceği bugün kendilerine bildirilmiştir.26

20 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-1, Fih. 1-4
21 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-1, Fih. 6
22 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-1, Fih 1-6
23 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-1, Fih 1-6
24 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-1
25 Hasan Kanco; bölgede bulunan halkın ağası ve Reisi İbrahim Paşa’nın yardımcısının adıdır.
26 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-1
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Viranşehir’de altı gün boyunca kalan bölük eksikliklerini tamamlamak
için çalışmıştır. Diğer bölükler alay merkezinde bulunduklarından (Alay
Merkezi Viranşehir bu dönemde) eksikliklerini daha bölük yoldayken
tamamlamışlardır. 16 Eylül 1914 tarihinde 1. 3. ve 4. Bölükler hareket etmiştir.
5. Bölük ise depo bölüğü olarak görevini yerine getirmeye çalışıyordu. 11. Fırka
Kumandanlığı Vekaleti’nden gelen emir üzerine 19 Eylül tarihinde
Viranşehir’den hareket edilmiş, bu sırada bölüğün mevcut durumu 71 asker, 68
baş binek hayvan ve 18 katır idi. Ayrıca Viranşehir alay merkezinden 8 günlük
erzak alınmıştır. Erzağı taşımak için Tekalif-i Harbiye’den 10 adet deve
alınmıştı. Bölük geceyi Diyarbakır vilayetinde Yegar Köyü’nde açık ordugahta
geçirmiştir. Bugün hava sıcak ve bölüğün erzağı fazla bir durumdaydı.27
18 Eylül sabahı diğer birliklerin harekete başlaması için, Fırka
karargahından 33. Fırka Kumandanı Miralay İbrahim imzasıyla bir şifre
gönderilmiştir. Bu şifrede;28
1-Yarın sabah saat 9.00’da hareket etmek üzere askeri birlikler bugünkü
düzen içinde toplanacaktır.
2-Yürüyüş sırası aşağıdaki şekilde olacaktır; (1. sıra B, 2. sıra C, 3. sıra H,
4. sıra N, 5. sıra C’nin diğer bölümü)
B-Sahra Topçu Taburu
C-97. Alay
H-Cebel Taburu
N-99. Alay Makineli Bölüğü
C-Sıhhiye Bölüğü, Seyyar Hastane, Ekmekçi Takımı
3-Her taburun savaş ağırlığı, tabur komutanlarınca takip edilecektir.
4-Büyük Ağırlıklar fırkanın 500 metre gerisinde olmak üzere yürüyüş
sırası bozulmadan hareket edilecektir. Ağırlıkların hareketinin düzeni mutlaka
bozulmamalı, her alayın depo subayı alayın ağırlık kumandanıdır.
5-Her alaya bu gece birer takım harita verilecektir.
6-Alaylar her gün yürüyüşe başlamadan önce ayrıntılı bir şekilde
kuvvetlerin durumunu Erkan-ı Harbiye’ye bildirecektir.
7-Makineli Tüfek Bölüğü artan Martini tüfeklerini (belgede belirtilen yer
karalanmıştır) oraya vererek beraber hareket edeceklerdir.

27 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-1
28 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-2, Fih. 1-4
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8-Yollarda ve ikamet yerlerinde halkın eşya ve hayvanlarına katiyen
zarar ve ziyan vermemeye dikkat edilecektir. Düzenin temini için gereken
tedbirler alınacaktır.
Beşinci maddede yer alan haritalar incelendiğinde 33. Fırkanın 18-1920 Eylül günlerindeki yürüyüş krokisi gösterilmiştir.29
33. Van Fırkasına dahil olmak için harekete devam eden Mardin’den yola
çıkan bölüğün bugünkü durumu (22 Eylül) ise yürüyüşle geçmiştir. Yegar
Köyü’nden hareket edilmiş Dokuz buçuk saatlik bir yürüyüşten sonra
Diyarbakır vilayetine akşam saat 6.30’da varılmıştır. Bölük Diyarbakır’ın
dışında çadırlı ordugahta geceyi geçirmişlerdir. Burada hava gayet sıcak ve
erzak bol idi. Bölük burada üç günlük bir istirahat yapacaktı. Tekalif-i
Harbiye’den alınan develer Diyarbakır’a kadar kendilerine verildiğinden dolayı
erzağı develerden indirip develeri geri göndermişlerdir.30 Burada (Diyarbakır
Tekalif-i Harbiye) sadece 4 beygirin bulunması ve başka nakliye aracının
bulunmaması üzerine mecburi olarak Viranşehir’den alınmış olan erzağı
Diyarbakır Tekalif-i Harbiye’sine belge karşılığı teslim etmişlerdir. Buradan
yalnız hayvanlar için iki günlük arpa alınmıştır. Bölükte bulunan katırlar ise
ancak bölüğün küçük ağırlıklarını taşıyabilmekteydi. Katırlara fazla ağırlık
yükletilmemesinin nedeni ise elde bulunan katırların yaralı olmasından
kaynaklanmaktaydı. Diyarbakır’da bulunulan üç günlük sürede askerin
ihtiyaçları ve hayvanların yemi Tekalif-i Harbiye’den karşılanmıştı. Bu üç
günlük süre içinde iki asker firar etmişti.31
Birlikler sabahleyin belirtilen vakitten 20 dk. geç hareket etmiştir.
Bugünkü mesafe 42 km olduğu halde birlikler yolda oldukça düzenli hareket
etmişti, döküntü ve düzensizlik hemen hemen hiç yok gibiydi. Köşk’ün
yakınlarına gelindiği zaman birlikler İhtiyat Süvari Alayından iki bölük
tarafından karşılandı. Köyü geçtikten sonra hemen köyün yakınında büyük mola
verilmiştir. Bir saatlik moladan sonra birlikler yürüyüşlerine devam ederek
Tutak istikametine doğru harekete koyuldular. Güneş batmadan Tutak
önündeki Murad çayı yanına varılmıştı. Çayın üzerinde dar bir köprü mevcuttu.
Birlikler bu köprüden teker teker geçtiğinden fazlaca zaman kaybı
yaşanmaktaydı. Bazı birlikler beklemek istemediklerinden askerler paçalarını
yukarı çekip çayı geçmişlerdir. Çay geçildikten sonra ordugah, köyün 500 m
ilerisinde ordugah tesis etmiş olan İhtiyat Süvari Alayı’nın batısında
29 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-2, Fih. 1-5
30 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-1
31 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-2
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kurulmuştur.32 Fırka Tutak’a vardığı zaman Mardin’den yola çıkmış olan
bölükten (Süvari 2. Alayı Yüzbaşısı Mehmet Ali) telgraf gelmiştir. Bu telgrafta
33. Van Fırkasına dahil olmak üzere hareket edildiği sırada Çermikli Hamidoğlu
Bazo ve Mehmetoğlu Raşid’in firar ettiği, eskiden firar eden bir askerin geri
geldiği ve 15 baş yaralı binek ile 3 zayıf ve belinden rahatsız bineğin yanlarında
olduğunu bildirmişlerdir.33 Aynı sırada Erzincan’dan da 33. Fırka
Kumandanlığı’na telgraf çekilmiş. Telgrafta, askerler için toplanan erzak ve
eşyanın korunması için birkaç ambar memuruna ihtiyaç duyulduğu, ve bu
ambarların korunması için yeterli miktarda asker görevlendirilmesi
istenmektedir.
33. Fırka Tutak’ta iken Viranşehir üzerinden yola çıkmış olan Mardin
bölüğü 26 Eylül günü sabah saat 10.30’da Diyarbakır vilayetinden Lice’ye doğru
hareket etmiştir. Öğleden sonra saat 3.30’da Ali Refik Köyü’ne varmışlardır.
Askerler geceyi burada çadırlı ordugahta geçirmiştir. Asker ve hayvanların
iaşesi köylülerden Tekalif-i Harbiye usulüne uygun şekilde belge dahilinde
alınmıştır.34
Aynı gün beklenmedik bir olay olmuştu. Kipari Köyü’nde bulunan
Mardin’den yola çıkmış olan bölük 2 Ekim’de yürüyüşten hemen önce askerini
10’ar kişilik sıraya bölmüştü. Bu sırada Siverekli Halil adında bir asker filinta ile
kendini ayağından vurmuş. Askerin ifadesi alındıktan sonra saat 10.30’da bölük
ancak hareket edebilmişti. Köyün 600 metre kadar kuzeyinden geçen Murad
Nehri’ni geçip Eşek meydanına saat 3.30’da varmışlardı. Askerler geceyi
Hahikkumu’ndaki çadırlı ordugahta geçirmişlerdir.35
Sonuç olarak; Van ve çevresinde ikamet etmekte olan 33. Tümen, bu
bölgede Rusların kışkırtmalarıyla bağımsızlık isteğinde bulunan Ermenilere ve
Rus birliklerine karşı mücadele içerisine girişmişlerdir. Genel seferberliğin
ilanından sonra 33. Tümen birlikleri savaş hazırlıkları çerçevesinde Tutak’ta
toplanma kararı almıştır. Bu bölgeye Mardin Askere Alma Şubesi, Siirt Askere
Alma Şubesi, Bitlis Askere Alma Şubesi, Gever Askere Alma Şubesi ve Başkale
Askere Alma Şubesi’nden askerler gönderilmiştir. Tutak’a en son varan askeri
birlik ise Mardin Askere Alma Şubesi’nin göndermiş olduğu askerler olmuştur.
Genel olarak Mardin Kütüğüne kayıtlı olup Kafkas Cephesinde mücadele eden

32 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-2, Fih. 1-17
33 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4375, Dos. H-2, Fih. 1-17
34 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-1
35 ATASE, Kol. BDH, Kls. 6-4431, Dos. 12, Fih. 1-2
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124 asker bulunmaktaydı. Askerler 33. Tümene dahil olduktan sonra ilk görev
olarak Azap ve Köprü Köy Muharebelerinde mücadele etmiştir.
KAFKAS CEPHESİNE KATILAN
MARDİNLİ ASKERLERİN DAĞILIMI36
22
102
124

Rütbeli
Rütbesiz
Belirsiz
Toplam

KAFKAS CEPHESİNE KATILAN MARDİNLİ ASKERLERİN RÜTBELERE GÖRE
DAĞILIMI
Yüzbaşı
1
Teğmen
1
Onbaşı
9
Çavuş
10
Ydk Sby
1
Toplam
22

Belirlenen
Belirsiz
Toplam

Yaş
77
47
124

Sınıf
39
85
124

İlçe
71
53
124

Lakap
4
120
124

Vefat Tarihi
124
0
124

Vefat Yeri
124
0
124

Cephede yer alan askerlerin yaş dağılımına bakıldığında en yaşlı olarak
1870 (44 yaş) doğumlu Ramaklıoğlu Ali, Davutoğlu İbrahim, Eminoğlu Hasan ön
plana çıkarken, askerlerin içinde en genci ise 1899 (15 yaş) doğumlu olan
Abdulkadiroğlu Ahmet gelmektedir.
Askerin sınıflara göre dağılımı
incelendiğinde Piyade sınıfına mensup asker sayısı fazla iken makinalı tüfek,
topçu ve ihtiyat sınıflarının da mevcut olduğu görülmüştür. İlçelere göre
cepheye katılan askerlerin dağılımına bakıldığında Midyat ve Savur İlçelerinden
katılımın fazla olduğu görülmektedir. Askerlerin lakaplarına bakıldığın
Çiçekoğulları, Meylan, Hacışeyh ve Çarzioğlulları lakaplarının mevcut olduğu
görülmektedir. Cepheye katılan Mardinliler arasında şehadete ulaşan ilk
Mehmetçik Kırık Muharebesinde şehit olan Şeyh Yusufoğlu Mehmet’tir. Vefat
yerleri incelendiğinde çoğunlukla silahlı mücadelelerde şehadetler yaşanmıştır.

36 Şehitlerimiz 4. Cilt, Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, 1998, s.226-231 (Tüm tablolar aynı
kitaptan alınmıştır)
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Retinal Anomaliler Ve Boy Kısalığı Birlikteliğinin Nadir
Bir Nedeni: Transsfenoidal Ensefalosel

Uzm. Dr. Özlem KORKMAZ
Ege Üniversitesi

Giriş: Ensefalosel kafatasındaki bir defekt aracılığıyla kranial içeriğin dışa
doğru çıkıntısı şeklinde bir konjenital anomalidir. Bazal ensefalosel; ensefaloselin
en nadir formu olup, transetmoidal, sfenoorbital, sfenomaksillar ve
transsfenoidal olmak üzere 4 alt tipi tanımlanmıştır. Transsfenoidal ensefalosel
en az görülen bazal ensefalosel tipidir. 700.000 canlı doğumda bir görülmektedir
(1). Normalde fetal hayatta kapanması gereken kraniyofaringeal veya
transsfenoidal kanalın kapanmaması, nöral dokunun hızlı büyümesi, viral
enfeksiyonlar, radyasyon, hipertermi, hipervitaminozlar, salisilatlar, hipoksinin
etiyolojiden sorumlu olduğu öne sürülmektedir (2). Hastalıgın klinik bulguları
yenidogan doneminden yetişkin doneme kadar olan herhangi bir donemde ortaya
çıkabilir. Bu sunumda görme problemleri olan ve boy kısalığı nedeniyle
değerlendirilirken büyüme hormonu eksikliği tanısı alan bir transfenoidal
ensefalosel olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu: 13 yaşında kız olgu boy kısalığı nedeniyle başvurdu. Öyküsünde
gözde kayma ve myopi nedeniyle 1 yaşında gözlük kullanmaya başladığı, 12
yaşında retina yırtılması nedeniyle opere edildiği belirtildi. Fizik muayenesinde
ağırlık: 43.7 kg (SDS:-1.52), boy: 143.7 cm (SDS:-2.8), vücut kitle indeksi: 21.1
kg/m2 (SDS:0.4) idi. Tanner evrelemesine göre puberte; telarş evre 3, pubik
kıllanma evre 2 ile uyumluydu. Bakılan laboratuvar tetkiklerinde tam kan sayımı,
karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile iyon düzeyleri normal sınırlardaydı.
Serbest T4: 1.29 ng/dL (0.98-1.63), TSH: 3.25 mU/L (0.51-4.30), Kortizol: 12
µg/dL (5-25), Adrenokortikotropik hormon: 34 pg/mL (9-52), İnsülin benzeri
büyüme faktörü-1 (IGF-1): 43.6 ng/ml (SDS:-2.55), kemik yaşı 13 yaş ile
uyumluydu. Yapılan L-Dopa ve Klonidin büyüme hormonu uyarı testleri yanıtsız
olarak değerlendirildi (Pik büyüme homonu yanıtı sırasıyla <0.05 ve 0.05 ng/ml).
Manyetik rezonans görüntülemede sfenoid sinüs içine doğru BOS sinyal
yoğunluğu olan bir kitle görünümü saptandı. Adenohipofiz ve hipofiz sapı
görüntülenemedi. Beyin Cerrahisi ile konsülte edilen olgu Transsfenoidal
ensefalosel olarak değerlendirildi ve cerrahi girişim düşünülmedi. Büyüme

Özlem KORKMAZ

hormonu tedavisi başlanan olgunun ilk yıl yıllık büyüme hızı 7 cm/yıl olarak
belirlendi.
Tartışma: Transsfenoidal ensefalosel, sfenoid kemik defektinden
ependimal doku ile kaplı bir kese içerisinde BOS ve norovaskuler dokunun
fıtıklaşmasıdır (3). Ensefaloseli bulunan hastaların yaklaşık yarısında
hipertelorizm, yarık damak, yarık dudak, anoftalmi, mikroftalmi, burun kökü
basıklığı gibi anomaliler görülür ve sıklıkla yaşamın ilk yılında tanı alırlar.
Solunum güçlükleri, yeme problemleri, tekrarlayan menenjit atakları ana klinik
bulgulardır. Ancak karekteristik bulguları olmayan olgularda tanı adolesan veya
erişkin yaşa kadar gecikebilir (4). Optik malformasyonlar içinde , anoftalmi,
mikroftalmi, koloboma, retinal anomaliler, morning glory sendromu, optik sinir
ve kiasma hipoplazisi görülebilir (5). Serebral malformasyonlar transsfenoidal
ensefalosel vakalarının yaklaşık %50 sine eşlik edebilir. Transsfenoidal
ensefaloselde, sella tursika tabanında defekt olup hipofiz bezinin ensefalosel
kesesi tarafından baskılanmasına bağlı hipotalamo-hipofizer fonksiyonlarda
bozulma ve endokrin anomaliler %50-60 oranında görülür (4). Bu olgularda
izlem periyodunda hipotiroidi, hipogonadotropik hipogonadizm, diabetes
insipidus, büyüme hormonu eksikliği
ve daha nadir olarak santral
hipoadrenalism gelişebileceği gösterilmiştir. Transsfenoidal ensefaloseli olan
hastaların çoğunda endokrin bozuklukların uzun süreli izlemde ortaya çıktığı
belirtilmektedir (6). Bu nedenle transsfenoidal ensefalosel olgularında
endokrinolojik değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Morning Glory Sendromu,
embriyonik koroid fissürde kapanma bozukluğu sonucu oluşan ve görme
problemleriyle karakterize olan nadir bir konjenital anomalidir. Bazal ensefalosel
olgularında % 67.7 oranında görülür. Optik disk etrafında kabarık bir pigment
halkası ile bu halkadan düz, ince ve radial bir şekilde dışa doğru seyreden retinal
damarlarla karekterize fundus bulguları mevcuttur. (7). Bizim olgumuzda da
transsfenoidal ensefalosel tanısı aldıktan sonra yapılan ayrıntılı göz bakısında
morning glory sendromu ile uyumlu görünüm saptandı. Sonuç olarak,
transsfenoidal ensefalosel yönetimi multidisipliner yaklaşım gerektirir. Solunum
sistemi obstrüksiyonu, tekrarlayan menenjit atakları ve rinoresi olan olgularda
cerrahi girişim önerilmektedir. Asemptomatik olgularda, endokrinolojik
bozukluğu ya da stabil görme defekti olan olgularda cerrahi girişim endikasyonu
net değildir (5). Bizim olgumuza cerrahi girişim için kabul edilen temel
endikasyonlar olmaması nedeniyle cerrahi girişim uygulanmadı. Büyüme
hormonu eksikliği saptanarak büyüme hormonu tedavisi başlanan olgunun
izlemi devam etmektedir. Bu nedenle görme sorunları, retinal anomaliler
nedeniyle değerlendirilen olguların ayrıntılı sistemik değerlendirilmesi ve bu
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olguların ileride gelişebilecek hormon eksiklikleri açısından periyodik izlemi
gereklidir.

Kaynaklar
1.Jabre
A,
Tabaddor
R,
Samaraweera
R.
Transsphenoidal
meningoencephalocele in adults. Surg Neurol 2000;54:183-188.
2. Sasani M, Ozer AF, Aydin AL. Endoscopic treatment of trans-sellar transsphenoidal encephalocele associated with morning glory syndrome
presenting with non-traumatic cerebrospinal fluid rhinorrhea. J
Neurosurg Sci 2009;53:31–35.
3. Pollock JA, Newton TH, Hoyt WF. Transsphenoidal and transethmoidal
encephaloceles. A review of clinical and roentgen features in 8 cases.
Radiology 1968;903:442–453.
4. Morioka M, Marubayashi T, Masumitsu T, MiuraM, Ushio Y. Basal
encephaloceles with morning glory syndrome and progressive hormonal
and visual disturbances: case reports and review of literature. Brain Dev
1995;17:196–201.
5. Kahyaoğlu O, Cavuşoğlu H, Müslüman AM, Kaya RA, Yilmaz A, Sahin Y, Dadaş
B, Aydin Y. Transsellar transsphenoidal rhinooral encephalocele. Turk
Neurosurg 2007; 17:264–268.
6. Morioka M, Marubayashi T, Masumitsu T, Miura M, Ushio Y. Basal
encephaloceles with morning glory syndrome and progressive hormonal
and visual disturbances: case reports and review of literature. Brain Dev
1995; 17:196–201.
7. Kindler P. Morning glory syndrome: unusual congenital optic disk anomaly.
Am J Ophthalmol 1970; 69:376– 384.

93

Hemşirelik Uygulamalarında
Klinik Rehberlerin Kullanımı
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Günümüzde bilimsel çalışmaların ve yayınların hızlı bir şekilde
artmasıyla birlikte tıbbi verilerde artış meydana gelmiştir. Ancak bilimsel
çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin artmasıyla birlikte, bu verilerin klinik
ortamda kullanılması da gittikçe zorlaşmaktadır [1]. Kanıta dayalı uygulama
(KDU), lisans ve lisansüstü eğitimin temelidir ve hemşirelik disiplininin
uygulamadaki boşluğunu kapatmadaki bir yoludur [2]. 1800'lü yıllarda
Florence Nightingale ile başlayıp tıp dünyasında tekrar evrimleşen kanıta dayalı
uygulama (KDU), hemşirelik disiplini ile birlikte ilerlemeye devam etmektedir
[1,2]. Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayandırılarak yapılması, bakım
kalitesinin arttırılmasında oldukça önemli bir yer almaktadır. KDH, ilk olarak
Kanada, ABD, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde tartışılmaya
başlanmıştır [3].
Kanıta dayalı hemşirelik (KDH), hemşirelik bakımının gerçekleştiği
ortamlarda, hemşirelerin klinik uzmanlıklarını, hasta tercihlerini ve eldeki en
iyi kanıtları kullanarak karar alma süreçleri olarak tanımlanmaktadır [4]. Kanıta
dayalı uygulama terimi 1992 yılına kadar ele alınmazken, Cochrane sınırlı
kaynakların her zaman sağlık hizmetleri sisteminde bir sorun olacağına
inanmakta ve 1970’lerde KDU kavramını randomize kontrollü çalışmaların
daha değerli çalışmalar olarak ele alındığını düşünmekteydi [2]. Muir Gray
(1997) ise, kanıtın gücünü beş kategoride sınıflandırmıştır ve kanıt düzeyi
sınıflamasına göre en güçlü kanıt için iyi tasarlanmış randomize kontrollü
çalışmalarla (RKÇ) yapılan en az bir sistematik inceleme gerekmektedir [3] .
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Tablo.1 Kanıt Düzeyleri Sınıflaması
Kanıt düzeyleri sınıﬂaması (Muir Gray, 1997)
Düzey

Kanıt Tipi

I

İyi tasarlanmış RKÇ lardan yapılmış en az bir sistematik incelemelerden
elde edilen güçlü kanıtlar

II

İyi tasarlanmış ve uygun büyüklükte en az bir RKÇ’dan elde edilen güçlü
kanıtlar

III

İyi tasarlanmış randomize olmayan, tek gruplu pre-post
değerlendirmeli, kohort, zaman serileri ve vaka kontrol çalışmalarından
elde edilen kanıtlar

IV

İyi tasarlanmış birden fazla araştırma merkezi/grubu tarafından
yapılmış deneysel olmayan tasarımlardan elde edilen kanıtlar

V

Saygın otoritelerin görüşlerine, klinik kanıtlara, uzman komitelerin
tanımlayıcı çalışmalarına dayalı kanıtlar

Kanıta dayalı uygulama rehberleri, uygulayıcıların bilgiye dayalı karar
vermelerine yardımcı olmak üzere elde edilebilen en iyi kanıtlarla sistematik
olarak hazırlanan belgelerdir, ancak hazırlanması kolay değildir ve uzun süre
emek ve ekip çalışması gerektirmektedir. [4]. Bu rehberler klinik kaynaklara
yardımcı kaynak olarak görülmektedir, ancak tamamen uymak her zaman
mümkün olmamakta, yerinde ve zamanında kullanılmadığında yararları
bulunmamaktadır[8]. Hemşirelik araştırmaları ile hemşirelik uygulamaları
arasındaki boşluk, ancak araştırma sonuçlarının klinik uygulamada kullanılması
ile giderilebilmektedir.
Son yıllarda, hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı bilimsel bilgiler;
hemşirelerin bilgi, beceri ve deneyimlerinin yerini alarak ortaya çıkmıştır [6].
Kanıta dayalı uygulamanın öneminin tartışıldığı 20 yılı aşkın süredir,
hemşirelikte kanıta dayalı engellerin anlaşılması ve bu engellerle baş etme
stratejilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu engeller zaman
yetersizliği, literatüre erişim kısıtlılığı, bilgi ihtiyacının ve kritik etme
yeteneklerinin eksikliği ve bilgiye olan ihtiyacı desteklemeyen çalışma
ortamıdır.
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Klinik uygulama
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Uygulama

Gözden
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Şekil.1 Klinik uygulama rehberlerinin hazırlanma basamakları [5]
Hemşireler sağlık bakım sisteminde çok yönlü ve karmaşık ortamlarda
yoğun bilgi kullanarak kısa sürede klinik kararlar almak zorundadır [6]. Klinik
rehberler klinik konuları tanımlamayı gerektirmekte ve geçerlilik, güvenirlik ve
uygulanabilirlik yönünden sistematik klinik incelemeyi zorunlu kılmaktadır [7].
Lauri ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada [8] hemşirelerin verileri toplama,
problemi tanımlamada analitik; bakımı planlama, uygulama ve
değerlendirmede sezgisel bilişsel süreci kullandıklarını saptanmıştır.
Klinik karar verme süreçleriyle ilgili olarak, hemşirelerin güncel
kılavuzlara uygun olarak çalışabilmeleri, yeni bilgileri takip edip zamanında
bilgiye erişebilmeleri önemlidir. Klinik rehberler, uzmanların ortak
görüşlerinden ve mevcut bilimsel bilginin sentezinden oluşmaktadır [12, 13].
O'Leary ve Mhaolrúnaigh [9] ve Clarke ve arkadaşlarına [10] göre, hemşirenin
bilgi aramak için İnternet kullanımı giderek artmasına rağmen, bilgi için
bireysel araştırmalar yapmak yerine, deneyimlerine çok fazla güvenme veya
meslektaşlarına tavsiye isteme eğiliminde oldukları görülmektedir . Kanıta
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dayalı klinik uygulama kılavuzları, yoğun sağlık hizmetleri uzmanına mevcut
kanıtları ve bu kanıtlardan gelen önerileri takip etme fırsatı sunmaktadır [5].
Hemşirelik bakımı, en yeni ve güncel bilgiye dayanarak yapılmalıdır.
Kanıta dayalı klinik rehberlerin hemşirelik mesleğine en önemli katkısı,
hemşirelik bakımına yönelik kanıta dayalı uygulamaların ulaşılabilirliğini
sağlayacak olmasıdır ve zor tıbbi durumlarda, bakım ve tedavi uygulamalarını
kolaylaştırmaktadır[11]. Klinik rehberlerin hazırlanması için çok sayıda
kaynağa ve deneyimli profesyonellere ihtiyaç vardır. Hemşirelik
uygulamalarındaki zaman yetersizliği, araştırma sonuçlarının okunamaması,
çalışma koşulları gibi engeller nedeniyle yeterli sayıda klinik rehber
bulunmamaktadır [12]. Hemşirelerin alanlarında daha fazla kanıta dayalı
çalışma yaparak klinik rehberlerin oluşması için katkıda bulunmaları
gerekmektedir. Klinik rehberlere göre yapılan hemşirelik bakımları hemşirelik
mesleğini daha kaliteli ve görünür hale getirmektedir.
Klinik uygulama rehberleri (KUR), mevcut en iyi kanıta dayalı klinik
uygulamalarla fiziksel, ruhsal ve davranışsal sağlığın düzenlenmesi amacıyla
tasarlanmıştır [13]. Sistematik olarak elde edilen kanıtların birleştirilmesiyle
klinik rehberler oluşturulmaktadır. Klinik Uygulama Rehberleri (KUR), son
yıllarda profesyonel karar vermeyi destekleyen köşe taşları olmuş ve rutin
klinik uygulamalarda kilit bir rol üstlenmiştir. KUR “mevcut en iyi kanıtı”
sentezlemek ve yayınlamak amacıyla kanıta dayalı tıp hareketinden ortaya
çıkmıştır[11].
Uluslararası Hemşireler Konseyi'ne göre (2012) hemşirelikte kanıta
dayalı uygulama“en iyi ve en yeni kanıtlar, klinik uzmanlık ve değerlendirme ve
hasta tercihi değerlerini bir bakım bağlamında araştıran bir klinik karar verme
yaklaşımına yönelik problem çözme yaklaşımı” olarak tanımlanmaktadır.
Kanıta dayalı hemşirelik, hasta güvenliğini artırmayı, sağlık bakım
maliyetlerini azaltmayı ve sonuçta hastaya özgü durumlarda karar vermeyi
destekleyen bir çerçeve sağlamayı amaçlayan geniş bir kavramdır [14].
Hastaların uygun maliyetli kanıta dayalı bakıma erişebilmeleri sağlanır .
Maalesef bilim her zaman klinik bakımdaki sorulara açık cevaplar sağlayamaz.
Buna ek olarak rehberleri desteklemek için kullanılan çalışmalar kötü
tasarlanmış veya sınırlı uygulamalara sahip olabilir [15]. Rehberler kanıta
dayalı uygulamalarda eksik olan ya da daha fazla araştırılması gereken konuları
ön plana çıkarmaktadır [11]. Rehberler klinik belirsizliklerin azaltılması, daha
iyi hizmet verilmesi ve zaman kazanılması açısından önemlidir [15].
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Zeitz ve McCutcheon (2003), temel hemşirelik uygulamalarının
sorgulanmadığı, kanıt yerine gelenek üzerine oturtulmuş, klinisyenin karar
vermesi gerekmeyen ve hastanın hizmetin vazgeçilmez parçası olmak yerine
yalnızca alıcısı olduğu ortamlarda, en iyi uygulamayı yerine getirmede kanıta
dayalı uygulamanın bir çözüm olmadığını ileri sürmüşlerdir. Bu nedenle kanıta
dayalı uygulama, teorik olarak mesleğin tüm üyeleri arasında kabul edilmiş
olmakla birlikte kullanımı henüz yaygın değildir [16].
Klinik rehberlerin yayınlanması sağlık çalışanları ve hastalar açısından
faydalı olmasına karşın rehberlerin uygulanmasında yeterince başarı
sağlanamamıştır. Rehberlerin yayınlanması ve uygulanmasını sağlamak için
araştırma sonuçları ile elde edilen kanıtların, bakım uygulamalarına, sağlık
sistemlerine ve politikalara entegre edilmesi gerekmektedir. . Literatür
incelendiğinde hemşirelere yönelik klinik rehberlerin bulunduğu ama sayı ve
içerik olarak yetersiz kaldığı görülmektedir [11].
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde sık kullanılan kanıta dayalı sağlık
bakımı hemşireliğin araştırmaya dayalı bir meslek olma zorunluluğunu
vurgulamaktadır . Ne yazık ki 2000’li yıllarda ülkemiz hemşireliğinde de hala
bir çok uygulama bir kurama dayandırılmaksızın deneyim sağ duyu ve sezgiyle
yönlendirilmektedir [17]. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının
uygulanabilmesi için;
• Yeterli sayıda araştırma yapılmış olmalı,
• Hemşirelerin araştırmaları yorumlayabilmesi ve ulaşımının kolay
olması gerekmektedir [3].
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Hiperferritineminin Eşlik Ettiği Çoklu Hipofiz Hormon
Eksikliğine Bağlı Neonatal Kolestaz Olgusu

Uzm. Dr. Şükrü GÜNGÖR
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi

ÖZET:
GİRİŞ
Çoklu hipofiz hormon eksikliğine bağlı literatürde yaklaşık 50 kolestaz
vakası bildirilmiştir. Hormon replesman tedavisi sonrası kolestaz ve
transaminaz düzeylerinde düzelme gözlenmektedir. Biz ferritin yüksekliğinin
eşlik ettiği çoklu hipofiz hormon eksikliğine bağlı bir neonatal kolestaz
olgusunu sunduk.
OLGU
Sezaryen ile 39 haftalık, 3900 gram doğan erkek bebek postnatal 3.
gününde hipoglisemik konvüzyon 2. haftada kolestaz tespit edildi. 2 aylıkken
neonatal kolestaz ön tanısıyla tarafımıza sevk edildi. Kliniğimizde yapılan
etiyolojik çalışmalarımızda hiperferritinemi, çoklu hipofiz hormonu eksikliği
tespit edildi. Hormon replasman tedavisi ile karaciğer fonksiyon testleri ve
ferritin seviyeleri belirgin düştü.
Sonuç olarak, hipoglisemi ve neonatal kolestazı olan yenidoğanlarda
konjenital hipofiz hormon eksikliği düşünülmelidir. Hiperferritinemi ile
hipofiz hormon eksikliğinin birlikteliği dikkat çekicidir.
Anahtar Kelimeler: Neonatal kolestaz, Hipofiz hormon eksikliği,
Hiperferritinemi

A case with neonatal cholestasis due to multiple pituitary hormone
deficiency accompanied by hyperferritinemia
ABSTRACT:
About 50 cases of cholestasis due to multiple pituitary hormone
deficiencies have been reported. Improvement in cholestasis and
transaminase levels after hormone replees treatment is observed. We
presented a neonatal cholestasis due to multiple pituitary hormone
deficiencies accompanied by hyperferritinemia.
Case
Male baby born 3900 grams, 39 weeks, with caesarean section.
hypoglycaemic convulsion on postnatal day 3 and cholestasis in week 2 were
detected. Neonatal cholestasis was diagnosed at the 2nd month and we were
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referred to our side. In our etiological studies in our clinic, hyperferritinemia,
multiple pituitary hormone deficiency were detected. Hormone replacement
therapy significantly reduced liver function tests and ferritin levels.
As a result, congenital hypophysial hormone deficiency should be
considered in neonates with hypoglycemia and neonatal cholestasis. It is
noteworthy that hyperferritinemia and pituitary hormone deficiency are
associated.
Key Words ( İngilizce Anahtar Kelimeler): Neonatal cholestasis,
Hypophysis hormone deficiency, Hyperferritinemia

GİRİŞ
Neonatal kolestaz 1/2500 doğumda bir görülür. Konjenital hipofiz
hormon eksikliği kolestazın nadir nedenlerinden biridir.(1) Konjenital hipofiz
hormon eksikliğinde adrenokortikotropik hormon (ACTH), troid stimulan
hormon (TSH), growth hormon (GH), prolaktin, luteinizan hormon
(LH)/foliküler uyarıcı hormon(FSH)ve antidiüretik hormon(ADH)’de hem izole
hem de kombine eksiklikler meydana gelebilmektedir.(2) Çoklu hipofiz hormon
eksikliğine bağlı literatürde yaklaşık 50 kolestaz vakası bildirilmiştir. Hormon
replesman tedavisi sonrası kolestaz ve transaminaz düzeylerinde düzelme
gözlenmektedir. Biz ferritin yüksekliğinin eşlik ettiği çoklu hipofiz hormon
eksikliğine (HHE) bağlı bir neonatal kolestaz olgusunu sunduk.
OLGU
Otuz dokuz yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden birinci canlı doğum
olarak, miadında ağırlığı 3900 gr, boyu 50 cm, baş çevresi 35 cm olarak,
sezaryen (C/S) ile doğan erkek bebek. Postnatal 3. gününde hipoglisemik
konvüzyon nedeni ile yenidoğan yoğun bakım servisinde sepsis, hipoglisemik
konvüzyon nedeniyle iki ay tetkik ve tedavi edilmiş. Hastanın iki haftalıkken
sarılığı fark edilmiş. Yatışının ilk haftasında bir hafta kadar TPN tedavisi almış.
Antibioterapi ve karaciğer destek tedavisine rağmen kolestazı düzelmeyen ve
karaciğer sentez fonksiyonları bozulan hasta 2 aylıkken tarafımıza neonatal
kolestaz ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavi amaçlı sevk edildi. Hasta servisimize
geldiğinde ağırlığı: 5700 gram (50 P) boyu:63 cm (50-75 P) genel durumu iyi,
cilt ve skleralar ikterikti. Karaciğer kot altında 4 cm ve dalak kot altında 2 cm
palpe ediliyordu. Diğer sistem muayeneleri doğaldı. Anne ve baba arasında
akrabalık yoktu. Annenin bir düşük doğumu vardı. Hastanın laboratuar
testlerinde beyaz küre (WBC):11400/uL, hemoglobin (Hb):6,8 g/dl,
trombosit(PLT): 382000, Glukoz: 41mg/dl AST: >1068 U/L, ALT: 290 U/L,
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ALP:768 U/L, GGT: 167 U/L, Total bilirubin:7,68, direkt bilirubin: 6,64, total
protein: 4,78, albümin:4,14, protrombin zamanı (PT): 14,7, aktive parsiyel
tromboplastin zamanı (APTT): 40, international ratio (INR): 1,1 idi. Kolestaz
etyolojisine yönelik yapılan Toxoplazma, rubella, sitomegalovirus ve herpes
virüs serolojisi negatif idi. İdrar kültüründe üreme yoktu. Ferritin >2000ng/ml
gelen hastanın transfüzyon, enfeksiyon, ateş ve demir preperatı kullanma
öyküsü yoktu. Etyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde hastanın ateşinin
olmaması, trigliserid, fibrinojen, kolesterol değerlerinin ve kemik iliğinin
normal gelmesi ile herediter lenfohistiyostoz (HLH) dışlandı. Hipoglisemi
döneminde bakılan Tandem Mass, idrar ve kan aminoasitleri, idrar organik asit
analizi normal bulundu. Yine hipoglisemi döneminde bakılan insulin düzeyi
0,239 (2,6-24,9) U/ml, kortizol <0,054 μg/ dl (2.8-23 μg/dl) ve
Adrenokortikotropik hormon (ACTH) <5 pg/ ml (7.2 -63,3) düzeyleri düşük
saptandı. Hastaya hidrokortizon tedavisi başlandı. Tiroid fonksiyon testleri
(TSH 0,9 mg/dl, serbest sT4: 0,53 mg/ dl ) santral hipotiroidi ile uyumlu olan
hastaya levotroksin tedavisi başlandı. Hastanın Luteinizan hormon (LH) 0,394
IU/L (1,7-8,6), folikül stümüle edici hormon (FSH) 0,108 IU/L (1,5-12,4),
somatomedin C: 15 ng/Ml, C peptit 0,109 ng/mL bulundu. Beyin magnetik
rezonans (MR) ve hipofiz MR görüntülemeleri normal geldi. Hastaya
5mg/kg/dk glukoz infüzyonu ile kan şeker regülasyonu sağlandı. Takibinde
kademeli olarak glukoz infüzyon kesildi. Oral beslenmesi geçildi. ACTH, kortizol,
FSH, LH, TSH, ST4 düşüklüğü nedeniyle hastada çoklu hipofizer hormon
eksikliği düşünüldü. Hidrokortizon, levotiroksin ve karaciğer destek tedavisi
(ursodeoksikolik asit, E vitamini, N asetil sistein ve multivitamin) alan hastanın
bir hafta sonra kontrollerinde hipoglisemisi olmadı. T.bil:4,97 mg/dL D. Bil:3,07
AST:229 U/L ALT:274 U/L GGT: 45 U/L ferritin:897 ng/mL geriledi. Hormon
replasman tedavisinden 3 ay sonra karaciğer fonksiyon testleri ve ferritin
düzeyleri normale geldi. Hipoglisemi atakları olmadı ve büyümesi normal idi.
TARTIŞMA
Uzamış neonatal kolestazlı bebekler dikkatli bir anamnez ve fizik
muayene ile kolestaz ve hipoglisemi gibi sebebe yönelik ipuçları verir.
Tekrarlayan hipoglisemi ve kolestatik sarılık ile yenidoğan döneminde anterior
hipopituitarizm görülebilir. Birçok hastada yarık damak veya yarık dudak,
mikropallus, kriptorşidizm ve göz tutulumu gibi orta hat defektleri olabilir.
Hastamızda olduğu gibi bu morfolojik anormalliklerin (orta hat defekti,
hiperpigmentasyon) olmaması geç tanılara sebep olabilir ve tanı konulmadan
103

Şükrü GÜNGÖR

önce gereksiz karaciğer biopsisi yapılabilir.(3) Bu nedenle hipoglisemi ve
kolestaz varlığında hastada orta hat defektleri olmasa bile insülin, kortizol,
ACTH bakılmasını öneriyoruz.
Binder ve arkadaşları (4) dokuz kolestazlı ve kombine pitüiter hormon
eksikliği (KPHE) olan dokuz çocuk hastanın verilerini retrospektif olarak
incelemişlerdir. Bu hastalarda bizim vaka ile uyumlu olarak fototerapi
gerektiren indirekt hiperbilirübineminin genellikle 5-31 günler arasında ortaya
çıktığını belirtmişlerdir. Yine çalışmamızla uyumlu olarak AST aralığı: 68-432
IU / L, ALP aralığı: 360-1918 IU / L, ALT aralığı: 44-329 IU / L normal GGT,
albumin ve normal koagülasyon parametereleri bildirmişlerdir. Çalışmamızda
literatürdeki diğer olgulardan farklı olarak pitüiter hormon eksikliğine eşlik
eden ve sebebini bulamadığımız hiperferritineminin mevcudiyeti ve hormon
replasman tedavisi sonrası kolestaz ve transaminaz yüksekliği ile birlikte
normal değerlere gelmesidir.
Hormon eksikliklerinin kolestaza neden olduğu tam olarak bilinmemekle
birlikte, klinik ve bazı deneysel verilerin kanıtı, bu bozukluğun patogenezinde
hipofiz trofik hormonların (kortizol, GH ve tiroid hormonları) rolünü
desteklemektedir (2,4) Adrenalleri alınan hayvanlarda kortizol eksikliği ile
safra akımının azaldığı gösterilmiştir. GH safra asit sekresyon ve biosentezini
etkilemektedir (4) Binder ve Spray’ın (4,5) çalışmasında hidrokortizon,
levotiroksin ve GH’dan sonra kolestazın düzelmesi nedeni ile konjenital hipofiz
hormon eksikliğinde kolestazın düzelmesinde primer rol oynayan hormonun
GH olduğu düşünülmüştür. Ancak bizim olgumuzda büyüme hormon
replasmanı yapmadan sadece tiroid hormonu ve hidrokortizon tedavisi ile
koestaz ve transaminaz değerleri normale gelmiştir.
SONUÇ
Belirli bir hormon yetmezliği ile ilgili olarak karaciğer disfonksiyonunun
patognomonik biyokimyasal bir paterni olmasa da yeni doğan döneminde
hipoglisemi, transaminaz yüksekliği, kolestazı olan olgularda konjenital hipofiz
hormon eksikliği akılda tutulmalıdır. Sebebini bilmesek de hiperferritinemi ile
hipofiz hormon eksikliğinin birlikteliği ve hormon replasman tedavisi sonrası
normale gelmesi dikkat çekicidir.
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Kök Hücre Çalışmalarında Patolojinin Yeri
veya Tam Tersi
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ÖZET: Patoloji hastalık bilimi anlamına gelmekte olup hastalıkların
hücre ve dokulardaki etkisini inceleyerek süreçleri aydınlatan, hastalıklara
tanı koyan, tedaviye yol gösteren bir bilim dalıdır. Kök hücreler dokuda
bulunan kendini yenileme ve diğer hücre tiplerine dönüşebilme kapasitesine
sahip hücrelerdir. Kök hücrelerin davranışlarının değerlendirilmesinde
patoloji hem yöntemsel hem de ilkesel olarak önemli role sahiptir. Diğer
yandan kök hücre ve rejeneratif tıp alanındaki araştırmalar da hastalıkların
patogenezinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamakta ve hatta tanı, tedavi ve
takip süreçlerinde yeni yaklaşımların gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu
çalışmada bir yandan patolojinin kök hücre alanına katkısının ortaya konması,
diğer yandan da kök hücre alanındaki çalışmalardan elde edilen bilgilerin
patolojik tanılama sürecindeki yerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Son
yıllardaki bu alandaki hızlı gelişmelere bakarak yakın gelecekte patolojiye çok
daha fazla görev düşeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca gelişmelere paralel olarak da
bu dokuları değerlendirecek patologların da bu konudaki gelişmelerden
haberdar olması, yeni bulguları değerlendirebilecek ve yorumlayabilecek bilgi
birikimine sahip olması gerekmektedir. Belki de tüm bu sebeplerden dolayı
kök hücre patolojisi yeni bir disiplin olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Kök hücre; rejeneratif tıp; patoloji
The Role Of The Pathology in Stem Cell Research Or Vice Versa
ABSTRACT: Pathology is the knowledge of the disease examining the
effects of the diseases in cells and tissues, illuminating the disease processes,
diagnosing the diseases and guiding the treatment. Stem cells are unique cells
that have the capacity of self-renewal and transformation into the different cell
types in the tissue. The pathology and developing stem cell science are two
fields that seem to be distant from each other in practice but they are feeding
each other when closely examined. The aim of this study is to evaluate the
contribution of pathology to the stem cell field and vice versa. The only
pathology can prove the behavior and function of the stem cells or genetically
manipulated cells within the tissues; present the location, the distribution, and
the relationship of stem cells with other cells and structures; and exhibit the
effects of such applications on the tissue through routine or special staining
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and predict the potential risks. On the other hand, stem cell and regenerative
medicine researches also contribute to a better understanding of the
pathogenesis of the diseases, especially cancer, and even help to develop new
approaches in the diagnosis, treatment and follow-up processes.
Key Words: pathology, regenerative medicine, stem cell

1. GİRİŞ
Patoloji, tıbbın hastalıkları doku düzeyinde inceleyerek tanı koyan bir dalı
olarak önemli bir role sahiptir. Bununla birlikte patoloji hekimlik ve bilim
arasında bir köprü görevini de yerine getirmektedir. Bir taraftan tanı koyarak
ve prognostik belirteçler yardımıyla hastalığın gidişatını belirleyerek tedaviye
yol göstermekte; diğer taraftan pek çok deneysel çalışmayla hastalıkların
patogenezini inceleyerek daha etkin tedavilerin ortaya çıkmasına zemin
hazırlamaktadır.
Her ne kadar patolojinin kurucularından olan Rudolf Virchow, “omnis
cellula e cellula” -yani her hücre başka bir hücreden köken alır- düşüncesini
ortaya atsa da [1] kök hücrelerinin varlığı çok daha yakın tarihlerde ancak
gösterilebilmiştir [2]. Bugün ise embriyonik dönemdeki blastokistlerden
yetişkin dönemdeki organlara kadar pek çok doku ve yapı içinde farklı dönüşüm
kabiliyetine sahip özel hücrelerin varlığı bilinmektedir. Bu hücreler normal
dokuların oluşumu sırasında görev aldıkları gibi herhangi bir hasar durumunda
da hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadırlar. Ancak yapılan çalışmalar, kök
hücrelerin bazı durumlarda hastalıkların oluşmasına da sebep olabildiğini
göstermiştir [3]. Bu nedenle kök hücre çalışmaları patoloji bilimi için oldukça
önem arz etmektedir. Diğer taraftan kök hücre çalışmalarının izlenmesi ve
doğru yorumlanabilmesi için de patolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak ne
yazık ki patologların aktif olarak dahil olduğu bu tür çalışmalar oldukça az
sayıdadır. İlerleyen yıllarda bu konunun tedavi pratiğinde daha çok gündeme
geleceği düşünüldüğünde bu iki alanın birlikte çalışması, ya da en azından
birbirinden haberdar olması gerecektir.
Bu sebeple, bu çalışmada bir yandan patolojinin kök hücre alanına
katkısının ortaya konması, diğer yandan da kök hücre alanındaki çalışmalardan
elde edilen bilgilerin patolojik tanılama sürecindeki yerinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca, kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp alanındaki güncel
gelişmelerin sağlıklı yorumlanabilmesi ve takip edilebilmesi için patologların
bu yeni alanlardaki gelişmelere aşina olarak uyumlu çalışabilmelerinin önemi
vurgulanmak istenmiştir.
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2. KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARINDA PATOLOJİK DEĞERLENDİRMENİN
ÖNEMİ
Keşfedildikleri günden itibaren kök hücreler, sahip oldukları potansiyel
nedeniyle bilim dünyasında oldukça popüler olmuşlardır. Hem hücresel
tedavilerin bir parçası hem de rejeneratif tıbbın bir parçası olabilmeleri ve pek
çok klinik durumda kullanılabilmeleri nedeniyle pek çok araştırmaya konu
olmuşlardır.
Bilimsel çalışmalar ilk olarak her ne kadar canlı hücrelerle yapılsa da ‘in
vitro’ ortamda gerçekleştirilmekte ve bulgular iki boyutlu kültür ortamında
değerlendirilmektedir. Ancak hücreler bir araya gelerek doku ve sistemleri
oluşturduklarında petri kabındakinden daha farklı davranabilmektedirler.
Ayrıca, her ne kadar kültür ortamı uygun hazırlanmış olsa da canlı bir
organizmanın biyolojik süreçlerini taklit edememektedir. Bu nedenle in vitro
yapılan çalışmaların bir sonraki adımda in vivo olarak da teyit edilmeleri
gerekmektedir. Kök hücre çalışmalarında da in vitro çalışmalarda kök
hücrelerin bazı özellikleri ortaya konsa da hücrelerin etkileri, doku içindeki
davranışları ve işlevleri ancak in vivo olarak değerlendirildiğinde
yorumlanabilmektedir. Histopatolojik inceleme için dokular önce özel bir
yöntemle fikse edilerek parafin bloklara gömülür. Bu parafin bloklardan elde
edilen kesitler Hematoksilen & Eosin boyası ile boyanarak mikroskopta
incelenir. Böylece hücrelerdeki değişiklikler, hücrelerin doku içindeki yerleşim
yeri ve yayılımı, ilişkili olduğu diğer hücreler değerlendirilebilmektedir. Ayrıca,
her ne kadar kök hücre çalışmaları kök hücrelere özgü bazı belirteçleri ortaya
koysa da bunların doku içinde gösterilmesi için patolojik bir yöntem olan
immünohistokimyasal boyama yapılarak hücrelerin anatomik dağılımının bir
patolog tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sadece kök hücre çalışmalarının değil, genetik manipülasyonlarla
oluşturulan hastalık modellerinin incelenmesi, rejeneratif tıp uygulamalarının
takibinin yapılması, organizmanın bu tür hücresel ve rejeneratif tedavilere
verdiği yanıtın değerlendirilmesi gibi pek çok güncel durum hali hazırda
patolojik incelemeye muhtaç durumdadır [4]. Dokuyu tanıyan, hücrelerin hem
normal anatomik dağılımını bilen hem de hastalık durumunda meydana gelen
hücresel değişiklikleri yorumlayabilen bilim insanları ancak patologlardır. O
nedenle kök hücre biyolojisi, hücresel ve rejeneratif tıp ve doku mühendisliği
gibi alanlardaki çalışmaların yetkin bir patoloğun katkısı olmadan sağlıklı
ilerlemesi mümkün değildir.
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3. KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARININ PATOLOJİYE KATKISI
Özellikle hücresel turnover‘ın yüksek olduğu epitelyal dokulardaki
rezervuar/progenitor hücrelerin varlığı uzun yıllardır kabul görmekle birlikte
bunların arasında ‘gerçek’ kök hücrelerinin gösterilmesi çok daha yakın
tarihlerde olmuştur [5]. Yapılan çalışmalarda gastrointestinal sistem epitelinde
kriptlerde anatomik bölgeye göre farklı dağılım gösteren kök hücrelerin varlığı
ortaya konmuştur [6,7]. Yine benzer şekilde deri dokusunda [8], prostat
epitelinde [9], over epitelinde [10], meme dokusunda [3] da kök hücrelerin varlığı
ve organogenezdeki önemi gösterilmiştir. Kök hücreler organogenezde önemli
oldukları kadar hastalıkların gelişiminde de anahtar rol oynamaktadırlar. Kanser
başta olmak üzere dokudaki pek çok hastalığın oluşumuna kök hücrelerin
geçirdiği moleküler değişiklikler sebep olmaktadır [3,11]. Kanser kök hücresi
fikri her ne kadar ilkesel anlamda ilk olarak bir patolog olan Julius Cohnheim [12]
tarafından ortaya atılmış olsa da bilimsel çalışmalarla ortaya konması için uzun
bir zaman geçmesi gerekmiştir. Netice olarak yapılan tüm bu çalışmalar
hastalıkların patogenezinin aydınlatılmasında önemli rol oynamıştır. Özellikle
kanser kök hücrelerinin tanımlanması, kansere, prekanseröz lezyonlara ve
kanser tedavisine yeni bir bakış açısı getirmiştir [13-16]. Ayrıca hem normal
dokuda hem de kanserli dokularda kök hücreler kadar kök hücreleri besleyen
mikroçevrenin (niş) de önemli bir role sahip olduğu gösterilmiştir [17,18].
Bununla birlikte kök hücreleri tanımlayan, diagnostik ve prognostik öneme sahip
yeni belirteçlerin geliştirilmesi de patoloji bilimini zenginleştirmiştir.
4. GELECEK KONULAR
Kök hücre alanında yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu şimdiye kadar
deney havanları üzerinde gerçekleştirilmekte ve her geçen gün yeni hastalıkların
deneysel modelleri oluşturularak incelenmektedir. Ancak insan fizyolojisi ve
hücrelerin insan vücudundaki davranışları daha farklı olabilmektedir. Son
yıllarda kök hücrelerin gerek tek başlarına gerekse rejeneratif tedavinin bir
parçası olarak kullanılmasıyla birlikte bu uygulamaların insandaki bölgesel ve
sistemik etkileri patologların değerlendirmeleri gereken işler arasında olacaktır.
Yine embryonik kök hücrelerinin, indüklenmiş pluripotent hücrelerin ve yetişkin
kök hücrelerinin genetik ve epigenetik manipülasyonlarla birlikte uygulanmaları
sonucu oluşabilecek yan etkileri, riskleri ve organizmanın uygulamaya cevabını
değerlendirmede patolojiye önemli görevler düşecektir. O nedenle yakın
gelecekte bu alanda özelleşmiş patoloji uzmanlarına ve belki de ‘Kök Hücre
Patolojisi’ adı altında yeni bir disipline ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.
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Escherichia Coli, Klebsiella Pneumonia, Pseudomonas
Aeruginosa, Acinetobacter Baumannii ve Staphylococcus
Aureus Suşlarında Aminoglikozidlerin Duyarlılıklarının
Araştırılması
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Giriş
Mikroorganizmalara karşı olan mücadelemiz ilkçağlardan beri devam
etmektedir. Antibiyotiklerin keşfi ile tedavi fırsatları elde edinilirken aynı
şekilde yeni direnç mekanizmaları da karşımıza çıkmaktadır.
Aminoglikozidler, ilk bulunan antibiyotiklerden biri olup günümüze
kadar önemini yitirmeyen, hatta yeni gelişen çoklu dirençli Acinetobacter,
Pseudomonas enfeksiyonlarında hatta karbapenem dirençli Enterobactericeae
ailesi enfeksiyonlarında kullanım alanı bulmuş antibiyotiklerdir.
Aminoglikozidler özellikle 30 S ribozomal altünitesinin 16 S ribosomal
RNA aminosil tarafına bağlanarak bakteriyel protein sentezini bozar (1). Bu
mekanizma ile antimikrobiyal etkinliğini gösterir.
Amaç
Antibiyotiklere karşı direnç/ duyarlılık sürveyansları ülkeler, bölgeler,
şehirler, hastaneler ve hatta servisler bazında yürütülmelidir. Ancak bu şekilde
uygun direnç paternleri gözlemlenebilir, proaktif davranılıp antibiyotik
kullanım politikaları geliştirilebilinir.
Çalışmamızda amaç, hastanemizde enfeksiyon etkeni çeşitli suşların,
aminoglikozidlere karşı duyarlılıklarını inceleyip akılcı antibiyotik kullanım
politikası geliştirmektir.
Materyal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Mikrobiyoloji Laboratuvarına 2005 yılı boyunca gönderilen biyolojik

Yasemin DURDU

örneklerden izole edilen 20. S. aureus, 34 E. coli, 30 K. pneumonia, 30 P.
aeruginosa ve 23 A. baumannii suşu çalışmaya alınmıştır.
İlgili mikroorganizmalarda streptomisin, neomisin, kanamisin,
gentamisin, amikasin, netilmisin, tobramisin ve isepamisin duyarlılıkları
çalışılmıştır.
Metod
Ü reyen bakterilere Gram boyaması yapıldı. Buna gore Gram pozitif kok
olanlara katalaz testi uygulandı, katalaz testi pozitif olanlara tupte koagulaz
testi yapıldı, pozitif sonuç̧ verenler S. aureus olarak identifiye edildi.
Gram negatif basiller fermentatif ve non-fermentatifler olarak iki ayrı
grupta incelendiler. MacConkey agarda laktoz pozitif olup, sitratı tek karbon
kaynagı olarak kullanmayan, Triple Sugar Iron Agarda (TSI)’de asit ozellik
gosterip, oksidasyon-fermantasyon (OF) besiyerlerinde fermentatif olan,
hareketli, indol ve metil red (MR) pozitif Gram negatif basiller E. coli olarak
identifiye edildiler.
MacConkey agarda laktoz pozitif olup, sitratı kullanan, TSI’de asit veya
asit/alkali özellik gosteren, hareketsiz, indol negatif, fermentatif, MR negatif ve
Voges Prauskauer (VP) pozitif, ureaz pozitif Gram negatif basiller K.
pneumoniae olarak identifiye edildiler.
Non-fermentatif Gram negatif basillerden oksidaz testi pozitif olan, sitrat
pozitif, TSI’de alkali ozellik gosteren, hareketli, kloroform testinde pyosiyanin
pigmenti açığa çıkan ve +42°C’de ureyebilen bakteriler P. aeruginosa olarak
identifiye edildiler.
Non-fermentatif Gram negatif basillerden oksidaz testi negatif, sitrat
pozitif, TSI’de alkali ozellik gosteren, hareketsiz ve +44°C’de ureyebilen
bakteriler A. baumannii olarak identifye edildiler.
Clinical Laboratory Standart Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda bu
bakterilerin, Kirby-Bauer disk difuzyon yontemi ile aminoglikozid grubu
antibiyotiklere karşı duyarlılıgı araştırıldı.
Bulgular
Çalışmaya toplam 137 suş alındı. Suşların sayıları ve kliniklere göre
dağılımı tablo 1 de gözükmektedir.
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Escherichia Coli, Klebsiella Pneumonia, Pseudomonas Aeruginosa, Acinetobacter Baumannii

Klinikler

E.
coli

K.
pneumoniae

P.
aeruginosa

A.
baumannii

S.
aureus

Toplam

Yogun B. Ü.

3

7

23

19

6

58

Dahiliye

8

3

4

2

2

19

Çocuk

5

9

-

-

1

15

Cerrahi

6

3

-

-

3

12

Enf.H. Kl. Mik.

3

2

1

1

2

9

Ortopedi

-

1

2

-

5

8

Digerleri

9

5

-

1

1

16

Toplam

34

30

30

23

20

137

Tablo 1: Suşların kliniklere göre dağılımı ve miktarı
Çalışmaya alınan 137 suşun aminoglikozid duyarlılıkları tablo 23de
özetlenmiştir. Çalışmaya alınan suşların çoğunluğu yoğun bakım ünitesinden
(n=58, %42) gelen örneklerden izole edilmiştir. En fazla idrar örneği (n=45,
%33) çalışılmış, bunu ikinci sırada balgam (n=33, %24) takip etmiştir (Tablo 2).
Materyal

Toplam (n)

Yüzde (%)

İdrar

45

33

Balgam

33

24

Kan

31

23

Sürüntü

16

12

Abse

12

9

137

100

Toplam

Tablo 2: Çalışmaya dahil edilen suşların izole edildiği materyaller
Gram negatifler genel olarak incelendiğinde isepamisin en duyarlı (%64),
amikasin ikinci en duyarlı (%60) aminoglikozid olarak bulunmuştur.
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Yasemin DURDU

Streptomisin

Neomisin

Kanamisin

Gentamisin

Tobramisin

Amikasin

Netilmisin

İsepamisin

S. aureus’a en etkili aminoglikozid olarak netilmisin (%80) bulunmuştur.
Metisilin direnci ile aminoglikozid direnci birlikteliği yüksek oranda
bulunmuştur.

E. coli (n=34)

%53

%53

%65

%76

%53

%88

%71

%97

K. pneumonia
(n=30)

%63

%27

%50

%67

%43

%90

%67

%100

P. aeruginosa
(n=30)

%30

%33

%47

%40

%30

%57

%43

%57

A. baumannii
(n=23)

%30

%43

%35

%35

%35

%35

%35

%30

S. aureus (n=20)

%35

%70

%65

%60

%60

%70

%80

%60

Tablo 3: Suşların aminoglikozid duyarlılıkları
Sonuç
Çalışmamız, Gram negatif etkenler söz konusu olduğunda isepamisin ve
amikasinin, S. aureus söz kounusu olduğunda ise netilmişinin güvenilir
seçenekler olduğunu ortaya koymuştur.

Kaynaklar
Fourmy D, Recht MI, Blanchard SC, Puglisi JD. Structure of the A site of
Escherichia coli 16S ribosomal RNA complexed with an aminoglycoside
antibiotic. Science 1996; 274: 1367.
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Dil ve Anlamın Doğası Üzerine Bazı
Değerlendirmeler*

Prof. Dr. Emin ÇELEBİ
İnönü Üniversitesi

ÖZET: Bu çalışmanın temel amacı anlamın dolayısıyla anlamanın
doğasına muttali olma çabasıdır. Çünkü anlamın mahiyetinin tarafımızdan tam
olarak idrak edildiğini söylemek güçtür. Olgu ile olgu dışı durumların birbiri
ile ilişkisi anlamın doğası ile doğrudan ilişkilidir. Bu durum aynı zamanda dile
gelme ve gelememenin de sınırıdır. Dolayısıyla "dil"in düşünce ile olan ilişkisi,
bu bağlamda irdelenmelidir. Dilin imkânları ile bir olgu kapsamına girmeyen
bir durumun izah edilebilmesi veya tanımlanabilmesinin imkânsız olduğu
savlaması, aynı zamanda düşüncenin de olgu ile sınırlı oluşu gibi bir durumu
zorunlu olarak beraberinde getirmektedir. Öte yandan hayalgücünin sınırsız
denebilecek terkip ve tahlil gücüne sahip olduğu da bir gerçekliktir. Bu
minvalde zihnin gücünün, hayalgücüne eşlik edemediği de aynı şekilde başka
bir gerçekliktir. Kant'ın “Bütün bilgimiz deneyle başlamasına karşın, bu bütün
bilgimizin deneyden geldiği anlamına gelmez." biçiminde ifade etmeye çalıştığı
durum başka bir kaynağa da işaret etmektedir. Açıktır ki bütün bu karmaşık
zihinsel/düşünsel evrenin imkânlarının araştırılması aynı zamanda anlamın
araştırılması anlamına gelir. Bu çalışmada yöntem olarak mezkur
düşünürlerin temel eserlerinden hareketle dil, anlam, olgu ve olgu dışı
durumlara ilişkin saptamaları irdelenerek analiz edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dil, Düşünce, Anlam, Olgu.
Some Assesments on Language and Nature of Meaning
ABSTRACT: The main purpose of this study is to concieve the meaning
and the natura of understanding. Because it is hard to say that we know the
essence of meaning as a whole. To us, the matters of facts and non- facts are
related to each other. This case also is the boundary of being expressed an not
being expressed. So, the relation of language with thinking should be studied
in this context. The assertion that it is impossible to define the matters of nonfact in limitations of language, also necessarily brings with it that thinking is
limited with matters of fact. At the same time it is a fact that imagination has
boundless power for combination and dissection. In this way, it can be said as
a real that the power of mind doesn’t accompany with imagination. Kant’s
statement such “..though all our knowledge begins with experience, it by no
means follows that all arises out of experience.” refers to an other source of
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knowledge. It is clear that all this investigation of such compounded
mental/intellectual sphere also means investigation of meaning or signifations
as well. In this study, the determinations concerning language, meaning, facts
and matters of non-fact will be examined and analyzed from the basic works
of the mentioned thinkers.
Key Words: Language, Thinking, Meaning, Fact.

I. Giriş
Aristoteles’in “İnsan toplumsal bir hayvandır.” vecizesi aslında insan
olmanın birçok bileşenine göndermede bulunur. Filozofa göre insan arının veya
herhangi bir sürü hayvanının olmadığı anlamda politik bir hayvandır. Doğa
amaçsız bir yapı olmadığına göre insanı da bu bütünlük içerisinde hem bir
amacın (telos) parçası hem de amacı olan bir varlık olarak görmek gerekir.
Dolayısıyla hem amacın nesnesi hem de öznesi olan bir varlık olarak insanın
politik bir hayvan olması, doğal olarak söz konusu amaca matuf bir takım
niteliklerle mücehhez olmayı gerekli kılar. Bu itibarla en temel nitelik kuşkusuz
mantıklı konuşma yeteneğidir. Aristoteles’e göre konuşma edimi, diğer
hayvanların sahip olduğu ve acı ile zevki ifade etmek için kullandıkları sesten
farklı bir durumdur. Haz ve acı duyumları, hayvanlar tarafından birbirlerine bu
sesler aracılığıyla iletilebilir. Ancak konuşma neyin yararlı, neyin zararlı ve
neyin doğru ve yanlış olduğunu belirtmeye yarar. Dolayısıyla insanlar ile diğer
hayvanlar arasındaki asıl fark, sadece insanların iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı,
adil olan ile adaletsiz olanı idrak edebilmelerinde yatar. Bir aileyi veya bir siteyi
oluşturan şey de filozofa göre bu meselelerde ortak bir görüşün
paylaşılmasıdır.1
Aslında Aristoteles’in dikkat çektiği husus, insanın bir haysiyet olarak
bilgi ve etik sahibi olmasıdır. Çünkü teknik düzlemde ifade edecek olursak
doğru ile yanlış, bilgiye ait kavramlar iken iyi ve kötü ahlaka ve ahlaki olana
aittir. Ancak ister epistemolojik ister etik çerçeve olsun her ikisi de ‘anlam’dan
bağımsız değildir. Çünkü anlama ve anlamlandırma bilgi ve değer sahasını hem
ontolojik hem de epistemolojik düzlemde var ve inşa eder. Dolayısıyla anlamak,
düşünmek, akıllı olmak, politik olmak ve insan olmak aynı çerçeveyi haiz
kavram setleridir.
Anlamın doğasını anlamak, bir bakıma insanı ve insan ürünlerini (tarih,
kültür, gelenek, örf vb.) anlamaktır. Çünkü anlama salt kendisiyle sınırlı olup
1 Aristoteles, Politika, çev. Ersin Uysal, Dergah Yayınları, İstanbul 2007, s.14.
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biten bir hadise olmayıp oluşturan ve inşa eden bir etkinliktir de. Bu etkinliğin
mahiyetini sorgulamak salt felsefi bir arayış değil aynı zamanda bilimsel ve
toplumsal çözümlemelerin de mahiyetini elde etmeye yarayacak bir arayıştır.
Bu itibarla anlamın doğası, anlama ve anlamlandırma ile aynı sürecin parçası
olup insana ilişen ve insanın iliştiği hiçbir soyut ve somut varlığı doğası gereği
dışarıda bırakamaz.
Anlama edimi bilgi ile doğrudan ilgilidir. ‘Nasıl anlıyoruz?’ ile ‘nasıl
biliyoruz?’ soruları birbiri ile yakından ilişkili ve ilintilidir. Bu bakımdan
düşünce tarihinde ortaya çıkan epistemolojik yaklaşımları ana hatlarıyla
hatırlamak anlama faaliyetine dair yapacağımız değerlendirmeler için yol
gösterici olacaktır. Ancak bu noktada şunu hatırlatmakta fayda vardır ki bütün
burada ifade ettiklerimiz de dahil olmak üzere anlama üzerine olan bütün
konuşmalarımız anlama edimimizin ürünleridir. Başka bir deyişle anlamayı
anlamaya konu ediyoruz. Öte yandan paradoksal olarak bunu mutlak anlamda
yapılamayacağını da söylemiş oluyoruz. Çünkü anlama hep bir üst katmanda
gerçekleşen bir edim olduğu için kendi kendini nesneleştiremez. Böyle bir çaba
içine girdiği zaman ise kuşkusuz bütünüyle kendini kuşatamamasından ötürü
kasam dışı kalan boyutlar olacaktır. O halde ortaya çıkan eksiklik işin tabiatı
gereğidir. Buna ilave olarak işin için öznenin öznel karakteri girdiği zaman ise
manipülasyon adeta kaçınılmaz olmaktadır. Şayet ‘ideal olan’ elde edilseydi,
‘ideal olan’ olmazdı ve onun arayışında da olmazdık. Aslolan ona yaklaşmaktır.
Kim bilir, belki ideal olan diye bir şey de yoktur. Ancak insan olmak veya akıllı
olmak, doğası gereği zorunlu olarak böyle bir varsayımı bize dayatıyor. O halde
epistemolojik arayış, başka bir deyişle anlam ve anlama arayışı devam
edecektir. Hem sübjektif hem de objektif olanı iç içe sokan bu paradoksal
çerçeveden çıkabilmenin imkânsızlığını, belki salt dilsel bağlamda ‘objektif
olan’ı kabul eden bir kanıdan hareketle aşmaya çalışmak, insana özgü bir durum
olarak ortaya çıkmaktadır. İşte akıllı olmak, konuşabilmek veya insan olabilmek
bu nevi çelişkilerin farkında olarak imkânsız olanı mümkün kılma arzusu olsa
gerektir. Girizgâh kabilinden arz ettiklerimizi özetle ifade edecek olursak
burada yapacağımız değerlendirmeler, bütün bu arzu ve ummaların tezahürü
olarak kabul edilmelidir.
II. Felsefi Arka Plana Kısa Bir Bakış
Düşünce tarihinde bilgiyi veya doğru bilgiyi elde etmenin birbirine karşıt
görünen iki temel yaklaşım ile ele alındığını söyleyebiliriz. Birincisi idealistrasyonalist yaklaşım, ikincisi ise empirist-duyumcu yaklaşım. Birinci yaklaşımın
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klasik temsilcisi olarak Platon’u zikredebiliriz. Kabaca “Bilgi hatırlamadır.”2
klişesiyle dile getirebileceğimiz birinci yaklaşıma göre doğru bilginin şemaları
zihinseldir, başka bir deyişle a prioridir. Peki bu zümreden olan düşünürler
niçin böyle bir kanaate varmışlardır?
Bu kavrayış biçimi gerçekte var olanları iki temel ayırıma tabi tutar: Ruh
ve beden. Ruhsal olan hakikat boyutu, maddesel olan ise hakikati perdeleyen bir
yanılsamayı sembolize eder. Platon’un ifadesi ile maddesel veya duyusal boyut
tabiatı gereği varlığı/hakikati algılayamaz. Bunun için duyuların insana
sağladığı izlenimlerde bilgi yoktur. İnsan ancak bu izlenimler üzerinde
düşünmeye başladığında doğru bilgiyi elde edebilir.3 Dolayısıyla hakikat
(episteme) insanın ruhsal/düşünsel yanının uzun bir diyalektik süreç
sonucunda elde edebileceği bir ideal durum olmaktadır.
Bu savlamanın doğru olduğunun kanıtı nedir? Gerçekte bu soruya objektif
bir yanıtımız olamaz. Çünkü ideal olan ister başka bir alemi temsil etsin ister
zihnin içsel yapısına göndermede bulunsun her hâlukârda duyusal bir varlık
sahasında yaşıyoruz. Bizim doğada karşılığını bulamadığımız veya olgusal
düzlemde duyumsayamadığımız gizemli/sırlı bir yanımız elbette ki vardır.
Çünkü insanın kendisi bizatihi kendisini çözümleyebilmiş değildir. Belki de
çözümlenememesi bir insan gerçekliği olarak kalacaktır. Ancak anlamayı
nesneleştirme çabası olarak kabul ettiğimizde bunun bu yolla olamayacağı
açıktır. Çünkü nesnel olan ancak nesnelleştirilebilir. Halbuki Platoncu idrakte
nesne olan dışlanmakta hatta hakikati perdeleyen bir durum olarak takdim
edilmektedir. Kuşkusuz bu düşünürleri buna yönelten argümanlar vardır.
Nitekim Platon’un köleye geometri sorunun salt diyalektik bir süreç sonucunda
çözdürmesi gibi argümanlarla bu durum izah edilmeye çalışılmıştır. Hakeza
matematiksel idelerin olgusal bir karşılığının olmadığı açıktır. Bu ve benzeri
saikler, filozofu gerçekliğin bir ideler dünyasında olabileceği düşüncesine
götürmüştür. Ancak sorun kanımca insanı ruh ve beden diye ikiye ayırmaktır.
İki tözsel varlık sahası kabul edildiğinde bu tür bir arayışın olması kaçınılmaz
olmaktadır.
Bize göre insan bir bütündür parçalanamaz. Salt zihinsel olan veya
maddesel bir hüviyeti olmayan arzu, istek, ide vb. kavramları bu gerçekliğin bir
adlandırması olarak kabul etmek gerekir. Tıpkı katı sıvı gaz diye maddenin
değişik hallerini ifade etmemiz gibi. Salt nominal olan durumları tözsel bir
2 Platon, Platon, Menon, Çev. Ahmet Cevizci, Gündoğan Yay. Ankara 1994, 81 d.
3 Platon, Theaitetos, Çeviren Macit Gökberk, MEB Yayınları, İstanbul 1997, 186 d.
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mahiyette algılamak için gerekçemizin ne olduğu açık değildir. İşte burada
kavramsallaştırma veya tasnif etmenin anlamak için zorunlu bir hal olması ile
karşılaşmaktayız.
İnsanoğlunun tasnif etmeden sürekli bir biçimde tekiller üzerinden
konuşabilme imkânı yoktur. İster istemez soyutlama edimi işin içine girmekte
ve bu durum da iletişimi, anlamayı başka bir deyişle konuşmayı mümkün hale
getirmektedir. Burada şu da açığa çıkmaktadır ki insanın soyutlama yapabilme
gibi bir yetisi vardır. Bu yetinin bedensel bir organ olmadığı da açıktır. O halde
buna bir isim bulalım ve buna ruh, akıl, düşünme vs. diyelim gibi bir düşünceye
varmak olasıdır. Bu durum tıpkı bir insanın ayağına diken battığında niçin acı
duyduğunu, bizatihi acı duyumunun meydana gelmesinin nedenini bilememek
gibidir. Acıyı, sinirlerin tahrip olması ile açıklama teşebbüsü sorumuza bir cevap
değildir. Soru şudur: Niçin sinirler tahrip olduğunda acı duyulur da zevk
duyulmaz veya tersi? İşte bu bir insan gerçekliğidir ve bunu anlamak ve
konuşmaya konu edebilmek için bir isimlendirme yapmamız gerekir.
İsimlendirme, ortak durumu bildirdiğinde soyutlama işlemini ifade eder ve bu
durum da konuşmayı sağlar. İşte bu noktada düşünce tarihinde bilgi konusunda
kendini karşıt bir kutupta konumlandıran empirst-duyumcu paradigma ile karşı
karşıya geliriz.
İngiliz düşünürler J. Locke ve D. Hume bu paradigmanın sistematik
temsilcileri olarak kabul edilir. Bu düşünme sistematiğinde duyum ve ide
özdeşliği göze çarpar. Locke’a göre idelere sahip olmak ile algılamak aynı şeydir.
Dolayısıyla doğuştan herhangi bir idenin var olması ve insan ile birlikte dünyaya
gelmesi mümkün değildir.4 Kartezyen düşünceyi hedef tahtasına koyan Locke
hiçbir a priori veriyi kabul etmez. Ona göre bütün bilgilerimiz duyumlarımızın
eseridir ve idelerimiz de bu duyumlardan ibarettir. Filozof, yukarıda işaret
ettiğimiz olgusal karşılığı olmayan ‘ide’sel durumlar için ise düşünüm ideleri
terkibini icat edererek bir çıkış yolu bulmaya çalışır.5 Bize göre empirist
tutumun en tutarlı filozofu D. Hume’dur. Hume ana hatlarıyla Locke’u tasdik
etse de detaylarda yaptığı çözümlemelerle Locke’un tutarsızlıkları ile malul
olmadığı söylenebilir. Ancak kuşkusuz tutarlı olmak ile gerçekliği/hakikati elde
etmek aynı şeyler değildir. Bu, bahsi diğer.
Hume’a göre düşünebilmemiz için mutlak surette izlenimler edinmeliyiz.
Hume’un izlenimden kastı canlı algılardır. Düşünmemizin zihinsel unsurları
4 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, London: Thomas Davison, 1825, s.53.
5 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., Çelebi, Emin, John Locke’un İdeler Teorisi-Eleştirel Bir İnceleme,
Gece Kitaplığı, Ankara, 2017
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olan ideler işte bu izlenimlerin kopyalarıdır. Dolayısıyla izlenimi olmayan basit
bir idenin olması veya tersten söyleyecek olursak idesine sahip olmadığımız bir
izlenimin olması mümkün değildir. Dolayısıyla ide-izlenim ilişkisi derce
farklılığı dışında özdeştir. Hume, bu bağlamda meydan okuyan bir tavır
içindedir:
“Örneğin karanlıkta oluşturduğumuz kırmızı düşüncesi ve gözümüze gün
ışığında çarpan o izlenim yalnızca derece itibariyle ayrılırlar, doğada ise böyle
bir ayrılık yoktur. Bunun aksini iddia edecek varsa hodri meydan! Basit izlenimi
olmayan basit bir düşünce veya tersini göstersin.”6
Bu açıklama biçiminin XX. yüzyıldaki yankısı I. Dönem L. Wittgenstein’da
vücut bulmuştur. Wittgensteincı bir bakışla ifade edecek olursak düşünmek
anlamlı bir cümle olup bunun toplamına da dil demekteyiz.7 Tümcelerin toplamı
dil olduğuna ve cümle gerçekliğin tasarımı olduğuna göre8 toplam gerçekliği
dünya ile sınırlanmış olacaktır.9
Bu yaklaşım tarzının çok mekanik bir açıklama olduğu açıktır. İnsan fizik
evrende yaşamakta ve muhatap olduğu ve duyumsadığı varlıkların önemli
ölçüde somut varlıklar olduğu açıktır. İnsanın duyum veya algılarının gördüğü,
duyduğu, temas ettiği tattığı olgulara dair ideler edinmesi kaçınılmazdır. Ancak
insan yaşamının tamamı olgudan mütevellit bilgiler ile sarmalanmış değildir.
İnsan önemli ölçüde bir değer varlığı olarak hayatını idame ettirir. İnsan bizatihi
hayal eden, merak eden, inanan, değer yükleyen ve değer talep eden bir
varlıktır. Her ne kadar bu değer sahası, mezkûr filozoflar tarafından duyuma
indirgenip haz ve acı ile temellendirilse de bütün değer sahasının bu iki duyum
kaynaklı açıklanabilmesi çok fazla mümkün görünmemektedir. İnsanoğlu haz
ve acı duyumlarından mütevellit olarak değer yüklemeleri yapabilir. Ancak
bunun bütün değer sahası için genelleştirilemeyeceğini düşünüyoruz. Salt
bilmek için bilmek merakının duyusal temeli, haz mıdır? Bilme edimi
gerçekleştiğinde bir tatmin gerçekleşebilir ancak hazzın bir tatmini için merak
güdüsünün var olduğunu söylemek bizatihi ide-izlenim düalitesi bağlamında
temellendirilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Şayet öyle olsaydı burada
bu tartışmaya gerek kalmazdı.
Nesnelleştiremediğimiz bir durumu, nesnellik arayışı kısıtlamasıyla bir
zemine dayandırmak onun olgusal temelli olduğu anlamına gelmez. Çükü bize
göre bunun izlenim yoktur. Nitekim Hume, olgu evreninde bile izlenimi olmayan
6 David Hume, A Treatise of Human Nature, Ed. By Ernest C. Mossner, Penguin Books, 1985, s.51
7 L. Wittgenstein, Tractatus, 4.
8 Age, 4.01.
9 Age, 2.063.
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durumlarda renk tonlarının fark etmeyi istisna eder ve bunun genel kuralı
bozmayacağını, hayal gücünün kuvveti ile mümkün olduğunu söyler.10 Aslında
felsefi olarak ifade edecek olursak şayet bir istisna var ise o kural mutlaklığını
ve üniversalliğini yitirmiştir. Hayal gücünün olandan olmayanı türetmesi her ne
kadar olanın yapı taşını oluştursa da bu aynı zamanda bilme imkânının ve
düşünme evrenini genişliğini de ifade eder. Bu imkân olgudan türetilmiş bir
imkân değildir. Bu imkân olguları anlamlandırabilme imkanıdır ki asıl mesele
de budur. İşte bize göre ister a priori ister a posteriori düzlemde olsun anlamın
bilgiyi aştığı yer burasıdır. Anlamı, neyi, neye, niçin, ne kadar, nerede, ne zaman
ve nasıl’ın çerçevesini çizdiği sorgulamların bütünlüğünde ortaya çıkan
kabullerin bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. Yukarıda işaret edildiği gibi nasıl
ki insanın parçalanmışlığı bizi insan bütünlüğünü kavramaktan alıkoyuyorsa ve
insana dair bir kavrayış noksanlığına yol açıyorsa bütün bu irdelemeler
sonucunda oluşan kategoriler de hep bir unsurun dışarıda bırakılmasına yol
açmaktadır. Aslında bütün bunlara dair sorgulamalar ve kavrama çabamız dahi
bu anlam evreninin bir boyutunu teşkil etmektedir.
Buraya kadar anlattıklarımız bilgi ile anlam ilişkisine dair idi. Ancak
anlam(a) aynı zamanda bir iletişim imkânı da verir. Çünkü konuştuğumuzu
karşımızdakini aktarmaya başladığımızda doğal olarak öznelerarasılığın
imkânını da kabul ediyoruz demektir. Dolayısıyla buradaki anlama salt
epistemolojik bir süreç olmayıp hayatı birlikte yaşama sürecidir. Bu itibarla
konuşabilmek için sınıflandırma ve soyutlama yapmak kaçınılmaz olmaktadır.
M. Rifat’ın da ifade ettiği gibi sınıflandırma dünyayı anlamanınanlamlandırmanın temel, derin ve evrensel yapısını yakalamanın yolu
olmaktadır.11
Bütün bu sürecin dışsallaştığı yer kuşkusuz dildir. Ancak yukarıda işaret
ettiğimiz gibi Wittgensteinci paradigma, anlama ile bilgi sahibi olmayı mekanik
düzeyde eşleştirmesi itibarıyla mekanik ve sınırlı bir mahiyet arz etmektedir.
Anlam alanını salt mekanik ve olgusal çerçevenin dışına çıkardığımızda ise
kuşkusuz Dilthey’e değinmeden geçmek eksiklik olacaktır. Dilthey’ın bu
bağlamdaki açıklamaları bütün eksiklikleri ile birlikte ufuk açıcıdır.
Dilthey, anlama sorununu salt akli bir faaliyet olarak değil, insanın
psikolojik ve tarihsel bir özne olarak rol aldığı bir edim olarak ele alır. Ona göre
Locke, Hume ve Kant’ın tasarladıkları bilen öznenin damarlarında hiç de gerçek
kan dolaşmaz sadece katkısız bir düşünme edimi sayılan akıl’ın imbikten
10 David Hume, A Treatise of Human Nature, s.54.
11 Mehmet Rifat, Homo Semioticus ve Genel Göstergebilim Sorunları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
s.17.
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geçirilimiş/arındırılmuş öz suyu dolaşır.12 Dilthey’ın öne çıkardığı husus insani
varoluşun bütünlüğüdür. Ona göre bilimsel düşüncenin her bir öğesi dil ve tarih
araştırmasıyla gösterilen bu bütünlüğe götürüldüğü zaman anlamlı olur. Ona
göre bizim gerçeklik hakkındaki tasarımımızın ve bilgimizin en önemli
yapıtaşları, kişisel yaşamın birliği, dış dünya, dışımızdaki bireyler, onların
zaman içerisindeki yaşamları ve bu yaşamların birbirlerine karşı etkileridir.
İnsanın istek, duygu ve amaç koymaya dayalı gerçek yaşama süreci, ancak bu
bütünlüğün çok çeşitliliği içerisinde kavranabilir. Bu kavrama da salt a priori bir
bilgi olanağına (salt aklın a priorilerine) başvurularak sağlanamaz. Çünkü
tersine burada salt a priori bir bilgi olanağının kabulü değil, içinde
bulunduğumuz konumlar toplamından çıkan bir gelişim tarihi söz konusudur.13
Dilthey’ın vurgulamak istediği husus, insanın her daim belli bir
yorumsama ve belli bir ufuk içinde anlama faaliyetini gerçekleştirdiğidir. Ona
göre biz kendi iç denememize ve kendi yaşantılarımıza dayanarak toplulukla
ilgili olan hem geçmişteki hem de şimdiki olguları anlayabiliriz. Bu anlamda
anlama, bir birlikte yaşama ve bir ardından yaşamadır.14 Dolayısıyla anlama
edimi hem özneler arası hem de öznelerle birlikte gerçekleşen bir edimdir.
İnsan öteki insanlar ile karşılıklı etkileşim içinde yaşadığı ve öteki insanlarla
paylaştığı bu dünyayı gene öteki insanlarla birlikte kavrar. Bu dünya içinde her
anlaşılan şey böyle bir ortaklık temelinde bilinmiş olmak belgisini taşır.
Eylemlerimizin başka şahıslar tarafından anlaşılacağını önceden biliriz. İnsanlık
mutluluğunun büyük bir kısmı yabancı ruh durumlarının ardından
yaşanmasına dayanır.15 Bu durumda Dilthey’a göre anlama, kendi varlığımızın
sübjektif sınırları içinden dışarı çıkmak, kendi hayat imkânlarımızı ve kendi
varlığımızı aşarak başkalarına ait ruh durumlarını içten yaşamak ve insanlık
dünyasının bilgisini yaşayarak kavramaktır. 16
Özetleyecek olursak Dilthey’ın anlam perspektifinin üç önemli unsuru
vardır. (ı) Anlama insan varoluşunun bütünlüklü yapısı içerisinde gerçekleşen
psişik bir olaydır. (ıı) Anlam, diğer insanlarla ortaklaşa bir var olduğumuz bir
atmosferde gerçekleşir. (ııı) Anlamın özneler arası bir mahiyeti vardır ve bunun
da kaynağı sempati ve/veya empatidir. Dolayısıyla anlama sadece bir öğenin

12 Wilhelm Dilthey, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, Çev. Doğan Özlem, Notos Kitap, İstanbul, 2011,
s. 16.
13 Age, s.17.
14 Kâmıran Birand, Manevi İlimler Metodu olarak Anlama, Kâmıran Birand Külliyatı, içinde, Akçağ
Yayınları, Ankara 1998, s.43, 45.
15 Age, s. 44.
16 Age, s. 49.
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gerçekleşmesi ile değil bu üç unsurun birlikte var olması ile mümkün
olmaktadır.
III. Sonuç ve Değerlendirme
Dilthey’ın yaklaşımının empirist ve rasyonalist yaklaşımlardan farkı,
anlamayı tarihsel, kültürel ve psişik insani durumların veya bütün manevi
kuvvetlerin hep birlikte çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bir edim olarak
görmesindedir. Ancak burada şu noktanın altını çizmek gerekir. Empiristrasyonalist tutumun anlam sorgusu, tekil insanın nesne ile muhatap olmasıyla
oluşan zihinsel karşılığın ne olduğu ve nerede konuşlandığı ile ilgilidir. Başka
bir deyişle insan tekinin bilginin kaynağını sorgulaması ile ilgilidir. Dolayısıyla
burada kökensel bir analiz çabası ve gayesi ön plandadır. Ancak Dilthey’ın
yaptığı çözümleme daha ziyade anlamlandırma sorunu ile ilgilidir. Yani
insanların yaşamlarını idame ettirirken hayatı anlamlandırma süreci dikkate
alınmaktadır. Birinci yaklaşım, “tekil insan varlığı nesneyi nasıl anlar ve nesne
ile zihin ilişkisi nasıldır?” sorularının cevabını ararken, Dilthey’ın yaklaşımını
“insanlar genel o olarak nasıl anlam verirler veya insanların anlamlandırma
sürecinde katkıda bulunan unsurlar nelerdir?” sorusuna bir cevap olarak
anlayabiliriz. Bu bakımdan birincisi fenomenolojik bir mahiyet arz ederken
veya bilinç ve bilincin nesnesi dışındaki çerçeveyi paranteze alırken ikincisi
parantez kullanmayan bir yaklaşım gibi durmaktadır. Bu durumda Dilthey’ın
yaklaşımının aslında önemli ölçüde ‘değer’ sahası ile ilişkili olması kaçınılmaz
olmaktadır. Zaten bu yaklaşımın tin bilimlerini esas alması da bu duruma işaret
etmektedir.
Hayata dair siyasi, toplumsal, ahlaki, dinsel vb. yargılarımız ve
anlamlandırmalarımızda Dilthey’ın söylediklerinin önemli ölçüde karşılığı
olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ben niçin kaba olguları aşan, onur, gurur, kibir,
sevgi, vicdan, güzellik, namus, korku, kaygı, kısacası her şeye bir değer atfederek
anlamlandırırım? İşte bu sorunun cevabı son derece kompleks bir mahiyet arz
eder. Çünkü tarih, kültür, psişik durum vb. varoluşsal durumlar anlam verme
sürecinde etkilidirler. Söz konusu bütünsel yapı içinde kimlik kazanan bireyler,
aynı badirelerden geçtiği için de birbirlerini anlarlar. Çünkü aynı süreçlere
uğramışlardır. Dolayısıyla öznelerarasılık veya nesnel alana taşma böylece
gerçekleşmiş olmaktadır. Aslında bu durum bir durum tespitidir ve bu tespit
doğru olabilir. Ne var ki işin içine hakikat/doğruluk/gerçeklik arayışı girince
ister istemez amaç ve sonuçlar farklılaşmaktadır. Çünkü şayet hakikat “müstakil
bir şey” olarak tasavvur ediliyorsa Dilthey’ın yaklaşımı bize bu konuda bir şey
söylemez. Çünkü gerçekte Dilthey anlamın total bir sürecin oluşturduğu yorum
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olarak görmekte ve çoğulcu bir anlamaya kapı aralamaktadır. Empirist tutum
ise doğa bilimlerini yöntemin kullanarak bir cevap vermektedir. Ancak bilgi ile
anlamayı özdeş kabul eden bu anlayış, insanı salt olgusal bir varlık olarak
görerek indirgemeci bir yol izlemekte ve problemi çözmede yetersiz
kalmaktadır. Aynı indirgemeci tutumun rasyonalist perspektif için de geçerli
olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda kanımca en isabetli yol her iki tutumu
(emprisit-rasyonalist ve Diltheycı yaklaşım) birleştirebilmektir. Yani anlamın
tekil öznedeki oluşumu ile genel insanlık durumundaki ortaya çıkışını birlikte
göz önünde bulundurmak daha isabetli olabilir. Şunu vurgulamak gerekir ki
bütün bunlar yine de tekil bir zihnin öznel yargıları ve anlamaları olmaktan
öteye geçmeyecektir.
Netice-i kelam, tekrar başa dönmek ve sorgulamaya devam kaçınılmaz
görünüyor: Anlam/anlamak/anlamlandırmak nedir? Veya İnsan nedir?
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ÖZET: Kırım Tatar kültür ve medeniyeti üzerine çalışırken gazete ve
dergiler göz ardı edilmemesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkarlar. Bu
alanda özellikle İsmail Gaspıralı ve Onun Rusya’daki Türklerin hatta zaman
içinde Rusya sınırları dışında yaşayan Türklerin de yayın hayatına
kazandırdığı Tercüman gazetesi ayrı bir öneme sahiptir. Tercüman okuyucuya
sadece gündemi takip etmesini sağlayan haberler sunmakla kalmamıştır. Türk
ve İslam kimliği ve bilincinin korunması esasında dil, eğitim, kültür, kadınların
sosyal hayata kazandırılması odaklı batılılaşma fikirleri de Tercüman
vasıtasıyla yaygın hale gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda Tercüman’a ek
olarak ve Rusya’daki Türklerin yayın hayatında ilk kadın dergisi Âlem-i Nisvân
(Hanımlar Dünyası) ve yine ilk çocuk dergisi olan Âlem-i Sıbyân (Çocuklar
Dünyası)’ın çıkarıldığını görmekteyiz.
Düzensiz aralıklarla çıktığını bildiğimiz Âlem-i Sıbyân dört sayfa gibi
oldukça küçük bir hacme sahip olup bugün elimizde 1911 ve 1912 yıllarına ait
eksik koleksiyonu mevcuttur. Çalışmamızda biçim ve içerik noktasından
hareketle Âlem-i Sıbyân dergisini tanıtmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İsmail Gaspıralı, Tercüman, Âlem-i Sıbyân,
Çocuklar Dünyası, Kırım Tatar
ABSTRACT: While working on the Crimean Tatar culture and
civilization, newspapers and magazines appear as elements that should not be
ignored. In this field especially the newspaper Tercüman, which was brought
to publishing life by Ismail Gaspirali, the Turks in Russia and even the Turks
living outside the borders of Russia in the course time, has a particular
importance. Tercüman not only provided the readers with news that allowed
them to follow the agenda. The ideas focused on westernization such as
language, education, culture and bringing women to social life on the basis of
the protection of Turkish and Islamic identity and consciousness have become
common through Tercüman. For this purpose, we see that the first women’s
magazine Âlem-i Nisvan (The World of Women’s) and the first children’s
magazine Âlem-i Sibyân ( The World of Children’s) were published in addition
to Tercüman.
Âlem-i Sibyân, which is known to have come out at irregular intervals,
has a very small volume of four pages, and today we have a missing collection
of 1911 and 1912.
Keywords: Ismail Gaspirali, Tercüman, Âlem-i Sibyân, The World of
Children’s, Crimean Tatar

Kamelya TEKNE

Kırım Tatar Türkleri’nin XX. yüzyılını anlamak, hakkında bilgi sahibi
olmak için vazgeçilmez kaynaklardan birisi de yayıncılık faaliyetleridir. Kırım’ın
ve Kırım Tatarlarının geçirdiği haksızlıklarla dolu tarihi süreç düşünüldüğünde
bu değerli malzemenin bir kısmının dahi günümüze kadar ulaşmış olması
“mucize” olarak adlandırılmalıdır. Bunlar içerisinde Mart 1906 tarihinde yayın
hayatına başlayan ve düzensiz aralıklarla 1915’e kadar çıkan, Rusya’daki
Türklerin ilk çocuk dergisi olma özelliğine sahip Âlem-i Sıbyân başka bir deyişle
“Çocuklar Dünyası” dikkat çekmektedir.1 Çalışmamızda Âlem-i Sıbyân
dergisinin elimizde bulunan eksik koleksiyonundan yola çıkarak bir çocuk
dergisi olarak yer verdiği yazılar, üzerinde durduğu konular hakkında bilgi
vermeye çalışacağız. Derginin 1911 ve 1912 yılına ait sayıları mevcut olup
değerlendirmelerimizi bunun üzerinden yapmak zorunlu olmaktadır.
Âlem-i Sıbyân’ın elimizde bulunan nüshalarına baktığımızda kapak
sayfasında derginin yılı, sayısı, Bahçesaray’da çıkarıldığına dair bilgilerin yanı
sıra “işbu varakanın iki sahifesi sıbyâna diğer ikisi mekteb-i tedris ve muallim
umuruna mahsus tutuluyor” ifadesi yer almaktadır ve böylece derginin hitap
ettiği kitleye işaret edilmektedir. Dört sayfadan ibaret küçük hacimli olan bu
yayının kapsamını anlatan ayrı bir içindekiler kısmının bulunmadığı
görülmektedir. Arap harfleriyle basılan yayında Tercüman Gazetesindeki dil
yani Kırım Tatar Türkçesi kullanılmıştır. Bugün eksik koleksiyon teşkil eden
nüshalar 1911 yılına ait 33 sayı ile 1912 yılına ait 26 sayıdan ibarettir. Bunlar
da İsmail Otar Bey’in kişisel arşivi ile İSAM Kütüphanesinden bir araya
getirilmiştir.
Derginin içeriğine baktığımızda İlanlar, İhtarlar, İdareden yazılar,
Tapmacalar2, Küçük Hikâyeler, Şiirler, Letaif başlığı altında şakalar, Atalar sözü
(atasözleri), çeşitli konulara dair yazı dizileri, Rusça reklamlar ve kimi yazılarda
da resimler bulunmaktadır.
Elimizdeki nüshalarda yer alan ilanlar genellikle standart mahiyettedir.
Belirli mağaza ve medrese kütüphanelerinde bulunan kitapların tanıtımı,
mekteplerde ya da özel ders vermek isteyen muallimlerin, satılık meyve
bahçesi, satılık limonata ve meyve suyu makinesi gibi hemen her sayıda
tekrarlanan duyurulardan ibarettir. Derginin son sayfalarında yer alan bu
ilanlara ilaveten Rusça basılmış reklamlara da rastlanmaktadır. İhtarlar, dergi
yönetiminin hassasiyet gösterdiği detaylarla ilgili olup İdareden başlıklı
1 Hakan Kırımlı, “Gaspıralı, İsmâil Bey (1851-1914)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.
13, İstanbul 1996, s. 393.
2 Tapmaca, Kırım Tatar Türkçesinde ‘bilmece, bulmaca’ anlamını taşımaktadır.
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yazılarla aynı kategoride düşünülebilir. Bu başlık altında dergide yayımlanan
bilmecelere gelen ve doğru cevabı içeren mektupların sonraki sayıda
yayımlanacağı haberleri ile dergiye, sorulmak üzere gönderilen bilmecelerin
gönderenler tarafından cevaplarıyla birlikte idareye iletilmesi, imzasız
mektupların ise derç edilmesi konusunda geçersiz sayılacağı gibi hususlara
dikkat çekilmektedir. Bazen de karşılaşılan sıkıntılı durumlara dair uyarı
niteliğindedir. 1912 yılının 17. sayısındaki ihtar buna örnek olarak
gösterilebilir:
“Bazı bir efendiler Tedrisât-ı İptidaiye mecmuasından Mehmet Emin Bey, A.
Ulvi ve gayrilerin ve Hafız Ömer Efendi kıraat kitabından ve gayri yerlerden şiirler
köçürüp kendi imzasını koyarak ‘şu benim yazdığım şiirleri gazeteye derc etmenizi
rica ederim’ diyerek idareye müracaat ediyorlar. Başkasının şiirine ‘benimdir’
demek olmaz. Bu iyi şey değildir. Böyle âdeti olanlar bırakmalıdır. Gayrilerden
öğrenilmiş şiirler idareye malum (olduğu) gibi okuyucuların dahi ekserine
bellidir. Görürlerse ayıp olur.”
İdareden başlığı altında, elimizde bulunan en eski nüsha olan 1911 yılına
ait 2. sayıda gördüğümüz gibi “Talebe efendicikler ve talebe hanımcıklar bugünkü
‘Âlem-i Sıbyân’ varakasında hep sizlerden gelmiş mektupları derç ettik.
Düzeltmeyip olduğu gibi derç ettik. Birçok kart ve sakallı adamlar ve daha çok
büyük büyük hanımlar vardır ki yazmak kayda kaldı hatta okumak bile bilmezler.
Sizler çok bahtiyar çocuklarsız ki daha mektebi temam etmeden malumat kesb
etmişsiz. Bunun için ana ve atalarınızın kolunu öpüp muallim ya ki muallime olup
sizleri büyük saadete erişdirenleri süyüp teşekkürler ettik. Yazdıklarınızı dost eş
okup cümlenize aferinler diyecekler. Bizler sizler gibi yaş ve genç olduk da hiç
böyle yazı yazamıyor idik. Dinden dünyadan haberimiz yok idi. Çünkü eski
mekteplerde yalnız Elifbâ ve badehu heft-yek ile biraz da Kur’an okutuluyor idi.
Başka bir şey bilemeyip kalıyor idik. Sizler çok bahtlı çocuklarsız ki hem Kur’an’ı
tecvid ile okuyorsuz, yazı yazıyorsuz, hesaplar ediyorsuz, Türkî her türlü risaleler,
hikâyeler okuyorsuz az ise de tarihten, coğrafyadan malumat alıyorsuz.
Yazdığınız mektuplar bunlara delildir. Aferin sizlere!” şeklindeki, okuyucusu
olan çocukları motive eden bir açıklama ya da 1912 yılına ait 5. sayıda olduğu
gibi Şükrü Efendi adlı bir zatın şiirlerinde çokça Arapça kelimeler kullandığına
dair eleştirisini ifade etmektedir. Her sayıda bulunan “bilmeceler” kısmında ise
sözel ifadelerle sorulan sorular olduğu gibi kimi zaman şekiller kimi zamanda
rakamlar üzerinden sorulanlara da rastlamaktayız.
İlköğretim çağındaki çocuklara yönelik olduğunu anladığımız dergide yer
verilen “küçük hikâyeler” ve “şiirler” mevcut tüm sayılarda bulunmaktadır ve
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çocuk edebiyatına dair çeşitli konuları içermektedir. Yine edebi bölüm
içerisinde dikkatimizi çeken unsurlardan birisi de Rus yazar İvan Kirilov3’dan
tercüme edilen masalların bulunmasıdır. İbret veren nitelikteki bu masallar
“Maymun ve Gözlük”, “Akkuş, Balık ve Kıskaç4”, “Ayna ve Maymun” ve “İki
Çapçak5” olup Osman Akçokraklı tarafından Kırım Tatar Türkçesi’ne
çevrilmiştir.6 Akçokraklı’nın dergide ayrıca fikir yazıları da mevcuttur. Bunların
dışında ise çocukların geçmiş ve gelecekle bağ kurmalarını sağlayacak yazılar
söz konusudur. İmam Gazali, Hz. Osman, İbni Sina, Şah Timur, Thomas Edison
gibi şahsiyetlerin tanıtıldığı, Kitay (Çin) ülkesi, Sırbistan, Mısır piramitleri
hakkında bilgi veren yazıların yanı sıra o günün dünyasında haber değeri
taşıyan çocukların anlatıldığı “Meşhur Çocuklar”7 bölümüne rastlamaktayız. Bu
bölümde okuyucu kendi dışında kalan dünyadan haberdar edildiği gibi öne
çıkan özellikleri olan bu örneklerin tanıtılmasıyla bir motivasyon kaynağı
oluşturmak amaçlanmıştır. Diğer taraftan “Tam Müslüman”8 adlı yazı dizileriyle
de dinimizin en ziyade nasihati olarak çalışmanın, ilim, sanat ve hüner sahibi
olmanın vurgulandığı fikirlerin dini bilgi ile işlenerek sunulduğunu
görmekteyiz.
Tercüman gazetesinin ilavesi olan Âlem-i Sıbyân’ın başlangıcında ayrı bir
mündericat kısmının bulunmadığını görmekteyiz. Bu sebeple içeriğini daha net
görebilmek için elimizdeki mevcut nüshalardan seçme bir bibliyografya
oluşturmayı uygun gördük.

3 Rus yazar İvan Kirilov tıpkı Fransız yazar La Fontaine gibi hayvanlar ve eşyalara insanların
temsil ettiği özellikleri yükleyen fabl türü eserler kaleme almıştır. Bu fabllar kıssadan hisse
çıkarmayı gerektiren öğreticiliktedir. Bkz. “Krilov Temsilatı”, Âlem-i Sıbyan, S. 9, 1911, s. 2.
4 Qısqaç, Kırım Tatar Türkçesinde ‘kerevit, tatlısu istakozu’ anlamını taşımaktadır.
5 Çapçak, Kırım Tatar Türkçesinde ‘fıçı, varil’ anlamını taşımaktadır.
6 Kırım Tatar aydını Osman Akçokraklı, 1901’de mektep öğrencileri için “Kirilov’dan On Kıssa”
adıyla Rus yazarın 10 masalının (Karga ve Tilki, Maymun ve Gözlük, Horoz ve İnci Tanesi, Akkuş,
Balık ve Kıskaç, Sığırcık, Küçük Fare ve Büyük Fare, Ayna ve Maymun, İki Çapçak, Balkurt ve
Çibinler, Tilki ve Üzüm) çevirisini yaparak yayımlamıştır. Söz konusu eser için bkz. O. Akçokraklı,
Krilov’dan On Qısse, St. Petersburg, 1901 (İlyas Mirza Boraganskiy Matbaası, Kırım Tatarca).
7 11-12 yaşlarında İran padişahı olan Ahmet Mirza, o dönemde 400 milyon nüfuslu Çin’i idare
eden Hosantan ayrıca Avrupa tiyatrolarında piyano çalan ve hayranlık yaratan müzisyen bir
çocuk (adı verilmemiş) ile Klara Brans adlı iki kolu olmayan 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğunun
sağ ayağıyla yaptığı resimlerle hayretler uyandırdığı anlatılmıştır.
8 “Tam Müslüman” başlıklı yazı dizisi, 1911 yılının 4, 6, 10 ve 19. sayılarında yayımlanmıştır.
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1911 Yılı
Sayı 2
İlan
İdareden
Âlem-i Sıbyân Almış Mektepler (Derginin ulaştığı okullar ve kaçar adet
aldıkları listelenmiştir.)
Mektep Çocuklarından Gelmiş Cevaplar ve Mektuplar (8 adet mektuba yer
verilmiştir.)
İdareden
Novha (Növhe) Şehrinden Mektup (Vatan Mektebi Şakirtlerinden
Abdürreşid bin Molla Halil)
Akmescit’den Mektup
Bir Kızçıkdan
Gizli Sesler (Şiir)
Sabi Derdi (Şiir – Z. Beşeri’nin Kazanca şiirinden tebdil olundu.)
Muallim Gerek mi?
Sayı 4
İlan
İhtar
Yumurta Meselesi (Önceki sayılardan birindeki soruya verilen 6 adet
cevap mektubu, “Meselenin Halli”)
Meşhur Çocuklar
Tam Müslüman
Haberler
Müslüman Gimnazyası
Tapmaca ya ki Bilmece
Letaif
Yazuvda Mucize Var (O.A.9)
Bizler (Şiir – Muallim Abdullah Z.)
Mektep Çocuklarına (Şiir – A.S.)
Muallim Gerek mi?
Gence’de Medrese Kitaphanesi
Millî Mektep Destesi
Sayı 6
İhtar
Fikre Dalmış Bir Kızçık
9 O.A.: Osman Akçokraklı
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Rus Çocuğunun Cevap Mektubu ve sair Cevaplar
Diğer Cevaplar
Haberler
Bilmece
Tercüman
Mekteplilere Yadigârım Kardeşlik (Muallim Abdullah Z.)
Tam Müslüman (Devamı)
Çocuk Mektubu (Şakirt Abdürreşit bin Molla Halil)
Bir Memleket Nasıl Batar Yok Olur? (O.A.)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Sayı 8
İane
Bilmecelere Cevaplar
İhtar
Çocuklar Poçtası
Aksay Kariyesinden Mektup (Abdurrahim Dedimov)
Anneciğim (Şiir – Tedrisât-ı İptidaiye Mecmuasından az tebdil ile)
Hüner ve Sanat
İki Çapçak (Kirilov’dan Tercüme, Kıssadan Hisse – O. Akçokraklı)
Bilmek ile Bilmemenin Farkı (O.A.)
Tamahkâr Sıçan (Hafız Ömer Efendi)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
İlan
Millî Mektep Destesi
Sayı 9
Başlangıç sayfası yok
Kirilov Temsilatı
Çok Ağlayan Kız
Amerika’da Nasıl Yaşar ve Nasıl Okurlar? ( O.A. - Devamı)
Kadınlarda Saylarsa10 Ne Olur?
Haberler
İlan
İlan
Muallim Gerek mi?
10 Saylamak, Kırım Tatar Türkçesinde ‘seçmek’ anlamını taşımaktadır.
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Sayı 10
Bilmeceye Cevaplar (“Doğru Cevaplar”, “Eski Bilmeceye Cevaplar”)
Eski Bilmeceye Cevap
Yalan (Hikâye)
Vakit
Hayriye’nin Sabahı (Şiir - Sâdi)
Akkuş, Balık ve Kıskaç (Kirilov’dan Tercümeler – O.A.)
Ayna ve Maymun (O.A.)
Tam Müslüman
Haberler (“Genç İran Şahı”)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Sayı 12
Mesele
Mir Âlimcan Han Hazretleri Emir-i Buharayı Şerif
Sıbyân Mektupları
Maymun ve Gözlük (Kirilov’dan – O. Akçokraklı)
Haberler (“Yeni Hakikat”)
İlan
Muallim Gerek mi?
İlan
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”, “Gence’de Medrese
Kitaphanesi”)
Millî Mektep Destesi
Sayı 14
İdareden
Levha İbret
Çin - Kitay
Medeniyet-i İslamiye (Devamı var)
Türkistan’da Yetişen Urefa ve Meşayih Muhkikinden Bazıları
Türkçe Vezin
Olgun Akıl
Acayip Hesaplar
İlan
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
Muallim Gerek mi?
Sayı 15
İhtar
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İdareden Cevaplar
Köbelek ve Balkurtu11 (A. Ulvi)
Medeniyet-i İslamiyye (Tarih-i İslam’dan – Devamı)
Türkistan’da Yetişen Müfessirin-i Kiram (“Ebu’l Kasım Mehmet bin Ömer
el Zemahşeri”, “Molla Cemaleddin Ebu Abdullah Belhi”,
“Molla Şeyh
Şehabeddin”, “Ebu’l - Leys Semerkandî”, “İmam Ebu Mansur Maturidi”,
“Hafızıddin Ebu’l Berekât Abdullah bin Ahmet bin Mahmut el Nesefi” – O.A.)
Yarın (Rusçadan – Zincirli Medrese Talebesinden Yahya B.)
Haberler
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
Sayı 17
İdareden
Muallim Efendilere
Lomonosov
Okuv, Bilgi Hazinesidir
İbni Sina
Demircinin Öğüdü
Horoz ile Tilki (A. Ulvi)
Hikâye (“Lütfen” - Tedrisât-ı İptidaiye Mecmuasından)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
İlan
Sayı 18
Başlangıç sayfası yok
Timurlenk ya ki Şah Timur
Kanbur ile Çocuk
Yaz (Şiir)
İbraniler (Yahudi Tarihinden – Devamı var)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
İlan
Sayı 19
Bilmecelerin Halli
Ak Çiçek Bayramı
Hikâye
Haberler
11 Kırım Tatar Türkçesi’nde balkurt ‘arı’ anlamındadır.
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Tam Müslüman
İbraniler (Yahudi Tarihinden - Devamı)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
Millî Mektep Destesi
Sayı 20
İhtar
Rusya’nın Veliahdı
Thomas Edison (Rusçadan Tercüme – O. A., Devamı var)
Odesa Mektebinde İmtihan
Diğer (13. sayıdaki bilmeceye beyit şeklinde verilen cevap
yayımlanmıştır. Muallim Zeynep Hanım Şakirtlerinden Zeynep Boyacıyeva,
Bahçesaray)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
İlan
Millî Mektep Destesi
Sayı 21
İhtar
Bilmece (İdareden Cevaplar)
Hikâye
May ya ki Mayıs Ayı
Hayriye’nin Sabahı (Sâdi - Şiir)
London
Thomas Edison (Rusçadan Tercüme – O. A., Devamı var)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Sayı 22
Thomas Edison (Rusçadan Tercüme – O. A., Devamı var)
Mayısta Tarla İçinde! (Şiir – A.S., İkinci kitaptan)
Hz. Osman
Gazeteler
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Sayı 23
Bilmecelere Cevaplar
İlk
Thomas Edison (Rusçadan Tercüme – O.A., Devamı var)
Dünya Yüzünde En Yüksek Yerler (Arkadaştan – Devamı var)
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Letaif (“Denişcik”, “Reçete”)
Hikmetli Sözler
Atalar Sözü
İmtihan
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Millî Mektep Destesi
Sayı 24
İlim ve Terbiye (O.A., Devamı var)
Velesipedin12 Tarihi
Küçük Hikâyeler (“Güzelden Evvel Faydalı”, “Adaletli Bir Padişah”, “Az
Tamah Çok Ziyan Verir –Tevfik Fikret”, “Hep Kardeşiz – T.F.”)
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”)
Millî Mektep Destesi
Sayı 25
Tashih
İlim ve Terbiye
Okuv ve Tecrübe (O.A., Devamı var)
Dünyada En Yüksek Yerler (Devamı var)
Yine de Edison
Bir Kapik Ver! (Mehmet Emin Bey13’in şiirlerinden)
Selahaddin Eyyubi
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
Millî Mektep Destesi
Sayı 26
İhtar
Cevaplar
Kibritin Tarihi
İktisat ve İdare
Hoca Nasreddin ve Çocuklar (Devamı var)
Kardeş Yardımı (Zeynep Boyacıyeva - Şiir)
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
Millî Mektep Destesi
Sayı 27
Bilmeceler
12 Velesiped: Bisiklet
13 Derginin çeşitli sayılarında ‘Millî Edebiyat’ döneminin temsilcilerinden Mehmet Emin
Yurdakul’un şiirlerine yer verildiğini görüyoruz.
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Kuşların Faydası
Dünyada En Büyük Saatler
Hava Poçtası
London Hırsızları
Kahraman Çocuk
Uzun Ömür
Denizde Hem Karada
Gece Saatleri
Hoca Nasreddin ve Çocuklar
Havada Uçmak (Ali Rıza)
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
Millî Mektep Destesi
Sayı 28
Suda Yıkanmak ve Yüzmek (Devamı var)
Milyar
Sırbistan
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
Sayı 41
Mektep Kitapları
Muallimlere Mektup (Kart Muallim)
Çocuklara Mektup (İdare)
Beden Terbiyesi ya ki Jimnastik
Fıstık Yağlı Paluze14
Amerika’da Mektep Çocuklarının Yemini
Sıbyân Âleminden Haberler (“Oyun ve Eğlence Meydanları”, “İngiliz
Kralzâdeleri”)
Hikmetli Sözler
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Yeni İcad
İlan
Sayı 42
Sıbyân Eğlenceleri (“Gölge Oyunu”)
Küçük Hikâyeler (“Mayepa” - O.A.)
Ondan Bundan (“Hava İpleri”)
Altın Getiren Kazanır
14 Paluze, pelte olarak da tabir edilen bir çeşit tatlı.
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Tozlu Şehir
Şiirler (“Bahçe Sefası” – Hafız Ömer)
Atalar Sözü
Bilmeceler
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
İlan
Sayı 43
Mektep Kitapları
Deniz Flotu15 ve Hava Flotu
Ademoğulları
Küçük Hikâyeler (“İki Seyyah” – O.A., Devamı var)
Eşya Hakkında Malumat (“Mürekkep (Kara)”, “Bazı Gizli Mürekkepler”)
Şiirler (“Köylü Veli Kart” – Hafız Ömer)
Atalar Sözü
Letaif (“Hazır Cevap Çocuk”, “Gafil Çocuk”)
Mekteplerimiz Muallim ve Şakirtlerine Müjde!
Yeni İcad
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 44
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Çıplak ve Vahşi Kardeşlerimiz” – Devamı var)
Küçük Hikâyeler (“İki Seyyah” – O.A., Devamı)
Ondan Bundan (“Yapma Yumurta”, “Japonya Çocukları”, “Suya Batmaz
Elbise”, “Dünyada Ne Kadar Gazete Çıkıyor?”)
Şiirler (“Yaz Gitti, Güz Geldi” – M. Rıfat)
Letaif (“Hazır Cevaplık”, “İki Özenbaşlı”)
Atalar Sözü
İlan
Sayı 45
Mektep Kitapları
Beden Terbiyesi (“Temizlik”)
Nebatat Dersleri (“Banat”16)

15 Flot: Filo, donanma
16 Banat: Muz
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Küçük Hikâyeler (“Dağ İyesi” – O.A., “Tavacık”)
Atalar Sözü
İlan
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Sayı 46
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Tılsımlı Habbeler” – O.A.)
Fennî Malumat (“Göz Adaşması”, “Kağıt”, “Telsiz Telgraf”)
Letaif (“Hilekâr”)
Atalar Sözü
Bilmeceler (“Cevaplar”)
İlan
Sayı 47
Mektep Kitapları
Meşhur Ademler (“Lomonosov” – O.A.)
Sıbyân Eğlenceleri
Fennî Malumat (“Kehribar”)
Şiirler (“Bayram” – Hafız Ömer’den)
Acayip Hesaplar
Haberler
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
İlan
Sayı 49
Mektep Kitapları
Büyük Ademler (İbni Haldun)
Fennî Malumat (“Taze kestane kavrulduğunda patlar. Bunun sebebi
nedir?”)
Sıbyân Eğlenceleri (“Pulverizatör”)
Şiirler (“Sabancılık” – Mehmet Emin)
Letaif (“Kim Kabahatli?”)
Atalar Sözü
İlan
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
Sayı 50
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Ural Dağlarında Bir Vaka” – O.A.)
Nebatat Dersleri (“Haşhaş”)
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Âlem-i Sıbyân Haberleri (“Mektep Jurnali”, “Çocuklar Mahkemesi”)
Şiirler (“Balıkçı” – Mehmet Emin)
Atalar Sözü
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”)
Sayı 51
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Duman” tercüme – O.A., Devamı var )
Faydalı Kıraat (“Ticaret”)
Sıbyân Eğlenceleri
Şiirler (“Demirci” – Mehmet Emin, Türk Yurdu’ndan)
Atalar Sözü
Mekteplerimiz Muallim ve Şakirtlerine Müjde!
Okutmak İçin Şakirt Kabul Ediyorum (Muallim Mahmut Rıfat – Kaytazağa
Mahallesi)
İlan (“Satılık Meyve Bahçesi”)
Sayı 52
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Duman” tercüme – O.A., Devamı)
Nebatat Dersleri (“Üskül”17)
Âlem-i Sıbyân Haberleri (“Çocuklar Klubü”)
Şiirler (“Demir” – Mehmet Emin)
Letaif (“Tarih-i Edebiyat Dersinde”, “Gorodoviy”, “Muallimden Sorma”)
Atalar Sözü
Okutmak İçin Şakirt Kabul Ediyorum (Muallim Mahmut Rıfat Kaytazağa
Mahallesi)
İlan (“Satılık Meyve Bahçesi”)
Sayı 53
Yevmi Facialardan (Üçüncü Tekrar)
Hatunlar Meclisi
Bir Kukla Sebebinden (O.A.)
Polşa (Lipka) Müslümanları Âdetlerinden (O.A.)
Haberler
Amerika’da Kadın Hâkimler
İlan (“Tefeyyüz Kitaphanesi Kırım’da Bahçesaray’da”, “Gence’de Medrese
Kitaphanesi”)
Millî Mektep Destesi
17 Üskül, bir çeşit püsküllü ‘kır otu’dur.
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1912 Yılı
Sayı 1
Mektep Kitapları
Rusya’da Milletler
Küçük Hikâyeler (“Merhametli Bala ve Faydasız Define” – Siyam
Hükümdarının Yazıp Kaldırdığı Bir Hikâye)
Şiirler (“Avam Şivesi”, “Edebi Şive” – Feyzi, Ufa)
Atalar Sözü
Bilmeceler
Sualler
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası”, “Gence’de Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 2
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Vahşi Kardeşlerimiz”- O.A., Devamı var)
Faydalı Malumat (“Mikroskop”)
Şiirler (“Kardaşlık”- Mehmet Emin)
Acayip Hesaplar
Atalar Sözü
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası”, “Gence’de Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 3
Mektep Kitapları
Gazete İdaresinden
Mısır Ehramları18
Fennî Malumat (“Cam”)
Millî Edebiyat
Şiirler (“Analık” – Mehmet Emin)
Bilmeceler
Mekteplerimiz Muallim ve Şakirtlerine Müjde!
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 4
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Vahşi Kardeşlerimiz”- O.A.)
18 Ehram, ‘piramit’ anlamında kullanılmıştır.
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Nebatat Dersleri (“Zanbak”)
Şiirler (“Kur’an-ı Kerim”- Mehmet Emin)
Fennî Malumat (“Havanın Hareketleri ya ki Yel – Rüzgar”)
Letaif (“A Bilmiş Olsa İdim”, “Adaşdırdım”)
Atalar Sözü
İlan (“Ali Tarpi Kitap Mağazası Kırım’da Bahçesaray’da”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 5
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Vahşi Kardeşlerimizde Oyun ve Eğlenceler”, “Vahşilerde
İmtihan”- Devamı var)
Türlü Malumat (“Kağıttan Neler Yapamız”)
Kuça
Bilmeceler (“Cevaplar”)
Mesele
İdareden Cevaplar
Atalar Sözü
Okutmak İçin Şakirt Kabul Ediyorum (Muallim Mahmut Reşit-Kaytazağa
Mahallesi)
İlan (“Satılık Meyve Bahçesi”- Mezkur Bahçe sahibi Ömer bin Yaşlavskiy)
Sayı 6
Bu sayının ilk sayfası bulunmamaktadır.
Hikâye değil Vaka (“Bahtsız Hasan”- O.A.)
Fennî Malumat
Atalar Sözü
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 7
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Medeni Kardeşlerimiz”)
Küçük Hikâyeler (“Garip Kırlangıç”- O.A.)
Şiirler (“Kış Geceleri”- Hafız Ömer’den)
Ondan Bundan (“Japonlarda Tarih Dersi”, “Kırgızlarda Haber”)
Mesele
İdareden
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İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 8
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Medeni Kardeşlerimiz”- Devamı var)
Fennî Malumat (“Sünger”)
Şiirler (“Yapraklar ve Damarlar”- Kirilov’dan, C. Meyinov)
Bilmeceler
Şiir
İlan
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 9
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Medeni Kardeşlerimiz”- O.A., Devamı var)
Acayip Kişiler (“İvan Kulubin”)
Şiirler (“Surikov’dan”- C. Meyinov)
Çocuklara Mektup
Bilmeceler
İhtar
İlan
Gence’de Medrese Kitaphanesi
Sayı 10
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Medeni Kardeşlerimiz”-Devamı var)
Küçük Hikâyeler (“Bahtlı Şehzade”- O.A., Rusçadan Tercüme)
Türlü Haberler (“Kazan’da Balalar Akşamı”, “Merhametli Çocuklar”)
Şiirler (“Ağustos Böceği ile Balkurt”)
Bilmeceler
Atalar Sözü
İdareden Cevaplar
İlan
İlan (“Gence’de Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 11
Ademoğulları (“Medeni Kardeşlerimizde İlim ve Marifet”- O.A., Devamı
var)
Küçük Hikâyeler (“Bahtlı Şehzade”- Devamı)
Şiirler (“Öksüz Çocuk”- Yahya Naci Bayburtlu)
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Bilmeceler
İdareden Cevaplar
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 12
Mektep Kitapları
Ademoğulları (“Medeni Kardeşlerimiz - Maşina ve Akçe”)
Küçük Hikâyeler (“Dilenci”- A. Hilmi Arifzade, Moskova)
Şiirler (“Esir ile Arslan”-T. Boyacıyev)
Sıbyân Eğlenceleri (“Otağ İçinde Bahçecik”)
Bilmeceler (“Cevaplar”)
İlan
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 17
Mektep Kitapları
Torgay (Turgenyev’den mealen tercüme olunmuştur.- A. Hilmi Arifzade,
Moskova)
Meşhur Ademler (“Turgenyev”- O.A.)
Sıbyân Eğlenceleri (“Kaynamış Sudan Buz Yapmak”, “Kırmızı Gül Ak Olur
mu?”)
Şiirler (“Ana ve Bala”-Y.N. Bayburtlu)
Atalar Sözü
Bilmeceler (“Cevaplar”)
Bilmece
İdareden Cevaplar
İdareden İhtar
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
İlan
İlan
Sayı 18
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Ramaşka”19- O.A., Rusçadan Tercüme)
Fennî Malumat (“Kömür”)
19 Ramaşka: Papatya.
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Şiirler (“Allah”- Sabri Cemil)
Sıbyân Eğlenceleri (“Kabuğu Açılmayıp Doğranmış Elma”)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 19
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Eşya Ne Diyor?”, Rusçadan - O.A., Devamı var)
Acayip Doktor (Rusçadan mütercimi Zincirli Medrese Talebesi Hamza
Şeyhzade)
Ondan Bundan (“Kuşların Ricası”)
Şiirler (“Kuş Yuvası”, Fransızcadan- Ali Ulvi, “Mektep”)
Hıfzıssıhha Dersleri (“Kulak”, “Burun”- Devamı var)
Bilmeceler (“Hesap Meselesi”)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 20
Mektep Kitapları
Küçük Hikâyeler (“Eşya Ne Diyor?”, Rusçadan O.A., Devamı var)
Tedbirli Bahçevan (Hint Hikâyelerinden)
Mekteplinin Hıfzıssıhhati (“Nefes”, “Gözler”)
Şiirler (“Yaz”- Ali Ulvi)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 21
Büyük Ademler (“İmam Gazali”- O.A.)
Küçük Hikâyeler (“Eşya Ne Diyor?”-Devamı var)
Fennî Malumat (“Ateş”, “Su”, “Hava”)
Mekteplinin Hıfzıssıhhati (“Ev İçinde”- Devamı var)
Eğlenceleri (“Acayip Beyitler”)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 22
Küçük Hikâyeler (“Yetmiş Beş Ruble”- A.H., “Eşya Ne Diyor?”- Devamı var)
Fennî Malumat (“Güneş”)
Mekteplinin Hıfzıssıhhati (“Ten”- Devamı var)
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Bilmeceler
İdareden İhtar
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”)
İlan
İlan
Sayı 23
Küçük Hikâyeler (“Eşya Ne Diyor?”)
Mekteplinin Hıfzı Sıhhati (“Ten”)
Ondan Bundan (“Kitap”, “Gutenberg”, “Yazı”)
Şiirler (“Bir Kız”- Hüseyin Cavid)
Bilmeceler
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”)
İlan
İlan
Sayı 24
Küçük Hikâyeler (“Eşya Ne Diyor?”- O.A., Son)
Sıbyân Eğlenceleri (“Açık Havada Oyunlar”, “Top Oyunları”)
Şiirler (“Münacaat”, “Suhteler”- eski el yazma bir kitaptan alındı)
Ondan Bundan (“Akıllı Kırlangıçlar”)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Sayı 25
Karınca (Devamı var)
Meşhur Ademler (“Rayt”20)
Şiirler (“Yaz” – Hafız Ömer’den)
Fennî Malumat (“Boyalar ve Renkler”)
Sıbyân Eğlenceleri (“Telefon”)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 26
Karınca
Mekteplinin Hıfzıssıhhati (“Gıda ve Hazım”, “Uykuda Nasıl Yatılmalı?”)
Şiir (“Ahlak”)
Hikmetli Sualler (“Analık”, “Ne Fayda”)

20 Rayt başlıklı yazıda kastedilen ‘Wright’, ilk kez motorlu uçak uçuran Wright kardeşlerden
birinin 1912 tarihinde ölümü üzerine kısa bir yazıdır.
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Haberler
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sayı 27
İdareden İhtar
Küçük Hikâyeler (“İki Urluk”21- Kitay Hikâyelerinden)
Tarihten (“Napolyon Bonapart”, “Napolyon Kim İdi?”- Rusçadan
Mütercimi O.A.)
Ondan Bundan (“Ağlayan Hayvanlar”, “Çilek”)
Letaif (“Mektep Jurnalinden”)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”)
İlan
İlan
Sayı 28
Meşhur Ademler (“Rokefeller”22)
Fennî Malumat (“Buğday”)
Küçük Hikâyeler (“Adalet”- Rusça yazan Markov)
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
İlan
Mekteplerin ve Muallimlerin Dikkatine
Sayı 39
Başka Milletler Yaşayışından (“Japon Çocuğu Kaga”- Devamı var)
Büyük Ademler (“Molla Câmi”)
Şiirler (“Nasihat”, “Ana”)
Hayat Dersleri (“Cemaat, Devlet, Kanun”- Devamı var)
Küçük Hikâyeler (“Kaşgır ve Arslan”, “Padişah ile Derviş”- Gülistan’dan)
Bilmeceler
Leylı Şakirt23 Kabulü
Sayı 40
Başka Milletler Yaşayışından (“Japon Çocuk Kaga Mektepte”- Devamı var)
Hayat Dersleri (“Cemaat, Devlet, Kanun”)
Hıfzıssıhha Dersleri (“Deri”, “Çürük ve Yara”)
Haberler

21 Urluk tabiri ‘tohum’ anlamındadır.
22 Amerika’nın en zengin ailelerinden “Rockefeller”lar konu edilmiştir.
23 ‘Leylı Şakirt’, yatılı talebe anlamındadır.
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İlan
İlan
İlan
İlan (“Bahçesaray’da Tefeyyüz Kitaphanesi Ali Ahmet Tarpi”, “Gence’de
Medrese Kitaphanesi”)
Sonuç
Âlem-i Sıbyân (Çocuklar Dünyası) çocukları hem bilgilendiren hem de
eğlendiren bir içerikle ve modern pedagojik anlayışla hazırlanmış bir dergidir.
Çok yönlü bir çocuk gelişimine sevk eden içeriğiyle geleceği şekillendirecek olan
çocukları Türk-İslâm kimliği ve bilincinin korunması esasında, yer verdiği kimi
yazılarla dış dünyadan haberdar eden kimi zaman da batı dünyasının ileri
seviyedeki ilmî birikimini yakalamayı amaçlayan bir hareket noktası
oluşturmuştur. Bu yönüyle İsmail Gaspıralı’nın Türk dünyası için ön gördüğü
reform odaklı fikirlerini yansıtan bir niteliğe sahiptir.
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Türkiye Türkçesindeki “-sA” Şart Kip Ekinin Kumuk
Türkçesinde Zarf-Fiil Olarak Kullanımı

Doç. Dr. Osman UYANIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi

ÖZET: Köktürk döneminde zarf-fiil olarak kullanılan “-sA” eki dilin ifade
etme görevi dolayısı ile zamanla ardına şahıs ekleri alarak şart kipi hâline
gelmiştir. Günümüzde Türkiye Türkçesinde de bu görevi ile kullanılmaktadır.
Şahıs eki almayan “-sA” eki de üçüncü şahısta çekime girmiş şart kip eki olarak
kullanılır.
Kumuk Türkçesinde “-sA” eki, şart kip eki olarak kullanılmakla birlikte
aynı zamanda Köktürk dönemindeki Türkçede olduğu gibi zarf-fil görevinde
de kullanılmaya devam etmektedir. Bu zarf-fiil eki Türkiye Türkçesindeki “IncA” zarf-fiil eki görevindedir.
Köktürkçedeki bir ekin, günümüzde görevi değişmesine rağmen Kumuk
Türkçesinde Köktürkçedeki göreviyle de kullanılması Kumuk Türkçesini Türk
dili araştırmalarında önemli bir konuma getirmektedir. Çünkü Köktürkçeden
günümüze kadar dilin gelişim aşamasını üzerinde barındırmaktadır. Dilin
gelişim aşamalarını üzerinde barındıran bir lehçe dildeki problemlerin
çözümünü kolaylaştırır. Bu yönüyle bu çalışma, Türk dilindeki pek çok
problemin Türk lehçeleri vasıtası ile çözüleğini göstermesi açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kumuk Türkçesi, Türk Lehçeleri, Şart kipi, Zarf-fiil

Using “-sA” Conjunctive mood affix in Turkey Turkish As An Adverbial
Verb in Kumuk Turkish
ABSTRACT: The affix “-sA” which is used as an adverbial verb in
Köktürk period, after time it became a conjunctive mood by taking a personal
ending because of the need to express of language. Today, it is used with this
task in the Turkish language. The affix “-sA” which is not a personal ending use
as conjunctive mood in inflection with third person.
The affix “-sA” uses a conjunctive mood affix in Kumuk Turkish at the
same time it continues to be used adverbial-verb position , like Köktürk period
of Turkish, too. This adverbial verb is the same as “-Inca” adverbial verb affix
in Turkey Turkish.
Even though the mission of an affix in Köktürks has changed today, its
use in the same mission at Kumuk Turkish, it brings Kumuk Turkish to an
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important position in Turkish language researches. Because this is carrying
period of development phase of the language from Kötürkian until today. A
dialect that carrying the stages of development of a language helps solve the
problems on the language.
This study from this aspect is important that it shows many problems
in Turkish language will be solved through Turkish dialects.
Key words: Kumuk Turkish, Turkish dialects, conjunctive mood, vebal
adverb.

Giriş:
Türkçenin gelişim tarihî içinde, metin özelliğinde yazılı kaynağa sahip
olduğumuz ilk dönem Köktürk dönemidir. Bu sayede Köktürk dönemi Türkçesi
hakkında yeterli gramer bilgisine sahibiz.
Elimizdeki metinlerden anladığımıza göre Köktürk döneminde bazı ekler
fizikî olarak (ek hâlinde) bulunmamaktadır. Örneğin geniş zaman kip eki aynı
zamanda şimdiki zaman kipini de karşılamaktadır. Şimdiki zaman kip eki Türk
lehçelerinde sonradan ortaya çıkmıştır. Bu yüzden yaşayan Türk lehçelerinde
şimdiki zaman kip eki birbirinden farklılıklar göstermektedir.
Aynı şekilde gereklilik ifadesi de Türkiye Türkçesinde eklerle de ifade
edilebilirken pek çok Türk lehçesinde örneğin Kazak Türkçesinde belli bir
gramer yapısı ile ifade edilmektedir. Kazak Türkçesinde gereklilik yapısı
“kelişim kerek” örneğinde olduğu gibi (fiil + isim-fiil eki + iyelik eki + kerek ismi)
formülü ile kurulmaktadır. Aynı yapıyı Türkiye Türkçesinde de “gelmem gerek”
örneğinde görmekteyiz. Ancak dilin ifade gücüne göre yeni şekiller de ortaya
çıkabilir. Türkiye Türkçesinde bu ifade (-mAlı) eki ile de karşılanmaktadır.
“Gelmeliyim” ile “gelmem gerek” ifadesi arasında anlam farkı görülmemektedir.
Gereklilik ifadesi eklerle sağlanarak dil daha akıcı bir hâle girmiştir.
Türkiye Türkçesi ile Kazak Türkçesinin aynı gramer yapısıyla gereklilik
ifadesini kurabilmesi, şu an ayrı coğrafyalarda yaşayan Türkler arasında,
geçmişteki ortak gramer yapılarını göstermesi açısından önemlidir.
Türkiye Türkçesinde ortak olan bu yapıya ek olarak “-mAlı” eki
kullanılmaya başlanmış ve yeni bir kip ortaya çıkmıştır. Türkiye Türkçesinde
gereklilik ifadesi için kullanım yaygınlığı da yeni üretilen bu eke geçmiştir.
İlk Türkçe metinlerde görülmeyip sonradan ortaya çıkan kiplerden biri de
şart kipidir. Türkçede şart kip eki, Köktürk metinlerinde zarf-fiil olarak
kullanılmakta olan “-sar” ekinin fonksiyon değiştirmesiyle oluşmuştur.
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Bugünkü Türkiye Türkçesinde, Köktürkçedeki “-sAr” zarf-fiil eki “-ınca, -ince, unca, -ünce» zarf-fiil eki ile karşılamaktadır.
Köktürk Döneminde Zarf-Fiil Olan “-sAr”ın Kullanımı
Köktürk döneminde “-sAr” zarf-fiil eki, günümüz Türk lehçelerinde “-sA”
şart kip eki olarak kullanılmaktadır. Günümüzde şart kip eki olarak kullanıldığı
için Köktürk Abidelerinde geçen -sAr” eki, Köktürk Abidelerinin Türkiye
Türkçesine aktarımında şart kip eki gibi ve ardına şahıs eki getirerek
aktarılmıştır. Aslında bu yapıların zarf-fiil anlamında aktarılması daha
uygundur.
Köktürk Abideleri günümüz Türkiye Türkçesine aktarırken “-sA” eki
anlam değişikliği olmadan zarf-fiil olarak da aktarılabilmektedir. Türkçe
gramerde zarf-fiil eklerinden sonra şahıs eki kullanılmaz. Ancak Köktürk
metinleri aktarılırken sonraki dönemlerde “-sA” eki, şahıs eki ile birlikte
kullanılarak aktarılmıştır.
Yapılan bu yanlışlık sonraki araştırmacılar
tarafından da devam ettirilmiştir. Aşağıdaki cümlelerde “-sAr” eki zarf-fiil
olarak aktarılmıştır.
İltiriş Kagan kazganmasar, yok erti erser, ben özüm bilge Tonyukuk
kazganmasar, ben yok ertim erser, Kapgan Kagan Türk Sir budun yirinte bod
yime budun yime kişi yime idi yok erteçi erdi (Ergin: 1991, 98). (İlteriş Kağan
kazanmayınca olmamış olunca ben kendim bilge Tonyukuk kazanmayınca ben
olmamış olunca Kapgan Kağan Türk Sir milletinin yerinde boy da millet de kişi de
hep yok olacaktı.)
Türk Kagan Ötüken yış olursar ilte bung yok (Ergin: 1991, 65). (Türk
kağanı Ötüken ormanında hüküm sürünce halkta sıkıntı yoktur.)
Biriye Çogay yış Tögültün yazı konayın tiser Türk budun ölsikig. (Ergin:
1991, 66). (Güneye Çogay ormanına Tögültün ovasına konayım deyince Türk
milleti öleceksin.)
Bir kişi yangılsar oguşı budunı bişükinge tegi kıdmaz ermiş (Ergin: 1991,
66). (Bir kişi yanılınca kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış.)
Biriye Çogay yış Tögültün yazı konayın tiser Türk budun ölsikig. (Ergin:
1991, 66). (Güneye Çogay ormanına Tögültün ovasına konayım deyince Türk
milleti öleceksin.)
… Irak erser yablak agı birür, yaguk erser edgü agı birür tip ança
boşgurur ermiş… ol yirgerü barsar Türk budun ölteçi sen. Ötüken yir olurup
arkış tirkiş ısar neng yok. Ötüken yış olursar benggü il tuta olurtaçı sen…
(Ergin: 1991, 66). (Uzak olunca kötü mal verir, yakın olunca iyi mal verir deyip
öylece öğretirmiş… O yere gidince Türk milleti öleceksin. Ötüken yerinde oturup
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kerven kafile gönderince sıkıntı yok. Ötüken ormanında oturunca ebediyen
devletle hüküm süreceksin.)
Ol yirgerü barsar, türk budun ölteçi sen (Gabain: 1988, 123). (O yere
gidince Türk milleti öleceksin.).
Açsar, tosık ömez sen(Gabain: 1988, 123). [Acıkınca doyduğun(u)
(zamanı) düşünmezsin].
Köktürk abidelerinden alınan yukarıdaki örnek cümlelerde anlam
değişikliği olmadan “-sAr” zarf-fiil olarak aktarılabilmektedir. Birinci örnek
cümlede Tonyukuk’un kendisinden bahsettiği cümlede birinci şahıs olmasına
rağmen şahıs eki kullanmamasına dikkat edilmelidir. Şayet “-sAr” zarf-fiil değil
de kip eki olsa idi şahıs eki kullanmak zorunda kalacaktı.
Uygur Döneminde “-sar” nın Kullanımı
Uygur döneminde de “-sar” eki zarf-fiil olarak kullanılmaya devam
etmektedir. Ancak bu dönemin gramerini yazan araştırıcılar günümüz
Türkçesindeki“-sa” ekinin karşılığı olarak bu eki şart kip eki imiş gibi
aktarmaktadırlar. Bu eki şart eki gibi aktarmalarına rağmen kip eki olmadığını
“Muhtemelen Uygurcada yeni bir oluşum olan gerçek yan cümleler bir şart, bir
soru kelimesi yahut her ikisi ile birlikte gelen kelime gruplarıdır. Yan cümlede
yüklemin şahış ve zamanı, çokluk gösterilmez.” (Gabain: 1988, 123) diyerek bu
ekin şahsa ve zamana bağlanamadığını dolayısıyla kip eki olamayacağını kabul
etmektedirler.
Aşağıdaki Uygur dönemi cümlesindeki “-sar” eki şart anlamında
aktarılmıştır. Ancak zarf-fiil görevinde aktarılınca daha anlaşılır bir cümle
hâline gelmektedir.
Tükäl bilge tañri tañrisi burhan nırwanqa kirü yarlıqadı ärsär, ymä qotmış
izi taqı tükäl bar. (Gabain: 1988, 123).
Şart kip eki görevinde: Eğer tam hikmet sahibi tanrılar tanrısı Buda
Nirvana’ya girmeyi emretmişse, koyduğu iz henüz bozulmamış biçimde
duruyor.” (Gabain: 1988, 123-124)
Zarf-fiil görevinde: Tamamen bilge olan tanrılar tanrısı Buda Nirvana’ya
girmeyi emredince de koyduğu iz tamamen durur.
Karahanlı Döneminde “-sa”nın Kullanımı
Bu dönemde ek “-sa, -se” olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Nadiren “sar, -ser” olarak da görülür. Karahanlı döneminde “-sa” eki hem zaman ifadesi
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taşıyan “-ınca” zarf-fiili görevinde kullanılabilmektedir hem de şart kipi
görevinde kullanılabilmektedir.
Kutadgu Bilig’te zarf-fiil görevinde:
Elig turdı ersä, aña açtı köz (Mansuroğlu: 1979, 173) (Hakan kalkınca
ona gözünü açtı.
Aġılda oġlaķ toġsa arıkda otı önär (Mansuroğlu: 1979, 173) (Ağılda oğlak
doğunca arıkta otu yetişir.
Kutadgu Bilig’te şart kipi görevinde:
Munı tilämäsä sän, ayru ne keräk. (Mansuroğlu: 1979, 173) (Bunu
istemezsen başka ne gerek)
Ersemiz biz emdi bu törü ursamız/Negü tir yaşaşır törü buzsamız (Bu
kanûn ve töreyi kendimizin koymamız şart iken töreyi bozarsak nasıl yakışık alır)
(Bulak: 2011, 80)
Bu cümlelerde “-sa” ekinden sonra şahıs eki getirilerek kip eki olarak
kullanılması sağlanmıştır. Bu dönemden sonra Türkçenin tüm yazı dillerinde ve
lehçelerinde şart kip eki kullanılmaya başlanmıştır.
Günümüzde Yaşayan Bazı Türk Lehçelerinde Şart Kipi
Yaşayan Türk lehçelerin tümünde Köktürkler zamanında zarf-fiil
fonksiyonunda bulunan -sar/-ser eki şart kip eki olarak kullanılmaktadır. Bu
ekte ses düşmesi veya ses değişmeleri görülebilir. Bu ses olaylarının görülmesi
onların farklı eklerden geldiğini göstermez. Aşağıda belli başlı Türk
lehçelerindeki şart kip eki örneklerle gösterilmiştir.
Gagavuz Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: görsäm (Özkan: 2007, 126).
Azerbaycan Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: görsäm: getsäm
(Kartallıoğlu: 2007 209.).
Türkmen Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: garasam “baksam” (Kara: 2007,
271).
Özbek Türkçesinde şart kip eki -sä’dir: tiläsäm “dilesem” (Öztürk: 2007,
329).
Uygur Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: bolmisam “olmasam” (Ersoy:
2007, 393-394)
Kazak Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: cazbasam “yazmasam” (Tamir:
2007, 468).
Kırgız Türkçesinde şart kip eki -sA, -sO’dur: baştasak “başlasak” (Çengel:
2007, 521).
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Karakalpak Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: sizler alsañız, alsañızlar,
alsañlar “alsanız” (Uygur: 2007, 592).
Nogay Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: barsañız “gitseniz” (Akbaba: 2007,
646).
Tatar Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: kartaysam “yaşlansam” (Öner:
2007, 717).
Başkurt Türkçesinde şart kip eki -hA’dır: barham “gitsem” (Ersoy: 2007,
780).
Kırım-Tatar Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: kiyse “giysem” (Yüksel:
2007, 854).
Karaçay-Malkar Türkçesinde şart kip eki -sA’dır: aytsam “söylesem”
(Tavkul: 2007, 912).
Altay Türkçesinde şart kip eki -zA, -zO’dur: körzöm “görsem” (Güner:
2007,1053).
Hakas Türkçesinde şart kip eki -sA, -zA’dır: albazam “almasam” (Arıkoğlu:
2007,1117).
Tuva Türkçesinde şart kip eki -zA, -sA’dır: ketsimze “giysem” (Arıkoğlu:
2007, 1197).
Saha Türkçesinde şart kip eki -tAr’dır: astarbın “açsam” (Kirişçioğlu:
2007, 1270-1271).
Çuvaş Türkçesinde şart kip eki, -sAn ve -sassin, -sessin zarf-fiil ekleriyle
çekimlenebilir: epi vulasan “okusam”; epi kaysassin “gitsin” (Ersoy: 2007,
1317).
Kumuklarda Şart Kipi
Kumuk Türkleri Dağıstan başta olmak üzere Çeçenistan, Osetya gibi
Kafkas coğrafyasında bulunan özerk cumhuriyetlerde yaşamaktadırlar.
Kumuklarda da diğer Türklerde olduğu gibi şart kip eki olarak “-sA” eki
kullanılmaktadır: alsam “alsam”, işlesem “çalışsam”, görseɳ “görsen”. (Pekacar:
2007, 992).
Şart kip çekimi altı şahsa göre şöyle çekimlenir:
İşlesem (çalışsam)
İşleseñ (çalışsan)
İşlese (çalışsa)
İşlesek (çalışsak)
işlesegiz (çalışsanız)
İşlese(ler) (çalışsalar)
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Görüldüğü gibi tüm Türk lehçelerinde Köktürkçedeki “-sar” zarf-fiil eki
şart kip eki durumuna gelmiştir. Aşağıda bazı Kumuk atasözlerinde şart kipinin
kullanılışı gösterilmiştir.
Temir gesseñ ķısġa ges, tarıķ bolsa sozarsın (Demir kesersen kısa kes,
gerekirse uzatırsın.) (Uyanık: 2006,229)
Ülkü tüp sanamasa, sorap da bolmasday (Çalı dibi dip sayılmasa, sormakla
da dip olmaz.) (Uyanık: 2006,245)
Üydegiler “Hey-vöre.” dep kıçırsa, ķıçırsa, ķırdaġılar “Vay-haray.” dep
ķıçırar (Evdekiler “Hey-sakın.” diye bağırsa, kırdakiler “Vay-eyvah.” diye bağırır.)
(Uyanık: 2006, 247)
Yahşılıķ etseñ deñizge taşlasañ da puç bolmaz (İyilik edip denize atsan da
boşa gitmez.) (Uyanık: 2006 ,25)
Kumuk Türkçesinde “-sa”nın Zarf-Fiil Olarak Kullanımı
Kumuk Türkçesinde “-sa” ekinin diğer lehçelerden ayrı bir kullanımı daha
bulunmaktadır. Bu kullanımda Köktürk dönemindeki kullanım devam etmekte
ve “-sa” eki “-ınca” zarf-fiil eki görevinde kullanılmaktadır. Aşağıda bazı örnek
cümlelerde durum açıkça görülebilmektedir.
Karasa sandıknı göre (Bakınca sandığı görür.) (Gadciyeva: 1958, 199).
Erten bolup turup karasa Karaçaç’nı kalesi özleni abzarını içinde bolup
özler de kalanı içinde yaşap turalar (Sabah olup kalkıp bakınca Karaçaç’ın kalesi
kendi avlularının içinde olmuş. Kendileri de kalenin içinde yaşayıp dururlar.)
((Gadciyeva: 1958, 204).
Eri karmaknı yagına eltip karmaknı tartıp ala, alsa zalim horaz çıga.
((Gadciyeva: 1958, 221) (Kocası oltanın yanına götürerek oltayı çekip alır. Alınca
kocaman horoz çıkar.).
Tişi mi buzavu, erkek mi? Karayım hali, dep çeteni götere. Karasa dört
büklenip yatgan tükençini göre. ((Gadciyeva: 1958, 227) (Dişi mi buzağı, erkek
mi? Bakayım şimdi, deyip sepeti kaldırır. Bakınca dört bükülüp yatan dükkancıyı
görür.).
Sonuç:
Türkçe ihtiyaca göre yeni yapıları üretme yeteneğine sahip bir dildir.
Hayatın ortaya çıkardığı yeni şartlara göre kelime türetebildiği gibi ihtiyaç
duyduğu bir kip için de gerekli yapıları oluşturabilir. Türk dili, tarihi boyunca
ihtiyaca göre yeni kipler ortaya çıkarmıştır. Şimdiki zaman kip eki bu duruma
güzel bir örnektir. Şimdiki zaman kipi, Türklerin ortak yaşam alanlarından farklı
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coğrafyalara göçlerinden sonra ortaya çıktığı için pek çok Türk lehçesinde
farklılıklar göstermektedir. Şart kip eki de sonradan oluşturulan bir kip ekidir.
Köktürkler döneminde zarf-fiil görevinde olan bir ek, günümüzde bütün Türk
lehçelerinde şart kip eki görevini yüklenmiştir.
Bütün Türk lehçelerinde şart kipi görevine dönen “-sA” eki, Kumuk
Türkçesinde de şart kipi görevini yüklenmiştir. Ancak Kumuk Türkçesini diğer
Türk lehçelerinden ayıran farklı bir özelliği vardır. Bu özellik Kumukların “-sA”
ekini Köktürkler zamanındaki görevi ile de kullanmasıdır. Kumuklar “-sA” ekini
hem tüm Türklerde olduğu gibi yeni görevi olan şart görevinde kullanmaktadırlar
hem de Köktürkçedeki fonksiyonunda kullanabilmektedirler.
Köktürkçedeki bir ekin, günümüzdeki görevi değişmesine rağmen Kumuk
Türkçesinde Köktürkçedeki göreviyle de kullanılması Kumuk Türkçesini Türk dili
araştırmalarında önemli bir konuma getirmektedir. Çünkü Türk dilinin
Köktürkçeden günümüze kadar olan gelişim aşamalarını üzerinde
barındırmaktadır.
Dilin gelişim aşamalarını üzerinde barındıran bir lehçe dildeki
problemlerin çözümünü kolaylaştırır. Çözülememiş dil problemlerinin
çözümünü, dilin gelişim aşamalarını barındırması sayesinde sağlar.
Bu çalışma, Türk dilindeki pek çok problemin Türk lehçeleri vasıtası ile
çözüleceğini göstermesi açısından bir kapı aralamıştır. Köktürkçe döneminden
günümüze fonksiyon değiştirmiş bir zarf-fiil ekini hâlâ yaşatmakta olan ve buna
benzer pek çok özelliği üzerinde barındıran Kumuk Türkçesi, daha çok araştırma
yapılması gereken bir Türk lehçesidir. Başta Kumuk Türkçesi olmak üzere bütün
Türk lehçeleri üzerine araştırmaların yoğunlaşması gerekmektedir.
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Mekân - İnsan İlişkisi Bağlamında
"Gökyüzüne Akan Irmak"
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ÖZET: Mekân; olayların gerçekleşebilmesi, kişilerin varlık gösterebilmesi
ve zamanın yerelleşebilmesi için önemli bir işleve sahiptir. Bu işlevin en ihtiyaç
duyulduğu metinlerden biri ise romandır. Roman türünün yapı unsurlarından
biri olarak karşımıza çıkan mekân, olay örgüsü ve kişilerin belirli bir zemine
yerleşerek somutlaşmasında büyük bir görev üstlenir. Bu görev kimi zaman
yalnızca olay örgüsünün tamamlanmasını sağlayan ve dolayısıyla göz ardı edilen
bir unsurken kimi zaman da bireyin öncelenmesi ile birey zihninde farklı bir
anlam kazanarak onun kadar değerli görülür. Söz konusu farklılık ise romanın
tarihsel sürecine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik ise
romanın olaya dayalı bir anlatımdan uzaklaşmasını sağlarken bireyin duygu ve
düşüncelerinin keşfedilmesine de imkân oluşturur. Mekân, kişilerin yaşamlarına
bağlı olarak çeşitli şekillerde romana yansır. Bu yansıma ile mekân bazen olay
örgüsünün gizli tanığı bazen de kişinin ruhsal ve fiziksel durumunu ortaya koyan
anlatıcı hâline bürünür.
Öner Yağcı'nın Gökyüzüne Akan Irmak adlı romanı ise uzun ve farklı
betimlemeleri ile oldukça fazla mekâna ev sahipliği yapar. Şehirlerden
sokaklara, evlerden cezaevlerine kadar her türlü mekânın yer aldığı romanda
kişiler ile mekân arasında belirgin bir ilişki mevcuttur. Özellikle kişilerin ruhsal
dünyalarının mekâna tezahürünün yoğun olarak görüldüğü romanda, kişilerin
ruh hâllerine göre mekânın olumlu / olumsuz bir görünüme sahip olduğu fark
edilmektedir. Biz de çalışmamızda Gökyüzüne Akan Irmak romanında yer alan
mekânların kişiler ile olan ilişkisini somutlaştırmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Roman, Mekân, İnsan, Gökyüzüne Akan Irmak.

In The Context Of Place And Human Relatıonshıp
"Gökyüzüne Akan Irmak"
ABSTRACT: Place is a significant function so as to events come true,
localization of time and presence of people . One of the most needed texts for
this function is the novel. Novel, which is confronted as one of the building
elements of the novel type, assumes a great role in the formation of the story
line in order to embody people on a certain floor. This task is sometimes seen
as valuable as it is merely an element that provides the completion of the story
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line, and therefore is ignored, and sometimes it is worthwhile to acquire a
different meaning in the mind of the individual through the exclusivity of the
individual. This difference can change with historical process. This change
allows the novel to be moved away from a causal narrative, allowing the
discovery of the individual's feelings and thoughts. Place is reflected in the
roman in various forms depending on the lives of the people. With this
reflection, the space is sometimes the secret witness of story line, and
sometimes it is the narrator who reveals the spiritual and physical state of the
person.
On the other hand, Öner Yağcı's novel "Gökyüzüne Akan Irmak" hosts
many places with long and different descriptions. There is a clear relationship
between the people and places which are, from cities to streets, from houses
to prisons. It is noticed that in the novel, especially where the spiritual worlds
of the people are seen intensely, place has a positive / negative appearance
according to the moods of the people. We will also try to concretize the
relationship of place and people in the novel “Gökyüzüne Akan Irmak”.
Keywords: Novel, Place, Human, "Gökyüzüne Akan Irmak".

Giriş
Kelime itibariyle mekân, Arapça 'kevn' kökünden türer ve oturulacak yer
anlamında kullanılır. (Develioğlu, 1992: 721) İnsanlar ilkçağlardan beri mekân
ile ilgilenmiş ve onun için savaşmayı göze almıştır. Tarih boyunca milletten
millete, kültürden kültüre değişiklik gösterse de mekânla ilgili değişmeyen
durum, önemini hiçbir zaman kaybetmemiş olmasıdır. Bu bağlamda Frederick
Jameson'un da belirttiği gibi "gündelik yaşamımızı, ruhsal deneyimlerimizi,
kültürel dilimizi belirleyen zamansal kategoriler değil mekânsal kategorilerdir."
(akt. Ayman, 2006: 152) Nitekim tüm gizimizi bilen "evimiz bizim dünya
köşemizdir. Bizim ilk evrenimizdir." (Bachelard, 1996: 32) Dolayısıyla insan ve
mekân arasında tahmin edilenden daha geniş ve detaylı bir ilişki mevcuttur.
İnsan ve mekân arasındaki söz konusu ilişkinin en belirgin olduğu edebî
tür, romandır. Roman çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle oluşan bir terkibin
neticesidir. Mekân ise bu terkibin unsurlarından biridir. Mekânın romandaki
yeri önemlidir; zira ele alınacak olan her vakanın mutlaka gerçek ya da kurgu
bir mekâna ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç ise mekânın romanda "asıl unsur" (Aktaş,
1984: 43) olarak varlık göstermesini sağlar. Mekân romancı için farklı vazife ve
işlevde kullanılabilir. O kullanımları Mehmet Tekin şöyle sıralar:
"a)Olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak,
b)Roman kahramanlarını çizmek,
c)Toplumu yansıtmak,
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d)Atmosfer yaratmak." (Tekin, 2002: 129)
Romancı söz konusu işlevlerden yalnızca birini kullanabilirken birden
fazlasını da bir araya getirebilir. Burada amaç olayın, zamanın ya da kişilerin
somutlaşmasını ve "romanın ayağının yere basmasını" (Tekin, 2002: 129)
sağlamaktır. Olay yere basarken çevrenin tasvir edilmesi ise okuyucunun olayı
daha iyi idrak edebilmesine ve muhayyilesinin o yönde hareket etmesine imkân
verir. "Eserin bünyesinde yer alan mekân tablosunda, bir dönemin gelenekleri,
eşya zenginliği, mobilya ve mefruşat tarzı, giyime ve eğlenceye dönük
alışkanlıklar, modalar, argo ve günlük konuşmalar… yer alır ve bunlar, kuşkusuz,
toplumu toplum yapan temel dinamiklerdir. Yazar, bunları ağırlık ve önem
sırasına göre işleyerek romanını, o günkü toplumun aynası yapar." (Tekin,
2002:130-131) Stendhal'ın Kırmızı ve Siyah romanında da belirttiği gibi "Roman
denilen şey, uzun bir yol üzerinde dolaştırılan bir aynadır. Bu ayna bize kâh
göklerin maviliğini, kâh yolun hendeklerinde biriken çamurları gösterir. Bir de
torbasında bu aynayı taşıyan adamı ahlaksızlıkla itham edersiniz. Onun aynası
yolun çamurlarını gösteriyor diye aynayı kabahatli bulursunuz. Çamurların
bulunduğu bu uzun yolu, daha doğrusu, suların birikmesine ve çamur olmasına
meydan veren yol müfettişini suçlarsanız daha yerinde olur." (Stendhal,
1962:453)
Gerçek dünyaya ayna olurken gerçek ile kurgu arasındaki bağlantıyı da
sağlayan "mekân, sadece olay ve hareketleri değil, zihnî plandaki yansımaları,
sosyal ve kültürel hayattaki değişim ve farklılıkları da sergileyen bir çevre,
atmosfer" (Zambak, 2007:2) olarak zaman zaman da değişerek varlığını
korumaya devam eder. Bu değişim ise romancının mekân unsuruna yönelik
tasarrufu doğrultusunda ilerler. Öyle ki daha önce görüneni betimleyen yazar,
artık görünenin arkasındakine yönünü çevirir. "…Mekânın fethi ve rasyonel
biçimde düzenlenmesi modernleşme projesinin ayrılmaz bir parçası haline
gel[irken]" (akt. Tekin, 2002:133) Rönesans'tan itibaren romancının mekâna
bakışı son derece farklı bir boyuta çıkarak adeta modernleşir.
Bu süreçte yaşanan değişim içerisinde dikkati çeken noktalardan biri, göz
ardı edilen insan-mekân ilişkisinin önemsenmeye başlanmasıdır. Söz gelimi
"Klasik romanda, mekânın ve eşyanın görünüşü statik bir durumdadır. Mekânla
ve eşyayla insan, içli dışlı değildir. (…) Yazar kişinin dış çevre şartlarını tasvir
etmekle yetinip ötesine karışmaz. Kişiyle eşya ve mekân arasındaki zihnî ilişki,
klasik romancıyı pek ilgilendirmez." (Özdenören, 1986:98) Modern romanda ise
insan-mekân arasında bir bağ kurmaya çalışılırken mekân, duygu ve
düşüncelerin yansıtılmasında bir araç olarak görülmeye başlanır. Öyle ki
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modern romanda mekân dış gerçekliği yansıtmaktan ziyade kişinin iç
gerçekliğini / bilinç dünyasını ortaya koymasına vesile olur. Bu durum ise
mekâna 'şahsiyet' özelliği kazandırırken romana da 'yansıtıcı' bir nitelik katar.
(Tekin, 2002:142-147)
Bir diğer önemli değişim noktası ise klasik romancılar daha çok yazaranlatıcı bakış açısını kullanarak değişen çevreye değişmeyen bir algı ile yaklaşır
ve mekân, sadece yazar-anlatıcının bakış açısı dâhilinde romana yansırken
modern romanda ise farklı kişilerin bakış açılarına da yer verilmeye başlanır ve
çoklu bakış açısı uygulanır. Dolayısıyla vakanın gerçekleştiği mekânlar farklı
kişilerin kültürü, karakteri, zihniyeti, ideolojisi gibi pek çok faktörün tesiri ile o
kişilerin gözünden tasvir edilir. "Çünkü çevre bir insanı, o çevre ne ise öyle değil
de o insan tarafından görüldüğü oranda etkiler." (Yetkin, 1967:78) Bu nedenle
kişiyi mekândan, mekânı da kişiden soyutlamak mümkün değildir ve mekân
olaylara dekor olmaktan ziyade "bakılan yer, bakan kişinin konumunu
(psiko/kültürel konumunu) yansıtan bir ayna olur." (Tekin, 2002: 137) Bu
aynada ise bakan kişi sayısı kadar mekân algısı ve tasviri ortaya çıkar.
Mekân unsuru ile ilgili söz konusu değişimde insan-mekân ilişkisinin
somutlaştığı eserlerden biri ise Öner Yağcı'nın Gökyüzüne Akan Irmak adlı
romanıdır. Bu metinde yer alan mekân tasvirleri, modern roman anlayışının
mekâna bakış açısını göstermesi bakımından örnek teşkil etmektedir. Bu
mekânlardan biri olan Ankara şehri ise özellikle bu hususta hayli dikkati
çekmektedir.
Gökyüzüne Akan Irmak ve Mekân-İnsan İlişkisi
Öner Yağcı'nın Gökyüzüne Akan Irmak adlı eseri, rakamlarla
numaralandırılmış sekiz bölümden oluşan modern bir romandır. Bu bölümlerin
dışında "Sinan'ın Defteri'nden" başlıklı alt bölümlerin de olduğu görülmektedir.
Her bölüm Bertolt Brecht, Aleksandr Herzen, Maksim Gorki, Ahmet Telli gibi
isimlerin eserlerinden alınan epigraflar ile başlar ve her bölümde farklı anlatıcı
yer almakla birlikte birden fazla anlatıcının yer aldığı bölümler de bulunur.
Yazar bu şekilde, modern romandaki 'bireye yönelme' işlevini gerçekleştirerek
roman kahramanlarının gözünden de olaylara ve mekâna bakışı sağlayarak
çoklu bakış açısını yakalamış olur.
Anlatıcılardan bakış açısının sıkça sunulduğu roman kişisi, Sinan'dır.
Romanın birçok bölümünde -yukarıda da zikredilen başlıkla- bakış açısına
başvurulmuş ve olay örgüsünün anlatımında daha çok onun penceresinden
gerekli tasvirler yapılmıştır.
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Roman, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde okuyan bir grup idealist gencin
başından geçenleri ele almaktadır. Dolayısıyla romanın ana mekânı Ankara'dır
ve roman anlatıcıları sıklıkla Ankara'nın farklı mahalle ve sokaklarını tasvir
ederek olay örgüsünün geçtiği yıllara ait olan Ankara şehrinin okuyucunun
gözünde kolaylıkla canlanabilmesini sağlamaktadır. Lakin burada önemli bir
detay bulunmaktadır. O da romanın ilk bölümünde anlatıcı olarak karşımıza
çıkan Murat'ın olay örgüsünü yirmi yıl öncesinden anlatmaya başlamasıdır. Yani
Murat'ın anlatıcı olduğu yıl 1989 iken olay örgüsünü "Yaşam kasetini geriye
sarıyorum. Yirmi yıl öncesinin Ankara'sına…" (Yağcı, 1992:7) diyerek yirmi yıl
öncesinden yani 1969 yılından başlatır ve okuyucuya yapacağı tasvirler ile
yirmi yıl öncesinin Ankara'sından bahsettiğini de özellikle belirtir.
Murat on altı yaşında, lise son sınıfta okuyan bir çocuktur. Ailesi ile
Sarıkamış'ta yaşamaktadır. Sarıkamış'ın tarihine dair herhangi bir bilgisi
olmayan Murat, Sarıkamış'ı şöyle tasvir eder:
"Enver Paşa'nın Sarıkamış serüvenini bilmiyordum. Kar dolu, fırtınalı,
soğuk bir yurt parçasıydı bilincimde Sarıkamış. Hiç benzemiyordu daha önce
gördüğüm Manisa'ya, Balıkesir'e, Denizli'ye." (Yağcı, 1992:7)
Murat'ın ablası Filiz ise Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde okumaktadır.
Annesi ile ablasını ziyarete giden Murat, "Çam ormanlarından bozkıra ulaştık
sonunda. Koca koca yapılara, trafik cümbüşüne. Çocukluktan Ankara'ya…" (Yağcı,
1992:8) diyerek şehre girdikleri esnada gördükleri manzarayı kısaca tarif eder.
Ankara'nın karmaşasından ziyade ablasının okuduğu okuldan etkilenen Murat,
Gazi Eğitim Enstitüsünü uzunca şöyle tasvir eder:
"Duvar içinde bir bahçe.
Çamlarla, akasyalarla, gül ağaçlarıyla dolu koskocaman bahçede
sonbaharın renkleri, serinliği, rüzgârı. Soluk ve ölgün sonbahara inat gezinen,
konuşan, oturan, kitap okuyan yüzlerce genç, genç, genç… İğde kokusu geliyor
burnuma, akasya, çam…
Bahçe kapısından uzanan uzun, ince, beton yol, bizi, kocaman bir kubbesi,
mermer beyaz sütunları, büyükçe pençeleri olan, üç-dört katlı, güzel bir yapıya
götürüyor. (…)
Ve ilk kez görüyordum: beton yolun üstünde yazılar vardı! Kırmızı ve beyaz
boya ile yazılmış büyük büyük harfler. Annemin yanında giderken göz ucuyla
okumaya çalıştım. Yakınlaştıkça büyüyordu harfler. Önce kırmızı iki sözcüğü
okuyabilmiştim: 'Bağımsız Türkiye!' Dudağımın ucuyla 'Bağımsız Türkiye' derken
ikinciyi de görmüştüm, beyazdı: 'Kahrolsun Emperyalizm!' Daha başkaları da
vardı ya ben yalnızca ikisini okuyabilmiştim. Hızlı hızlı yürüyorduk annemle. (…)
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Niçin yazılmıştı bu yazılar? Neydi? Kim yazmıştı?" (Yağcı, 1992:8-9)
Enstitünün dışarıdan görünümünü tarif eden Murat, duvarlardaki
boyalardan ve yazılardan son derece fazla etkilenir. Yazıların bir kısmını
okurken bir kısmını okuyamaz; lakin yazıların niçin ve kim tarafından
yazıldığına dair sorular zihnini uzun süre meşgul edecektir, ta ki ablasının
arkadaşı olan Sinan ile tanışana kadar.
Murat tasvirlerine enstitünün kantini ile devam eder. Önce kantin sonra
'lokal' kelimesini kullanması ise ayrıca dikkati çeken bir noktadır. Zira Murat
kantinde gördüklerinden çok etkilenir ve kantini sıradan bir okul kantini olarak
değerlendirmekten ziyade bir ideolojinin doğduğu ya da temsil edilip
görüşüldüğü bir mekân olan 'lokal' kelimesini kullanmayı tercih eder. Murat'ın
lokal ile ilgili yaklaşık üç sayfa kadar süren betimlemesinin bir kısmı ise
şöyledir:
"Kantine götürdüler bizi. Birkaç kişinin oturduğu bir masaya sandalyeler
yanaştırıp oturttular. (…) Büyükçe bir lokaldi. Çayımı yudumlarken, kimsenin
benimle ilgilenmemesinden yararlanarak çevreme baktım.
Sırtım kapıya dönüktü. Kafamı kaldırdığımda tam karşımdaki bembeyaz
badanalanmış duvarda kırmızıyla yazılmış bir yazı gördüm. Altında 'Gazi Mustafa
Kemal' yazılıydı. Merak ettim, yavaş yavaş okudum. (…)
Girişin sol yanındaki duvara, Atatürk'ün kocaman kalpaklı bir resmi
yapılmıştı. Altında 'Ya Bağımsızlık Ya Ölüm!' yazıyordu, sandalye boyunda
harflerle.
Merakım artmıştı. Bakışlarımı duvardan azıcık indirdim. (…) Azıcık arkaya
çevirdim. Lokalin giriş kapısına doğru baktım. Önce televizyonu gördüm.
Duymuştum ama hiç görmemiştim daha önce. Ablam yazıyordu mektuplarında
'izliyoruz' diye.
Kapının hemen üstündeki boşlukta ise seyrek sakallı, siyah beresinde kırmızı
bir yıldız olan, gülümseyen, genç birinin resmi vardı. Lokaldekilere selam
veriyordu sanki. Dikkat ettim gülümsemesine, öfkeyle hüzün iç içeydi.
Etkilenmiştim. Bir süre gözümü alamadım. Kimdi bu sakallı, bereli adam? Niçin
yapmışlardı resmini?
Neden sonra resmin hemen yanındaki yazıya ilişmişti gözüm. Birkaç kez
okumuştum. Bu da ölümden, öldürmekten söz ediyordu. Niçin? Bu bereli adam -ki
sonraları kitaplarda, posterlerde, afişlerde, kartpostallarda resmini çokça
görecektim; Latin Amerikalı bir gerilla önderiydi. Adı Ernesto Che Guevera'ydı.
Kitaplarını, hakkında yazılanları okuyup ona ben de hayran oldum.- niçin
oturtulmuştu okulun lokalinin köşesine? (…)
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Altında da bitişik el yazısıyla 'Che' yazıyordu. -Duvara resim yapılır, yazı
yazılır mı diye sormuştum o gün kendime. Sorumun yanıtını, Orozco'nun,
Rivera'nın, Siqueros'un duvar resimleriyle anlattıklarını öğrendikten sonra
bulmuştum. Duvar resminin bu üç büyük adı, duvar resimleriyle seslenmişti
insanlığa; özgün bir sanat yaratmışlardı duvarlarda!- (…)" (Yağcı, 1992: 10-12)
Murat'ın gözlemlediği kantinde en ufak ayrıntıya dahi dikkat etmesinin
ardından sayfalarca anlattığı bu mekân, aynı zamanda onun yeni bir dünyaya
açıldığı kapı olarak zihninde varlık bulur. Öyle ki televizyonu ilk defa kantinde
görür; duvarlara resim çizildiğine, yazı yazıldığına ilk defa orada şahit olur. Yeni
isimleri orada tanır ve insanların duvarları sadece mekânı çevreleyen taşlar
olarak değil, duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilecekleri bir araç olarak
gördüklerini orada anlar. Hatta duvarlara çizilmiş olan resim ve yazıları 'çığlık'
olarak nitelendiren Murat, her resmin ve yazının vermek istediği bir mesajın
olduğunu o zaman fark eder ve artık boş bir duvar görmek istemediğini de şöyle
belirtir:
"-Duvarlar… (…)
Boş duvar görmeye dayanamıyorum şimdi. Duvarlara yazılar yazılmalı,
resimler yapılmalı diyorum. Duvara ilk âşık olduğum o günü unutamıyorum.Şaşkınlığım hayranlığa dönüşmüştü. Duvarlar canlı gibiydi. Duvarlar
haykırıyordu. Duvarlar bağırıyor, solu alıyor, coşuyor, gülüyor, ağlıyordu.
-Gönlüm razı olmuyor duvarların suskunluğuna. Boş duvarlar amansız
hüzünler çöktürüyor gönlüme. Duvarlar öfkenin çığlığı diyorum, sevincin, özlemin,
umudun çığlığı!Bir çığlıktı o duvarlar. Bir okulun kantininden yükselen çığlıktı. Yaşanandan
hoşnutsuzluk çığlık olmuştu duvarlarda. Dahası, kanatmıştı yüreğimi bu çığlık!
Ölümle doluydu; kavgayla, hınçla doluydu!" (Yağcı, 1992:12)
Murat yeni bir şehirde, yeni bir okul binasında tecrübe ettiği yenilikler ile
şehre ısınmaya, onu sevmeye başlar. Mekânı, özellikle de duvarları artık beton
yığını olarak görmek yerine, düşüncelerin yansıdığı birer ayna olarak görmeyi
tercih eder ve hayata bakışı da bu duvarlar ile şekillenmeye başlar. Nitekim
kantinde karşılaştığı bu ortama önce şaşıran Murat, sonra gördüklerinin
mahiyetini idrak ettikçe şaşkınlığı hayranlığa dönüşür. Tam bu esnada ise
mekânın insana tezahürünü görmek mümkündür. Öyle ki önce anlam
veremediği kantin duvarlarındaki resim ve yazılardan dolayı şaşkınlığını
gizleyemeyerek sürekli zihnî bir karmaşa içerisinde sorularla meşgul olan
Murat, bir süre sonra sorularına cevap bularak duvarların resim ve yazılarla
anlam kazandığına kanaat getirir. Ona göre kantin artık sadece gençlerin yemek
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yediği, çay içtiği, sohbet ettiği bir mekân olmaktan çıkarak bir ideolojinin temsil
edildiği 'mekân üstü' bir konum hâlini alır.
Murat kantinde otururken ablasının arkadaşı Sinan ile de tanışır. Sinan,
ona ve annesine Ankara gezilerinde eşlik eder. Birlikte geçirdikleri vakitlerde
zihnini yoran soruları da sorma fırsatı yakalayan Murat, onun anlattıklarıyla
Ankara'ya bir kat daha sevgiyle yaklaşır. Nitekim Murat henüz gençlik
döneminin başlarındadır ve üniversite okumak isteyen idealist bir gençtir.
Kendisine bir yol çizme esnasında gördüğü bu kantin, havasını soluduğu bu
şehir ve şehre tutkun olan birinden duyduğu şehre ait güzellemeler, elbette ki
onun gelecek planlarına Ankara'yı dâhil etmesine vesile olacaktır. Aynı
zamanda ablası Filiz'e sorduğu "Ankara'yı niçin seviyorsun?" (Yağcı: 1992:13)
sorusuna Filiz'in verdiği şu yanıt ise onun Ankara'yı sevmesine hatta "Kararımı
vermiştim. Ben de Ankara'da okuyacaktım gelecek yıl. Ben de yaşayacaktım
Ankara'yı" (Yağcı, 1992:15) yorumunu yapmasına vesile olur.
Filiz kendisindeki Ankara'yı şöyle anlatır:
"Ne bileyim! Belki okul yaşamını sevdim. Belki kalabalıkları. Belki özgür
olma çabamın doruğa çıkması bu günler. Yaşadığımı yeni duyumsuyorum.
Yüreğim bir başka çırpıyor burada. Dersliklerden konferans salonlarına,
caddelerden alanlara taşmanın güzelliğini bilemezsin sen. Tatmadın çünkü. Bu
tadı bırakmak istemiyorum. Mutluluk bu bir çeşit. Bunu anlatamam ki sana.
Yaşaman gerek Ankara'yı. O coşkuyu duyman gerek. Ben duyuyorum. Ankara beni
coşturuyor. Coşkuyla yaşamak gibi güzeli var mı? Coşuyorum çünkü benim gibi
insanlarla dolu Ankara. Çünkü güçlüyüz diyebiliyorum. Sevda bu. Gökyüzünü de
kucaklamak isteyen bir sevdaya tutulmuş gibiyim. Bunun için seviyorum
Ankara'yı. Belki İstanbul'da olsaydım orayı sevecektim. Ama bu kadar sevebilir
miydim bilemiyorum doğrusu." (Yağcı, 1992:14)
Filiz'in hissettikleri, yaşadıkları, sevdiği insanların orada olması gibi pek
çok sebep, tüm zorluklarına rağmen Ankara'yı 'sevda' olarak nitelendirmesine
engel olmaz. Mekânda var olan olumsuzlukları görmezden gelip olumlu
taraflarını yaşamaya odaklanan Filiz, insan-mekân ilişkisinde kişinin ruhsal
durumunun mekâna tezahür ettiğini apaçık ortaya koyar.
"Sinan'ın Defteri'nden" (Yağcı, 1992:18) başlıklı bölümlerden ilkinde ise
Sinan Murat'a bir defter verir ve onu kendisi için saklamasını ister. Ölüm
haberini aldığı vakit okumasını da tembih eder. Defterin ilk sayfasında
Ankara'dan bahseden Sinan, aşktan nefrete, utançtan sabra kadar her türlü
duyguyu bu şehirde yaşadığını, sevgilisi Filiz ile bu şehirde tanıştığını, bu
şehirde acılar çekip kırıldığını anlatırken Ankara'yı kişileştirir ve ona insansı bir
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özellik verip sorduğu sorulara cevap vermesini bekler. Bir arkadaşı ile sohbet
ediyormuşçasına Ankara ile konuşan Sinan, tüm olumsuzluklarına rağmen tıpkı Filiz gibi- güzel günlerinin hatırına Ankara'yı yarını ve geleceği olarak
görür:
"Seni anlatmak istiyorum Ankara.
Senin tarihini anlatmak değil muradım. Tarihin önemli değil. Bugünün
önemli; yarının, geleceğin…
Sevgili Ankara, sevgim sendeydi. Sevgilim, gönlüm sende. Sende öğrendim
sevmeyi, öfkelenmeyi. Seni sevdim. Bağrına bastın beni. Anam gibi. Yalnız sevgiyi
değil, coşkuyu, utancı da yaşadım sende. Sabrı, inadı, umudu da… Yaşadım seninle,
yaşadım sende…
Sana ilk merhaba dediğim günü anımsıyor musun?
O gün Filiz'e de ilk kez merhaba demiştim.
Anımsadın mı? Anımsadın mı Ankara?" (Yağcı, 1992:18)
Benzer bir yaklaşıma sayfalar sonra tekrar rastlanmaktadır. Öyle ki
Ankara'dan önceleri korkarken sonraları yaşadıklarından kaynaklı bir sevgi
hâlinin zuhur ettiğinden bahseden Sinan, Filiz ile birlikte sevgisinin bir kat daha
arttığını, korkusunun ise kalmadığını şöyle itiraf eder sır gibi sakladığı
defterinde:
"Seni anlatmak istiyorum Ankara. Sende başladı güzel gençliğim. Önceleri
korkuyordum senden. Sana merhaba demeye bile çekiniyordum. Kalabalıktın,
yapıların kocaman, yolların genişti. Süslü vitrinlerin vardı bakmaya
doyamadığım. Güzel kızların, kadınların vardı. Çeşit çeşit, uzun-kısa saçlı,
rengârenk giysili çekici, makyajlı, mini etekli… Otobüslerin, taksilerin çoktu.
Uçakların, trenlerin, gürültün, toplum polisin vardı…
Evet korkuyordum senden. Ama sevmeye de başladım, kitapçıların,
kitapların vardı. Omuz omuza yürüyen genç insanların. (…) Yollarında yürümeye
başladık kalabalık kalabalık, adım adım. Aldırmaz olduk vitrinlerine. İç çekmeyi
bıraktık kızlarına, kadınlarına. Sevdiğimizi seçtik yalnızca. Sevdik seni. Sevdim.
Filiz de sevdi. Hepimiz sevdik." (Yağcı, 1992:23)
Sinan ve Filiz hem birbirlerini hem de Ankara'yı çok seven iki gençtir.
Fakat bu sevgi Filiz'in ölmesi ile hüsrana, kırgınlığa bazen de isyana dönüşür.
Filiz ve Filiz gibi pek çok genç, 12 Mart muhtırasının ardından yaşanan siyasi
olaylar neticesinde işkence görür, hapse atılır, ölür. Ankara'nın üzerine puslu
bir hava çökerken sevgi yerini mutsuzluğa bırakır. Sevdiği kızı kaybeden Sinan
ise isyan eder ve şehrin kendisini sevenleri koruyup kollamadığını yine şehri
kişileştirerek şöyle anlatır:
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"Ey Ankara, Anadolu'nun sabırtaşlı analarının kenti.
Ağlatan dost güllerine, kanatan sevda acılarına, gülüşünle meydan
okurdun. Gülüşün nerde?
Neden aldılar gülüşünü? Neden?
Gülüşünü bağrına basan çocukların nerde? Sevmişti onlar seni. Senin
gülüşünü savunuyorlardı. Sen niçin el vermedin onlara? Niçin korktun? Sevdan
böyle miydi Ankara? Yalan mıydı gülüşün?
Üzülme. Biliyorum yalan olmadığını. Ama bir yerlerde eksiklik, bir yanlışlık
var sevgili Ankara. Basmadın bağrına çocuklarını. Onların gülüşünün boğulmasını
engellemedin!" (Yağcı, 1992:67)
Alıntıda da görüldüğü gibi Sinan, yaşanılan buhranlı günlerin şehre
sirayet ettiğini anlatırken kişileştirme yaparak şehri suçlamaktan çekinmez.
Zira dönem, siyasi bir dönüm noktası olan 12 Mart muhtırası dönemidir. Pek
çok gencin mahkûm edilmesine, işkence görmesine, gayri meşru ölümlerin
yaşanmasına sebep olan bu dönemde şehrin silueti -ilk alıntılarda olduğu gibimasumane olmaktan çıkar ve kendisine sığınan insanları korumamakla
suçlanan bir suçlu olarak tasvir edilmesine sebep olur. Artık Ankara eski, güzel
Ankara değildir. Sinan bu olaylar neticesinde kız arkadaşı olan Filiz'i kaybeder.
Artık onun için Ankara, bir zulüm şehridir:
"Ankara'yı tanıyamıyorum. Böyle değildi. Burası Ankara değil mi yoksa?
Olamaz. Bunca değişim? Uff biz de mi değiştik yoksa? Boşuna soruyorum bunu.
Değiştiğimizi biliyorum aslında. Ama, ama kabul edemediğim için görmezlikten
geliyorum doğrusu. Gözlerim de değişti mi? En çok ondan korkuyorum. Filiz yok ki
baksın gözlerime. Baksın da..." (Yağcı, 1992:79)
Filiz'i kaybettikten sonra Ankara'dan ruhen uzaklaşmaya başlayan Sinan,
zamanla sevdiği diğer kişileri de kaybeder. Ve artık şehirde tek başına kaldığını
hissederek Ankara'dan bedenen de uzaklaşması gerektiğine inanır:
"Ankara'da kalamazdım artık.
Yavuz kalmıştı Ankara'da, Ferdi kalmıştı. İkisini de sevmezdim. İkisine de
ısınamamıştım oldum olası. Güvenmiyordum zorla mı?" (Yağcı, 1992:132)
Sinan sadece Ankara'dan kaçmak istemez. Aynı zamanda Filiz'i kaybettiği
için tüm Anadolu'ya seslenir ve kendi hissettiği mutsuzluğu onların da
yaşamasını arzu ederek mekân-insan ilişkisine farklı bir açıdan yaklaşır:
"Filiz de öldü!
Dağlar ağlıyor muydu? Ağrı Dağı eridi mi?
Deli deli akıyor muydu ırmaklar? Buz tuttu mu Kızılırmak kahrından?
Rüzgâr yakıyor muydu yüzleri? Kanadı mı Ankara?
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Yas mı tutuyordu denizler? Gırtlakları tıkandı mı boğazlarında
gecekonduların?
Peki ya nasıl almışlardı haberi? Düşler mi gölgelenmişti?
Ağlasın yürekler! İstanbul, Anadolu ağlasın kahrından!" (Yağcı, 1992:182)
Görüldüğü gibi romanın başında okumaya gittiği şehir olan Ankara'yı
sevgiyle, mutlulukla, huzurla özdeşleştirerek anlatan Sinan, romanın sonuna
doğru sevdiklerini kaybettiği, mutsuz ve huzursuz olduğu bir şehir olarak
anlatır. Nitekim insan-mekân arasındaki ilişki burada ortaya çıkmaktadır.
Kişinin psikolojik durumu ve duygu dünyası nasılsa, içinde bulunduğu mekân
da o denli değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla mekânın modern romandaki
karşılığı, bireyin duygu ve düşüncelerinin önemsenmesi neticesinde mekânın
bireydeki yansıması olarak görülmektedir. Kişi olumlu bir bakış açısı ve ruha
sahipse mekân o denli hoş olacakken tam aksi bir histe ise mekânın tasviri son
derece olumsuz olacaktır. Burada roman kişisi olan Sinan'ın Ankara'yı
güzellemeler ile tasvir etmesinin sebebi şehri sevmesi, sevdikleriyle mutlu
olmasıdır. Sinan'ın elindekileri kaybetmesi ise şehre olan yakınlığını uzaklığa
çevirerek şehri terk etmeye kadar götürmektedir. Dolayısıyla insan-mekân
arasında gözle görülür bir ilişki mevcuttur.
Sonuç
Mekân, klasik romanda olay örgüsünün somutlaşması adına varlığı
dikkate alınmayan bir yapı unsuru iken modern romanda sadece olayın değil,
romanın diğer yapı unsurlarının çizim ve tanıtımında da son derece hayatî
öneme sahip bir unsur olmuştur. Modern romanda mekâna yüklenen bu önemin
başlıca sebepleri ise birey odaklı bir bakış açısının tercih edilmesi ve gerçeklik
kavramının nesnelliğinin tartışılır hâle gelmesidir. Modern romancılar kişilerin
içlerinde bulundukları ruh hâllerinin mekâna sirayet ettiğini ve onların
mekânlara yaklaşımını değiştirdiğini savunur. Bu açıdan bakacak olursak, Öner
Yağcı'nın Gökyüzüne Akan Irmak adlı romanında insan-mekân ilişkisinin son
derece açık bir şekilde ortaya konulduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki,
roman kahramanlarından ve en çok söz hakkı tanınan anlatıcı Sinan, okumak
için geldiği Ankara'yı romanın ilk sayfalarında olumlu pek çok sebepten dolayı
sevgiyle tasvir ederken romanın sonlarına doğru yaşadığı hüzün ve
olumsuzluklardan dolayı hüsran ve isyan ile betimler. Cansız bir varlık olan
şehrin / mekânın kişide bıraktığı bu izler, o kişinin yaşadıkları doğrultusunda
bakış açısını ve ruhsal durumunu tesir altında bırakır, dolayısıyla kişi de hangi
duygu ve düşünceye sahipse onunla şehre / mekâna bakmaya başlar. Netice
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itibariyle modern romanın bireyin içine, iç sesine yönelen bu durumu hem
mekân-insan bağını somutlaştırmakta hem de anlatıcı sayısı kadar algının söz
konusu olduğunu da göstermektedir.
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Orta Çağ İngiltere’sinde Dramatik Bir Sahne: Thomas
Becket’ın Ölümü ve İktidar Kavramı

Doç. Dr. Pınar ÜLGEN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

ÖZET: II.Henry, İngiltere krallığının yenilikçi krallarındandı. Henry’nin
getirdiği yeniliklerden en önemlileri hem İngiltere krallığında hem de
Normandiya dükalığında1149 yılından itibaren tartışmalı konuların ele
alınmasını kolaylaştıran “writs” adlı mahkeme emirleri sistemini getirmiş
olması ve işkence yoluyla sorgulamalar yerine jüri sistemini oluşturmasıdır.
II. Henry,
yetkisini güçlendirmek için başhakim Thomas Becket’ın
bilgeliğinden ve eğitimden yararlanmıştır. Bu arada Becket, siyasal iktidarın
dinsel iktidara boyun eğmesi gerektiği şeklindeki sistem yerine her iki
iktidarın onları meşru kılan ve Tanrı’ya dayanan ortak bir yasaya bağlılığını
savunmuştur. Dolayısıyla II. Henry, ruhban sınıfını krallık adaletine tabi
kılmaya çalışarak dokunulmazlık ayrıcalığını ihlal etmiştir. Bu duruma
Thomas Becket itiraz etmiştir. Kralla ruhban sınıfı arasındaki ilişkileri
düzenleyen ve krala geniş yetkiler veren “Clerandon Emirnamesi” Becket’in
reddine rağmen 1166’da onaylanmıştır. 1170 yılında ise krala karşı çıktığı için
öldürülmüştür. Bu olayın önemi ve oluşturduğu tepkiler, kralın pişmanlık
duymasına yol açmıştır.Böylece İngiliz kralları.Canterbury başpiskoposu
Thomas Becket (1170 yılında) cinayetiyle kiliseyi kendilerinden soğutmuş ve
Fransa’da ise kilise ile kral arasındaki ittifak siyasi istikrarın da temelini
oluşturmuştur.Bu çalışmada ise İngiltere krallığının en dramatik sahnesi
olarak kabul edilen II. Henry gibi yenilikçi bir kralın zamanında gerçekleşen
bu cinayetin önemi ve kralla ruhban sınıfı arasında oluşturduğu yeni iktidar
kavramı anlatılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Çağ, Avrupa, İngiltere, Henry II, Thomas
Becket.

A Dramatic Scene in the Medieval England: Thomas Becket's Death and
the Power Concepts
ABSTRACT: Henry II was one of the reformist kings of the kingdom of
England. The most important ones of these innovations that Henry II brought,
were introduction of the “writs”system namely court orders that simplified
the controversial subjects from 1149 both in the NormandyDuchy and
England Kingdom and creation of jury system instead of questioning through
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torture. Henry II benefited from the wisdom and training of the chief Judge
Thomas Beckett to strengthen his authority.In the meantime, Becket defended
the commitment of both powers to a common law that is legitimate and based
on Godinstead of a system in which political power is subordinated to religious
power. Therefore, II. Henry violated the privilege of immunity by trying to
subordinate the priesthood class to the justice of the kingdom.Thomas Becket
objectioned to this. “The Clerandon Decree” which regulates the relationship
between the king and the clergy and gives the king broad powers despite the
rejection of Becket was approved in 1166. He was killed in 1170, because he
opposed the king.The prominence and reaction of this incidentled to the king's
regret.Thus the British kingschilled the church with the murder of Archbishop
Canterbury Thomas Becket (1170), and in France the alliance between church
and king formed the basis for political stability.In this study, it will be tried to
explain the importance of the murder that was accepted the most dramatic
scene of the England Kingdom and was happened in the period of Henry II who
was a reformist king the new power concept between king and clergy.
KeyWords: Middle Ages, Europe, England, Henry II, Thomas Becket.

Orta Çağ İngiltere’sinin Draması: Thomas Becket
Orta Çağ İngiltere’sinde Plantagenet dönemi yeni bir İngiltere’nin
başlangıç dönemidir. Thomas Becket’ın öldürüldüğü dönem, Kral II. Henry
dönemi olup bu dönemde Fransa ile İngiltere’deki gelişmeler birbiriyle
yakından ilişkilidir. Anjou ve Plantagenet hanedanı, Fatih Wililam’ın torunu
Matilda ile Anjou kontu Geoffrey Plantagenet’in evliliğinden doğan AngloNorman bir soydu. Oğulları olan II. Henry ise Kral Stephen döneminden kalan
karışıklığa son vermişti.1
1154–1189 yıllarında Plantagenet’lerin ilk kralı olan II. Henry, güçlü ve
enerjik bir imparatordu. O, kendisinden önceki Kral Stephen’ın saltanatını
bozan kanunsuz şiddet ve anarşinin ardından yeni bir hukuk ve adalet sistemi
getirmiştir.2 II. Henry’nin egemen olduğu yerler, Fransa Kralı’nınkinden daha
genişti ve Flanders’den Pireneler’in eteklerine ulaşan Maine ve Normandiya,
1
Norman Davies, Avrupa Tarihi, (Çev. Elif Topçugil, Burcu Çığman, Kudret Emiroğlu, Suat
Kaya), İmge yay.,Ankara, 2011, s.382-383. Ayrıntılı bilgi için bkz. The Chronicle of "Benedict of
Peterborough", The Murder of Thomas Becket, Archbishop of Canterbury, 29 December 1170.
2Tennyson, Stephen’ın saltanatını şöyle açıklıyor:
“Hiçbiri oturamazken saltanatı olmayan bir saltanat
huzur içinde kalbi ile; cinayet ortak olduğunda
Doğanın yıkımında Mısır’ın vebaları gibi başarısız olmuştu
Kanla her şey”. Ayrıntılı bilgi için bkz. Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle
Ages. A.D. 1049-1294, c. V, 1882,s. 71.
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Anjou ve Aquitaine’i içine almaktaydı. Kraliçe Aquitaine’li Eleanor’un onunla
evliliği de saltanatını zenginleştirmişti; ancak bu durum, onu Fransa ile uzun
sürecek olan savaşlara dahil etti. Eleanor, rakipleri tarafından kıskanılan güçlü
bir kişilikti3 ve yaklaşık olarak 1203 yılında da öldü.4 Aslında II. Henry, Eleanor
ve Thomas Becket, bu drama oyunun bir parçası idiler.
II. Henry’nin Aquitaine’lı Eleanor ile olan evliliği dolayısıyla topraklarına
yeni fiefler eklenmişti.5 Böylece Fransa’daki feodal topraklarına Akitanya’yı da
eklemiş oldu. Amacı İngiltere’ye yeniden barış ve düzeni getirmekti. Bu nedenle
kralsız dönemde aristokrasinin elde ettiği yetkileri sınırlandırmıştı.
Derebeylikleri kontrol altına almıştı. Askeri hizmet yerine “scutage” adı verilen
yeni bir vergi sistemi başlatmış, idari sistemi yeniden düzenlemiş ve adalet
alanında reformlar yapmıştır. Daha önceden adına“centena” denilen yüz kişi ile
baronlar için krallık mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemeler, krala ihanet,
cinayet gibi suçlarla ve feodal ihtilaflarla ilgilenmiştir. Feodal hukuk, anadilleri
Fransızca olan Normandiya ve İngiltere’de derebeylik sahibi olan şövalyeler
sınıfına ait hakimlerin idaresindedir. Normandiya Fransız monarşisinin eline
geçince de “Common Law”a yani müşterek hukuka dönüşmüştür. AngloNorman hukukunun geçirdiği evrimin temelinde Roma hukukuna dayalı olan
Fransız hukuku bulunur. II. Henry ise hem İngiltere hem de Normandiya
dükalığında önemli konuların ele alındığı “Writs” yani mahkeme emirleri
sistemini oluşturmuştur. Burada işkence yoluyla sorgulamaları kaldırarak
normal kanıtlama yöntemi olarak jüri sistemini başlatmıştır.6
1155 yılında gelindiğinde ise II. Henry, Londra’ya kraliyet ayrıcalıkları
vermiştir.7II. Henry’nin İngiltere’si Hristiyan dünyanın ilk modern krallığı
olmuştur. Krala ait mülklerin kralın oğulları arasında paylaştırılması geleneği
de İngiltere’de devam etmektedir.8

3 Onun, en sevdiği cariye olan Rosamund de Clifford tarafından Tennyson’un Becket’ında
belirtildiği üzere romantiklik literatüründeki büyük figürler ve labirent göz demiriyle
zehirlendiği inancı geçmişti artık. Onun mezarında şu satırlar, yazılmıştır:
“Rosa Munda değil, işte RosaMundi mezarda yatıyor,
Kötü kokuyor ama alışık olduğun gibi kokuyor”.
Burada Gül, kademeli Gül değil, iffetli sessizlik.
Yükselen koku gül kokusu değildir”. Ayrıntılı bilgi için bkz. Philip Schaff, History of the Christian
Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294,s.71.
4 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294,s.71.
5 Walter Kirchner, Western Civilization, Barnes &Noble yay., America, 1960, s. 194.
6 Renata Pilati,”İngiltere Krallığı”, Ortaçağ-Katedraller-Şövalyeler-Şehirler, (Ed. Umberto Eco-Çev.
Leyla Tonguç Basmacı), Alfa yay., İstanbul, 2014, s.92.
7 Jacques Le Goff, Avrupa’nın Doğuşu, (Çev. Timuçin Binder), Literatür yay., İstanbul, 2008, s. 124.
8 Jacques Le Goff, Avrupa’nın Doğuşu, s. 85.
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Ancak II. Henry bu yenilikleri yaparken kilise mahkemeleri ve din
adamlarının ayrıcalıkları konusunda kararlar alınmamıştı. Dolayısıyla kraldan
yayılan hukukun üstünlüğü konusunda daha önceki dönemde I. William ya da
Fatih William tarafından ortaya konan mazeret ve din mahkemelerinin
ayrılması daha fazla tanım gerektirmekteydi.9 Onlar, suçlu din adamlarını
cezalandırmak için özel hak iddia ettiler. Ölüm cezasını alamamışlar ve nadiren
hapsedilme haklarını kullanmışlardır. Sonuç olarak, bir cinayet işleyen ve bir
kilise mahkemesinde mahkum edilen bir din adamı bunun için neredeyse
cezasız bırakılmıştı. II. Henry, tüm ülkede kurulmuş adalet meselelerinde tek
tip bir laik otoriteye sahip olmaktan endişe duyuyordu ve anarşi sırasında
kayda değer güç ve zenginlik kazanmış olan Kilise üzerinde daha fazla denetim
yapma konusunda kararlıydı. Bunlar, kralın hukuk sistemini yeniden
düzenlemesi için geçerli nedenlerdi. Kiliseyi dizginlemeye karar verdiği sırada
kendisine yardımcı olması için Canterbury başpiskoposu Thomas Becket’i seçer.
Becket, kendisini kralın tarafında gösterme konusunda hiç tereddüt etmedi.10
Zaten bunun öncesinde Kral II. Henry’ye de başpiskopos Theobald,
kendisinden sonra yerine Şansolye Thomas Becket’i çok iyi ve çalışkan bir
kişiliğe sahip olduğu için önermişti.11
Peki Thomas Becket kimdir? Thomas Becket, Orta Çağ’da İngiltere’nin en
önemli figürlerindendir. Becket’ın annesi ve babası, Doğu’da tanışmış ve
birbirlerine aşık olmuş bir çifttir. Babası, cesur haçlı ve annesi de bir Saracen
prensesi olarak görülmektedir. Annesi Matilda, Gilbert’in esaretten kaçmasına
yardım etmiş ve sonra onu tek başına İngiltere'ye kadar takip etmiştir. Sadece
iki İngiliz kelimesi olan “Londra” ve “Gilbert” kelimelerini bilerek, şehrin
sokaklarında dolaşmış ve en sonunda bir mucize ile Cheapside’de sevgilisini
bulmuş, vaftiz edilmiş ve Aziz Paul’da görkemli şekilde evlenmişlerdir. Annesi
Matilda’nın oğlunun gelecekte Canterbury’deki yükselişini görmek gibi
hayalleri vardı.12

9 Ayrıntılı bilgi için bkz. Pınar Ülgen, “Fatih William Tarafından Avrupa’nın Yeniden Dizaynı”,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(23), , Tokat, 2017, ss..67-80
10 Lidia Kyzlinkova, “Thomas Becket in Englısh Poetic Drama”, Sbornjk. Praci Filozoficke Fakult y
Brnenske Univerzity Studia Minora Facultati s Philosophicae Üniversitatis Brunensis — Brno
Studies in English 21, 1995, s.99-100.
11 Leo T. Gourde, An Annotated Translation of the Life of St. Thomas Becket by William Fitzstephen,
Loyola Üniversitesi, Chicago, 1943, s. 24.
12 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294, s.71; Thomas
Cantuariensis Archiepiscopus, “Vita Operaque Documenta Historica”, Patrologia Latina, JP Migne,
MPL 190, s. 425 vd.
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Bunun yanı sıra Becket’in Norman kökenli olması, pek çok kişi yani Giles,
Lingard, Robertson, Milman, Hook, Freeman, Reuter, Hefele vb. tarafından kabul
görmektedir. Çünkü o dönemde Londra’nın ticari avantajları yönünden bir
çekim merkezi oluşu Normandiya’dan gelen göçmenleri de etkilemişti. Lord
Lyttleton, Thierry, Campbell ve J. A. Froude, Becket’in bir Sakson olduğunu
söyler. Aslında Becket, bir soyadıdır ve Norman kadar Sakson da olabilirdi.13
Thomas Becket hakkında ilginç görüşler de vardır. Hatta modern
biyografi yazarlarından bazıları onu ikiyüzlü ve hain bazıları da kahraman ve
aziz olarak görürler. Bizim onu XII. yüzyılın şartlarında değerlendirmemiz
gerekir.14
Becket’ın eğitim hayatına gelince Surrey’deki Merton Manastırı’nda ve
Londra’daki okullarda da eğitim gördü. Daha sonraki bir dönemde Paris,
Bologna ve Auxerre üniversitelerine katıldı ve orada esas olarak hukuk eğitimi
gördü. O, bir alim değildir; aslında o, bir din ve devlet adamıydı. O, dünyada ve
kilisede kişiliğiyle iz bırakmış bir kişidir.15
Becket’ın çalışma hayatının ise yedi yılı (1155-1162) şansolyelik
göreviyle geçmiştir. O, düzen ve barış restorasyonunda kralın desteğini almış ve
adaleti düzenlenmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca dinç ve tarafsız olduğunu
belirterek kiliseye düşman olmadan krallığın çıkarlarını tercih etmiştir. Becket,
krala sadık olduğu ve Papa'ya hizmet ettiği kadar Canterbury Başpiskoposu
Teobald’ın ( 1139-1161), 1142-1161 yıllarında hizmetinde bulunmuştur. O,
atandığı göreve görkem ve ihtişam vermiştir. Ayrıca Becket, VIII. Henry’nin
emrindeki Wolsey kadar her şeye gücü yeten biriydi. Aslında kral değildi; fakat
güçlü bir karakterdi. Ayrıca Westminster meydanında kraliyet ziyafetlerine
başkanlık etmiştir. O, İngiliz ve yabancı soyluların ve genç Prens Henry’nin
eğitimini üstlendiği gibi kralın, ordunun, soyluların, din adamlarının ve halkın
da gözdesiydi.16
Daha sonra Gratian'ın kanon yasasının öğretildiği Bologna'ya
gönderilmiştir. Burada papalık mahkemesinde hassas görevlerde yer almıştır.

13 Buradaki “à” ön eki daha sonraki bir tarihte konulmuş gibi görünüyor ve kökeni de (Robertson
ve Hook’a göre) kaba bir dilde kullanılmasına dayanıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. Philip Schaff,
History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294, 1882,s. 70;John Morris, The Life
and Martyrdom of Saint Thomas Becket, Londra, 1859; James Craigie Robertson, Becket,
Archbishop of Canterbury, Londra, 1859.
14 J. A. Giles, The Life And Letters Of Thomas a Becket, Londra, 1846, s. 11-12; The Annals of Roger
de Hoveden, (Çev. Henry T. Riley), c. 2, Londra, 1853.
15 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294,s.71.
16 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294,s. 72; The Church
Historians of England, c. IV, Kısım 2, (Çev. Joseph Stevenson). Londra, 1856, ss. 465-7, 478-81.
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Daha sonra da 1154 yılında başdiyakoz olmuştur. Ve de reform taraftarı olarak
sonuna kadar savaşmıştır.17
Anlaşıldığı üzere Becket’ın popüler ve etkileyici bir karaktere sahip
olduğu ilk zamanlardan itibaren belliydi. Şansölye, bizzat bir evlilik ittifakını
müzakere ederdi. Bu görev kapsamında iki yüz şövalye, rahip yer alırken
festival için yeni kıyafetler, saha sporları için köpek ve kuşlar bulunurdu.
Kasalar ve sandıklar, şansölyenin parasını ve hediyelerini içeriyordu. Thomas
Becket’a göre bazı yarışlar ve dövüşler, Londra halkının XII. yüzyılda askeri
hazırlık ve zafer kazanmak için yaptığı faaliyetlerdir.18 Hatta bu töreni gören
Fransızlar, “Şansölyesi böyle bir eyalette seyahat eden İngiltere’nin kim bilir
kralı ne kadar muhteşem olmalı!” diye bağırmışlardır.19
Ancak barışı sürdürme çabalarına rağmen, Fransa ve İngiltere arasında
savaş çıktığında Becket, yedi yüz şövalyenin başında liderlik yaptı. Daha sonra
İngiltere’ye zafer kazanarak geri döndü. Eulogistlerinden20 biri olan Edward
Grim, bu konuda şöyle bir yorum yapıyor: “Güçlü bir asker cesedinin başında
yaptığı katliamı, ıssızlığı kim söyleyebilir? Şatolara saldırdı, kasabaları ve
şehirleri yaktı yıktı. Evleri ve çiftlikleri acımasızca yaktı ve hiçbir zaman
efendinin otoritesine karşı ayaklanmalara en ufak bir merhamet bile
göstermedi. Böylesi bir zulüm, Haçlı tarihinde görülen dindarlık ve sadakayla
alakalı olan Ortaçağ anlayışlarıyla oldukça uyumluydu.21
II. Henry, tüm bu özelliklerini de göz önünde bulundurarak monarşik
yetkisini güçlendirmek için 1162’den itibaren Canterbury başpiskoposu
Başhakim Thomas Becket’la çalışmaya başlar. Becket, ilahiyat doktrini ve beşeri
bilimler alanında yetiştirdiği bilgili bilim adamlarını çevresine toplar. Becket’ın
sekreteri de Paris’te Petrus Abelardus’tan ders almış olan Salisbury’li John idi.
En ünlü eseri olan Policraticus’a göre (Devlet Adamının Kitabı), toplum,
Cicero’nun düşüncelerine benzer olarak “concordia ordinum” yani tüm
üyelerinin yasalar ve hukuk konusunda fikir birliğine varması demektir.
Salisbury’li John, İncil’in teokratik algısından yola çıkarak prensin rahiplerden
daha alt seviyede olduğu düşüncesi dolayısıyla siyasal iktidarın dinsel iktidara
17 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294,s.71.
18 Alessandra Rizzi, “Orta Çağ’da Bayramlar, Oyunlar, Törenler”, Orta Çağ-Katedraller-ŞövalyelerŞehirler, (Ed. Umberto Eco-Çev. Leyla Tonguç Basmacı), Alfa yay., İstanbul, 2014, s. 256.
19 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294, ,S. 72.
20 Eulogist, methiyeci anlamındadır.
21 Philip Schaff, History of the Christian Church, The Middle Ages. A.D. 1049-1294, s.72; Edward
Grim in Vita S. Thomae, Cantuariensis Archepiscopi et Martyris, (Ed. in James Robertson), Materials
for the Life of Thomas Becket, c. II, Rolls Series, Londra, 1875-1885.
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boyun eğmesi durumunu biraz daha esnek tutmuştur. Her iki iktidarın onları
meşru kılan Tanrı’dan kaynaklanan ortak bir yasaya bağlılığı konusunu
vurgulamıştır. Buradaki kilit nokta Cicero, Seneca, Kilise babaları ve Romalı
hukukçuların metinlerinin temelinde din adamı ya da seküler olan prensibin
yüceltilmesidir. Bedenlerin klavuzu olan prens, ruhların klavuzuna boyun
eğmelidir. Ama ruhların klavuzu “kilisenin zorbası haline geldiği zaman ona
isyan etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla kilise düzeninin üstünlüğü de ilahi
düzen tarafından yumuşatılmış olur.22
Bu görüşlerle birlikte II. Henry, kilise üzerindeki krallık otoritesini
arttırma çalışmalarına başlar. Bunun için de ilk olarak 1164 yılında kraliyet
yetkisini din adamlarının ve kilisenin yetkisinin üzerinde tutmak için Clarendon
anayasasını ilan etmiştir.23 Suç işleyen ruhaniler, bir ruhani mahkeme
tarafından cezalandırılmış ve de ruhanilerin temyiz için Roma’ya başvurma
hakları kısıtlanmıştır.24
Bunu kabul etmeyen Thomas Becket şöyle demiştir:
“Onunla iken Theobald’a hizmet ettim
Şansolye iken Kral Henr’ye hizmet ettim
Artık onun değilim ve Kiliseye hizmet etmeliyim”25
Aslında II. Henry, ruhban sınıfını krallık adaletine tabi kılmaya
çalıştığında, dokunulmazlık ayrıcalığını ihlal ettiği zaman monarşiyi
güçlendirme projesinde ona destek olan Becket, bu nokta da ona itiraz etmiştir.
Ayrıca mutlak krallığın tehdidi altındaki kilisenin ayrıcalıklarını ortadan
kaldırıp ruhban sınıfına vergiler getiren Clarendon Emirnamesini onaylamayı
reddeder. Ardından Becket, Fransa’ya sürgüne gider. Burada Papa III.
Alexander’ın desteğini alır. Krala geniş yetki tanıyan bu emirname, 1166 yılında
bu itirazlara rağmen onaylanır.26
1166 yılında başpiskoposa yazılan bir mektupta Salisbury’li John,
Becket’in daha önce Gilbert’in ve Londra’nın piskoposluğundan aldığı düşmanca
konuşmalarından birisini aşağıdaki terimlerle yorumlamış ve Becket’ın
sadakatini de dile getirmeye çalışmıştır::27

22 Renata Pilati, “İngiltere Krallığı”, Orta Çağ-Katedraller-Şövalyeler-Şehirler, s.93.
23 Walter Kirchner, Western Civilization, Barnes &Noble yay., America, 1960, s. 194.
24 Hermann Kinder-Werner Hilgemann, Dünya Tarihi Atlası, c. I, Odtü yay., Ankara, 2006, s. 161.
25 Herbert Thurston, “Thomas Becket”,The Catholic Enyclopedia, c. XIV, The Encyclopedia yay.,
New York, 1913, s.677.
26 Renata Pilati, “İngiltere Krallığı”, Orta Çağ-Katedraller-Şövalyeler-Şehirler, s.92
27 J. A. Giles, The Life and Letters of Thomas a Becket, s. 109.
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“Efendinizin yükselişine saygı gösterme konusunda cesaret ettiği
yalanlara gelince, onlar pek de umrumda değil. Onda ben de vardım ve hepsinde
onu gördüm. Senin aday gösterilmendeki memnuniyetini dile getirmeyen tek
kişiydi. Ancak öyle ki, sizin efendiliğinizi görmek konusunda en önde gelenler
arasındaydı. Yine de yakın bir zamanda hırsının fark edilmesinden dolayı
utanmıştı. O zaman onun gizli niyetleri ne olursa olsun, (bu Tanrı’nın bildiği
gibi), oyu sizin lehinize veren ilk seçmenlerden biriydi ve seçimden övgüyle
bahsettiği en yüksek sesdi.”
Ancak 1000'li yılların sonundan itibaren Batı Avrupa'da papalık ve laik
yöneticiler arasında bazı çatışmalar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu tarz sorunlar,
Kilisenin yüksek rütbeli dini liderleri atama hakkını savunan Papa VII. Gregory
tarafından yönetilmişti. Ancak bu durum, bu tür atamalara hakim olan ve
onlardan büyük ekonomik avantajlar elde eden laik otoriteleri memnun etmedi.
Tekrardan atama tartışması başladı. Benzer mücadeleler, Batı Avrupa’nın diğer
bölgelerinde de ortaya çıktı. Bu çatışmalardan biri de II. Henry (1154-89) ve
Thomas Becket (1118-70) arasında geçendi. Sonunda Papa III. Alexander’ın
yaptığı bir anlaşma sayesinde Becket, 1170 yılında geri döndü.28
İşte bu gelgitli drama sahnesinde Tennyson’un Becket ile ilgili
versiyonunda Henry, Becket ve Eleanor eşit derecede etkileyici figürler olarak
görülüyor. Burada aslında çatışmanın yanlış olduğu üçünün de bir bütün olduğu
arka planda anlatılmaya çalışılıyor. İşte bu diyaloglardan bir tanesi:
Bunu dünyayı yapan adama söyleyeyim Ve ayrıca kendini kiliseye adamış olan adama.
Karmaşıklığı düşünün, farklılıktan zevk alın.
Korku, Tanrı aşkına, tam sözlerin.
Yaşayan suya çizgiler çizebileceğini düşünüyor musun?
Birlikte bir ilerleme dünyası yapabiliriz.
Aramızda, insan doğamızın üç çeşidi ile,
Sen ve Becket ve ben, biz olabiliriz
Tam ileriye uzanıyor”.29
Ama dönünce her şeye rağmen Thomas Becket’a karşı tavır alındı.
Thomas Becket yaşadığı sürece Kral II. Henry’e huzur yoktu. Bu nedenle
Becket’ın öldürülmesine karar verildi. Bazı şövalyeler bunun için
28 Selections From the Sources of History , (Ed. Charles W. Colby), Longmans, Green, and Co., New
York, 1899, s. 56–59
29 Lidia Kyzlinkova, “Thomas Becket in Englısh Poetic Drama”, Sbornjk. Praci Filozoficke Fakult
y Brnenske Univerzity Studia Minora Facultati s Philosophicae Üniversitatis Brunensis S 1 — Brno
Studies in English 21, s.99.
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görevlendirilmişti. Thomas Becket’ın evine gittiler. Ona kralın adını sordular.
Ancak O, konuşmayı reddetti. Bunun üzerine şövalyeler ona “sen hayatın
tehlikede olduğu için böyle davranıyorsun” dediklerinde de şöyle cevap verdi:
“Beni kendi evimde öldürmeye geldiniz. Bu duruma benden daha hazır
olamazsınız. Beni boş yere tehdit ediyorsunuz. İngiltere’deki tüm kılıçlar
başımın üstünde iken beni Tanrı’ya itaatimden dolayı tehdit edemezsiniz. Size
meydan okuyorum” dedi. Daha sonra kiliseye zorla götürüldü. Ancak Becket,
onlara dönerek kilise kapılarının açık bırakılmasını emretti: “Burası bir dua evi,
herkes girebilir” diyerek yine cesaret gösterdi. Ardından bu şövalyelerle
arasında şöyle bir diyalog gelişti.
Becket: “Orada onları yok etmeyeceğim. ”.
Şövalyeler: “ Öyleyse öleceksin, Hak ettiğini al. ”
Becket:“ Hazırım, ”dedi,“ Rabbim için ölmek, benim kanımda ancak Kilise,
özgürlük ve barış sağlayabilir” dedi. Ve Yüce Tanrı adına diyerek dindar,
düşünceli ve soylu bir şekilde mücadeleye girişti.
Aslında dünyayı reddettiği için, onu ezmek isteyen bu dünya, onu
bilmeden yüceltmişti. Sonra Becket, mücadele sırasında kafasına ikinci bir
darbe daha aldı; ama yine de sağlam durdu. Üçüncü darbede, dizlerinin üzerine
oturmuş ve dirseklere kapanmış, kendisini yaşayan bir kurban olarak sunmuş
ve düşük bir sesle “İsa’nın adı ve Kilise’nin korunması için ölümü benimsemeye
hazırım” demiştir. Sonra üçüncü şövalye kılıcıyla son darbeyi vurmuş ve aldığı
yara ile Kilise’nin yüzeyi, onun kanıyla boyanmış oldu. Dördüncü şövalye ise
herhangi bir müdahalede bulunulmasını engelledi. Beşinci şövalye ise beynini
ve kanını kaldırımın üzerine serpiştirerek, başkalarına seslenerek: “Uzaklaşalım
şövalyeler; Artık akmayacak ”dedi. Becket, en çok inancına hayatını veren şehit
olarak resmedilmiştir. Canterbury Katedrali’nin kaldırım taşları buna şahit
olmuştur. Becket’i öldüren şövalyeler, iblislerin rolünü üstlenmiştir. “Şeytan’ın
suç ortağı” olarak tanımlanmışlardır.30 Ancak Becket, onu ölümle tehdit ettikleri
zaman bile “Tanrı Kilisesi için ölümü kabul edeceğim” demiş; “fakat sizi
Tanrı’nın adına karşı uyarıyorum, arkadaşlarımın hiçbirine zarar
vermeyeceksin” şeklinde de uyarı da bulunmuştur.31
Ancak bu dramatik hikayenin en acı taraflarından birisi de daha küçükken
annesinin Becket’ın şehit olacağını rüyasında görmüş olmasıdır. Rüyasında yeni
30
Makıng
Visual
31
Makıng
Visual

Natalie
The Martyr: The Liturgical Persona of Saint Thomas Becket
Imagery, University of Illinois at Urbana‐Champaign, 2011, s.10
Natalie
The Martyr: The Liturgical Persona of Saint Thomas Becket
Imagery, s.10
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gelenlerden birinin paltosuyla mahalle kilisesini kapattığını gece boyunca
gördü. Onların nerde olduğunu bilmeyen iyi adam, “Lütfen, Belki de onlardan
birinin bu kilisenin ve köyün bir gün efendisi olacağını ifade eder.Kendisini
hayal gücüne hayran bırakan figür, Canterbury’nin gelecekteki başpiskoposu ve
şehit olan Thomas Becket'ti.32
Şehit olmasıyla da Orta Çağın en popüler azizi haline gelmiştir.33 Kraliyet
ailesinin 4 şövalyesi tarafından kendi katedralinde Londra’daki doğumundan
cinayetine kadar onun tarihiyle kendisi hakkında çok sayıda efsaneler ve
tutkulu hikayeler, belgeler, özel mektuplar ve tüm Latin Kilisesindeki
yazışmaların yanı sıra altı veya yedi çağdaş biyografi bulunmaktadır. Ama
hayatında romantik efsaneler ve teolojik tartışmalar da vardır. Onun zamanında
Gilbert Foliot gibi sert rakipler, Herbert Bosham gibi abartılı hayranlar da
vardı.34
Ölümünden sonra Westminster’daki konsilde Thomas Becket adı azizler
listesinde yerini almış ve de 29 Aralık tarihi “St. Thomas of Canterbury festivali”
olarak kabul edilmiştir.II. Henry, çok pişman olmuş ve Becket’ın ölümünden
sonra 3 gün boyunca odasına kapanmış ve sonra da “Ne yazık ki bir hiç oldu”
demiştir. Bunun üzerinde katillerin tutuklanmasını emretmiştir. Bundan
sonraki süreçte artık bu tarz olayların yaşanmasını engellemek amaçlı Papa’ya
barış teklifinde bulunmuştur.12 Temmuz 1174 yılında onun mezarına gitmiş ve
af dilemiştir.
Genel olarak bakıldığında Thomas Becket cinayeti, tek bir duruma
odaklanan en uygun şekilde “Katedralde Cinayet” olarak adlandırılan bir drama
olarak görülmüştür. Ama aslında bundan daha fazla yankı uyandırmıştır. İngiliz
tarihinin en tanınmış şehitlerinden biri olan Thomas Becket, ülkenin en
karmaşık zamanında yeni kralın adalet yönetimini destekleme konusunda ona
güç vermiştir. 35 Ayrıca Becket, bazı kayıtlarda öncelikle pastoral dönemin bir
simgesi olarak tasvir edilmiştir.36

32 John Morris, The Life and Martyrdom of Saint Thomas Becket, Londra-New York, 1885, s. 2.
33 The Golden Legend or Lives of the Saints, ( Haz. Cenova Başpiskoposu Jacobus de Voragine),
1275, 1470, 1483. (Ed. F.S. Ellis), Temple Classics, 1900.
34J. A. Giles, The Life and Letters of Thomas a Becket, s. 11-12.
35 Lidia Kyzlinkova, “Thomas Becket in Englısh Poetic Drama”, Sbornjk. Praci Filozoficke Fakult y
Brnenske Univerzity Studia Minora Facultati s Philosophicae Üniversitatis Brunensis S 1 — Brno
Studies in English 21, s.97-107.
36Alyce Jordan, “Thomas Becket in the windows of Sens and Chartres: The
Saint as Church
Reformer and the Monarchic Conscience,”
Arizona State Üniversitesi, 2006.
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İngiltere kralları bu cinayetle kiliseyi kendilerinden soğutmuşlardı. Buna
karşılık Fransa’da kilise ile kral arasındaki ittifak, siyasi istikrarın temelini
oluşturacaktı.37
Tarihte ilk defa ortaya çıkan “Inter Christianos” yani papalığa itaat
ederken Hristiyanlar arasında şehit olma kavramının en ilginç örneğini Katolik
inancını İngiltere kralı II. Henry’ye karşı korurken ölen Canterbury
başpiskoposu Thomas Becket oluşturmuştur. İmparatorlukla papalık
arasındaki mücadele en şiddetli dönemini yani dinsel atamalar mücadelesini
1122 yılında Worms antlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Bu sırada azizlik ideali de
değişmeye başlar. Sonraki süreçte artık barışçıl şehitler kavramı ortaya
çıkmıştır. Kutsal topraklarda Kathar ve Albigen heretiklerine karşı yürütülen
Haçlı seferleri yeni bir azizlik modelinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu
durum, kilisenin giderek daha merkezi ve hiyerarşik bir yapıya sahip olmasını
sağlamıştır.38
SONUÇ
Sonuç olarak, bu dönemlerde Papa III. Alexander’ın iktidardaki aşırılıkları
sırasında papalık hiyerarşisi, İngiltere kralı üzerinde Almanya kralı üzerinde
olduğundan daha büyük bir zafer kazanmış oldu Thomas Becket ya da Thomas
à Becket ya da Canterbury’li Aziz Thomas, XII. yüzyılın en önemli tarih figürü
olan Papa III. Alexander ve Friedrich Barbarossa’ya çok daha yakındı.
Dolayısıyla yaşantısıyla ve fikirleriyle İngiltere tarihinin en önemli ve de
heyecan verici figürü haline gelmiştir. Barış, bu dönemde güçlüler tarafından
dayatılan bir durumdu. Yani bir nevi Tanrı’nın barışı, kralın barışı olarak
algılanmaktaydı. Ayrıca barış, kralların kendi iktidarlarını da güçlendiriyordu.39
Kısacası Thomas Becket, Kral II. Henry’nin en büyük pişmanlığı idi. Ayrıca
Becket, Papalık hiyerarşisinin bir şehidi ve kahramanı idi. Ama saf Hristiyanlığın
kahramanı değildi.
Becket’ın en çok kullandığı ifade ise şuydu:
“Emrimi Onurlandırın”.

37 Jacques Le Goff, Avrupa’nın Doğuşu, s. 86.
38 Pierluigi Licciardello, “Azizlerin Hayat Öyküleri”, Orta Çağ-Katedraller-Şövalyeler-Şehirler, s.
526.
39 Jacques Le Goff, Avrupa’nın Doğuşu, s. 54.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(23), ,
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ÖZET: Selçuklu Devleti, Oğuzların Kınık boyuna mensup kişilerce XI.
Asrın birinci yarısında Nişabur merkezli olarak kurulmuş bir Türk-İslam
devletidir. Kurulduktan kısa bir müddet sonra sınırlarını daha da genişleterek
Horasan, İran ve Irak gibi birçok sahanın neredeyse tümüne hâkim olan bu
devlet, Orta Çağ’ın en büyük imparatorluklarından birisi haline gelmiştir. Bu
hale gelmesinde, devletin benimsediği ve sağlam temellere oturttuğu hemen
her alandaki (askerî, sivil vs.) teşkilat yapısının önemi şüphesiz çok büyüktür.
Ancak kabul edilmelidir ki bu teşkilat yapısı tek bir kaynaktan beslenmiş ve
bir anda oluşmuş değildir. Uzun bir zaman diliminde yerleşmiş ve daha sonra
diğer Türk-İslam devletlerine (Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları,
Anadolu Selçukluları, Memlûkler, Eyyûbiler vs.) de örnek teşkil etmiş olan söz
konusu teşkilatlanma, kaynağını aslında İslamiyet öncesinde kurulmuş Türk
devletleri teşkilatından ve özellikle Selçuklu İmparatorluğu’nun hâkim olduğu
sahada önceden yerleşmiş bulunan İslam-Sâsâni sentezli bir devlet
teşkilatından almıştır. Bu iki kaynaktan ilkine ait teşkilât unsurları, İslam
öncesi Türk devlet geleneğini devam ettiren ve Selçukluların da menşeini
oluşturan Oğuzlar başta olmak üzere Selçuklular ile siyasi ve askerî alanda
yoğun temaslarda bulunmuş olan Karahanlılar vasıtasıyla; ikincisi ise,
Abbasîler, Samanîler ve Gazneliler –özellikle de Gazneliler Devleti’nden
ayrılarak Selçuklu hizmetine giren devlet adamları- aracılığıyla Selçuklulara
intikal etmiştir. Bu durumda hem Selçuklu İmparatorluğu’na bağlı olarak
kurulan Türk siyasî teşekküllerinin (Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları
vs.) hem de daha sonradan farklı sahalarda kurulmuş diğer Türk siyasi
teşekküllerinin (Eyyûbiler, Memlûkler, Osmanlılar vs.) devlet teşkilatlarını
doğru bir şekilde anlamak ve değerlendirmek için öncelikle Selçuklu
İmparatorluğu teşkilatının nasıl oluştuğunun ve hangi kaynaklardan
beslendiğinin bilinmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada da bu
mevzu üzerinde durulmuş ve bir fikir ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Oğuzlar, Selçuklular, Gazneliler, Sâsânîler,
Eyyûbîler, İran, Orta Çağ.
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An Analysis on the Resources of Great Seljuk State
Organization
ABSTRACT: Seljuk Empire was a Turkish-Islamic State established by
Kınık tribe of Oghuzs, in the first half of 11th century and the centre of the state
was Khorasan. Soon after establishing the state, its borders were expanded
and the Empire started to rule various regions including Iran, Iraq, Syria and
Kerman; the state became one of the biggest and most significant empire of the
Middle Age. Each organizational structure of the state was proficiently planned
and built on solid basis (military, non-governmental organizations etc.), which
had significant contribution to the success of the Empire. On the other hand, it
should be noted that this organizational structure didn’t come out of nowhere
and one single resource wasn’t sufficient for forming such strong
organizations. This organization, which was planned and formed in a long time
and served as a model for the other Turkish-Islam states (Kerman Seljuks,
Syrian Seljuks, Anatolian Seljuks, Mamelukes, Ayyubids etc.) was originally
resourced from pre-Islamic Turkish States organizations, especially from
Islamic-Sassanian synthesized state organization, which had settled in the
region that was later dominated by Seljuk Empire. The organizational
elements of the first resource mentioned above were inherited through
Karakhanids, which had close political and military relations with Oghuzs
which was the origin of Seljuks, and had continued the pre-Islamic Turkish
State tradition. Organizational elements of the second resource were inherited
through statesmen started serving Seljuks after departing from Abbasids,
Samanids and especially Ghaznavids. In this case, in order to correctly and
completely understand and evaluate state organizations of Turkish political
organizations established as a part of Seljuks (Kirman Seljuks, Syrian Seljuks
etc.) and other Turkish political organizations (Mamelukes, Ayyubids,
Ottoman Empire etc.) established after that period in different areas, it is
crucially necessary to know how was the Seljuk Empire organization formed
and which resources did it use. In this study, this topic is taken into
consideration and an analysis is carried out.
Key Words: Oghuzs, Seljuks, Ghaznavids, Sassanians, Ayyubids, Iran,
Middle Age.

Giriş
Selçuklular, Oğuzlar’ın Üçok koluna bağlı boylardan birisi olan Kınık
boyuna mensup bir Türk hanedanıdır. X. Asrın ikinci yarısına kadar Oğuz Yabgu
Devleti’ne bağlı bir şekilde bulunan bu hanedanın üyeleri, çeşitli sebeplerle bu
devletten ayrılarak Selçuk Bey liderliğinde Cend bölgesine gelmişlerdir. Burada
İslâmiyet’i kabul ederek gayrimüslim Oğuzlar’a karşı başarılı bir mücadele
veren Selçuklular, zamanla Maveraünnehir bölgesine inerek Karahanlılar ile
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Samânîler arasında vuku bulan mücadelelere dâhil olmuşlardır. Hanedanlığın
devletlerarası arenada kendini göstermeye başladığı bu zamandan az sonra
Selçuk Bey’in ölümü (1007) üzerine, liderliği oğullarından birisi olan Arslan
Yabgu üstlenmiştir. Ancak onun da 1025 yılında Gazneli Mahmud tarafından
Kalincar kalesine hapsedilmesi ve bir müddet sonra vuku bulan ölümünün
(1032) ardından, liderlik Selçuklu Devleti’nin asıl kurucuları olan Çağrı ve
Tuğrul Beyler ile onların amcaları Musa Yabgu’ya geçmiştir. Kınık boyu
mensupları, bu üç Türk başbuğu zamanında, siyasî şartların zorlaması ve geçim
kaynaklarının temelini oluşturan hayvanları için gerekli otlak alanlarına sahip
olmamaları gibi nedenlerle, Ceyhun nehrini aşarak güney-batıya, yani o sırada
Gazneliler Devleti’nin hâkim olduğu Horasan bölgesine geçmişlerdir (1035).
Mezkûr bölgeye gelen Selçuklu liderleri, 1035 (Nesa Savaşı), 1038 (Serahs
Savaşı) ve 1040 (Dandanakan Savaşı) yıllarında Gazneliler’e karşı kazandıkları
savaşlar sonrasında Nişabûr merkezli Selçuklu Devleti’ni kurmuş ve lider olarak
kabul ettikleri Tuğrul Bey’i bu yeni devletin başına geçirmişlerdir.
Kısa bir zaman dilimi içerisinde kendi devletlerini kuran Selçuklular,
zamanla sınırlarını genişleterek farklı coğrafyalarda farklı siyasî unsurlara
egemenliklerini kabul ettirmek suretiyle devletlerini Orta Çağ’ın en büyük
imparatorluklarından birisi haline getirmişlerdir. Bununla birlikte mezkûr
çağda hüküm sürmüş herhangi bir devletin ayakta kalabilmesi ve hâkim olduğu
bölgeleri nizamlı bir şekilde idare edebilmesi için gerekli olan bir devlet
teşkilâtına sahip olmuşlardır.
Kaynağını daha baskın olmak üzere İslâmî gelenekler içerisinde
harmanlanmış olan Sâsânî devlet teşkilâtından ve kısmen de eski Türk devlet
geleneğinden alan Büyük Selçuklu devlet teşkilâtı, aynı hanedana mensup
kişiler tarafından Irak, Suriye-Filistin, Kirman ve Anadolu’da kurulmuş olan
Selçuklu siyasî teşekküllerine de intikal etmiştir. Söz konusu teşkilât, ayrıca
Selçuklular’a bağlı olarak kurulan beylikler ve atabeyliklere hatta Harezmşahlar
başta olmak üzere Eyyûbî, Memlûk ve Osmanlı devletlerinin teşkilâtına da
örnek teşkil etmiştir.1 İşte bu noktada üzerinde durulacak olan asıl mevzu,
1Özgür Tokan, Bartın Üniversitesi/Edebiyat Fakültesi,otokan@gmail.com.
M. Fuad Köprülü, “Harezmşahlar”, İA, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), C. V, s. 276, 278-280; M. Fuad
Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Yayına Hazırlayan: Orhan Köprülü,
(2. Baskı), Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s. 46- 47, 51 vd. (Bu eser bundan sonra BMOMT olarak
verilmiştir); M. Fuad Köprülü, “Orta Zaman Türk Hukukî Müesseseleri (İslâm Amme Hukukundan
Ayrı Bir Türk Amme Hukuku Yok mudur?)”, Belleten, C. II, (Nisan 1938), TTK, Ankara 1938, s. 63;
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, (4. Baskı), TTK, 1988, s. 19, 59, 138;
İbrahim Kafesoğlu, “Selçuklular”, İA, MEB, İstanbul 1980, C. X, s. 400; Coşkun Alptekin, “Selçuklu
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mezkûr siyasî unsurlara örnek teşkil etmiş olan Büyük Selçuklu devlet
teşkilâtının kaynaklarının tespiti ve bu kaynaklara ait teşkilât unsurların
Selçuklular’a kadar nasıl ulaştığıdır. Zira bu konunun açığa kavuşturulması söz
konusu Türk-İslam siyasî teşekküllerinin devlet teşkilatlarını daha iyi
anlamamıza imkân sağlayacaktır.
A. Eski Türk Devlet Teşkilâtı
Büyük Selçuklu devlet teşkilâtının -özellikle de sivil idare teşkilatınınkaynaklarından en baskını, çeşitli aracılar vasıtasıyla Selçuklular dönemine
kadar intikal etmiş olan Sâsânî devlet teşkilâtıdır. Bununla birlikte Selçuklular,
devlet teşkilâtlarını oluştururken kendilerinden önce hüküm sürmüş Türk
devletleri teşkilatı ve geleneğine dair unsurları da tamamıyla bir tarafa
bırakmamışlardır. Taşıyıcıları olan Oğuzlar, Karahanlılar ve Gazneliler
tarafından Selçuklular’a aktarılan bu unsurların bazıları, söz konusu Selçuklu
teşkilâtının oluşumunda pek çok kolaylık sağlamış, ancak zamanla
kaybolmuştur.2 Bazıları ise bizzat bu teşkilât içerisinde birtakım değişimler
geçirmek suretiyle varlığını devam ettirmiştir.
Devletinin Askerî Teşkilâtının Eyyübi Devleti Askeri Teşkilâtına Tesiri”, Belleten, C. LIV/ S. 209,
(Nisan 1990), TTK, Ankara 1990, s. 118- 119; Coşkun Alptekin, DımaşkAtabegliği –Tog Teginliler, Fatih Yayınevi, İstanbul 1985, s. 161-164; Coşkun Alptekin, “Büyük Selçuklular”, DGBİT, Ed. H. D.
Yıldız, İstanbul 1992, C. VII, s. 184; Coşkun Alptekin, “Irak Selçukluları”, DGBİT, Ed. H. D. Yıldız,
İstanbul 1992, C. VII, s. 336; M. Çağatay Uluçay, İlk Müslüman Türk Devletleri, (3. Baskı), MEB,
İstanbul 1977, s. 125, 133-134; Aydın Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Vezîrlik”, TAD,
C. V/ S. 8-9, Ankara 1967, s. 75-187, 81-82; Yaşar Yücel, “Anadolu Beyliklerinde Devlet Teşkilâtı
ve Toplum Hayatı”, Belleten, C. LIV/ S. 210, (Ağustos 1990), Ankara 1990, s. 810; Erdoğan Merçil,
“Kirman Selçukluları”, DGBİT, Ed. H. D. Yıldız, İstanbul 1992, C. VII, s. 277 vd.; Erdoğan Merçil,
Kirman Selçukluları, (1. Baskı), Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1980, s. 230. Selçuklu devlet
teşkilâtı hususunda değerli çalışmaları bulunan Lambton, yukarıda verdiğimiz kaynaklara ek
olarak, Selçuklular zamanındaki birçok kurumun, terminolojide bazı değişmeler olmasına
rağmen, 20. Yüzyıla kadar kendi varlığını devam ettirmiş olduğunu belirtmiştir bkz. Ann K. S.
Lambton, “The Internal Structure of The Saljuq Empire”, The Cambridge History of Iran, Ed. J. A.
Boyle, C. V, Cambridge 1968, s. 203.
2Eski Türk devlet ve geleneğine ait olup, Selçuklularca da devam ettirilen teşkilât unsurları, genel
itibariyle Oğuzlar ve kısmen de Karahanlılar ve Gazneliler vasıtasıyla Selçuklular’a aktarılmıştır.
Bu başlık altında Oğuzlar tarafından Selçuklular’a aktarılmış olan teşkilât unsurlarına verilecek
örnekler, Oğuzlar’ın aracılık rolünü açıkça gösterecektir. Ancak Karahanlılar ve Gazneliler
tarafından hangi teşkilât unsurlarının Selçuklular’a aktarıldığını tespit etmek güçtür. Bununla
birlikte Köprülü, Gazneliler ile Karahanlılar’ın da, Eftalit (Akhun), Gök-Türkler ve Uygurlar gibi
eski Türk devletlerinin an’anelerini taşıyıp, bunları Selçuklular’a intikal ettirdiklerini
kaydetmiştir (Köprülü, “Orta Zaman Türk Hukukî Müesseseleri”, s. 61; Köprülü, BMOMT, s. 4647.). Köprülü bu kaydında oldukça haklı gözükmektedir. Zira Selçuklular, Maveraünnehir’e ve
Horasan’a geçtiklerinde Karahanlılar ve Gazneliler ile sürekli etkileşim içerisinde olmuşlardır. Bu
bakımdan özellikle dış tesirlere rağmen eski Türk devlet geleneğinden hiçbir zaman kopmamış,
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Yukarıdaki yargı doğrultusunda verilebilecek ilk örnek, Asya Hun
İmparatorluğu zamanından itibaren mevcut olduğu bilinen ve hükümdar ile üst
düzey devlet görevlilerinin katılarak devlete dair meseleleri görüşüp karara
bağladıkları Toy ya da Kurultay ismiyle anılan bir tür devlet meclisidir.3 Zira bu
devlet meclisi, Reşîdeddîn’in kaydettiği Kenkâc4 ya da Oğuzlar ve Kıpçaklar’daki
şekli olan Kengeş5 ismiyle Selçuklularca da bir müddet devam ettirilmiştir.
Selçuklulardaki varlığını, devletin henüz kurulmamış olduğu bir zamandan,
Selçuk Bey’in hayatta olduğu bir dönemden itibaren takip edebildiğimiz
Kengeşlere: 1) Selçuk Bey’in Cend’e geldikten sonra önemli adamlarıyla birlikte
yaptığı ve İslâmiyet’in kabul edilip edilmeyeceği hususunda kararların alındığı
toplantı, 2) Nesa savaşı (1035) sonrası Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa yabgu
liderliğinde oluşturulmuş, hanedanın önde gelenleri, yaşlıları, önemli
komutanları ve büyük ihtimalle kâtipler, tercümanlar ile Gazneliler’e gönderilen
Danişmend-i Buharî başta olmak üzere elçilerin de yer aldığı, konusunu
kazanılan zafere dair değerlendirmeler ile Gazneliler’e karşı izlenecek siyasetin
oluşturduğu toplantı, 3) Serahs zaferi (1038) sonrası, yine bir önceki maddede
verdiğimiz Selçuklu büyüklerinin dâhil olduğu ve savaş sonrası
değerlendirmelerin yapıldığı, ayrıca ele geçirilen yerlerin taksimatının yapıldığı
toplantı, 4) Dandanakan savaşı (1040) öncesi Serahs’ta yapılan ve Gazneliler’e
karşı savaşılıp savaşılmayacağına dair kararların alındığı toplantı, 5)
Dandanakan’da kazanılan zafer sonrası oluşturulan, eski Türk geleneği gereği
ülkenin hanedan üyeleri arasındaki taksimatının yapıldığı toplantı ve sair

eski Türk devlet teşkilâtına dair hemen her türlü unsuru kendi teşkilâtında gördüğümüz
Karahanlılar’ın (bu konuda tafsilatlı bilgi için ayrıca bkz. Reşat Genç, Karahanlı Devlet Teşkilâtı,
TTK, Anakara 2002.), Selçuklular’a eski Türk devlet ve geleneğinden bir takım unsurları aktarmış
oldukları rahatlıkla söylenilebilir.
3Eski Türkler’deki Kurultaylar için bakınız: Bahaeddin Ögel, “Devlet Meclisi ve Kurultay”, Türkler,
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, C. II, s. 874 vd.; Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı 13. Yüzyıl Sonlarına Kadar-, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1982, s. 73-108; İbrahim Kafesoğlu,
Türk Bozkır Kültürü, TKAE (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü), Ankara 1987, s. 47-51; İbrahim
Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, (27. Basım), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2007, s. 259- 263; Salim Koca,
“Eski Türklerde Bayram ve Festivaller”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, C. II, s. 51
vd.; Salim Koca, Türk Kültürünün Temelleri I-II, Ankara 2006, C. II, s. 78-79; Masao Mori, “Kuzey
Asya’daki Eski Bozkır Devletlerinin Teşkilâtı”, İÜEFD (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi), C. IX, 1978, s. 220.
4Reşîdeddîn Fazlullah, İbn-i İmâdüddevle Ebû’l-Fazl b. Ebû’l-Hayr Hemedânî, Camiü’t-Tevarih,
(Selçuklu Devleti), Çev: Erkan Göksu-H. Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2010, s. 84.
5Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı, 103-104; Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyet Mefkuresi Tarihi,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 2005, s. 137.
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toplantılar örnek olarak gösterilebilirler.6 Genel itibariyle olağanüstü hallerde
oluşturulmuş bu toplantıları, eski Türk devletlerindeki, üyelerinin merkeze
uzak yerlerde bulunması sebebiyle her istenildiğinde toplanamayan Kurultay
yerine, ülke işlerini görüşmek ve hızlı bir şekilde karara bağlamak üzere
toplanan Ayukı (Hükümet)7 toplantılarına benzetmek de mümkündür. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken husus, her ne şekilde ve her ne isimde olursa
olsun en eski Türk siyasî teşekküllerinden beri süre gelip Selçuklularca da
devam ettirilen bir devlet meclisi ya da hükümet sisteminin var olduğu ve bu
sistemin, Nişabûr merkezli olmak üzere devletlerini kurdukları sırada
Selçukluların benimsemeye başladıkları yeni hükümet sistemiyle, yani Dîvân-ı
Âlâ ile birçok benzerliğinin bulunduğu, hatta neredeyse aynı olduğudur.
Nitekim her iki sistemin üyelerini de devletin ileri gelenleri oluşturmuş, her iki
sistemde de devlete dair meseleler görüşülüp karara bağlanmıştır. Bu bakımdan
Kengeş müessesesinin, yeni müessese (Dîvân-ı Âlâ)’nin özümsenmesi ve
zorlanılmadan uygulamaya konulması hususunda Selçuklulara büyük
kolaylıklar sağladığını ileri sürmek gayet tabiidir.
Eski Türk devletlerinden kalan unsurlara verilebilecek ikinci örnek de
Tuğrâ geleneğidir. Tuğrâ’nın, bilhassa devlete ait resmî belgeler üzerinde
bulunan ve üzerinde bulunduğu belgenin sultan tarafından onaylandığını
gösteren bir tür sembol, mühür veya imza olduğu söylenilebilir. Esasen
Türkler’e has olan bu mefhum, Oğuzlar’dan Kınık boyuna, dolayısıyla
Selçuklular’a, Selçuklular vasıtasıyla da diğer Türk-İslâm devletlerine intikal
etmiştir.

6Selçuk Bey döneminden sonra yapılan kengeş toplantıları, bütün olarak her kaynakta
geçmemiştir. Bu yüzden verilen toplantılar için işaret edilen eserlere ayrı ayrı bakınız: Beyhakî,
Ebu’l-Fazl Muhammed b. El-Hasan, Tarîh-i Beyhakî, Neşr: ‘Azîzûllah Alizâde, (Çap-ı Dovvom=
3.Baskı) İntişarat-ı Firdevsî, Tahran 1389, s. 443, 507, 575- 576; Bundarî, Zubdetun-Nusra ve
Nuhbatül-Usra (Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi), Çev: Kıvameddin Burslan, TTK, Ankara 1999,
s. 5; Zahîreddîn Nişâbûrî, Selçûknâme, Tashih ve Nşr: Mirzâ İsmail ‘Afşâr-Muhammed Ramazânî,
İntişârat-ı Esâtîr, Tahran 1390, s. 17-18; Ravendî, Rahat-üs-Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr I-II, Trc. Ahmed
Ateş, (2. Baskı), TTK, Ankara 1999, C. I, s. 101-102; Reşîdeddîn Fazlullah, İbn-i İmâdüddevle Ebû’lFazl b. Ebû’l-Hayr Hemedânî, Camiü’t-Tevarih, (Selçuklu Devleti), Çev: Erkan Göksu-H. Hüseyin
Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2010, s. 92-94; Ebu’l-Ferec, İbn el-İbrî Bar Hebraeus Grigorius,
Abû’l-Farac Tarihi I- II, Çev: Ö. Rıza Doğrul, TTK, Ankara 1945 (I. Cilt)- 1950 (II. Cilt), C. I, s. 293;
Mîrhând, Mîr Muhammed b. Seyyîd Burhâneddîn Havendşâh, Târîh-i Ravzatü’s-Safâ I-XI, Çap-ı
Pîrûz, Tahran 1339 Hş, C. IV, s. 236-237; M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi I
–Kuruluş Devri-, (4. Baskı), TTK, Ankara 2011, s. 221 vd., 285-287, 356-361; Alptekin, “Büyük
Selçuklular”, s. 101-104; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, (2. Baskı),
Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969, s. 43, 61, 66-67.
7Ayukı için bkz. Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 264-269.
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Tuğrâ, başlangıçta Türklere özgü hâkimiyet alameti olan ve eski Türk
destanlarında da yer alan ‘ok ve yaydan ibaret iken, sonradan şekilsel ve
içeriksel olarak bazı değişimler geçirmiştir.8 Ancak geçirmiş olduğu değişimlere
rağmen yine de varlığını devam ettirmiştir. Bununla birlikte Selçukluların Türkİslâm dünyasına soktuğu tuğrâ, bir taraftan resmî belgeler ile hükümdarlık
alâmetlerinden olan meskûkât, çetr ve sair maddeler üzerinde bir sembol olarak
yerini almışken9 diğer taraftan yeni hükümet sisteminin bir parçası olup
devletin iç ve dış işlerine dair işleri görmekle sorumlu tutulan Dîvan-ı İnşâ’ya da
ismini vermiş, hatta ismini vermekle de kalmayıp bizzat kendi ismiyle anılan
Dîvân-ı tuğrâ şeklinde yeni bir büronun ortaya çıkmasına amil olmuştur.
Konuya temas eden Selçuklu tarihçilerinden Turan da, sadece bu durumun bile
eski Türk tesirinin ehemmiyetini göstermek bakımından oldukça kayda değer
olduğunu haklı olarak belirtmiştir.10 Köprülü ise, yine aynı noktaya işaret
ederek, sonrasında: “Doğrudan doğruya Türk menşeinden gelen ve Büyük
Selçuklu’dan sonra bütün İslâm âleminde yayılan Türk devlet müesseseleri,
umumiyetle zannolunduğundan çok fazla ve çok mühimdir.” şeklinde bir ifade
kullanmış ve yine eski Türk tesirini vurgulamıştır.11
Büyük Selçuklu askerî, idarî ve hatta malî teşkilâtında, eski Türkler’e
mahsus olan bazı unvan, terim ve lakapların yer almış olması, dikkat edilmesi
gereken diğer bir husustur. Bu cümleden olarak Selçuklularca da devam
ettirilen ve önemli devlet adamlarının kullanmış olduğu Agıcı, Sü-başı, Atabeg,
Yabgu, Tegin, İnanç, Bilge, Cufga gibi unvan ve terimleri sıralamak
mümkündür.12 Ancak bununla birlikte sıralanan bu unvan ve terimlerden
8 Özgür Tokan, “XI. Asırda Selçuklularda Tuğrâ”, Çeşm-i Cihan, C. III/ S. 1, (Yaz 2016), s. 2-19.
9Kirmânî, Efdalü’d-Dîn Ebû’l-Hamîd Ahmed, Bedayiü’l-Ezmân fî Vekâi Kirmân, Nşr: Mehadî
Beyânî, Çaphâne-i Danişgâh, Tahran 1326, s. 10. George C. Miles, “The Numismatic History of
Rayy”, Numismatic Studies: 2, The American Numismatic Society, Newyork 1938, s. 196-207;
Coşkun Alptekin, Selçuklu Paraları, (SAD’dan ayrı basım), Güven Matbaası, Ankara 1971, s. 435591, 443- 447, 468- 475 vd.; Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Hükümdarlık Alâmetleri, TTK, Ankara
2007, s. 103-104.
10Osman Turan, “Türkler ve İslâmiyet”, AÜDTCFD, C. IV/ S. 1-5, (1945-1946), s. 480.
11Köprülü, BMOMT, s. 47.
12Sıralamış olduğumuz unvan ve terimlerin Türkçe oldukları, hangi teşkilât alanında
kullanıldıkları ile anlamları hakkında bilgi edinmek ve Selçuklularca kullanılışı, Selçuklularda
kullanıldığını gösteren örnekler için bakınız: Abdülkadir Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarîAskerî Unvan ve Terimler, TDAV, İstanbul 1988, s. 8, 17, 48, 66, 72-73, 93; Sadettin Gömeç, “Kök
Türkçe Yazılı Belgelerde Yer Alan Unvanlar”, ED, C. XII/ S. 36, Ankara 2002, s. 927-946, 930- 945;
H. Şirin User, “ Eski Türkçe’de Bazı Unvanların Yapısı Üzerine”, Bilig, C. XXXIX, (Güz 2006), s. 219238, 221-222, 225; Ahmet Caferoğlu, “Uygurlarda Hukuk ve Maliye Istılahları”, TM, C. IV, İstanbul
1934, s. 1-43, 21; Koca, Türk Kültürünün Temelleri, II, s. 84; Turan, Vesikalar, s. 20, 74; Turan, Türk
Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi, s. 138; Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, s. 49, 56;
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bazıları asıl anlamını ve önemini koruyarak varlığını devam ettirmişken, bir
kısmı zamanla tamamen terk edilmiş, bir kısmı ise asıl anlamını yitirerek farklı
kelimelerle kaynaşmış ve yeni ıstılâhlar meydana getirmiştir. Örneğin kökeni
Gök-Türkler’e kadar inen Atabeglik müessesesine13 ismini vermiş olan Atabeg
unvanı eski anlam ve ehemmiyetini koruyarak Selçuklular zamanında devam
etmiştir. Buna karşılık Asya Hunları’ndan itibaren var olduğu belirtilen14 Yabgu
ile hazinedâr manâsına gelip15 Tuğrul Bey ile Sultan Alp Arslan dönemlerinde
de varlığına tesadüf ettiğimiz16 Agıcı gibi idarî ve malî sahalarda kullanılan
terimler zamanla kaybolmuş; umumiyetle hükümdar çocuklarına ve prenslere
verilen Tegin17 unvanı ise, Gumeş-tegin ıstılâhında18 olduğu gibi başka
kelimelerle kaynaşıp eski anlamını ve içeriğini yitirmiş gözükmektedir. Buna
rağmen yine de mezkûr unvan ve terimlerin Selçuklularca kullanılmış olması,
Selçuklu devlet teşkilâtının, eski Türk devlet teşkilâtına ait unsurlardan
tamamıyla bağımsız olmadığını, bilakis onlarla iç içe devam etmiş olduğunu
açıkça göstermektedir.
İslamiyet öncesinde hüküm sürmüş Türk devletlerinin idari
teşkilatlanmalarında sık sık tesadüf ettiğimiz ikili teşkilatı da, eski Türk devlet
ananelerinden olup Selçuklu devlet teşkilatına intikal eden unsurlardan saymak
mümkündür. Nitekim İslamiyet öncesi Türk devletlerindeki Doğu-Batı, KuzeyGüney, Bozok-Üçok gibi isimlerle iki kola ayrılan ve gerçekte bir tarafın diğer
tarafa tâbi olarak ülke yönetiminde yer aldığı bu idarî yapılanmayı19 Selçuklular
zamanında da zaman zaman görmekteyiz. Esasen Selçuklu devleti kurulmadan
önce, Kınık boyu içerisinde Ülke hanedanın ortak malıdır şeklindeki eski bir
İbrahim Kafesoğlu, Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul
2014, s. 91; Kafesoğlu, “Selçuklular”, s. 398; Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) –Tarihleri, Boy
Teşkilâtı, Destanları-, (İlavelerle 3. Baskı), Ana Yayınları, İstanbul 1980, s. 52-53. Bu unvan ve
terimlerin Selçuklular döneminde kullanıldığını gösteren örnekler için ayrıca Bundarî, Ravendî,
Ebu’l Ferec gibi müelliflerin eserlerindeki fihristleri takip ediniz.
13Kafesoğlu, “Selçuklular”, s. 399. Burada şunu belirtmeliyiz ki, Alptekin, Kafesoğlu’nun aksine,
Selçuklular’ın Atabeylik müessesesini eski Türkler’den aldıklarına dair herhangi bir kayıtın
olmadığını belirtmiştir (Coşkun Alptekin, “ Atabeg”, DİA, C. IV, s. 38-40, 38.).
14Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 56.
15Caferoğlu, “Uygurlar’da Hukuk ve Maliye Istılahları”, s. 21; Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarîAskerî Unvan ve Terimler, s. 66.
16Ravendî, Râhatü’s-Sudûr, C. I, s. 96, 115.
17Donuk, Eski Türk Devletlerinde İdarî-Askerî Unvan ve Terimler, s. 48.
18Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetnâme’sinde Gumaş-tegin (Gümüştegin) kelimesi, “sınır memurları”
anlamında bir ıstılah olarak yer almıştır bakınız: Nizamü’l-Mülk, Ebû Ali Hasan b. İshak et-Tusî,
Siyâset-nâme, Çev: M. Altay Köymen, TTK, Ankara 1999, s. 67; Nizamü’l-Mülk, Siyâset-nâme, Çev:
M. Taha Ayar, (IV. Baskı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2012, s. 133.
19Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 271 vd.
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Türk ananesinin gereği olarak ortaya çıkan kollektif bir idare tarzı (Musa Yabgu,
Çağrı ve Tuğrul Bey liderliklerinde) göze çarpsa da,20 devlet kurulduktan sonra
oluşturulan idare tarzı, söz konusu ikili teşkilâta verilebilecek ilk örnektir.
Nitekim devlet kurulduktan sonra hutbelerde melikü’l-mülûk lakabını kullanan
Çağrı Bey, kendisininkinden hukukî ve siyasî açıdan daha üstün olan bir lakabı,
sultanu’l-mu’azzam21 lakabını kullanan ve tek hükümdar tanınan Tuğrul Bey’e
tâbi olmak suretiyle, devletin Merv merkezli kısmını idare etmiş, hatta komşu
devletler (Örneğin Karahanlılar ve Gazneliler) ile bizzat anlaşmalar
yapabilmiştir.22 Bu idare tarzına; bir takım tâbilik şartlarını yerine getirerek
amcası Tuğrul Bey adına ülkenin doğu kısmını idare eden Alp Arslan’ın meliklik
dönemi idaresi23 ve yine amcası Sultan Sencer’in izni ve kendisini affı
sonrasında devletin Irak kısmını idare eden Mahmud b. Muhammed Tapar’ın
idare dönemi de örnek olarak verilebilir.
Selçuklu devri devlet teşkilâtına dair çalışmaları olan ilim adamlarından
bazıları, Selçuklu devlet teşkilâtının kaynağını, tamamıyla Sâsânîler’den ilk
İslâm devletlerine (Emevîler ve Abbâsîler) ve onlar vasıtasıyla da, İslâmî
gelenekler çerçevesinde harmanlanarak, Samânîler ile Gazneliler’e intikal eden
bir teşkilât sistemine dayandırmak istemişlerdir.24 Esasen bu teşkilât sisteminin
20Beyhakî, Tarîh-i Beyhakî, s. 426, 445. Selçuklular’dan Gazneliler’e gönderilen ilk mektubun giriş
kısmında Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yabgu’nun isimleri geçmiştir. Yani mektup, bu üç lider
tarafından gönderilmiştir ve üçlü bir yönetim tarzı söz konusudur. Ayrıca bu yöndeki fikri, Nesa
Savaşı sonrasında Gazneliler’e gönderilen bir elçilik heyetinde, mezkûr Türk başbuğlarını
temsilen üç ayrı elçinin bulunmuş olması da doğrular. İşaret edilen sayfalara bkz.
21Söz konusu lakaplar için bkz. İbnü’l-Esîr, İzzeddîn Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Cezerî, elKâmil fî’t-Târîh (el-Kâmil Fî’t-Târîh Tercümesi)I-X, Trc: Ahmet Ağırakça, Beşir Eryarsoy ve
diğerleri), Hikmet Neşriyat, İstanbul 2008, C. VIII, s. 81-82.
22M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi III –Alp Arslan ve Zamanı-, (5. Baskı),
TTK, Ankara 2011, s. 4- 5.
23Ortaçağ İslâm veya Türk- İslâm devletlerinde, herhangi bir siyasî teşekkülün, bir diğer devlete
veya imparatorluğa bağlı olduğunu gösteren bazı şartlar oluşmuştur. Buna göre örneğin tâbi olan
siyasî teşekkül, vassallık statüsünde ise, tâbi olduğu devlet veya imparatorluğun hükümdarı adına
hutbe okutmuş veya para bastırmıştır (Geniş bilgi için bkz. Köymen, Alp Arslan ve Zamanı, s. 59
vd., 77, 79). Sultan Alp Arslan da, meliklik döneminde, amcası Sultan Tuğrul’a söz konusu tâbilik
şartlarını yerine getirmek suretiyle imparatorluğun doğu kısmını idare etmiştir. Onun tâbilik
statüsünü, bastırdığı paralarda görmek mümkündür. Zira o, bastırdığı paraların bir yüzünde önce
dönemin halifesinin, sonra Sultan Tuğrul’un isim ve unvanını, diğer yüzünde ise kendi isim ve
unvanını kullanmıştır ( Bkz. Alptekin, Selçuklu Paraları, s. 469).
24Abbas İkbal, Vezâret der ‘Ahd-i Selâtîn-i Bozorg-u Selcûkî, Nşr: Muhammed Takî DanişpejuhYahya Zoka, İntişârât-ı Danişgâh-ı Tahran, Tahran 1338 Hş., s. 18-19. İkbal burada daha da ileri
giderek, Maveraünnehr’e gelip Samânîler ve Gazneliler teşkilâtını almadan önce, Selçuklular’ın
herhangi bir idarî tecrübeden yoksun olmuş olduklarını ileri sürmüştür. Horst ise, Selçuklu ve
Harezmşahlar teşkilâtının oluşumuna değinirken, bu teşkilâtları eski Türk devletleri teşkilâtından
tamamen bağımsız olarak ela almış (Heribert Horst, Die Staatsverwaltung Der Grosselguqen Und
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Selçuklu devlet teşkilâtı içerisinde çok baskın olduğu tarafımızca da kabul
edilmektedir. Ancak yukarıda verdiğimiz örnekler, “Selçuklu devlet teşkilâtının,
eski Türk devletleri teşkilâtından bağımsız olarak, tamamen dış tesirler altında
oluşmuş olduğu” yönündeki bir savın ne kadar asılsız olduğunu açıkça
göstermektedir.
B. Sâsânî Devlet Teşkilâtı
Sâsânîler ile Türkler IV. Yüzyıldan itibaren temas halinde olmuşlardır.25
Bu yüzden mezkûr yüzyıldan itibaren, iki taraf arasında diğer hususlarda
olabileceği gibi, devlet teşkilâtı bakımından da herhangi bir etkileşimin olmuş
olması çok muhtemeldir. Ancak bu dönemde söz konusu etkileşime dâhil olan
herhangi bir unsuru tespit etmek ve bunun muhtelif Türk devletleri aracılığıyla
Selçuklular’a intikal ettiğini ileri sürmek oldukça zordur. Bununla birlikte şurası
kesindir ki Sâsânî devlet teşkilâtına ait birçok unsur, çeşitli aracılar yoluyla
Selçuklular dönemine kadar gelmiş ve Selçuklu devlet teşkilâtı içerisine
girmiştir. Bu noktaya temas edilecektir; ancak burada Sâsânî devlet teşkilâtının
oluşumunda hangi medeniyetlerin tesirli olmuş olabileceği hususunu kısaca
olsa da değerlendirmek ve tespit etmek gerekmektedir. Zira bu, bir zamanlar
Roma İmparatorluğu ile bu imparatorluk parçalandıktan sonra ortaya çıkan
Bizans (Doğu Roma)’ı ve bilhassa Hz. Ömer dönemi (634-644)’nden başlamak
üzere İslâm dünyasını tesiri altında bırakmış olan Sâsânî devlet teşkilâtının
oluşumunu, ayrıca herhangi bir devletin teşkilât kaynağı araştırılırken ne denli
bir teferruata ihtiyaç duyulduğu gerçeğini anlamak için oldukça önemlidir.26
Horazamsahs 1038-1231,Weisbaden 1964, s. 1-3.), hatta Horst’un bu tutumu Köymen tarafından
da eleştirilmiştir (M. Altay Köymen, “Selçuklu Devri Türk Tarihi Araştırmaları II”, TAD, C. II/ S. 23, (1964), s. 306.
25İran coğrafyası ile Türkler’in temaslarını daha eski tarihlere indirmek mümkündür. Ancak söz
konusu coğrafyada hüküm sürmüş olan Sâsânîler ile Türkler’in temaslarını 4. Yüzyıldan itibaren
takip edebilmekteyiz bkz. Şerif Baştav, “Attila’nın hayatı ve Ölümü”, TKD, C. I, TKAE, (Kasım 1962),
s. 34; A. Nimet Kurat, Türk Kavimleri ve Devletleri, (2. Baskı), Murat Kitabevi Yayınları, Ankara
1992, s. 17; Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, s. 72 vd.
26Sâsânîler’in Roma İmparatorluğu, Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu ve İslâm dünyası
üzerinde tesirleri olduğuna dair bilgiler ve bu tesirlere verilebilecek örnekler için bakınız:
Mâverdî, Ali b. Muhammed b. Habîb Ebi’l-Hasanı’l-Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, Çev: Ali Şafak,
Bedir Yayınevi, İstanbul 1976, s. 226; Corci Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi I-II, Çev. Nejdet Gök,
İletişim Yayınları, İstanbul 2009 (I)- 2012 (II), C. I, s. 162-163; H. A. R. Gibb, “İslâmiyet’in İlk
Devirlerinde Hükûmet Müessesesinin Tekâmülü”, Çev. H. G. Yurdaydın, AÜİFD, C. V/ S. 1, Ankara
1956, s. 199; Köprülü, BMOMT, s. 56, 181-184, 187-188; V. V. Barthold, İslâm Medeniyeti Tarihi,
Başlangıç, izahlar ve düzeltmeler: M. Fuad Köprülü, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1940, s. 154- 155;
V. V. Barthold, Müslüman Kültürü, Çev: M. F. Karakaya, Ayrıntı Yayınşarı, İstanbul 2013, s. 40-41;
Bahriye Üçok, İslâm Tarihi –Emeviler, Abbasiler-, (2. Baskı), MEB, Ankara 1983, s. 134-136; Nasır
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Sâsânî devlet teşkilâtının, sadece Persler tarafından oluşturulmadığı ve
bir anda ortaya çıkmadığı aşikârdır. Nitekim Sâsânî millî kültürünün ve bu arada
devlet teşkilâtının oluşumunda her ne kadar devletin kurucusu Erdeşir b.
Babek’in büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekilmişse de,27 diğer taraftan bu
uygarlığın kökeni, haklı olarak, kendinden önceki Asur, Babil ve uygarlığının
temelini büyük oranda Mısırlılardan almış olduğu belirtilen Yunanlar’a isnad
edilmiştir.28 Bu doğrultuda düşünülecek olursa, herhangi bir sahada olabileceği
gibi, Sâsânî devlet teşkilâtının da tamamen Perslere mal edilemeyeceği
ortadadır. Bununla birlikte, böyle bir yaklaşım, bizlere Sâsânî uygarlığı ve devlet
teşkilâtının sadece dış tesirler altında oluşturulmuş olduğu yönündeki bir
kanıyı da vermemelidir. Şimdi, her ne şekilde olursa olsun, ortaya çıkmış olan
Sâsânî devlet teşkilâtından ne gibi unsurların, hangi aracılarla Selçuklular’a
aktarıldığı konusuna gelebiliriz.
Sâsânî devlet teşkilâtına dair unsurların Selçuklular’a kadar ulaşmasında,
başlıca Emevîler, Abbâsîler, Samânîler ve Gazneliler aracı olmuştur. Zira Hz.
Ömer döneminde İslâm dünyasına girmeye başlayan Sâsânî devlet teşkilâtı
unsurları, sonradan Emevîlerin ve özellikle de Abbâsîlerin devlet teşkilâtına
nüfuz etmiştir.29 Bu iki devlet zamanında İslâmî gelenekler çerçevesinde
Niray, “Sâsâni İmparatorluğu’nun Devlet Yapısı Üzerine Bir İnceleme”, Muğla Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. V, (Güz 2001), s. 68; Uzunçarşılı, Medhal, s. 1, 6; Ziya Kazıcı, İslâm
Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, (5. Baskı), MÜİF Yayınları, İstanbul 2003, s. 141.
27Mesudî, Murûc ez-Zeheb (Altın Bozkırlar), Çev: Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul 2004, s.
138- 39; A. Emanuel Christensen, L’Iran sous les sassanides (İrân der Zemân-i Sâsânîyân), Frsça
Trc. Reşîd Yasemî, İntişârât-ı Zerîn, Tahran 1387 Hş., s. 121.
28Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, I, s. 43.Sâsânîler üzerinde Roma ve Hint tesirinden de söz
edilmiştir; ancak bu tesirlerin daha çok bilim, sanat vs. sahalarda olduğu anlaşılmaktadır. Bakınız:
Barthold, Müslüman Kültürü, s. 27, 47; N’urullah Kisâî, “İran (Eğitim ve Öğretim)”, DİA, C. XXII, s.
427-428; Christensen, L’Iran sous les sassanides, s. 239.
29Müslümanların İran’a ilk askerî harekâtı halife Hz. Ebû Bekr döneminde başlamıştır (O. Gazi
Özgüdenli, “İran -Tarih, Fethinden Safavîler’e Kadar-”, DİA, C. XXII, s. 395; Komisyon, “Hz. Ebû Bekr
Dönemi”, DGBİT, İstanbul 1992, C. II, s. 47 vd.). Ancak Sâsânî devlet teşkilâtının bu dönemde İslâm
dünyasına girip girmediği, girdiyse bile hangi teşkilât unsurlarının girdiği açık değildir. Bununla
birlikte söz konusu teşkilâta dair unsurların Hz. Ömer devrinde İslâm dünyasına nüfuz etmeğe
başladığı aşikârdır. Bunun en açık örneği ise dîvânlardır (İbn Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b.
Haldun, Mukaddime I-II, Haz: Süleyman Uludağ, (4. Basım), Dergah Yayınları, İstanbul 2005, C. I,
s. 493; Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, C. I, s. 161). Emevîler döneminde de İslâm dünyası
üzerindeki tesirini devam ettirmiş olan Sâsânî devlet teşkilâtı, özellikle Abbâsîler döneminde
nüfuzunu arttırmıştır. Zira Emevîler dönemindeki Arap milliyetçiliğine karşı çıkan ve Abbâsîler
yanında yer alarak, Abbâsîler Devleti’nin kuruluşunda büyük rol üstlenen İran asıllı devlet
adamları, bu devletin bürokrasisini ele geçirmiş ve eski Sâsânî teşkilâtını neredeyse bütünüyle bu
devlete empoze etmişlerdir (Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, C. II, s. 207; Carl Brockelmann,
İslâm Ulusları ve Devletleri Tarihi, Çev: Neşet Çağatay, TTK, Ankara 1992, s. 83-86; J. H. Kramers,
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yoğrulmuş olan bu unsurlar, daha sonra Abbâsîler aracılığıyla Samânîler’e,
Samânîler yoluyla Gazneliler’e, en sonunda ise bilhassa mezkûr son iki devlet
aracılığıyla Selçuklular’a intikal etmiştir.30 Ancak unutulmamalıdır ki,
Selçuklular’a intikal etmiş olan İslâm-Sâsânî sentezli bu devlet teşkilâtı
unsurları, tek başına Selçuklu devlet teşkilâtını meydana getirmiş değildir.
Gerçekte Selçuklu devlet teşkilâtı, söz konusu bu İslam-Sâsânî sentezli devlet
teşkilatı ile eski Türk devlet teşkilâtından kalan unsurların kaynaşmasından
oluşmuştur.31
Sâsânî devlet teşkilâtının Selçuklular’a kadar gelmesinde aracılık etmiş
olan devletler yanında, dikkate alınması gereken mühim bir unsur da Sâsânî
devlet teşkilâtı ile bu teşkilâtın İslâmî gelenekler içinde yoğrulmuş halini iyi
bilen ve bu teşkilât sistemini Selçuklu Devleti’nde uygulamaya koyan İran asıllı
devlet adamlarıdır. Söz konusu devlet adamları, bilhassa Selçuklular Horasan’a
geçtikten sonra Selçuklu hizmetine girip bürokratik görevlerde yer almış ve eski
Sâsânî teşkilâtını Selçuklu Devleti içerisinde uygulamaya başlamışlardır. Bu
devlet adamlarına başta Selçuklular’ın iş göstereni olarak tanımlanan ve Gazneli
Mahmud zamanında devlet teşkilâtı hususunda tecrübeler kazanmış olan Ebu’lKasım Büjcânî (Büjgânî)32 olmak üzere birçok örnek verilebilir. Zira istisnalar

Mirza Bala, “İran (Tarihi ve Etnografik Bakış)”, İA, MEB, İstanbul 1966, s. 1017; Özgüdenli, “İran
(Tarih, Fethinden Safavîler’e Kadar)”, s. 396-397).
30İkbal, Vezâret, s. 18; Kafesoğlu, “Selçuklular”, s. 398; M. Fuad Köprülü, Türkiye Tarihi (Anadolu
İstilâsına Kadar Türkler), Haz: M. Hanefi Palabıyık, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 126-127;
Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Vezîrlik”, s. 81-82; Aydın Usta, Şamanizmden
Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni –Samâniler Devleti (874-1005)-, (1. Baskı), Yeditepe
Yayınevi, İstanbul 2007, s. 345, 347; M. Hanefi Palabıyık, “Gazneliler Devleti’nde Teşkilat ve
Kültür”, Yeni Türkiye, C. XLV, (Mayıs-Haziran 2002), s. 35; Uzunçarşılı, Medhal, s. XII; Köprülü,
BMOMT, s. 45.
31Agacanov da bu noktaya işaret ederek, Selçuklu İmparatorluğu’nun, müesseseler bakımından,
Samânîler ve Gazneliler gibi devletlerin tam kopyası olarak görülemeyeceğine dikkat çekmiştir
(S. Grigoreviç Agacanov, Selçuklular, Çev: E. N. Necef- A. R. Annaberdiyev, Ötüken Neşriyat,
İstanbul 2006, s. 160.). Lambton ise, Selçuklular’ın etkisiyle eski kurumların yeni bir anlam
kazandığını ve onların (çeşitli unsurlarla Selçuklular’a kadar ulaşan) İran mirasına yeni kıymet
unsurları eklediğini belirtmiştir (Lambton, “The Internal Structure of The Saljuq Empire”, s. 203.).
32Akîlî, Seyfeddîn Hacî b. Nizâm, Âsaru’l- Vüzerâ, Tashih ve Telif: Mîr Celâleddîn Hüseynî Urmevî,
Çaphâne-i Danişgâh, Tahran 1337 Hş., s. 203-204. Söz konusu zat Sultan Tuğrul’un vezîrlerinden
birisidir ve Köymen de bu vezîrin Selçuklu devletinin teşkili ve tanziminde büyük roller
oynadığını dile getirmiştir (Köymen, Kuruluş Devri, s. 365-366). Mezkûr vezîrin ismi temel
kaynaklarda “Bujkân”, “Bujgânî”, “Buzcânî” gibi şekillerde geçmiştir (Ravendî, Râhatü’s-Sudûr, C.
I, s. 96; Hamdullah Müstevfî, Hamdullah b. Ebî Bekr b. Ahmed b. Nasr Müstevfî-yi Kazvinî, Târîh-i
Güzîde, Neşr: Abdulhüseyin Nevayi, İntişarat-ı Emîr Kebîr, Tahran 1387 Hş,, s. 428; Reşîdeddîn
Fazlullah, Camiü’t-Tevarih, s. 109). Araştırma eserlerde ise daha çok “Buzgânî” ve “Bujgân”
şeklinde geçer (bkz. Harold Bowen, “Bazı Erken Dönem Selçuklu Vezirleri Hakkında Notlar”, Çev:

200

Büyük Selçuklu Devlet Teşkilâtının Beslendiği Kaynaklara Dair Bir İnceleme

haricinde Selçuklu bürokratik teşkilâtında yer alan sivil devlet erkânını
genellikle İran asıllı devlet adamları oluşturmuştur. Bu devlet adamlarından en
öne çıkan ise, birçok ilim adamının Selçuklu devlet teşkilâtını kendisine mal
etmeye çalıştığı, Sultan Alp Arslan ile Melikşah dönemlerinin ünlü vezîri
Nizâmü’l-Mülk’tür.33
Yukarıda Sâsânî devlet teşkilâtına ait unsurların Selçuklular’a kadar hangi
aracılar yoluyla geldiği ve Selçuklu devlet teşkilâtına nasıl nüfuz ettiği
açıklanmıştır. O halde geriye kalan tek mesele, Sâsânî devlet teşkilâtından hangi
unsurların Selçuklular’a kadar gelip, Selçuklu teşkilâtına nüfuz ettiğidir.
Muhakkak ki bu unsurlar fazladır; ancak makul görüleceği üzere bu unsurların
hepsini tespit etmek ve bu sınırlı çalışmada ele almak pek mümkün değildir. Bu
yüzden, Selçuklu teşkilatlanmasında Sâsânî tesirinin ne denli kuvvetli olduğunu
gösteren iki önemli örneği vermekle yetineceğiz. Bu örneklerden birincisi
Selçuklu sivil idaresinin, yani devletin beyni diyebileceğimiz hükümet
sisteminin kaynağını teşkil eden dîvân müessesesidir. Bu müessese Hz. Ömer
döneminde İslâm dünyasına girmiş34 ve yukarıda değindiğimiz aracılar yoluyla
Selçuklular’a intikal etmiştir. Esasen Selçuklular’ın devlet meselelerini görüşüp
karara bağladıkları kengeş isminde bir müesseselerinin olduğu ve bu
müessesenin Dandanakan savaşı sonrasına kadar, onlar tarafından devam
ettirilmiş olduğunu bir önceki başlıkta vermiştik. Ancak devlet sınırlarının
genişlemesi ve buna bağlı olarak işlerin artması vs. nedenlerden dolayı daha
geniş, daha işlevsel ve daha sistemli bir hükümet sistemine ihtiyaç duyulduğu
anlaşılmaktadır ki, zamanla kengeş müessesesinin yerini, daha geniş bir
kadroya ve daha gelişmiş bir yapıya sahip olan Dîvân-ı Âlâ (Büyük Dîvân)
almıştır. Verilecek ikinci örnek ise, umumiyetle bu dîvâna başkanlık etmiş olan
devlet adamlarının unvanlarına istinaden ortaya çıkmış vezîrlik kurumudur. Bu
Mustafa Alican, TOD, C. VIII, (Eylül-Aralık 2010), İzmir 2010, s. 141; İkbal, Vezâret, s. 18; Taneri,
“Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Vezîrlik”, s. 83).
33Bundarî, Zubdetu’n-Nusra, (Trk. Çev. Burslan), (Houtsma’nın önsözüne bkz.), X; Avfî, Lübab elBâb, 64; İbnü’l-Adîm, Bugyetü’t-Taleb fî Târîh-i Haleb, s. 41; Akîlî, Âsaru’l- Vüzerâ,207; Alptekin, “
Büyük Selçuklular”, 184; Berthold Spuler, “Doğuda Hilafet’in Çöküşü: Selçuklular ve Halefleri”,
(Çev. Hamdi Aktaş), İslâm Kültür ve MedeniyetiI-II (The Cambridge History of İslâm’ın çevirisi),
Hikmet Yay., İstanbul 1988 (I)- 1989 (II), I, 151-182, 158; Barthold, İslâm Medeniyeti Tarihi, 216;
Köprülü, Türkiye Tarihi, 204; Uzunçarşılı, Medhal, 39; İkbal, Vezâret, 18-19;
34Cehşiyârî, Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb, 16-17; Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, 226; Seyîd
Muhammed Mehdi Caferî, “İcâd-ı Dîvanhâ-yi Hükümetî der İslâm be Taklîd-i ez İrâniyân”, Neşriyei Dânişkede-i Edebiyât ve Ulûm-i İnsanî, XX, 1385 Hş., 49-77, 51; Mustafa Fayda, “Hz. Ömer’in Divan
Teşkilatı”, DGBİT, Çağrı Yay., İstanbul 1992, II, 107-176, 108; Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, I,
161; Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 164.
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kurum Abbâsîler döneminde İslâm dünyasına girmiş35 ve yine bahsettiğimiz
aracılar vasıtasıyla Selçuklu devlet teşkilâtına sokulmuştur. Kaynaklarda, devlet
kurulmadan önce, mezkûr müessesenin Selçuklular’da olup olmadığına dair
herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Bununla birlikte bu kurumun, hanedanın
ilk sultanı Tuğrul Bey döneminden itibaren, tesis edildiği kaynaklardaki
verilerle sabittir.36
C. Doğu Roma Devlet Teşkilâtı
Bu başlığın ele alınmasının temel iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi,
Yunan kültürünün taşıyıcısı olarak nitelendirebileceğimiz Roma ve kaynağını
ondan alan Doğu Roma (Bizans)’nın, İran coğrafyası ile sıkı münasebetleri
olmuş olmasıdır. Zira bu münasebetler dikkate alınacak olursa, Roma devlet
teşkilâtına ait birtakım unsurların Sâsânîler’e, Sâsânîlerden de İslâm
devletlerine (Emevîler ve Abbâsîler gibi) aktarılarak Selçuklular’a kadar
ulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde bir değerlendirme yapma zarureti ortaya
çıkmaktadır. İkinci sebep ise, Doğu Roma’nın, daha çok maddî kültür hususunda
olmak üzere, devlet teşkilâtı bakımından da İslâm dünyası üzerinde tesirleri
olmuş olmasıdır. Bu mevzu dikkate alındığında ise, yine benzer şekilde, Doğu
Roma devlet teşkilâtına ait herhangi bir unsurun İslâm devletleri aracılığıyla
Selçuklular’a intikal etmiş olma ihtimali üzerinde düşünme ve bir
değerlendirme yapma gereği ortaya çıkmaktadır.
Orta Çağ İslâm dünyası içerisinde, umumiyetle İranlıların hükümet
tesisinde ve siyasette diğer milletlere oranla daha üstün oldukları şeklinde bir
kanı mevcut olmuştur. Mesela Arap edebiyatının en seçkin simalarından birisi
olarak gösterilen el-Cahiz, “Yunanlar ilim, felsefe ve ahlâkta, Çinliler sanat ve
ticarette, İranlılar hükümet tesisi ve siyasette, Araplar edebiyatta ne mevkide
iseler, Türkler de savaş ve askerlikte aynı mevkidedirler.” demiştir.37 Emevî
35Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, I, 201; H. İbrahim Hasan, Siyasî-Dinî-Kültürel ve Sosyal İslâm
Tarihi I-VI, (Çev. İ. Yiğit, Sadreddin Gümüş ve diğerleri), (1. Baskı), Kayıhan Yay., İstanbul 1985,
II/3, 71; Aykaç, Abbâsî Devleti’nin İlk Dönemi İdarî Teşkilâtında Dîvânlar, 15, 19; Köprülü, BMOMT,
56; Usta, Şamanizmden Müslümanlığa Türklerin İslamlaşma Serüveni –Samâniler Devleti, 370;
Kazıcı, İslâm Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 141; Caferî, “İcâd-ı Dîvanhâ-yi Hükümetî der İslâm
be Taklîd-i ez İrâniyân”, 60; Uzunçarşılı, Medhal, 6; Üçok, İslâm Tarihi –Emeviler, Abbasiler-,134.
36Akîlî, Âsaru’l- Vüzerâ, s. 203-204; Ravendî, Rahâtü’s-Südûr, C. I, s. 96; Hamdullah Müstevfî,
Târîh-i Güzîde, s. 428; Reşîdeddîn Fazlullah, Camiü’t-Tevarih, s. 109; Bowen, “Selçuklu Vezîrleri”,
s. 141; İkbal, Vezâret, s. 18; Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Vezîrlik”, s. 83.
37el-Cahiz, Ebu Osman Amr b. Bahr el-Cahiz, Manakib Cund el-Hilafa ve Faza’il el-Etrâk (Hilâfet
Ordusunun Menkıbeleri ve Türkler’in Fazîletleri), Çev: Ramazan Şeşen, TKAE, Ankara 1967, s. 8082; el- Cahiz, Türkler’in Faziletleri ve Övgüleri, Çev: O. Fevzi Olcay, Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul
1939, s. 27.
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halifelerinden Süleyman b. Abdülmelik (715-717) ise, bu konuda: “Bu Acemlere
(İranlılar kastedilmiş) şaşıyorum. Bin sene padişahlık ettiler, bir saat bile bize
muhtaç olmadılar. Biz ise yüz sene padişahlık ettik, bir saat olsun onlardan
müstağni kalamadık.” şeklinde bir ifade kullanmıştır.38 Diğer taraftan birçok
bilim adamı da İranlılar’ın söz konusu yönüne dikkat çekmiştir. Örneğin,
mezkûr Emevî halifesinin sözünü ele alan Houtsma’nın görüşü de, İranlılar’ın
devlet müesseseleri hususunda diğer milletlere kıyasla daha üstün olduğu
yönündedir.39 İlave olarak Köprülü, bu hususta: “Keyâniyan (Achéménides)
devrinin birtakım an’ane ve müesseseleri, İskender istilasından sonra kurulan
muhtelif Asya monarşileri vasıtasıyla, Roma İmparatorluğu’na intikal etmişti.
Roma, Küçük Asya ve El-cezire fütuhatından sonra, daha çok İran tesiri altında
kaldı; miladın birinci yüzyılından başlayan bu devamlı tesir, Sâsânî
İmparatorluğu’nun kurulmasından sonra (M.Ö. 228) büsbütün kuvvetlendi…
Kendi zaafı ve gerilemesi karşısında Sâsânî Devleti’nin yükseldiğini gören Roma,
artık İran’ı bir örnek gibi telâkkiye başlamıştı… Kısacası Bizans’ın, içinden çıktığı
kaynağı, Sâsânî tesiriyle kurumlarını oluşturmuş; âdeta onu taklit etmiştir. Sâsânî
tesiri Doğu Roma’da dahi uzun müddet kuvvetle devam etti.” şeklinde ifadeler
kullanmış ve yine Sâsânî medeniyetinin Doğu Roma ve diğer komşu devletler
üzerindeki tesirine dikkat çekerken, Doğu Roma saray teşkilâtında ve
teşrifatında, birtakım âdetlerinde, hatta devlet müesseseleri ve sanatında
Sâsânî tesirinin çok kuvvetli olduğunu belirtmiştir.40 Barthold ise, İslâm âlemi
üzerindeki tesirleri bakımından, Doğu Roma’nın daha çok maddi kültür
sahasında, Persler’in ise hükümet sistemi sahasında daha baskın olduğu
yönünde fikir beyan etmiştir. 41 Bütün bunlar gösteriyor ki, birinci sebepten yola
çıkarak verdiğimiz ihtimal oldukça düşüktür. Yani, Büyük Roma
İmparatorluğu’nun veya Doğu Roma’nın, her ne kadar Sâsânîler ile temas
halinde bulunmuş olsalar da, devlet teşkilâtı bakımından Sâsânî İmparatorluğu
üzerinde kayda değer herhangi bir tesirinden bahsedilemez. Dolayısıyla
Sâsânîler yoluyla İslâm dünyasına aktarılan ve onlar aracılığıyla da Selçuklular’a
intikal eden Roma veya Doğu Roma imparatorlukları teşkilâtına ait herhangi bir
unsurdan söz etmek de oldukça zor gözükmektedir.

38Bundarî, Zubdetun-Nusra, s. 58.
39Bundarî, Zubdetun-Nusra, s. X (Burada eseri neşretmiş olan Houtsma’nın verdiği bilgilere
bakınız).
40 Köprülü, BMOMT, s. 182-183,
41 Barthold, İslâm Medeniyeti Tarihi, s. 154-155; Barthold, Müslüman Kültürü, s. 41.
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Doğu Roma İmparatorluğu, hem devlet teşkilâtı hem de maddi kültür
sahasında İslâm âlemini tesiri altında bırakmıştır. Araştırma konumuz
açısından, maddi kültür sahası dışarıda bırakılacak olursa, geriye bizi
ilgilendiren kısım, yani devlet teşkilâtı alanındaki tesirler kısmı kalmaktadır. Hz.
Ömer zamanında dîvânların tesis edilişine dair, Ahkâmu’s-Sultaniye’de anlatılan
hikâyelerin birinde, dîvânlar konusunda Romalılar’ın örnek alınmış olduğu
açıkça ifade edilmiştir.42 Ayrıca el-Belâzûrî’nin verdiği bir bilgide de, Hz.
Ömer’in tesis ettiği dîvân defterleri Rum dîvânlarına benzetilmiştir.43 Durum
Hz. Ömer döneminde böyleyken, teşkilât sahasında İslâm dünyası üzerindeki
Doğu Roma tesirinin en fazla görüldüğü dönem, Emevîler’in ilk dönemleri
olmuştur.44 Mesela Doğu Roma karşısında zaman zaman askerî başarılar elde
etmiş olan Emevîler, hâkimiyet kurdukları Suriye’de Doğu Roma idarî
taksimatını muhafaza ettikleri gibi, dîvân teşkilâtı ve ordu idaresi sahasında da
Sâsânîlerin ve bilhassa Doğu Roma’nın usullerini devam ettirmiştir.45 Ancak
İslâm dünyası üzerindeki bu Doğu Roma tesiri hep böyle devam etmemiştir.
Bunun iki önemli sebebi vardır. Bu sebeplerden birincisi Emevîler’in Arap
milliyetçiliği politikası sonrasında, onlar üzerindeki Doğu Roma tesirinde büyük
rol üstlenmiş olan Hristiyan devlet adamlarının bürokratik görevlerden
uzaklaştırılması ve hemen her alanda bir millileşmeye gidilmesidir.46 İkinci
42Mâverdî, el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, s. 226. İslâm fütuhatından önce Roma egemenliğindeki
Şam’da Rum dilinde ve Sâsânî egemenliğindeki Irak’ta Farsça tutulan “Dîvânu’l- Harâc”lar vardı
(Makrîzî, el-Mevâiz ve’l-İ’tibâr bi-Zikr el-Hıtat ve’l-Âsâr, C. I, 98). Mâverdî’nin, İslâm dünyasında
oluşturulan dîvânların tesisine dair, işaret ettiğimiz sayfada verdiği bir hikâyeye göre, Hz. Ömer
de dâhil ileri gelen Müslüman devlet adamları, dîvânların oluşturulması konusunda bir istişare
yaptı ve bu istişare sırasında Halid b. Velid’in önerisi üzerine, Şam’daki dîvânlar örnek alınarak,
Hz. Ömer’in emriyle dîvânlar tesis edildi.
43Belâzurî, Ahmed b. Yahyâ b. Câbir b. Davûd el-Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân (Ülkelerin Fetihleri),
Çev: Mustafa Fayda, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 669.
44Gibb’e göre, Helenistik kültür, yani Bizans’ın temsil ettiği kültür daha çok Emevîler’in ilk
dönemlerinde baskın olmuştur. Sonraki dönemlerde ise Sâsânî an’aneleri Bizans’a kıyasla daha
etkin rol oynamaya başlamıştır. Bakınız: H. A. R. Gibb, “İslâmiyet’in İlk Devirlerinde Hükûmet
Müessesesinin Tekâmülü”, Çev: H. G. Yurdaydın, AÜİFD, C. V/ S. 1, AÜİF Yaynları, Ankara 1956, s.
204.
45Köprülü, BMOMT, s. 189.
46Emevîler’in ilk dönemlerinde, özellikle dîvân kurumlarında Hıristiyan Rumlar ve İranlılar,
hatta Yahudiler çalıştırılmıştır. İlk zamanlar okuma yazmada yetersiz olan ve bilhassa malî işlerde
tecrübe sahibi olmayan Araplar, halife Abdülmelik b. Mervan dönemine dek böyle devam eden
dîvân işlerini, bu dönemle birlikte kendi ellerine almışlardır. Ayrıca önceden dîvân dili olan
Rumca ve Farsça’dan da vazgeçilmiş ve kayıtlar Arapça tutulmaya başlanmıştır. Bunun temel
sebebi Emevîler’deki Arap millîyetçiliği olmakla beraber, ilginç hikâyelerde anlatılmıştır. Bu
hikâyelerden birisine göre, Rum kâtiplerden olan Sercûn b. Mansur ve diğer bazı Rum kâtipler
kayıt işleri için kendilerine verilen mürekkep şişeleri içine bevlederler. Bunun üzerine dönemin
Ürdün valisi olan Süleyman b. Sa’d, durumu halife Abdülmelik’e bildirir. Bu duruma kızan halife,
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sebep ise Abbâsî devletinin kuruluşudur ki, Abbâsîler dönemine gelindiğinde
durum oldukça değişmiştir. Abbâsîler döneminde hem devlet merkezinin Doğu
Roma tesiri altındaki Dımaşk (Şam)’tan, İran kültürünün daha etkin olduğu
Bağdat’a taşınmış olması hem de devletin kuruluşunda önemli roller üstlenen
İran asıllı devlet adamlarının Abbâsî bürokrasisini ele geçirmiş olması, hemen
her alanda Sâsânî tesirini ön plana çıkartmıştır.47 Öyle ki Abbâsîler, dîvân
teşkilâtı, vezâret müessesesi ve diğer idare ananeleri, kitabet, saray âdetleri gibi
daha birçok şeyi ekseriyetle Sâsânîler’den almıştır.48 Sonuç olarak denilebilir ki:
Doğu Roma tesiri, Emevîler dönemindeki Arap millîyetçiliği ve Abbâsîler
döneminin başlaması ile İslam dünyası üzerindeki etkisini neredeyse tamamen
kaybetmiştir. Bu durum, yukarıda bu konuyu ele almamızın sebeplerinden
ikincisine dayalı olarak verdiğimiz ihtimalin de, yani Doğu Roma devlet
teşkilâtına ait olup İslâm devletleri aracılığı ile Selçuklular’a bazı unsurların
aktarılmış olması ihtimalinin de ne kadar düşük olduğunu açıkça
göstermektedir. Kaldı ki kaynaklarda da gerek Sâsânîler tarafından İslâm
devletlerine aktarılmış olarak, gerekse Doğu Roma’dan doğrudan alınmış olarak
İslâm devletleri aracılığıyla Selçuklular’a intikal etmiş olan herhangi bir unsur
tespit edilememiştir. Öyleyse Doğu Roma devlet teşkilâtının, Selçuklu devlet
teşkilâtının kaynaklarından birisini oluşturduğunu söylemek de pek mümkün
görülmemektedir.

Şam dîvânlarının Arapça’ya dönüştürülmesini emreder ve böylece Rumca tutulan dîvânlar terk
edilir. Ayrıca Rum kâtiplerin işlerine de son verilir. Geniş bilgi için bkz. Mâverdî, el-Ahkâmu’sSultaniyye, s. 229-230; el- Belâzurî, Fütûhu’l- Büldân, s. 277; Cehşiyârî, Kitâbü’l-Vüzerâ ve’l-Küttâb,
s. 38-40; Makrîzî, el-Mevâiz ve’l-İ’tibâr bi-Zikr el-Hıtat ve’l-Âsâr, C. I, 98; İbn Haldun, Mukaddime, C.
I, s. 493.
47Emevîler döneminde, Bizans tesiri daha baskın iken, Abbâsîler dönemine gelindiğinde İran
tesirinin Bizans’ı gölgede bıraktığı görülür. Bu durumun değişmesindeki temel rolü de İranlı
devlet adamları üstlenmiştir. Nitekim bu devlet adamlarına verilebilecek en iyi örnekler, İran
asıllı Bermekiler ailesinden çıkmıştır. Onların Abbâsî devleti bürokrasisini nasıl ele geçirdiği ve
bu devlete nasıl egemen oldukları birçok kaynakta zikredilir. Bkz. İbn Haldun, Mukaddime, C. I, s.
174-175; Zeydân, İslâm Uygarlıkları Tarihi, C. II, s. 430, 433 vd. ; Brockelmann, İslâm Ulusları ve
Devletleri Tarihi, s. 93; Hasan, Siyasî-Dinî-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi, C. II/ S. 3, s. 76; Kramers,
Bala, “İran (Tarihi ve Etnografik Bakış)”, s. 1017; Abbas Kadyanî, Te’sîr-i Ferheng ve Temeddün-i
İrân der Cihân, İntişârât-ı Ferheng-i Mektûb, (Çap-ı Sevvom), Tahran 1386 Hş., s. 266, 286.
48Köprülü, BMOMT, s. 45-46, 187. Abbâsîler döneminde Sâsânî tesirinin daha etkin olduğu
yönündeki bilgiler için ayrıca bakınız: Gibb, “İslâmiyet’in İlk Devirlerinde Hükûmet Müessesesinin
Tekâmülü”, s. 205; Hasan, Siyasî-Dinî-Kültürel ve Sosyal İslâm Tarihi, C. II/ S. 2, s. 390-393;
Şemseddin Günaltay, “Selçuklular’ın Horasan’a İndikleri Zaman İslâm Dünyasının Siyasal-SosyalEkonomik ve Dinî Durumu”, Belleten, C. VII/ S. 25, (1943), TTK, s. 64; Özgüdenli, “İran (Tarih,
Fethinden Safavîler’e Kadar)”, s. 396; Uzunçarşılı, Medhal, s. 1.
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Sonuç
İbn-i Haldun’un da ifade ettiği gibi devletler insan gibidir doğar, olgunlaşır
ve ölürler. Tarihi geçmişe bakıldığında da görülecektir ki birçok siyasî teşekkül
kurulmuş, gelişmiş ve neticede son bulmuştur; ancak onlardan bazıları asırlarca
varlıklarını muhafaza edebilmişken bazıları yarım asır bile ayakta kalmayı
başaramamıştır. Kabul edilmelidir ki önceleri küçük bir devlet iken sonra geniş
sahalara yayılarak imparatorluk halini almış ve varlığını uzun süre devam
ettirmiş olanlar, çağdaşlarına nazaran ilmi sahada olduğu gibi gerek askerî
gerekse sivil teşkilatlanmada da ileri seviyelere ulaşmış olanlardır. Irak, SuriyeFilistin, Kirman ve Anadolu’daki kolları ile birlikte dikkate alınırsa Büyük
Selçuklu İmparatorluğu’nun da uzun bir süre varlığını devam ettirmiş olduğu
kabul edilecektir.
Büyük Selçuklu Devleti’nin, bir imparatorluk haline gelmesinde ve uzun
yıllar ayakta kalmasında şüphesiz birçok etken vardır. Bu etkenlere başta ilme
açık medreselerin varlığı ve bu medreseler sayesinde Matematik, Tıp vs.
alanlardaki gelişmeler olmak üzere, Selçuklu liderlerinin ve ülkedeki toplumun
ahlâkî açıdan çağdaşlarına nazaran oldukça ileri bir seviyede bulunması gibi
birçok örnek gösterilebilir. Bununla birlikte bu imparatorluğun gerek uzun
ömürlü olmasında gerekse hemen her alanda diğer birçok Türk-İslâm siyasî
teşekkülüne kendisini bir örnek olarak kabul ettirebilmesinde, sivil veya askerî
teşkilâtlanmasının önemi de oldukça büyüktür.
Bazı oryantalistlerin; bilimsel etiği, tarafsızlığı bir kenara bırakarak
mensubu bulundukları kültürleri veya medeniyetleri ön plana çıkartıp onların
diğer kültür veya medeniyetlerden daha üst seviyede olduklarını gösterme
çabası içinde bulundukları öten beri bilinmektedir. Bu çalışma yapılırken de bu
minvalde hareket etmiş araştırmacılara tesadüf edildiğini belirtmek isteriz.
Bunlardan bazıları Selçuklu Devlet teşkilâtının kaynağını sadece Sâsânî devlet
teşkilâtına dayandırmak isterken bazıları da, bu yeni devlet teşkilâtında Doğu
Roma İmparatorluğu devlet teşkilâtından izler aramaya koyulmuşlardır. Ancak
yapılan bu çalışma neticesinde anlaşılmıştır ki, Selçuklular, askerî veya sivil
teşkilâtlarını oluştururken İslamiyet öncesinde hüküm sürmüş Türk
devletlerinin geleneklerini hiçbir zaman bir kenara bırakmamışlardır. 1040
yılında Nişabûr merkezli olmak üzere kurulan Selçuklu Devleti teşkilâtının
çekirdeğini, esasen Hz. Ömer döneminden başlamak üzere Arap-İslam siyasî
teşekküllerinde yer bulmaya başlayan ve daha sonra İslamî gelenekler
içerisinde yoğrularak Selçuklu dönemine kadar intikal eden Sâsânî teşkilâtı ile
eski Türk devlet teşkilâtı oluşturmuştur. Bunlardan birincisine, yani İslâm206
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Sâsânî sentezli teşkilât yapısına ait unsurlar daha çok Abbâsîler, Sâmânîler ve
Gazneliler yolu ile Selçuklu dönemine kadar ulaşmış olup özellikle bu
devletlerin geleneklerini, teşkilât yapılarını iyi bilen ve Selçuklu devletinin ilk
sultanı Tuğrul Bey döneminden başlamak üzere (1040-1063) hizmete alınan
Salar Bujgan, Amidü’l-Mülk Kündürî ve Nizamü’l-Mülk gibi devlet adamları
sayesinde bu siyasî teşekkülün içerisinde yerleşmiştir. İkincisine, yani eski Türk
devletleri teşkilâtına ait unsurlar ise daha çok Oğuz Yabgu Devleti yolu ile Kınık
boyuna, dolayısıyla da bu boyun mensuplarının kurduğu Selçuklu Devleti’ne
intikal etmiştir. Söz konusu bu iki teşkilât kaynağından birincisinin yoğun
olarak sivil idarede, ikincisinin ise askerî teşkilâtta ön plana çıktığı anlaşılmıştır.
Ancak bu çalışmada, hem çalışmanın sınırlarını aşmamak için hem de genel bir
çizgi oluşturulmaya çalışıldığı için bu gibi ayrıntılara girilmediği
unutulmamalıdır.
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Medya’da Kut’ül Amare ve Yozgat’taki İngiliz Esirler
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Kut'ül Amare zaferi nedir? Savaşın yaşandığı Kut nerede?
Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz
birliklerinin teslim alınmasıyla kazanılan Kut'ül Amare zaferi, Çanakkale'nin
ardından Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferiydi.
Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı’nı kaybetti, Almanya ve
Avusturya-Macaristan imparatorlukları gibi yenilginin ardından, tarihe karıştı.
1914’ten 1918’e kadar devam eden büyük savaşta sekiz cephede birden
savaşmak zorunda kalan Osmanlı Ordusu, müttefikleriyle birlikte büyük
yenilgilerin yanı sıra, önce Çanakkale’de, sonra da Irak’taki başarılarıyla askeri
tarihe iki de büyük zafer armağan etmişti. 29 Nisan 1916’da Osmanlı
Ordusu’nun Büyük Britanya Ordusu’nu hezimete uğratarak, beşi general
binlerce askerin teslim alındığı Kut’ül-Amare zaferinin üstünden tam 100 yıl
geçmiştir. Türkiye’ye artık çok uzak olan bir bölgede kazanılan bu zafer, büyük
savaşın gidişatını ise sadece kısa bir süre etkileyebilmişti. İstanbul ve
Berlin’deki büyük karargâhların yanlış kararları 10 ay sonra İngiliz Ordusu’nun
ilerleyişi durdurulamamış, büyük çöküş önlememişti.
‘Gürsel KÖKSAL Hürriyet Kelebek eki Son Güncelleme: 29.04.2016 - 11:21
Kimi tarihçiler, İngilizlerin 1781’de Amerika’daki Yorktown
hezimetinden sonra en büyük yenilgiyi 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut’ül-Amare
şehrinde aldıklarını savunur. Kuşkusuz İngilizler ve müttefiklerinin Kut’ülAmare’den önce Çanakkale’de yaşadığı hezimet, stratejik açıdan daha
önemliydi. Aralarında generallerin de bulunduğu yüzlerce subayın, binlerce
askerin teslim olmasıyla sonuçlanan Kut’ül-Amare savaşı da I. Dünya Savaşı’nda
İngiltere açısından çok büyük bir yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu ve müttefikleri
açısından da parlak bir zafer olarak tarihe yazıldı. Ancak, Çanakkale’deki kadar
olmasa da, büyük insan kaybıyla elde edilen bu zafer, büyük savaşın gidişatını
kısa bir süre etkiledi. İstanbul ve Berlin’de savaşın stratejisini belirleyen
gerçekçilikten uzak karargahların hataları sonucu, toparlanan İngilizlerin Basra
Körfezi’nden kuzeye ilerleyişi durdurulamadı ve 10 ay sonra Kut’ül-Amare’nin,
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ardından da Bağdat’ın kaybı önlemedi. https://www.thoughtco.com/kennedyhickmanOsmanlı Ordusu’nun Bağdat’ın 170 kilometre güneyinde, Basra
Körfezi’nin 350 kilometre kuzeyindeki Kut’ül-Amare’deki İngiliz Ordusu’nu
teslim almasının üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkler, İngilizler, Hintliler,
Almanlar bu topraklarda savaşır, canlarını verirken, oranın halkı Araplar, kendi
toprakları üzerinde süregiden bu korkunç savaşın doğrudan tarafı bile değildi.
Osmanlı’yı ya da İngiliz’leri doğrudan destekleyenler de vardı, ancak burada
yaşayan halkların büyük bölümünün bu olan bitenle ilgisi yoktu. Günümüzde o
bölgelerde yaşayan insanları hiç de ilgilendirmeyen, büyük bir olasılıkla hiç de
bilmedikleri bu askeri zafer, artık o topraklarla hiç ilgisi ve iddiası kalmamış.
Türkiye’de ise, Osmanlı İmpartorluğu’nun son dönemlerindeki az
sayıdaki başarılardan biri olarak kutlanmaktadır.
Bağdat’a ilerlemeye çalışırken kendisinin yaklaşık üçte biri oranında bir
sayıya sahip olan Osmanlı ordusuna 22-23 Kasım 1915’te Selman-ı Pak
Muharebesi’nde yenilen İngiliz 6. Poona Tümeni (Hint Tümeni) Komutanı
Tümgeneral Townshend eğer 3 Aralık’ta Kunt Kalesi’ne sığınmasaydı, belki de
bu kasaba hiçbir şekilde tarihteki yerini alamayacaktı. Halil Paşa komutasındaki
Osmanlı ordusunun ısrarlı takibi ve sonrasında Kunt Kalesi’ni 5 Aralık 1915
kuşatmasıyla başlayan ve 29 Nisan 1916 tarihine kadar süren bu muharebe,
beklediği yardım gelmeyeceğini anlayan General Townshend teslim olmasıyla
Türk tarihine büyük bir zafer olarak yazılır.www.kafkasam.com
Osmanlı İmparatorluğu, 1914 yılının temmuz ayı sonunda başlayan I.
Dünya Savaşı’na 30 Ekim’de girdi, İngilizlerin “Mezopotamya Seferi” bundan iki
hafta önce başlamıştı bile. İngiliz ve Hitli askerlerin oluşturduğu birlikler
Hindistan’ın Bombay şehrinden yola çıkmıştı. Hedef, Basra Körfezi’ni kontrol
altına almak, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’yı Osmanlı İmparatorluğu’ndan
koparmak, tarafsızlığını ilan eden İran’ı İttifak Devletleri safına çekmek, böylece
Hindistan’daki egemenliğini korumak, müttefiki Rusya’nın güneyden
rahatlamasını sağlamaktı.
Osmanlı İmparatorluğu’nun savaşa resmen girmesinden 3 gün sonra
Şat’ül-Arap bölgesine çıkarma yaptılar. Büyük bir direnişle karşılaşmadılar,
birkaç gün sonra Basra Körfezi’ndeki Fav kasabasını ele geçirerek, kuzeye doğru
ilerlemeye başladılar ve 22 Kasım’da Basra’yı işgal ettiler.
Harbiya Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa, Irak’taki Osmanlı
kuvvetlerinin başına Yarbay Süleyman Askeri’yi atadı. İttihat ve Terakki’nin
önde gelen isimlerinden Süleyman Askeri’nin görevi bölgedeki Müslüman
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Araplar ve gönüllerden oluşturduğu birliklerle İngilizlerini ilerleyişini
durdurmak, Basra’yı geri almaktı. Ancak elindeki güçleri ve malzemesi
yetersizdi. Arapların aynı zamanda Halife olan Padişah Mehmet Reşat’ın cihat
çağrısına uyup, ona katılması planı da beklenen sonucu vermedi.
Bu arada 21 Aralık’ta başlayan başında Enver Paşa’nın bulunduğu
Sarıkamış Harekâtı hezimetle sonuçlandı. Cemal Paşa’nın komutasındaki Kanal
Harekâtı da başarısız oldu (14 Ocak 1915). Her iki cephede de Osmanlı orduları
geri çekildi.
İngilizler Irak’a yeni birlikler gönderdiler, böylece buradaki güçleri bir
kolordu düzeyine çıktı. Tüm birliklerin komutasına Orgeneral John Nixon
getirildi. Süleyman Askeri’nin Irak Cephesi’ndeki çabaları da başarısız oldu.
Şuayyibe’de İngilizlere karşı gerçekleştirdiği taarruzun büyük kayıplar
verilerek, başarısız olmasının ardından intihar etti (14 Nisan 1915).
Irak Cephesi Komutanlığı’na Albay Nurettin Bey (Kurtuluş Savaşı
komutanlarından Sakallı Nuretttin Paşa / Nurettin İbrahim Konyar) atandı, bu
arada Hindistan’daki karargâhtan yönetilen İngiliz kuvvetlerinde de komuta
değişimi olmuş, Irak sefer kuvveti içindeki 6. Tümen’in komutasına Tümgeneral
Charles Townshend getirilmişti.
Nurettin Bey, 19 Mayıs’ta Bağdat’a vardı. Townshend komutasındaki
İngiliz birlikleri, Nurettin Bey komutasındaki Osmanlı güçlerini gerileterek,
kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Geri çekilen Nurettin Bey, Kut’ül-Amare
güneyinde savunma hazırlıklarına başladı.
Irak’taki durumun kritik hale gelmesi İstanbul ve Berlin’deki
karargâhlarda endişeyle izleniyordu. Enver Paşa, bölgedeki güçleri yeni
takviyelerle VI. Ordu adı altında yeniden organize etme ve bunun komutasını
Türk ordusunu yakından tanıyan Alman subaylarından, Müşir (Mareşal) Colmar
von der Goltz’a (Goltz Paşa) teklif etti. Goltz Paşa, savaşa girilmesinden 6 hafta
sonra (12 Aralık 1915) İstanbul’a gelmiş, Osmanlı Ordusu’nun hizmetine
girmişti. Bir süre pasif görevler aldıktan sonra İstanbul ve çevresini korumakla
görevli I. Ordu’nun komutanlığına getirilmişti. Ancak, bu görevi sırasında uzun
yıllardır ön hazırlıklarını yaptığı Almanya-Osmanlı ittifakının pratikte başarısı
için kafa yoruyordu. Goltz Paşa’nın, Alman ve Osmanlı genelkurmayının
Mezopotamya’ya ilişkin stratejileri benzeşiyor gibiyse de önemli farklar vardı.
Ancak o anda herkesin birleştiği nokta, Irak’ın savunulması, İngilizlerin
Bağdat’a ilerleyişinin durdurulması ve bölgeden atılmalarıydı. Goltz Paşa, bu
görevin başına bizzat geçme teklifini önce tereddütle karşıladı. Ancak sonunda
“Bu 72 yaşımdaki bu halimle bu görevin gerektirdiği zorluklara katlanabilir
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miyim, bilmiyorum. Vatanımı ve ailemi yeniden göre şansı çok düşük. Ama biz
hayatımızı Kayzer ve vatanımıza adadık” diyerek, Mısır'daki İngiliz Ordusu'na
karşı Osmanlı-Alman ordularının birlikte hücum etmesi fikrini Harbiye Nazırı
Enver Paşa ve Osmanlı Orduları Komutanı Otto Liman von Sanders'e kabul
ettiremeyen Goltz Paşa'ya Irak'taki 6. Ordu komutanlığı verildi. VI. Ordu
Komutanlığı ve Irak Genel Valiliği görevini üstlendi. İstanbul’da hemen yeni
ordunun karargahının kuruluşu için kolları sıvadı. Bir yandan da İran’a ve
Hindistan’a, buralarda yönelik hazırlıkları sürdürülüyordu.
Goltz Paşa Türk ve Alman subaylarla, diplomatların da yer alacağı
karargâhını hazırlarken, o sırada Kuzeydoğu Anadolu’yu Rus saldırılarına karşı
korumakla görevli “III. Ordu Sağ Cenah Grubu”nun Komutanı, Enver Paşa’nın
kendisinden bir yaş küçük amcası Albay Halil Bey’e emrindeki birliklerden iki
tümenle VI. Ordu’ya katılma emri verildi. Bu sırada Mareşal Goltz da
İstanbul’daki ön hazırlıkları tamamlamış, Bağdat’a gitmek üzere karargâh subay
ve personelinin bir bölümüyle 15 Kasım’da Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen bir
uğurlama töreninin ardından yola çıkmıştı. Goltz’un yanında VI.’ncı Ordu’nun
Türk ve Alman kurmay başkanları Albay Kazım Bey (Kurtuluş Savaşı
komutanlarından Kazım Karabekir Paşa), Albay Eberhard Bopp, Türk ve Alman
yaverleri Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey (Sadrazam Tevfik Paşa’nın oğlu) ve Binbaşı
von Restorf’la, Osmanlı ve Alman dışişleri bakanlıklarının temsilcileri yer
alıyordu. Karargâhın ihtiyaçları için 450 tonu bulan malzeme ve
cephaneyle, Almanya’dan gelecek subaylarla tamamlanacak karargâhının diğer
bölümü daha sonra yola çıkacaktı.
Görevi devraldığında ilk iş olarak bölgenin yüzlerce haritasını Berlin’den
sipariş eden Goltz, başkentten ayrıca, sorumluluk bölgesindeki yerel liderleri
Almanya tarafına kazanmak için dağıtmak üzere bol miktar para, Alman
madalyaları ve nişanları talep etmişti. Mareşal ve maiyeti, önce demiryolu,
sonra da kara ve nehir yoluyla yapılan yolculuk sonucu 6 Aralık’ta Bağdat’a
ulaştılar.www.akit.com
Goltz’un ölümü üzerine vekâleten bu görevi üstlenen Halil Bey, 22
Nisan’da gelen emirle tuğgeneralliğe terfi etti, VI. Ordu Komutanı ve Irak Genel
Valisi olduğunda 33 yaşındaydı. www.haber7.com Sir Charles Townshend'in
komuta ettiği İngiliz Mezopotamya ordusunu 22 Kasım 1915 tarihinde
Basra'nın kuzeyinde Tesiphon harabeleri yakınında durduran 6. Ordu, 8
Aralık'ta bu kuvvetleri Kut'ül Amere'de kuşatma altına aldı. Bu orduyu
kurtarmak için gönderilen İngiliz birliklerini de püskürten Halil Kut Paşa
komutasındaki 6. Ordu, 143 gün süren kuşatma sonunda Britanya
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İmparatorluğu'nun Mezopotamya Ordusunu 29 Nisan 1916'da teslim aldı. Bu
olay, İngiliz tarihçileri tarafından kendi tarihlerinin en büyük askeri hezimeti
olarak değerlendirilmektedir.
Bu sırada Irak cephesindeki İngiliz birlikleri yeniden kuzeye doğru
ilerlemeye başlamıştı. 27 Eylül’de Kut’ül-Amare’nin güneyindeki savunma
hattına taaruz ettiler, Nurettin Bey komutasındaki Osmanlı güçleri ertesi gün
geri çekilmeye başladı. Kut’ül-Amare’yi ele geçiren İngilizler, kenti Bağdat’a
doğru ilerleyecek güçlerinin merkezi olarak tahkim ettiler. Çanakkale’de
yaşanan hezimetinin etkisiyle bir an önce Bağdat’ı ele geçirmeye kararlıydılar.
Bir yandan da çekilen Osmanlı birliklerini takip etmeye devam ettiler. Nurettin
Bey’in Selman-ı Pak bölgesinde (Ctesiphon) oluşturduğu savunmaya hattında
durduruldular, takviye beklemeye başladılar.
Bu arada düşmanın geri çekildiğini fark etmeyen Nurettin Bey de
kayıpların çok olması nedeniyle Bağdat’a doğru çekilme emri vermişti. Bu
durumu fark eden Halil Bey, sedye haline getirilen otomobiliyle Nurettin Bey’in
karargâhına giderek, müdahale etti. Hatıratında bunu şöyle dile getiriyor: “Gece
olunca Nurettin Bey, 45. Tümen’in uğradığı ağır kayıpları düşünerek, Bağdat
üstüne çekilmeye karar vermiş. Fakat otomobilimle hemen yetiştim. Ricat
edenlerin biz değil, onlar olduğunu, düşmanın bu gece kâmilen çekileceğini,
meydan-ı harbi ona bırakmayacağımızı, yarın da derhal takibe geçeceğimizi
anlatarak, ısrar ettim. Nurettin Bey durumu kabul etti ve ikinci bir emirle geri
çekilme emrini değiştirdi. O geceyi mevzilerde geçirdik. Ertesi sabah ise, tahmin
ettiğim gibi, karşımızda düşman kalmamıştı.”
1 MİLYON STERLİNLİK RÜŞVET ÇEKİ
Nisan ayı başından beri İngilizlerin üst üste gerçekleştirdikleri kurtarma
harekâtlarının hepsi başarısız oldu. Beklediği yardımı alamayacağını anlayan
Townshend, 26 Nisan’da Halil Paşa’ya bir mektup yazarak, şehri teslim etmeye
hazır olduğunu, bunun koşullarını görüşmek üzere Dicle Nehri ortasında
buluşmayı teklif etti. Halil Paşa teklifi kabul ederek, bir motorla buluşma yerine
gitti. Görüşme Townshend’in motorunda gerçekleşti. İngilizler kenti teslim
ederek güneye doğru çekilmelerine izin verilmesini istiyordu. Bunun
karşılığında Townshend ve emrindekiler, Dünya Savaşı’nda Osmanlı aleyhinde
bulunmayacaklar, ellerindeki tüm silah ve cephaneyi sağlam olarak teslim
edeceklerdi. Bir de Halil Paşa’nın şahsına 1 milyon sterlinlik bir çek vermeyi
teklif ediyorlardı. General, çeki Halil Paşa’ın istediği bankaya hitaben
yazılacağını, bunu vermek için İngiliz hükümetinden yetki aldığını belirtiyordu.
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Halil Paşa, rüşvet teklifini „bir şaka“ olarak kabul ettiğini belirterek reddetti.
Diğer tekliflerin de hiçbirini kabul etmedi, aylardır süren kanlı savaşın sonunda
esir alınmalarının kaçınılmaz olduğunu, ellerindeki silah ve cephaneye de
ihtiyaç olmadığını, istedikleri gibi imha edebileceklerini belirtti. Bu imha işlemi
sırasında kendilerine saldırılmayacağı garantisini de verdi. İngiliz General,
ellerindeki silahları vermeyi teklif etmiş ve güvenli olarak çekilme garantisi
istemişti. Teklifin bir maddesi de Halil Paşa'ya 1 milyon Sterlin verilmesiydi. Bu
küstahlık Halil Paşa'yı çok sinirlendi ve görüşme yarıda kaldı. Türk askeri tekrar
taarruza geçmeden bu kez ünlü casus Lawrence devreye girdi ve para miktarını
2 milyon sterlin yapalım diye haber gönderdi. Halil Paşa bu terbiyesizliğe karşı
taarruz emri verdi. 28 Nisan günü İngilizler kendi silahlarını imha etti ve teslim
olma kararı verdi..www.takvim.com
CASUS LAWRENCE DEVREDE
Halil Paşa karargâhına döndükten sonra bir parlamenter ve bir subay
tarafından getirilen ikinci bir mektup aldı. Bu subay Arap dünyasını Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı ayaklandırmayla görevli ünlü Casus Lawrence’aydı.
Yeni mektupta teklif edilen para miktarı iki katına çıkarılıyor ve bu kez Osmanlı
hükümetine verilmesi öngörülüyordu. Diğer teklifler de aynıydı.
Halil Paşa, 28 Nisan’da gerçekleşen bu görüşmede bu gibi pazarlıklarla
zaman geçirmek istemediğini belirterek, teslim olmaları talebini yineledi. O
gece şehirden gelen patlama sesleri, İngilizlerin teslim olmadan önce ellerindeki
tüm silah ve cephaneyi imha ettiklerini gösteriyordu.
Daha sonra şehirden gelen bir İngiliz subayı, teslim olduklarını açıkladı.
Halil Paşa, 3. Alay Komutanı Nazmi Bey‘e (Kurtuluş Savaşı komutanlarından
Nazmi Paşa / Nazmi Solok) şehre girerek, şehirdeki Arapların yağmaya
kalkışmalarını ve İngilizlere karşı rahatsız vermelerini önleme emri verdi.
Birliğiyle şehre giren Nazmi Bey, 14.30’da hükümet konağına bayrak çekti.
Halil Paşa, „Orduma“ başlıklı zafer emrini yayınladıktan sonra, şehre gitti.
General Townshend ve tüm subaylar, şehri teslim alan Nazmi Bey’in isteği
üzerine karargâhta toplanmıştı. 5’i general, 481 subay ve 13.300 er (kimi
kaynaklarda bu sayılar biraz daha farklı veriliyor) teslim olmuştu.
Halil Paşa’yı odasında karşılayan Townshend, kılıcını ve iki tabancasını
teslim etti. Halil Paşa, eline aldığı silahları, İngiliz generaline geri verdi.
Townshend’le birlikle teslim olan diğer generallerle tanıştı, onları avutucu
sözler söyledi. Kendilerinin esir değil, Padişah’ın misafiri olacaklarını kaydetti.
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Zafer haberi tüm Osmanlı İmparatorluğu’nda coşkuyla karşılandı.
Çanakkale’den sonra İngilizlere büyük bir darbe daha vurulmuştu. Almanya da
aynı şekilde bayram havası yaşandı. Kayzer Wilhelm, okulları bir gün tatil etti.
Goltz, savaş kahramanı ve zaferin sahibi olarak kabul edildi. Hayal ettiği gibi
Almanya’ın nüfuzunu İran üzerinden Hindistan’a kadar ilerletmeyi başaramadı,
ama tehlikeli düşman İngilizleri büyük miktarda askeri gücünü uzun süre
Avrupa dışında tutarak, Almanya’nın Batı cephesinde nefes almasını sağlamıştı.
29 Nisan akşamı Bağdat’ta da bir tören düzenlendi. Osmanlı subay ve askerleri,
Mareşal Goltz’un mezarına kadar meşalelerle yürüdü. Mezar önünde
gerçekleştirilen törende, garnizon komutanı sembolik olarak komutana zaferin
kazanıldığına dair tekmil verdi. Ancak Almanların bu savaştaki varlığına ve
katkılarına ilişkin son jest bu oldu.
Halil Paşa, karargah ve birliklerde görevli Alman subayların Kut’ülAmare’nin teslim alınması sırasında „ortadan kaybolmaları“nı emretmişti.
Osmanlı gazetelerindeki zaferle ilgili haberlerde Goltz Paşa’dan ve Almanlardan
söz edilmiyordu. Osmanlı hükümeti, zaferin sadece Türklerin eseri olduğunu
yönünde havanın yayılmasına çalışıyordu. Goltz’un ölümünden sonra VI.
Ordu’daki Türk ve Alman subaylar arasındaki ilişkiler iyice kötüleşmişti.
Zaferden sonra daha da kötüleşti. Başta Halil Paşa olmak üzere Türk subayları,
Almanların buradaki ve İran’daki faaliyetlerini kuşkuyla karşılıyordu. Kut’ülAmare zaferinden sonra hem Osmanlı, hem de Alman genelkurmayında İran’a
yönelik hayaller yeniden canlandı. Halil Paşa, İngilizlerin Bağdat’a ilerlemekten
vazgeçmeyeceklerini, bu amaçla güneyde hazırlıklarını sürdürdüklerini
gözlüyor, bu durumda Irak’ı bırakıp, İran’a yönelmenin yanlış olacağını
savunuyordu.
Ama Enver Paşa ısrarlıydı. Halil Paşa’yı elindeki güçlerin büyük bir
bölümüyle İran’a gönderdiler. Irak ve Bağdat, giderek toparlanan ve büyüyen
İngiliz ordusu karşısında zayıf durumda kalmıştı. İngilizler 14 Aralık’ta yeniden
kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. 3 ayı aşan savaşlarda İngilizlerin
ilerlermesi yavaşlatıldı, ancak durdurulamadı, 25 Şubat 1917de Kut’ülAmare’yi, 11 Mart’ta Bağdat’ı ele geçirdiler. Osmanlı ordusunun ve
müttefiklerinin önlenemeyen çöküş süreci artık başlamıştı. Osmanlı Ordusunun
Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük bir zafer olarak tarihe
geçmiştir. Öyle ki İngilizlerin, Türk tarih kitaplarından bile sildirecek kadar
unutmak istediği hafızalara kazınacak bir zafer olma özelliği göstermektedir.
İngiltere, 1916'daki bu savaşta tarihinin en büyük mağlubiyetlerinden birini
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yaşayarak, İngiliz tarihinde Türklerin kendilerini nasıl bozguna uğrattığına acı
bir şekilde şahit oldu.
TÜRK ORDUSUNDAN İNGİLİZLERE AĞIR DARBE
Yüzüncü yılı kutlanan Kut'ül Amare zaferiyle ilgili destansı bir
kahramanlık ortaya çıktı. Bir Osmanlı askeri, İngiliz savaş uçağını tüfeğiyle
düşürmeyi başardı. Kut'ül Amare Kuşatması'nda 13 bin İngiliz asker, 13 bin
general ve 418 İngiliz subayı esir alındı. İngiliz kuvvetleri ve müttefikleri,
23.000 ölü ve yaralı vermiştir.
EN AŞAĞILIK ŞARTLI TESLİM
İngiliz tarihçisi James Morris, Kut'un kaybını "Britanya (İngiltere) askeri
tarihindeki en aşağılık şartlı teslimi" olarak tanımlamıştır. Bu yenilgi İngiliz
basınında ve kamuoyunda çok büyük bir infial uyandırdı. Bunun üzerine
General Lake ve General Gorringe İngiliz ordusunda görevlerinden alınmış ve
yerlerine General Maude getirilmiştir. Onur ve Sadakat: Hindistan'ın Büyük
Savaşa Askeri Katkısı ... Honour and Fidelity: India's Military Contribution to the
Great War 1914-1918
KUT’ÜL AMARE ZAFERİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKİCİ DETAY
Kut’ül Amare Zaferinin askeri tarih açısından bir başka önemi de, bilinen
ilk havadan ikmal denemesini İngiliz ordusunun Kut'taki birliklerini ikmal için
26 gün boyunca Dicle'deki Ora Üssü'nden 3 adet Short 184 tipi 225 beygirlik
deniz uçakları ile bu kuşatma sırasında gerçekleştirmiş olmalarıdır. Ancak bu
çaba yeterli olmamış ve sonucu değiştirmemiştir. Halil Paşa Kut'ül Amare
zaferine istinaden Kut soyadını almıştır.
HALİL PAŞA’DAN KUT’ÜL AMARE ZAFERİ SONRASI ÖNEMLİ MESAJ!
Halil Paşa, Kutü'l-Amare zaferinden sonra 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda
şöyle dedi: ‘’Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan
olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle
gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik
ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut'u kurtarmaya gelen
ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık
bugün Kut'ta 13 general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. Bu teslim
aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek
geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar
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büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata
uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi
Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz.’’ KAYNAKÇA.HABER7.COM
ORDUMA
"Arslanlar,
Bugün Türklere şerefli şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın
toprağın müşemmes semasında Şühedamızın ruhları Şadü handan pervaz
ederken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum.
Bize iki yüz seneden beri tarihimizde okunmayan bir vakayı kaydettiren
Cenab-ı Allah’a hamdü şükür eylerim. Allahın azametine bakınız ki, binbeşyüz
senelik İngiliz Devletinin tarihine bu vakayı ilk defa yazdıran Türk süngüsü oldu.
İki senedir devam eden cihan harbi böyle parlak bir vaka daha göstermemiştir.
Ordum gerek Kut karşısında ve gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular
karşısında 359 subay ve onbin neferini şehit vermiştir. Fakat buna mukabil
bugün Kut’ta 5 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum.
Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000
zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakınca cihanı hayretlere
düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu vakayı yazmak için kelime
bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı
birinci vakayı Çanakkale’de ikinci vakayı burada görüyoruz.
Yalnız süngü ve göğsümüzle kazandığımız bu zafer yeni tekamül eden
vaziyeti harbiyemiz karşısında muvaffakiyeti atiyemizin parlak başlangıcıdır.
Bu güne Kut bayramı namını veriyorum. Ordumun her ferdi her sene bu
günü tesit ederken şehitlerimize yasinler, tebarekeler, fatihalar okusunlar.
Şühedamız hayatı ulyatta, semavatta kızıl kanlarla pervaz ederken, gazilerimiz
de atideki zaferlerimizle nigehban olsunlar."
Mirliva Halil 6. Ordu Kumandanı 29 Nisan 1916
İCLAL - TUNCA ÖRSES ARŞİVİ
Kut’ül Amare‘de Osmanlı askerlerine teslim olan İngiliz Esirler Yozgat’a
varmadan önce gerekli hazırlıkların yapıldığı anlaşılmaktadır. Esirler 30
Haziran 1916’da saat 10.00’da Yozgat’a varmıştır.
Kut’ül Amare Sonrası İngiliz Esirlerin Tutuldukları Evler
Türkler esirler için iki büyük müstakil ev hazırlamıştı. Kıdemli subaylar
alt taraftakini kullanmaya karar verince yüzbaşılar ve teğmenler üst binada
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toplandı. Odalar seçildi ve iki oda da emir erlerine ayrıldı. Türkler evin giriş
kapıları dışına nöbetçiler yerleştirdiler. Su almak için dışarı çıkmak hariç
esirlerin evine giriş ve çıkış için izin yoktu. Evlerin kırmızı kiremitli çatıları ve
sayısız pencereleri vardı. Taş, moloz ve çamurdan oluşan duvarları çok ince olup
yaklaşık 23 cm. idi. Binanın içi ve dışı beyaz badanalı idi. Evler iyice temizlenmiş
ve süpürülmüştü. Aslında, evi böyle bir durumda bulmak esirler için iyi bir
sürpriz olmuştu. Yukarı evdeki odaları zemin ve ahşap tavanlı idi. Duvarlar içine
dolaplar yapılmıştı.
Ermeniler’den Boşalan Evlerde İngiliz Esirler Tutuldu
Önceleri hastane olarak kullanılan ve kıdemli subayların kaldığı binanın
yanında büyük bir bahçe vardı. Bu bahçe daha sonra esirlerin egzersiz alanı
oldu. Yazarın öğrendiğine göre hali vakti yerinde olan Ermenilere ait olan bu
binalara 1914 yılı sonunda el konulmuştu. Çeşitli odaların duvarlarında
Hristiyan dinine ait resimler ile küçük nişler vardı. Bu evlerin ahşap tavan ve
dolapları özenle yapılmıştı. Tavanın bazı yerleri karmaşık süsleme ile
oyulmuştu. Her şey eski sahiplerinin zengin olduğunu ve iyi bir eğitim aldığını
gösteriyordu. Evde Ermeniceden Fransızcaya ve Fransızcadan Ermeniceye
çeviri içeren çocuklara ait eski alıştırma kitapları bulunmuştu. Bu da evin eski
sahiplerinin Ermeni olduğunu göstermekteydi. Özellikle Yozgat’ın birçok
yerinde boş evler vardı ve bunlar yıkılmaya yüz tutmuştu. Bu boş evlerin
sahiplerinin Ermeniler olduğu söyleniyordu.
Kut’ül Amare Esirlerinin Tutulduğu EvlerMutfakta hiç fırın yoktu. Daha sonra, gazyağı tenekesi ve çamurla kendi
fırınlarını yaptılar. Yazarın ilk yerleştiği evde 63 kişi kalıyordu. Yozgat’a
gönderilenlerin yaklaşık 100 kişi oldukları göz önüne alınırsa diğer evde de 3040 kişinin kaldığı anlaşılır. Yukarıdaki evde esirlerin konforu için yapılan
yetersiz düzenlemelerdeki başlıca kusur evde hiçbir mobilyanın olmamasıydı.
Kıdemli subayların evindeki odalarında da hiç mobilya yoktu ve yemek
salonundaki sandalyeler, masalar, sedirleri iaşe müteahhidi tarafından
konmuştu.
Yozgat’ta esirlerden sorumlu Türk Komutan Topçu Binbaşı Kazım Bey idi.
Onun emrinde genç bir Mülazım-ı Sani (Üsteğmen), bir yüzbaşı ve bir tercüman
vardı. Mülazım katip görevi görüyordu. Kazım Bey yaklaşık 100 İngiliz
subayının sorumlusuydu. Yazara göre, Kazım Bey esirlere düşmanca davranıyor
ve isteklerini önemsemiyordu. Esirlerle ilişki kurmaktan özenle kaçınıyordu ve
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ilk birkaç ay esirleri ziyarete dahi gelmemişti. Yazar, Binbaşı Kazım Beyi, eski
ekolden, eksik eğitimli, tüm Avrupalılardan nefret eden birisi olarak
tanımlamıştır. Mülazımın az buçuk Fransızcası tercüman yardımı olmadan
esirlerin bazı isteklerini anlamaya yardımcı oluyordu. Koyu esmer tenli yüzbaşı
hiç Fransızca bilmemekle beraber akıcı İspanyolca konuşuyordu. Moise Eskenaz
isimli Yahudi tercüman 20 yaşlarındaydı ve oldukça kısa boyluydu. Çavuş
üniforması giyen Moise, iyi derecede Türkçe, Fransızca ve İngilizce konuşması
yanında Almancayı da biraz konuşuyordu. Çikolata veya bisküvi ile rüşvet
almaktan çekinmezdi.
Mülazımın emrinde muhafız olarak yaklaşık yirmi Türk askeri (posta)
vardı ve kıdemli subayların kaldığı evin yanındaki küçük bir evde kalıyorlardı.
Zaman geçtikçe Türk muhafızlar daha dostça davrandılar. Onbaşı Ahmet her
sabah akşam esirleri odalarında sayardı. Onbaşı ve bir asker odaya girmeden
önce kapıyı vurur, iyi akşamlar ve iyi geceler deyip sayımı yapardı. Genellikle
her ikisi de nezaket içinde sabahleyin de iyi geceler derdi ama daha sonra doğru
kelimeleri öğrendiler.

KAYNAKÇA
*Bu yazıdaki tüm bilgiler Kut’ül Amare’de esir düşen İngiliz Binbaşı E.W.C.
SANDES’in günlüğünden alınarak derlenmiştir.
“The Road To Endore-“ E.H.John Lane Company 1920
“Bir Kutul Amare Savaş Esirinin (Binbaşi E.W.C. Sandes) Yozgat Günleri
(1916-17)”-İsmet Üzen,M.Şah Özcan-1.Uluslararası Bozok Semp.
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Tanzimat Dönemi Türkçe Mizah Dergileri Bibliyografisi
(1870-1877)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİRKOL
Çankırı Karatekin Üniversitesi

ÖZET: Türk Basın Tarihi içerisinde mizah dergilerinin gelişim süreci üç
döneme ayrılmaktadır. Bu dönemler “Tanzimat Dönemi”, “II. Meşrutiyet
Dönemi” ve “Cumhuriyet Dönemi” şeklindedir. Birinci dönemi oluşturan
Tanzimat Dönemi, 1870 ile 1877 yılları arasını kapsar. Bu dönemi önemli kılan
unsur ise Osmanlı İmparatorluğu’nda Türkçe mizah dergilerinin ortaya çıktığı
ve tematik birer yayın olarak günlük gazetelerden ayrıldığı dönem olmasıdır.
Bu çalışmanın amacı, 1870-1877 yılları arasında yayınlanmış olan
Türkçe mizah dergilerinin bibliyografisini ortaya koymaktır. Bu amaç
çerçevesinde dergilerin; yayın tarihleri, sahipleri, yayın sayıları ile biçimsel
özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda Terakki, Asır, Diyojen, Terakki
Eğlence, Letaif-i Asar, Çıngıraklı Tatar, Hayal, Tiyatro, Latife, Şarivari
Medeniyet, Meddah, Kahkaha, Kara Sinan, Geveze ve Çaylak dergileri
incelenmiştir. Dergilerin orijinal nüshalarının kullanıldığı bu çalışmanın
literatürdeki eksik ve hatalı bilgileri düzelterek ileride bu alanda yapılacak
çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mizah, Mizah Dergisi, Tanzimat Mizahı, Türk Basın
Tarihi

Tanzimat Period Turkish Humor Magazines Bibliography
(1870-1877)
ABSTRACT: Within the Turkish Press History, the development
process of humor magazines is divided into three periods. These periods are
"Tanzimat Period", "II. Meşrutiyet Period" and "Cumhuriyet Period". The
Tanzimat period, which constituted the first period, involves between 1870
and 1877. The importance of this period is being the period which Turkish
humor magazines appeared in the Ottoman Empire and they were
distinguished from daily newspapers as a thematic publication.
The aim of this study is to reveal the bibliography of Turkish humor
magazines published between 1870-1877. With the this aim, publication
dates, ownership, number of publications and their formal features are
emphasized. In this context, the magazines of Terakki, Asır, Diyojen, Terakki
Eğlence, Letaif-i Asar, Çıngıraklı Tatar, Hayal, Tiyatro, Latife, Şarivari
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Medeniyet, Meddah, Kahkaha, Kara Sinan, Geveze ve Çaylak were examined. By
using the original copies of the magazines, this study is thought to guide the
studies to be made in the future by correcting the incomplete and incorrect
information in the literature.
Key Words: Humor, Humor Magazine, Tanzimat Humor, Turkish Press
History

Giriş
Osmanlı Devleti’nde mizah dergileri 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya
çıkmıştır. 1852 yılında Hovsep Vartanyan Paşa tarafından yayımlanan Boşboğaz
Bir Âdem dergisi ilk mizah dergisi olarak kabul edilmektedir.1 Tek nüsha
yayımlanan Boşboğaz Bir Âdem dergisini 1856 yılında Meğu dergisi ve 1867
yılında yayımlanan Tohâfî dergisi izlemiştir.2 İlk Türkçe mizah dergisi ise 1870
yılında Terakki gazetesinin eki olarak yayımlanan ve gazete ile aynı ismi taşıyan
Terakki dergisidir. Terakki dergisinin yayımlanmaya başladığı 1870 yılı ile
mizah dergilerinin yayımlanmasının yasaklandığı 1877 yılları arası Türkçe
mizah dergilerinin ilk evresini oluşturmaktadır.
Bu çalışma, Türk Mizah Dergiciliği’nin ilk dönemi olan 1870-1877 yılları
arasında yayımlanan Türkçe mizah dergilerinin bibliyografisini ortaya koymaya
çalışmaktadır. Bu çerçevede dönem dergilerinin; yayın tarihleri, sahipleri, yayın
sayıları ile biçimsel özellikleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Milli
Kütüphane, Beyazıd Kütüphanesi Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, İ.B.B. Atatürk
Kitaplığı ve İSAM Kütüphanesi taranarak orijinal nüshalarına ulaşılan Terakki,
Asır, Diyojen, Terakki Eğlence, Letaif-i Asar, Çıngıraklı Tatar, Hayal, Tiyatro,
Latife, Şarivari Medeniyet, Meddah, Kahkaha, Kara Sinan, Geveze ve Çaylak
dergileri ele alınmıştır. Çalışmanın temel hareket noktasını literatürdeki eksik
ve hatalı bilgilerin düzeltilerek ileride bu alanda yapılacak çalışmalara zemin
hazırlanması düşüncesi oluşturmaktadır. Akademik literatürde bu alana ilişkin
yapılmış çalışma sayısının az oluşu da çalışmayı önemli kılan bir diğer etkendir.
1. Tanzimat Dönemi Türkçe Mizah Dergileri
1.1. Terakki
Türk Basın Tarihi literatürü Türkiye’de Türkçe mizah dergiciliğini
genellikle Diyojen dergisi ile başlatmaktadır. Ancak Terakki gazetesinin eki
1 Turgut Çeviker, Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü I, Adam Yayınları, İstanbul, 1986, s. 17.
2 Hasmik A. Stephanyan, Ermeni Harfli Türkçe Kitaplar ve Süreli Yayınlar Bibliyografyası (17271968), Turkuaz Yayınları, İstanbul. 2005, s. 566.
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olarak yayımlanmaya başlayan Terakki dergisi Türkçe yayımlanan ilk mizah
dergisidir.3 12 Safer 1287 (14 Mayıs 1870) tarihinde yayımlanmaya başlayan
dergi, 15 Zilhicce 1287 (8 Mart 1871) tarihine kadar farklı sıra numaraları ile
toplam 34 sayı yayımlanmıştır.4 Dergide imtiyaz sahibi olarak “Ali Raşid” ismi
yer almaktadır. Terakki dergisinde karikatüre rastlanmamakla birlikte küçük
vinyetler kullanılmıştır. 4 sayfaya 2 sütun tasarlanan dergi, ilk sayısında
kullandığı serlevhayı 19 Safer 1287 (21 Mayıs 1870) tarihli ikinci sayısında
değiştirmiştir. Terakki dergisinin yayın periyodu cuma günleri haftada bir gün
olarak başlamış 6 Ramazan 1287 (30 Kasım 1870) tarihinde salı-cuma şeklinde
haftada iki güne çıkmıştır.
1.2. Asır
Mehmet Tevfik tarafından yayımlanan Asır gazetesinin 1870 yılında bir
mizah eki yayımladığı bilinmektedir. Bu mizah eki hakkındaki bilgi, Selim
Nüzhet Gerçek’in Türk Gazeteciliği eseri ile sınırlıdır. Gerçek, görmediğini
belirttiği Asır gazetesinin mizah eki hakkında tarihsiz ve küçük boyda olmasının
dışında fazla bir bilgi vermemekle birlikte5 derginin bir sayfa fotoğrafına
kitabında yer vermiştir. Yakın zamanda yapılan çalışmalar gerek Asır gazetesi6
gerekse de gazetenin mizah eki hakkında yeni bilgileri ortaya çıkarmıştır.
Gazetenin ek olarak verdiği mizah dergisi gazete ile aynı ismi taşımaktadır ve
Eylül 1870 tarihinde yayımlanmıştır.7 Kesin yayın tarihi tespit edilememekle
birlikte ilk sayının 3 veya 10 Eylül 1870 tarihli olma ihtimali yüksektir. Hakkı
Tarık Us Koleksiyonu’nda yer alan tek nüshanın yayım tarihi 30 Eylül 1870’dir.
Bu nüsha derginin son sayısıdır. Bu bilgiler ışığında Asır dergisinin 4 ya da 5 sayı
yayımlandığı söylenebilir.
1.3. Diyojen
12 Teşrinisani 1286 (24 Kasım 1870) tarihinde yayımlanmaya başlayan
Diyojen, Türk Basın Tarihi’nin ilk müstakil mizah dergisidir. Teodor Kasab
tarafından yayımlanan dergi, 29 Kanunisani 1288 (10 Ocak 1873) tarihine
3 Konuyla ilgili olarak bkz. Gökhan Demirkol, “Türkiye’nin İlk Türkçe Mizah Dergisi: Terakki”, Gazi
Akademik Bakış, Cilt: 10, Sayı:19, 2016, s.141-160.
4 Terakki, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0360.
5 Selim Nüzhet Gerçek, Türk Gazeteciliği, Devlet Matbaası, 1931, s. 55.
6 Asır gazetesi hakkında bkz. Ali Emre Özyıldırım, (Yay. Haz.). Asır, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 2014.
7 Gökhan Demirkol, “Çaylak Tevfik’in Çaylaklık Eseri: Asır Mizah Dergisi (1870)”, Erciyes
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, Cilt 5, Sayı: 2, 2017, s. 20-28.
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kadar toplam 183 sayı yayımlanmıştır.8 Diyojen, müstakil bir dergi olmasının
yanı sıra Teodor Kasab tarafından Rumca “O Diogenis” ve Fransızca “Le Diogene”
isimleriyle yayınlanan mizah dergisinin Türkçe nüshasıdır. Haftada bir gün
olarak yayımlanmaya başlayan dergi 23. sayısında haftada iki ve 148. sayısında
da haftada 3 gün yayımlanmıştır. 4 sayfaya 2 sütun olarak tasarlanan dergide
toplam 3 karikatür yer almaktadır.
1.4. Terakki Eğlence
Terakki Eğlence dergisi Terakki dergisinin cuma günleri yayınlanan
nüshasının isim değiştirmiş halidir. 22 Ramazan 1287 (16 Aralık 1870)
tarihinde yayımlanmaya başlayan dergi, 19 Zilkade 1287 (10 Şubat 1871)
tarihine kadar 3 sayısı isimsiz olmak üzere toplam 12 sayı yayımlanmıştır. 9
Dergide imtiyaz sahibi olarak “Ali Raşid” ismi yer almaktadır. 4 sayfaya 3 sütun
yayımlanan dergide bir tane karikatür bulunmaktadır. Söz konusu karikatür
Türkçe mizah dergileri içerisinde yayımlanmış ilk karikatür olma özelliğine
sahiptir. 27 Zilkade 1287 (18 Şubat 1871) tarihli 10. sayıda yer alan karikatür
“Amazon alayı” lejandlıdır. Tam sayfa yayımlanan karikatürün Fransa-Prusya
Savaşı (1870-1871) ile ilgili ve batı kaynaklı süreli yayınlardan alınarak dergide
kullanılmış olması muhtemeldir.10
1.5. Letâif-i Âsar
10 Muharrem 1288 (1 Nisan 1871) tarihinde yayımlanmaya başlayan
Letâif-i Âsar dergisi, Türk Mizah Tarihi’nde bazı çalışmalar tarafından ilk Türkçe
mizah dergisi olarak gösterilmektedir. Gerek derginin yayın tarihi gerekse de
yayımlanma süreci dikkate alındığında bu iddianın gerçekçi olmadığı
anlaşılmaktadır. İmtiyaz sahibi Mehmet Tevfik olan dergi, imtiyazı yine Mehmet
Tevfik’e ait olan Asır gazetesinin ruhsatı ile Terakki Eğlence yerine
yayımlanmıştır. 28 Cemaziyelevvel 1289 (3 Ağustos 1872) tarihine kadar farklı
sıra numaraları ile toplam 126 sayı yayımlanmış olan dergi 4 sayfaya 3
sütundur.11 Salı ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 defa yayımlanır. Dergide
imtiyaz sahibi olarak “sahib-i imtiyaz vekili Rıza” ismi yer almaktadır. Derginin
sahib-i imtiyaz vekili imzası ile çıkmasında dergi sahibi olan Mehmet Tevfik’in

8 Diyojen, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0100.
9 Terakki Eğlence, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0360.
10 Dönem dergilerinde karikatür intihali gözlemlenen bir olgudur. Konu ile bkz. Hamdi Özdiş,
“Osmanlı Mizah Basınının İntihalle İmtihanı: Punch or The London Charivari’den Adaptasyon”,
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 39, 2015, ss. 423-442.
11 Letâif-i Âsar, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0340.
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yurtdışında görevli olması etkendir. Letâif-i Âsar dergisinde karikatür yer
almamaktadır.
1.6. Çıngıraklı Tatar
Teodor Kasab’ın Diyojen dergisinden sonra yayımladığı ikinci dergi olan
Çıngıraklı Tatar, 24 Mart 1289 (5 Nisan 1873) ile 6 Temmuz 1873 (18 Temmuz
1873) tarihleri arasında toplam 29 sayı yayımlanmıştır.12 Çarşamba ve
cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere yayımlanan dergide 29 adet
karikatür bulunmaktadır. Dergide yer alan karikatürler diğer mizah
dergilerinden farklı olarak genellikle 3. sayfada yayımlanmıştır. 4 sayfaya 2
sütun tasarlanan Çıngıraklı Tatar, Diyojen’e kıyasla kısa ömürlü bir yayın olarak
kalmıştır.
1.7. Hayal
Teodor Kasab’ın Diyojen ve Çıngıraklı Tatar’dan sonra yayımladığı üçüncü
dergi olan Hayal, 18 Teşrinievvel 1289 (30 Ekim 1873) tarihinde yayım
hayatına başlamıştır.13 18 Haziran 1293 (30 Haziran 1877) tarihine kadar
toplam 368 sayı yayımlanan Hayal dergisi Tanzimat dönemi yayımlanmış
Türkçe mizah dergileri arasında en uzun süre yayımlanan mizah dergisidir.
Dergi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere yayımlanır.
4 sayfaya 2 sütun tasarlanan Hayal dergisinde toplam 316 adet karikatür
bulunmaktadır.
1.8. Tiyatro
Agop Baronyan tarafından yayımlanan Tiyatro dergisi 20 Mart 1290 (1
Nisan 1874) ile 12 Teşrinievvel 1291 (24 Ekim 1875) tarihleri arasında
yayımlanmıştır.14 Farklı sıra numaraları ile toplam 105 sayı yayımlanan dergi,
genel olarak 4 sayfaya 3 sütun tasarlanmıştır. Çarşamba ve cumartesi günleri
olmak üzere haftada 2 kez yayımlanan dergide toplam 105 karikatür
bulunmaktadır. 25 Rebiülevvel 1292 (1 Mayıs 1875) tarihli 87. sayısında
yayınına yaklaşık dört ay ara veren dergi, 13 Recep 1292 (15 Ağustos 1875)
tarihinde tekrar yayımlanmaya başlar. 4 sayfaya 5 sütun tasarlanan dergi 7 sayı
sonra sütun sayısını önce dörde daha sonra ise ikiye düşürmüştür.
12 Çıngıraklı Tatar, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0099/1, Milli Kütüphane Yer No: 1956
SB 283.
13 Hayal, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0092/2, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS0787.
14 Tiyatro, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 1316, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS2183.
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1.9. Latîfe
12 Ağustos 1290 (24 Ağustos 1874) tarihinde yayım hayatına başlayan
Latîfe dergisi, 16 Şubat 1292 (24 Şubat 1877) tarihine kadar toplam 109 sayı
yayımlanmıştır.15 Zakarya Beykozluyan tarafından yayımlanan dergi 4 sayfaya
3 sütun tasarlanmıştır. İlk 39 sayısı pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere
haftada 2 defa yayımlanmış, daha sonra yayım günleri salı ve cumartesi olarak
değişmiştir. 1 Eylül 1292 ( 13 Eylül 1876) tarihinden itibaren haftada bir gün
yayımlanmıştır. Dergide toplam 112 karikatür bulunmaktadır.
1.10. Şarivari Medeniyet
Mehmet Arif tarafından yayımlanan Medeniyet gazetesinin mizah eki
olarak 13 Ramazan 1291 (24 Ekim 1874) tarihinde yayımlanmaya başlayan
Şarivari Medeniyet dergisi, 9 Şevval 1291 (19 Kasım 1874) tarihine kadar 3 sayı
yayımlanmıştır.16 4 sayfaya 3 sütun yayımlanan dergide toplam 9 karikatür
bulunmaktadır.
1.11. Letâif-i Âsar
Mehmet Tevfik tarafından 10 Muharrem 1288 (1 Nisan 1871) ile 28
Cemaziyelevvel 1289 (3 Ağustos 1872) tarihleri arasında toplam 126 sayı
yayımlanan Letâif-i Âsar dergisinin yeniden yayımlanmış nüshasıdır.17 15
Şevval 1291 (25 Kasım 1874) tarihi ile 18 Cemaziyelevvel 1292 (22 Haziran
1875) tarihleri arasında farklı sıra numaraları ile toplam 26 sayı
yayımlanmıştır. 15 Şevval 1291 (25 Kasım 1874) ile 28 Rebiülevvel 1292 (15
Mayıs 1875) tarihleri arasında yayımlanan 20 sayı 8 sayfaya 2 sütun şeklinde
tasarlanmıştır. Diğer altı sayısı ise 4 sayfaya 2 sütundur. Dergide yer alan 49
karikatür de Ali Fuat Bey’e aittir. Koleksiyonlarda 23 nüshası bulunan dergi
haftada bir gün yayımlanmıştır.
1.12. Meddah
Meddah dergisi 15 Muharrem 1292 (21 Şubat 1875) ile 24 Recep 1292
(26 Ağustos 1875) tarihleri arasında 32 sayı yayımlanmıştır.18 İmtiyaz sahibi
olarak dergi üzerinde “Aristotalis” imzası bulanan derginin sahibi İbar’a göre
Zakarya Beykozluyan’dır.19 Toplam 28 karikatürün yer aldığı dergi 4 sayfaya 2

15 Latîfe, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0237/1, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS1192.
16 Şarivari Medeniyet, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS1981.
17 Letâif-i Âsar, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS1194, Milli Kütüphane Yer No: 1957 SA 85.
18 Meddah, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0237/2, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS1312.
19 Gazanfer İbar, Şa Şa Şa’dan Çapkın Kız’a: Müstesna Yayınlar, Doğan Kitap, İstanbul, 2017, s.14.
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sütun tasarlanmıştır. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada 2 defa
yayımlanır.
1.13. Kahkaha
Basiret gazetesi sahibi Ali Efendi tarafından 22 Mart 1291 (3 Nisan 1875)
tarihinde yayımlanmaya başlayan Kahkaha dergisi 9 Eylül 1291 (21 Eylül 1875)
tarihine kadar toplam 26 sayı yayımlanmıştır. 20 Salı ve cumartesi günleri olmak
üzere haftada 2 defa yayımlanan dergi 4 sayfaya 2 sütun olarak tasarlanmıştır.
Dergide toplam 31 karikatür yer almaktadır.
1.14. Kara Sinan
Tanzimat mizahı içerisinde İstanbul dışında yayımlanan bir mizah dergisi
olması bakımından önem taşıyan Kara Sinan dergisi ilk sayısını 29 Rebiülahir
1292 (4 Haziran 1292) tarihinde çıkarmıştır. 6 Safer 1293 (3 Mart 1876)
tarihine kadar toplam 30 sayı yayımlanan derginin koleksiyonlarda 23 nüshası
bulunmaktadır.21 Haftada bir gün yayımlanan derginin sahibi Grigorios
Karydis’dir. 4 sayfaya 3 sütun tasarlanan derginin mevcut nüshalarında 21 adet
karikatür yer almaktadır.
1.15. Geveze
1 Recep 1292 (3 Ağustos 1875) tarihinde yayım hayatına başlayan Geveze
dergisi Mehmet Tevfik tarafından 14 Ramazan 1292 (14 Ekim 1875) tarihine
kadar 10 sayı yayımlanır. 22 Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada
2 defa yayımlanan dergi 4 sayfaya 2 sütun şeklinde tasarlanmıştır. Geveze
dergisinde toplam 8 karikatür bulunmaktadır.
1.16. Çaylak
Mehmet Tevfik’e “Çaylak” lakabının verilmesine sebep olan dergi, 5
Muharrem 1293 (1 Şubat 1876) tarihinde yayımlanmıştır. 14 Cemaziyelevvel
1293 (7 Temmuz 1876) tarihine kadar toplam 162 sayı yayımlanan derginin
155 nüshası koleksiyonlarda yer almaktadır.23 4 sayfaya 2 sütun tasarlanan
derginin mevcut sayılarında toplam 154 karikatür yer almaktadır. Salı ve
cumartesi günleri olmak üzere haftada 2 defa yayımlanır.

20 Kahkaha, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 1146, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS1075.
21 Kara Sinan, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0615, İSAM Kütüphanesi Yer No: D03730.
22 Geveze, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 0237/3, İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Yer No: NS0641.
23 Çaylak, Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, Yer No: 2132, İSAM Kütüphanesi Yer No: D03697.
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Sonuç
Tanzimat dönemi Türkçe mizah dergileri, Türk mizahı açısından
emekleme dönemini oluşturması ve mizah dergiciliğinin ilk adımı olması
açısından önemlidir. Sözlü bir geleneğe dayanan Türk mizahı bu dönemde
mizah dergileri sayesinde yazılı bir forma dönüşmüştür. Türkçe mizah
dergilerinin bazı kaynaklar tarafından “Osmanlı mizahı” olarak da
isimlendirilen Tanzimat dönemi, ilk Türkçe mizah dergisi olan Terakki’nin
yayımlandığı 14 Mayıs 1870 tarihi ile Çaylak ve Hayal dergilerinin günlük
gazeteye dönüştürüldüğü 24 Temmuz 1877 tarihleri arasını kapsamaktadır. Söz
konusu zaman aralığı içerisinde arşivlerde tespit edilerek ulaşılan dergi sayısı
16’dır. Tespit edilen bu rakamın kesin olmadığı ve ileride yapılacak çalışmalar
ile değişebilmesi mümkündür.
Çalışmada ele alınan dergiler içerisinde en uzun süreli yayınlanan dergi
Hayal’dir. Toplam 368 sayı yayımlanan derginin yayımı yaklaşık dört yıla
yayılmıştır. En kısa süreli yayımlanan dergi ise 3 sayı ile Mehmet Arif’in sahibi
olduğu Şarivari Medeniyet dergisidir. En fazla karikatür de Hayal dergisinde yer
almaktadır. Yayımlanan 368 sayıda toplam 316 karikatür bulunmaktadır. Bu
dönemde yayımlanmış dergilerde yer alan toplam karikatür sayısı ise 862’dir.
Bu rakam içerisinde Hayal dergisi birinci sırayı alırken Terakki, Asır ve Letaîf-i
Âsar (1871-1872) dergilerinde hiç karikatür bulunmamaktadır. Dergilerde
yayımlanan karikatür sayısı, Tanzimat dönemi olarak tanımlanan evrenin
yaklaşık yedi yılı kapsayan bir evre olması ile birlikte değerlendirildiğinde
mizahın temel formunun “sözlü kültür”e dayandığı bir dönem için oldukça
yüksek bir rakam olduğu ortadadır. Bu aynı zamanda mizahın görsel unsurlar
üzerinden de ortaya konulduğu göstermektedir. Türkçe mizah dergilerinin 15
tanesi İstanbul’da bir tanesi ise İzmir’de yayımlanmıştır. Bu dönemde 5 dergi ile
öne çıkan yayıncı Mehmet Tevfik’tir. Letaîf-i Âsar (1871-1872), Asır, Letaîf-i Âsar,
Geveze ve Çaylak dergileri Mehmet Tevfik’in imzası ile yayımlanmış dergilerdir.
Yayımladığı dergilerin sayısının fazla olmasının yanı sıra Türk Basın Tarihi’ne
yayıncısı olduğu “Çaylak” dergisinin ismi ile geçmesi Mehmet Tevfik’in mizah
yayıncılığı açısından da önemini işaret eden bir başka etkendir.
Dergilerin tasarım ve yayım periyodu noktasında benzerlik gösterdikleri
görülmektedir. Genel olarak 4 sayfaya 2 sütun şeklinde tasarlanan dergiler
farklı günlerde haftada 2 defa yayımlanmıştır. Tasarımlarda yer alan bir başka
ortaklık ise karikatürlerin derginin dördüncü sayfasında yayımlanmasıdır.
Bunun yanı sıra dördüncü sayfa ilanların yayımlandığı ve dergi sahibinin
isminin bulunduğu sayfadır da. Çalışmada ele alınan dergilerin 4 tanesi günlük
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bir gazetenin eki olarak yayımlanmıştır. Yayımlanmış Türkçe mizah dergileri
arasında kronolojik olarak ilk iki sırada yer alan Terakki ve Asır dergilerinin
gazete ilavesi olarak yayımlanmış olması Türkçe mizah dergiciliğinin ilave
kültürü üzerinden doğduğunu göstermektedir.
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Bir Namus Meselesi’nde Karamanlılar
ve Kayseri

Dr. Öğr. Üyesi Semih ZEKA
Erciyes Üniversitesi

ÖZET: Karamanlılar, Ortodoks Hristiyanlardır. Türkçe konuşan ve Grek
alfabesini kullanan Karamanlılar, Karaman, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde,
Isparta, Burdur, Aydın, İstanbul ve Karadeniz kıyı şeridinde yaşamışlardır.
Karamanlıların Türkleşmiş Rumlar ya da Bizans ordusunda görev yapıp
Hristiyanlaşmış Türkler olabileceğine dair iki görüş vardır. Karamanlılar, 1923
yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan “Türk-Yunan Ahali
Mübadelesi” antlaşması ile İstanbul dışında yaşayan Ortodoks Hristiyanlarla
birlikte Yunanistan’a gönderilmişlerdir.
1895-1945 yılları arasında yaşayan Mahmut Yesari, birçok hikâye,
roman ve tiyatro oyunu yazmıştır. O, eserlerinde toplumun içinden seçtiği
kişilerle toplumun yaşayışına ayna tutar. Bu çalışmada Mahmut Yesari’nin “Bir
Namus Meselesi1” adlı romanı incelenmiştir. İlk romanı Bir Namus
Meselesi’nde Mahmut Yesari, Kayseri’de yaşamış Karamanlı Ortodoks
Hristiyanlardan iki tüccarın birbirleriyle mücadelesini anlatır. Kelebek
dergisinde tefrika edilen “Bir Namus Meselesi” adlı roman Kayseri’nin
insanına ve toplumsal yaşamına ışık tutar. Bu romanda Kayseri’de yaşayan
Karamanlılar bağlamında sıradan insanın aşk ve akrabalık ilişkisine,
dedikodusuna, kişilik özelliğine, folklorik değerlerine, mekân ile bağlantısına
dair izler tespit edilmiştir. Bu roman aracılığı ile ticaretin Kayseri’nin günlük
hayatındaki önemi belirlenmiş ve dönemin Kayseri’sinde konuşulan gündelik
dile ayna tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mahmut Yesari, Karamanlılar, Kayseri, Türk
Edebiyatı

The Karamanlıdes And Kayseri In Bir Namus Meselesi
ABSTRACT: The Karamanlides are Orthodox Christians. The
Karamanlides who spoke Turkish and used Greek alphabet lived in Karaman,
Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Isparta, Burdur, Aydın, İstanbul and Black Sea
area. There are two views about the Karamanlides. First view is that the
Karamanlides are Greeks who adopted the Turkish culture. Second view is that
1 Çalışmada eserin şu baskısı ele alınmış ve BNM şeklinde kısaltılmıştır: Mahmut Yesari, Bir
Namus Meselesi, Haz.: Nükhet Eren, İstos Yayınları, İstanbul 2017.
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they were the Turks who took part in the Byzantine army and became
Christian in time. According to the Turkish-Greek Public Exchange agreement
made between Greece and Turkey in 1923, the Karamanlides were sent to
Greece with Orthodox Christians living outside İstanbul.
Mahmut Yesari who lived between 1895 and 1945, wrote many stories,
novels and plays. He mirrors the life of society with the people he chooses from
the society through his works. In this study, Mahmut Yesari's novel called "Bir
Namus Meselesi" was examined. In his first novel, “Bir Namus Meselesi”, he
tells the struggle of two merchants who were the Karamanlides and lived in
Kayseri. This novel which is published in the Kelebek magazine sheds light on
the people and the social life of the Karamanlides in Kayseri. In this novel, the
traces about ordinary people's love and kinship relation, gossip, personality,
folkloric values, connection with historical places were determined in the
context of the Karamanlides. Through this novel, the importance of trade was
determined in the daily life of Kayseri. In addition, through the words and
phrases used in the novel, a mirror was kept in the daily language spoken in
Kayseri.
Keywords: Mahmut Yesari, The Karamanlides, Kayseri, Turkish
Literature

Giriş
Anadolu tarihin ilk devirlerinden itibaren birçok kültür ve medeniyete ev
sahipliği yapmıştır. Anadolu’nun bu özelliğini 20. yüzyılın başına kadar
Müslümanların, Ermenilerin ve Ortodoks Hristiyanların bir arada huzur içinde
yaşadığı bir yerleşim yeri olan Kayseri’de görmek mümkündür. Osmanlı
Devleti’nin yaşadığı dağılma sürecinin olumsuz etkileri de yine Kayseri’de
görülür ve I. Dünya Savaş’ı sırasında yaşananlar sonucunda bu huzur ortamı
yerini birbirine güvenmeyen etnik ve dini unsurlara bırakır. Bu güvensizlik
ortamı Anadolu’ya göçler gibi Anadolu’dan dışarıya göçleri başlatır. Bu
göçlerden birini yaşayanlar Karamanlı Ortodoks Hristiyanlardır.
Karamanlı Ortodoks Hristiyanların en önemli özelliği Hristiyan
olmalarına karşın ana dillerinin Türkçe olmasıdır. Karamanlılara dair bilgilerle
15. yüzyılda karşılaşılır. 1431-1438 yılları arasında Basel Konsili ilk defa
Anadolu’da yaşayan ve Türkçe konuşan Hristiyanlardan söz eder. Bunun
yanında 15. yüzyılın ikinci yarısında “Caramania” adı verilen bölgede Türkçe
konuşan Hristiyan ve Müslümanların varlığı Venedik kaynaklarında belirtilir.
16. yüzyılda ise Yedikule semtinde Türkçe konuşan Hristiyanların varlığından
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Alman gezgin Hans Dernschwam söz eder.2 Macar elçilik heyetinde yer alan,
İstanbul’da Karaman’dan gelmiş ve Karamanlı olarak adlandırılan bir halkın
varlığından söz eden Dernschwam’e göre bu insanlar her ne kadar ibadetlerini
Rumca yapsalar da Rumca bilmeyip Türkçe konuşurlar.3 17. yüzyılda ise
Antalya’da yaşayan ve Türkçe konuşan Rumlardan bahseden bir başka isim
Evliya Çelebidir.4
Rumca konuşan Ortodoks Hristiyanların Karamanlı olarak
adlandırılmasında onların yaşadıkları bölgenin etkisi ihtimal dahilindedir.
Çünkü Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanların yaşadıkları ve Caramania
şeklinde adlandırılan alan Anadolu’da Ankara, Yozgat, Adana, Antalya, Kayseri,
Sivas, Aydın vilayetlerini içine almaktadır. Bu bölge aynı zamanda 13. yüzyıldan
itibaren Karamanoğlu beyliğinin egemenlik alanı olmuştur ki 15. yüzyıldan
itibaren Karaman eyaleti olarak adlandırılmıştır.5
Karamanlıların kökeni hakkında iki görüş öne sürülür. Bunlardan
birincisine göre Karamanlılar, Batı Anadolu’da sahil şeridinde yaşayan Rumca
konuşan Ortodokslardan uzak kalmaları nedeniyle Rumcayı unutup Türkçe
konuşan Rumlardır. Yani bu insanlar, bulundukları bölgede iletişim dili Türkçe
olması dolayısı ile Türkçe konuşmaya mecbur kalırlar. Bununla birlikte kimi
köylerde Rumca kimi köylerde Türkçe konuşulması bu savı geçersiz kılar.6
Karamanlıların kökeni ile ilgili bir başka görüş ise onların Türk oldukları
yönündedir. Buna göre Karamanlılar, Anadolu’ya Selçuklulardan önce gelip
Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapan, Bizanslı Rumların dinini
benimserken kendi dillerini koruyan Türklerdir. Bizanslılarla V. yüzyıldan
itibaren etkileşime geçen Hun, Avar, Bulgar, Hazar, Uz, Peçenek, Kuman ve Oğuz
boylarından Türkler Bizans yönetimi altında görev yapmışlar, Bizans tarafından
Anadolu’ya yerleştirildiği gibi Hristiyanlığı da benimsemişlerdir.7
Karamanlılar, Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışının da etkisiyle
Müslümanlar ile Katolik ve Protestan Hristiyanlar arasındaki farklılıklarını din
anlayışları çerçevesinde belirlerler. 19. yüzyıldan itibaren etkisini gösteren
2 Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Romanı ‘İki Kilise Arasında Bînamaz’ Kılmak: Karamanlıca Edebi
Üretim, Evangelinos Misailidis ve Bir Yenidenyazım Örneği olarak Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u
Cefakeş, (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi) , İstanbul
2014, s. 33-34.
3 Faruk Çolak, Karamanlıca Halk Hikâyeleri, Kömen Yayınları, Konya 2015, s. 9.
4 Şimşek, agt, s. 34
5 Agt, 34-35.
6 Çolak, age, s. 9-10.
7 Age, s. 11.

243

Semih ZEKA

milliyetçilik rüzgârına karşın kendilerini Rum değil de Anadolu Hristiyan
Ortodoksları olarak nitelendirmeleri de altı çizilmesi gereken bir özelliktir.
Ayrıca Karamanlılar için vatan Anadolu’dur ve bundan dolayı da
Yunanistan’daki fikri cereyanlardan etkilenmedikleri gibi Osmanlı Devleti’nde
var olan diğer Rumların aksine Yunanistan yönünde bir eğilim sergilemezler.8
Karamanlı Ortodoks Hristiyanlar, I. Dünya Savaşı sonunda Anadolu’nun
işgali sürecinde Fener Rum Patrikhanesi’nin faaliyetlerinin aksine Osmanlı
Devleti’nin ve ardından Milli Mücadelenin yanında yer alırlar. Osmanlı
Döneminde Zımmiyan-ı Karaman ve Karamanyan şeklinde adlandırılan
Karamanlılar 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen
Türk-Yunan Ahali Mübadelesi sözleşmesi uyarınca Anadolu’daki tüm Ortodoks
Rumlar ile Yunanistan’a gönderilirler. Şimşek’in aşağıya alıntılanan düşüncesi
Karamanlı Ortodoks Hristiyanları içine alan genel bir tanımlama olarak kabul
edilebilir: “Herhangi bir köken arayışına girmeden meseleye bakıldığında ise
Karamanlıların, Türkofon yani Türkçe konuşan, büyük ölçüde ibadetlerini
Türkçe yapan, yazılı metinlerini ise Yunan alfabesiyle Türkçe dilinde üreten
Ortodoks bir topluluk oldukları söylenebilir.”9 Bu çalışmada Kayseri’de yaşamış
Karamanlı Ortodoks Hristiyanların, Mahmut Yesari’nin “Bir Namus Meselesi”
adlı romanına yansımaları Kayseri bağlamında ele alınmıştır.
1. Kayseri’de Karamanlı Ortodoks Hristiyanlar
Kayseri coğrafi konumu dolayısı ile değişik kültür ve medeniyetlere
beşiklik etmiş bir ilimizdir. Osmanlı Devleti döneminde de Kayseri içinde
barındırdığı farklı etnik ve dini unsurlarla bu özelliğini devam ettirir.
Kayseri’nin nüfusuna yönelik kimi araştırmalar bu noktada en güzel örnekleri
sunar. 1834’te Kayseri’de on bin Türk hanesine karşılık bin beş yüz Ermeni ve
dört yüz Rum hanesi bulunur ki bunun nüfus olarak altmış bin kişiye karşılık
geldiği düşünülür. 1831-1860 tarihli Kayseri müfredat defteri verilerine göre
Kayseri’de otuz altı Müslüman, iki Rum ve on yedi Ermeni mahallesi bulunduğu
yirmi mahallede de Müslümanlar ile gayrimüslimlerin beraber yaşadığı
bilinmektedir.10 1878 yılına ait Ankara Vilayet Salnamesi’nde Kayseri şehrinin
nüfusunun 87247 olduğu belirtilir. Bu nüfusun 55654’ü Müslümanlardan,
8 Yonca Anzerlioğlu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2009, s. 243248.
9 Şimşek, agt, s. 36.
10 Doğan Yörük, “H.1259/ M.1843 Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum Ve Ermeniler”,
TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, Cilt 8, Sayı11, Güz 2013, s. 443-444.
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18533’ü Gregoryan Ermenilerden ve 12648’i Ortodoks Rum’lardan oluşur.
Sadece erkeklerin sayıldığı bu salnamede Ortodoks Rumların %87.4’ü
Kayseri’nin kaza ve köylerinde ikamet eder.11
1889 Ankara Vilayet Salnamesi’nde Kayseri sancağında nüfus 208732 kişi
görülür. Bunların 136590’ı Müslüman, 43318’i Gregorien Ermeni, 1575’i
Katolik Ermeni, 1800’ü Protestan Ermeni, 25449’u Ortodoks Rum’dur.12 18811882’den 1887’ye kadar devam eden ve 1898 yılında açıklanan nüfus sayımında
ise Kayseri’nin nüfusu 183339’a çıkar. Bu nüfusun %34’ü gayrimüslimlerden
bunun da %13.5’i Ortodoks Rumlardan oluşur.13
1903-1904 Ankara Vilayet Salnamesinde toplam nüfus 191161’dir. Bu
nüfusun 123175’i Müslüman, 40336’sı Gregoryen Ermeni, 24808’i Rum
Ortodoks, 890’ı Katolik ve 1952’si Protestan’dır. 1914’te yapılan nüfus
sayımında Kayseri’de Müslüman sayısı 184292, Rum sayısı 26590, Ermeni
sayısı 52192’dir. “Bir Namus Meselesi”nde adı geçen Talas’ın 19. yüzyılda bir
mahallesinde Müslümanlar yaşarken yirmi iki mahallesinde Rumlar, yedi
mahallesinde Ermeniler yaşar. Talas’ın bir mahallesinde Türkler, Rumlar ve
Ermeniler birlikte yaşarken dokuz mahallesinde Rumlar ve Ermeniler birlikte
yaşar. Romanda adı geçen Zincidere’de de bir mahallede Müslümanlar yaşarken
on bir mahallesinde Rumlar yaşar.14 Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Sözleşmesi
neticesinde Kayseri’den yirmi yedi binden fazla Ortodoks Hristiyan
Yunanistan’a göç eder.
2. Mahmut Yesari ve Bir Namus Meselesi
5 Mayıs 1895’te İstanbul’da dünyaya gelen Mahmut Yesari, hattat
Yesarizade Mustafa İzzet Efendi’nin torunudur. İstanbul Sultanisini bitiren
Mahmut Yesari, resme yeteneği dolayısı ile bir süre Sanâyi-i Nefise Mektebi’ne
devam etse de askere alındığı için bu okulu bitiremez. 1918-1919 döneminde
“Diken” dergisinde karikatürleri yayımlanır. Reşat Nuri Güntekin ile 1923-1924
döneminde “Kelebek” adında bir mizah dergisi çıkarır. Pek çok gazete ve

11 M. Sacit Pekak, “Kappadokia Bölgesindeki (Özellikle Kayseri ve Çevresindeki) Osmanlı Dönemi
Hıristiyan Dini Mimarisi”, TurkishStudies- International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic, Cilt 9, Sayı 10, Güz 2014, s. 893.
12 Özlem Tanış, Germir Kiliseleri Ve Panagia “Kımısıs – Tıs Theotoku” Kilisesinin Günümüz
Koşullarında Değerlendirilmesi, (Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006, s. 52.
13 Pekak, agm, s.894.
14 Tanış, agt, s. 52-54.
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dergide roman ve hikâyeleri yayımlanan Mahmut Yesari, 16 Ağustos 1945’te
İstanbul’da ölür.15
1930 yılında yayımlanan “Bağrıyanık Ömer” adlı eseri, Türk edebiyatının
ilk çocuk romanları içinde kabul edilen16 Mahmut Yesari, kendi gözlemlerinden
hareketle eserlerini kaleme alan bir yazardır. Hatta “Çulluk” adlı romanını
yazmadan önce bir hafta reji fabrikasında işçi olarak çalıştığı bilinir. Bunun
yanında o, eserlerinde alafranga tipleri, yoksulluğu, ahlaki yozlaşmayı ve
hastalığın insan üzerindeki etkilerini konu edinir. Mahmut Yesari’nin en çok
bilinen eserleri Çulluk (1927), Bağrıyanık Ömer (1930) ve Tipi Dindi
(1933)dir.17
Mahmut Yesari, “Bir Namus meselesi” adlı romanında Hacıoğlu Ağapiyadi
ile Kara Eftimoğlu Petraki arasındaki rekabeti anlatır. Hacıoğlu Ağapiyadi,
dayısının borcu nedeniyle Kayseri’deki emlakini, en büyük hasmı olarak
gördüğü Petraki’ye satar. Bu alışveriş dolayısı ile Petraki’nin vermiş olduğu
ziyafette Ağapiyadi ve Petraki tartışırlar. Ağapiyadi sattığı emlaki aynı fiyattan
almayanın deyyus, Petraki, Ağapiyadi’ye aldığı emlaki aynı fiyata satanın deyyus
olduğunu söyler.
Ağapiyadi, İstanbul’a yerleşir ve bir süre sonra Kayseri’ye göndermiş
olduğu mektuplarla durumunun iyiliğinden söz eder. En sonunda Petraki mektuplarında Ağapiyadi onun gönlünü almıştır- İstanbul’a Ağapiyadi’nin
yanına gider. Ağapiyadi’nin eşi olarak tanıttığı fakat genelevde çalışan bir kadın
olan Eftalya –Ağapiyadi onu Katina ismiyle tanıtır- Petraki’yi etkiler ve onu,
mallarını Ağapiyadi’ye satmaya ikna eder. Petraki, Ağapiyadi’nin götürdüğü bir
genelevde Eftalya’nın kim olduğunu öğrenir. Ama iş işten geçmiştir; çünkü
Ağapiyadi sattığı emlaki aynı fiyata geri almıştır Petraki’den.
3. Bir Namus Meselesi ve Kayseri’de Ticaret
Mahmut Yesari’nin Bir Namus Meselesi adlı romanında Kayseri’deki ticari
yaşam Karamanlı Ortodoks Hristiyanlar bağlamında anlatılır. Yazarın öncelikle
üzerinde durduğu unsur ticarette başvurulan kimi hilelerdir. Hacıoğlu
Ağapiyadi’nin dayısı Çakıroğlu Yuvanaki Kayseri’den İstanbul’a gitmiş, yaptığı
hilelerle zenginleşmiş ama kazandıklarını borsada kaybetmiş biridir. Çakıroğlu

15 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Kapı Yayınları, İstanbul 2016, s. 652.
16 Alev Sınar, “Türkiye’de Çocuk Edebiyatının Gelişimi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Ed.
Ramazan Korkmaz, Grafiker Yayınları, Ankara 2011, s. 585.
17 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, 18. Baskı, İstanbul 2016, s.
301.
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Yuvanaki, borçlarından kurtulmak için yeğeni Ağapiyadi’den borç ister. Yazar,
Yuvanaki’nin yaşadıklarını anlatırken onun ticaretteki hilekârlığına da değinir:
“Mektup Ağapiyadi’nin tahmin ettiği gibi dayısı Çakıroğlu Yuvanaki’dendi.
Yuvanaki 30 sene evvel İstanbul’a gitmiş ve mahalle bakkallığından derece
derece yükselerek günün birinde Galata’nın sayılı bankerlerinden oluvermişti.
Fakat bakkal terazisinde hileye alışan elleri borsada kambiyo terazisini aynı
muvaffakiyetle idare edememiş, dirhem başına otuzar kırkar paralık hilelerle
ancak yirmi senede toplanabilen servet iki günlük bir hava oyununda suyunu
çekivermişti.” (BNM, 42)
Mahmut Yesari, Yuvanaki gibi onun yeğeni Ağapiyadi’nin de alışverişte
hileye başvurduğunu belirtir. Dayısının borç isteyen mektupları, Ağapiyadi’nin
huzursuzluğuna, bu huzursuzluk da dayısı ile ilgili kâbus görmesine neden olur.
Bu kâbusun ardından Ağapiyadi’nin kendi kendine konuşması onun ticaret
anlayışını gün yüzüne çıkarır:
“-Ah dayı sağa ne diyem? Gundüzleri bırağdın geceleri de mi bağa
musallat olmağa başladın? Defter dutamaz oldum gayrik, gozlerim rakamları
seçemiyor. Hesabı şaşırıyorum. Guru duzuma yaş bulaştırdın. Biz burada
okkadan kâr edelim deyi ekmeğe gatık ittiğimiz zeytinlerin çekirdeklerini tekrar
fıçıya garıştırıp müşterilerle dalaşalım, Yuvanaki Çorbacı İstanbul’da hevaya
para gaptırsın!”(BNM, 49)
Ağapiyadi, dayısının borçlarını ödemek için Kayseri’deki mallarını satar
ve İstanbul’a gider. İstanbul’da ticarete devam eden Ağapiyadi, burada da
önemli bir servete ulaşır. İstanbul’a varışından üç yıl sonra Kayseri’deki Arpacı
Hırbal oğlu Yorgi’ye İstanbul insanını ve ticaretini anlatır. Bu mektupta
Kayseri’de pazarlığa ve küçük hilelere dayanan ticaret ve insan ilişkisine de
değinir:
“Burada hesabını bilir bir adam gormedim desem yalan olmaz. Dört
guruşluh aksata [alışveriş] eder. Dört kere çekişmeye kalmadan parayı toha idip
çıhar gider. Sıhı pazarlıh itmeyincek ticaretin dadı galmıyor vesselam. Okkada
sekiz dirheme gadar terazide barnah oynatsan bir ağnayana rastlamazsın.
Gözünü sevdiğimin Gayserisi! Yarım dirhem için ganlı bıçahlı olursun. Bağa
sorarsan ticarette bu çeşit olmalı. Golay gazanılan paranın zevki yavan oluyor.”
(BNM, 80-81)
Kayseri’de gerçekleştirilen alım satım işleri ile ilgili bir özellik, malın
fiyatının kişiye göre belirlenmesidir. Satılacak malın fiyatı müşterinin sosyal ve
ekonomik durumuna, dış görünüşüne ve konuşma şekline göre o anda
belirlenir. Bu gerçek “Bir namus Meselesi” adlı romanda da görülür. Ağapiyadi,
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dayısına borç vermek için mallarını satmaya karar verir. Bu satıma aracılık
edecek olan Tellal Kiryako ise malların fiyatını öğrenmek ister:
“-Orası golay.
-Golay deyip geçme vahtimiz dar.
-Ne fiyat isteyeceksin?
Ağapiyadi sözlerinin tesirini anlamak ister gibi Kiryako’nun gözlerinin
içine baktı.
-Değerleri ne ise onu isteyeceğim, dedi.
-Mülkün değeri, yerine, adamına, zamanına göredir. İşte kellesi çıhar,
fiyata bahmaz ne istesen verir. Oğa kimsenin diyeceği olmaz. Umum malını
topyekûn mü satacağsın? Sen bir yol bir fiyat de ki ben ona göre etrafı kolaçan
edeyim.
-Hele bir müşteri çıhsın da uzlaşırız.”(BNM, 56)
Romanda Kayseri’de gerçekleştirilen alım satım işlemlerinde yapılan bir
davranış şekli de malı satanın alana malın hayrını görmesi yönünde duasıdır.
Mahmut Yesari bu davranışı da romanına yansıtır. Tellal Kiryako, tapu kâtibi ile
Ağapiyadi’nin evine gider ve onun malını Petraki adına satın alır. Satış
gerçekleştirildikten sonra Tellal Kiryako, Ağapiyadi’den “al hayrını gör”
şeklindeki duayı duymak ister:
“(…) Kiryako parayı teslim ettikten sonra:
-Bir mal sattıhleyin “al hayrını gor” dimek adettir, dedi.
-Hayrından şerrinden sağa ne, malı alan sen misin ki?
-Bağa değel, vekâletim var oğa diyeceksin. Bir guru söz ile ne çıhar adet
yirini bulsun.
-Ulan Kiryağo ne güleç yüzlü donuzsun. Oldu olacak haydi alan da satan
da hayrını görsün.” (BNM, 70)
Bir malı alan kişi aldığı bu maldan istediği faydayı sağlayamadığı
durumda bu malı satan kişinin gönüllüce bu satım işlemini gerçekleştirmediği
kanaatine ulaşabilir. Bir Namus Meselesi adlı romanda Petraki, Ağapiyadi’nin
bütün malını satın alır. Bir süre sonra Petraki aldığı emlakin kiracılarını takip
etmekte zorlanmaya başladığı gibi emlakin giderlerini ve bunları alırken aldığı
borç paranın faizlerini karşılayamaz hale gelir. Geldiği bu durumu o,
Ağapiyadi’nin sattığı emlakinde gözünün kalmasına bağlar. Bunu Petraki şu
şekilde ifade eder: “Sahibinin gozü üzerinde galarak satın alınan maldan hayır
galır mı ki? İstifadeden vaz geçtiğ kendi idaremizi de sapıttığ.” (BNM, 86)
Romanda faizin ve riskin ticaretin bir parçası olduğu ifade edilir.
Dayısının kendisinden borç para istemesi üzerine Ağapiyadi’nin huzuru kaçar.
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Bu durum onun rüyalarına yansır. Ağapiyadi rüyada bir kadının kendisini para
kasasının içine davet ettiğini görür. Kasanın içine girdiğinde dayısının
mektubunda ifade ettiği “Sendan bu parayı kazen[ödünç] istiyorum. Bir kere
itibarımı düzelteyim, sana bin bir yemin iki misli öderim.”( BNM, 48) sözünü
yazılı bulur ve uyanır.
Uyandıktan sonra rüyada gördüğü kadının etkisini üzerinden atamayan
Ağapiyadi’nin düşüncesinde hem dayısına verilen borçta dahi iki misli faiz aldığı
hem de Kayseri’de ticaretin riski göze alarak gerçekleştirilen bir uğraş olduğu
görülür: “(…) ‘parayı iki misli öderim’ yalnız orası aşikâr goründü! Acaba bu da
gaipten bir işaret mi? Hani, fena kâr da değel! Babadan galma sözdür: kâr
ziyanın ortağı imiş. Ulan Ağapiyadi! Er dayıya dimişler; İstanbul’a varmadan
hava oyununun gohusunu aldın. Sen de soy kopekmişsin ya!” (BNM, 50)
Faiz hayatın içinde o denli yer almıştır ki kimi davranışlar faiz ile
benzerliği üzerinden yorumlanır. Petraki, Ağapiyadi’nin İstanbul’dan
gönderdiği mektuplarda anlattığı olumlu havadan ve Ağapiyadi’nin karısı
olduğunu söylediği kadının çekiciliğinden etkilenerek İstanbul’a gider.
İstanbul’da bir otele yerleşen Petraki’yi Ağapiyadi evinde yemeğe davet eder.
Petraki, Ağapiyadi’nin karısı Katina’nın yanında heyecandan yanlış davranışlar
sergileyeceği endişesi ile bu davet karşısında kararsız kalır. Ağapiyadi, onun bu
düşünceli duruşunu “faiz” kavramı etrafında yorumlar:
“Ağapiyadi ısrar ediyordu:
-Faiz hesaplar gibi ne düşünüyorsun?
-Hay gozüm daldı da.
-Mutlah beğlerim.” (BNM, 107)
Bir Namus Meselesi’nde yazar, Karamanlı Ortodoks Hristiyanları, Kayseri
ile özdeşleşmiş kimi davranış ve düşünce kalıpları ile sergiler. Onlar satacakları
malın fiyatını satacakları kişiye göre belirlerken alışverişte hileler yaparlar. Bir
malı alırken satıcıdan malın hayrını görmesine dair duasını beklerler. Malı satan
kişi bu alışverişi gönülsüzce yapmışsa malın onu alana hayır getirmeyeceğine
inanırlar. Bunların yanında Karamanlı Ortodoks Hristiyanlar bağlamında kimi
Kayserili tacirlerin faaliyetlerinde ve yaşam şekillerinde faiz ve riskin yer aldığı
görülür.
4. Bir Namus Meselesi’ne Yansıyan İnsan
4.1. Zengin Olma Hevesi ve Çıkar Çatışması
Mahmut Yesari, Bir Namus Meselesi adlı romanında Karamanlı Ortodoks
Hristiyanlar özelinde insanoğlunun bireysel çıkar hesaplarını somutlaştırır. Bu
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insanlardan birisi Hacıoğlu Ağapiyadi’dir. Ağapiyadi’nin dayısı Çakıroğlu
Yuvanaki kayda değer bir servete sahip olduğu gibi çocuğu da yoktur. Ağapiyadi
onun servetinin kendisine kalacağını ümit eder. Bu beklentisinden dolayı da
dayısına ayda bir mektup yazar ve “Makam Pederim Yuvanaki Efendi, baba
yarısı, ömrümün temeli” ve “uğrunuza malım mülküm gurban ossun, eşiğinde
can vermek, gonlümün muradıdır. Bir sözünü iki edersem daş kesileyim. Emrine
garşı durursam gozsüz oturayım.” (BNM, 42-43) ifadeleri ile bu servete giden
yolu açık tutmaya çalışır.
Ağapiyadi, babası Hacı Anastaş’ın ölümü ardından kendisi çocuk yaşta
olması nedeniyle Kayseri’ye gelip işleri yoluna koyan dayısına kendini borçlu
hisseder. Ağapiyadi’nin beklentisinin dışında gerçekleşen olay ise dayısının
ondan borç isteyen mektupları ile karşılaşmasıdır. Ağapiyadi, dayısının
kendisini deneme ihtimalini düşünür. Bunun için bir süre kararsız kalır. Ancak
dayısından gelen mektuplar dört beş tane olunca bunun bir deneme ya da şaka
olmadığını anlar ve Ağapiyadi kendisinden borç isteyen dayısına hayır diyemez.
İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu sürece kendi çıkarları doğrultusunda
planlar yapmış kendi küçük çıkarları için yeri geldiğinde insanlara küsmüş yeri
geldiğinde insanlarla barışmıştır. Yazar bu gerçeği romanında Ağapiyadi ve
Petraki adlı kahramanları vasıtasıyla dile getirir. Ağapiyadi ve Petraki arasında
husumetin sebebi de bu bireysel çıkar mücadelesidir. Bu husumet Ağapiyadi ve
Petraki’nin babaları ve annelerine dayanır.
Petraki’nin babası Kara Eftim -Kalfaoğlu Sarandi’nin kız kardeşinin
kocası- Kalfaoğlu Sarandi’nin Ağapiyadi’nin dul kalan annesi ile değil de kendi
akrabasından bir kız ile evlenmesini ister. “Böylelikle Sarandi’nin bağı,
çınarlıktaki evi, çarşıdaki zahire ambarı, davarları yabancıya gitmeyecekti(r).”
(BNM, 59) Buna karşın Sarandi, Ağapiyadi’nin annesi ile evlenir. Bu evlilik
üzerine Kara Eftim ile Sarandi’nin arası açılır.
Kara Eftim’in tek ümidi yaşlı olan Ağapiyadi’nin annesinin Sarandi’den
önce ölmesidir. Lakin karlı bir kış günü Sarandi, Ankara’ya gider ve köye
dönmek ona nasip olmaz. Bunun üzerine Kara Eftim velayet davası açar. İki taraf
birbirleriyle senelerce mahkemede uğraşır. Ağapiyadi ile Petraki arasında da
devam eden bu husumet dolayısı ile “Birbirinin olan olmayan ayıplarını,
kusurlarını ortaya dök(erler). İkisi de bir türlü evleneme(z).” (BNM, 61)
Mahmut Yesari, Bir Namus Meselesi adlı romanında Hristiyan ya da Müslüman
Türk ya da Rum bütün insanların bazı özellikleri ortaklaşa taşıdıklarını sergiler.
Bu özelliklerden biri insanların kolay yoldan zengin olma istekleri ve bunun için
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yapmacık davranışlara yönelmeleridir. Bunun yanında insanların çıkarları için
birbirlerine düşmanlık beslediklerini de belirtir.
4.2. Kayseri’nin Dilberi ve Kayserilinin İnatçılığı
Mahmut Yesari, romanında Kayseri’de yaşayan genç kadınların genel
tasvirini yapar. Petraki, Ağapiyadi’nin evini, tarlalarını, bağını satın alır. Lakin
bir süre sonra bu aldığı emlakin kiracıları ile baş edemediği gibi bunların
vergilerini dahi ödeyemez duruma gelir. Bu kötü durumdan kurtulmak amacıyla
Petraki, zahireci Vasilaki’nin kızı Aspasiya ile nişanlanır. Yazar, Aspasiya’yı
tasvir ederken Kayserili kadının görünümüne dair bilgi vermiş olur: “Aspasiya
hafif çatık kaşları, pençe pençe al yanakları, basık tıknaz vücudu, erkek eline
benzeyen iri kemikli elleri, kalın bilekli bacaklarıyla kusursuz bir Kayseri
dilberiydi.” (BNM, 92)
Mahmut Yesari, Karamanlı Ortodoks Hristiyanların yaşamını konu aldığı
Bir Namus Meselesi adlı romanında Kayseri insanının kişilik özelliğine de vurgu
yapar. Kayserilinin bu özelliklerinden biri inatçılığıdır. Dayısını borçtan
kurtarmak için Ağapiyadi, malını mülkünü satıp İstanbul’a gidecektir. Ama
bunları husumetlisi Petraki’ye satmamakta kararlıdır. Bu özelliği yazar
Ağapiyadi’nin ağzından şu şekilde ifade eder: “Gayserili damarım duttu,
diyordu. İnat bu ya oğa virmeyeceğim işte…” (BNM, 63) Böylece yazar, din ya da
ırk ayrımı yapmadan Kayserili insanın kişiliğine ve fiziksel özelliğine dair
bilgiler verir.
4.3. Dedikodu
Hemen her toplumda var olagelen dedikodunun toplumu içten içe
çürüttüğü bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte çoğu insan ondan uzak durmaz.
Mahmut Yesari’nin Bir Namus Meselesi adlı romanında Kayseri’de yaşayan
Ortodoks Hristiyanlar da dedikodu yaparlar. Romanda ilk dedikodu konusu
Kalfaoğlu Sarandi ile Ağapiyadi’nin annesi arasında gerçekleşen evliliktir. Kara
Eftimoğlu Petraki’nin dayısı Kalfaoğlu Sarandi, Ağapiyadi’nin babası ile ortaktır
ve o ölünce Ağapiyadi’nin yaşlı annesi ile evlenir. Bunun üzerine Kayseri’de bu
evlilik üzerine dedikodu yapılır. İnsanların bir kısmı bu evliliği destekler:
“-Gurulu ocağın temeline balta vurup yıhmaktan ne çıhar?
-Ticaret dimek, kâr dimektir. Garı yaşlı imiş neme gerek, sarı gızın yaşını
kim sorar ki? Ortah yetimini el elinde bırahsa mı hoştu.” (BNM, 58-59)
Bazı insanlar da bu evliliği eleştirir:
“-Bilgiç garıyı gördün mü, deliğanlının elini ayağını bağladı.
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-Sarandi’deki ahla bah. Oğul sabır ideydin de gızına varaydın?
-Anastaş’ın hacılığına diyecek yohmuş. Ortahlıh böyle olmalı içerili
dışarılı.” (BNM, 59)
Mahmut Yesari, dedikodu vasıtasıyla dönemin Kayseri’sinde sıradan
insanın yaşantısına dair bilgi verdiği gibi Kayseri’de yerleşim yerlerine ve bu
yerlerdeki insanlara de değinir. Ağapiyadi, İstanbul’da yaşayan dayısına borç
vermek amacıyla Kayseri’deki emlakini satmaya çalışır. Bu satışta Kiryako ona
öncülük yapar. Bu satışın gerçekleşmesi için Kiryako, yanında tapu kâtibi
olduğu halde Ağapiyadi’nin evine gider. Ortam gergindir; çünkü Ağapiyadi,
malını husumetlisi Petraki’ye satacaktır. Kiryako, bu gergin ortamı yumuşatmak
ve Ağapiyadi’nin düşüncelerini başka yöne çevirmek için konuşmaya başlar.
Konuşma konusu açarken Kayseri ile ilgili bilgi de verir:
“-Senin Harilos’u biliyorsun a! Zincidere Manastırına keşiş olmuş…
Şaşılacak işi gördün mü? Bürüngüz’den boyacı çıhar bilirdik ve lakin keşiş de
yetiştiriyormuş… Mancısın muncusun adamları var Ceysın Hoson. Temsil
peşinden ahlıma geldi. Munci köyünden Panayot’un garısı iki çocuğunu
bırahmış, Germirli taşçı Yordan’la gaçmış…”( BNM, 68-69)
Dedikodu, Ağapiyadi ile Petraki’nin barışması ve Petraki’nin Ağapiyadi’yi
ziyafete çağırması üzerine de kendini gösterir: “Fakat herkesin alay etmesine,
kimsenin inanmamasına rağmen yarım saatin içinde Satenönü çarşısından
Hunat pazarına, Hunat pazarından Zincidere köyüne kadar bu havadisi
duymayan kalmadı. Hatta Poşalar, Hacılar gibi civar köylerine kadar aksetti.”
(BNM, 73)
Yapılan dedikodu üzerinden yazar, Zincidere Manastırı’nın Satenönü
çarşısının ve Hunat pazarının o dönem Kayseri’de hayatın bir parçası olduğunu,
Bürüngüz’ün boyacıları, Germir’in taşçıları ile ön plana çıktığını belirtir. Aynı
zamanda dedikodu yoluyla yazar sıradan insanın aşk ilişkilerine dair bilgi
verirken Zincidere, Poşalar ve Hacılar köylerinin Kayseri’nin yerleşim
yerlerinden olduğunun altını çizer.
4.4. Kapalıçarşı, Amerikan Okulu ve Erciyes Dağı
Coğrafi oluşumlar ya da cami, kale, türbe, han, hamam gibi yapılar,
toplumsal olduğu kadar bireysel yaşamın merkezinde yer alır. Çoğu zaman
yerleşim yerleri şehrin tarihi yapılarına ve coğrafi oluşumlarına göre belirlenir.
Kimi yapıların merkez özelliği insanların zihinlerinde de kendine yer bulur.
Adres tarifi yapılırken herkes tarafından bilinen bir yapının araç olarak
kullanılması bunun bir örneğidir. Bir Namus Meselesi adlı romanda
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Kayseri’deki Kapalıçarşı, Amerikan okulu ve Erciyes Dağı bu bağlamda ele
alınabilir.
Ağapiyadi, Kayseri’deki emlakini Petraki’ye satar ve dayısının yanına
İstanbul’a gider. İstanbul’a gidişinden üç yıl sonra Arpacı Hirbal oğlu Yorgi’ye
mektup yazan Ağapiyadi’nin Kapalıçarşı ve Amerikan okulunun binasını
merkeze alarak İstanbul’u tasvir ettiği görülür: “(…) limandaki bacalı direğli
gemilerin sayısını Allah bilir. Öyleleri var ki ikisini yan yana goysan Gayseri’deki
Gapalıçarşı kadar yer dutar. Galata yahasında daştan yapma sekiz on gat binalar
var. Talas’taki Amerikan Sarayı onların yanında tavuh gumesi bile olamaz.”
(BNM, 80)
Romanda Erciyes Dağı’nın yukarıda sözü edilen işlevde kullanılması
Petraki ile gerçekleşir. Petraki, İstanbul’a gider ve Ağapiyadi’nin karısı Katina
ile tanışır. Bir süre sonra kadın Ağapiyadi’den şikâyet edince Petraki durumu
Erciyes Dağı’nı merkeze alarak şu şekilde değerlendirir: “Gadının yirden göğe
kadar hakkı var. Garı gısmına nezaket layıhlı düşer. Erciyas’ın garını bir tutam
gış güneşi eritir mi ki?” (BNM, 111-112) Bir Namus Meselesi adlı romanda yazar,
Kapalıçarşı’nın, Amerikan okulunun ve Erciyes Dağı’nın Kayseri’de yaşayan
Karamanlı Ortodoks Hristiyanların kimi değerlendirmelerinde önemli bir
nirengi noktası olduğunu gösterir.
4.5. Türkü ve Halk Oyunu
Türküler insanların duygularını ve düşüncelerini dile getirme
araçlarından biridir. Yüzyıllarca Anadolu insanı üzüntüsünü, sevincini, aşkını,
karamsarlığını, iyimserliğini türkülere yansıtarak ifade etmiştir. Bu özellikleri
ile türküler bireysel yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Bir Namus Meselesi adlı
romanda türküye yer verildiği görülür. Ağapiyadi, malını ve mülkünü Petraki’ye
satar ve İstanbul’a gider. Üç yıl sonra gönderdiği mektupta evlendiğini
belirtirken karısı olduğunu söylediği kadının fotoğrafını da gönderir. Petraki, bu
fotoğraftaki kadın ile kendi nişanlısını kıyaslar ve üzüntüye düşer. Çünkü
Ağapiyadi’nin karısı çok güzeldir. Bu kıskançlıkla bağa çıkan Petraki burada şu
türküyü söyler:
“Baldırcan ektim daşa
Çığmadı galdı gışa
Ben yârimi gaybettim
Emeğim gitti boşa.” (93)
Halk oyunları, hem bireysel hem de toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Bir
Namus Meselesi adlı romanda Mahmut Yesari, Kayseri ve çevresinde oynanan
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“Oğlan Yaylı” oyununu dile getirir. Kiryako, Ağapiyadi’nin mallarının Petraki’ye
satılmasında aracılık eder. Bu alışverişten sonra Petraki’nin evinde yapılan
eğlencede Kiryako, Ağapiyadi ile işi bittiği için ona kaba davranmaya başlar.
Bunun üzerine Kiryako ile Ağapiyadi arasında tartışma çıkar. Yazar bu iki kişi
arasındaki tartışmayı anlatırken “oğlan yaylı” oyununu da dile getirir:
“Bahçenin bir köşesinde ellerinde kaşıklarla (oğlan yaylı) oynayan delikanlılar
ile seyir eden davetliler Ağapiyadi ile Kiryako’nun bağırmaları üzerine çardağa
doğru koşuştular.” (BNM, 76-77) Böylece Mahmut Yesari, “oğlan yaylı”
oyununun Karamanlı Ortodoks Hristiyanlar tarafından oynandığını ve bu
oyunun ortak bir kültür değeri olduğunu gösterir.
6. Bir Namus Meselesi’ne Yansıyan Kayseri’nin Gündelik Dili
6.1. Deyimler
Deyimler, birden çok sözcükten oluşur ve bunlardan en az biri gerçek
anlamından uzaklaşıp mecaz bir anlam kazanır. Kalıplaşmış ifadeler olan
deyimler, her zaman ve şartta geçerliliği olmasa da özlü ifadeleri dile getirir. Bir
Namus Meselesi adlı romanda yazar kimi deyimleri kullanmak suretiyle
Kayseri’de kullanılan gündelik dile ışık tutar. Eserde tespit edilen başlıca
deyimler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
Aklın yatması: “Senin ahlın neye yattı, dedi.” (BNM, 52)
Parmak üzerinde oynatmak: “Senin gibi açıhgöz bir Gayserili goca
Istanbul’u bile parnah üzerinde oynatır.”( BNM, 52)
Dipsiz inada mum dikmek: “Dipsiz bir inada mum diktin kaldın.”( BNM,
53)
İncilerin düşmesi: “İnadı cümle âlem bilir velakin bu gadarı inatlığından
çıhtı, Gayseri’den çıkarsan incilerin düşecek değel a!”( BNM, 53)
Kısmet çekmesi: “Belki gısmet çekmesidir, İstanbul’da uygun bir eş
bulursun” (BNM, 53)
Yüreği dayanmamak: “Yazdıklarını bir ohusan senin de yüreğin
dayanmaz.”( BNM, 55)
Kapıya sığınmak: “Gapına sığındım ne olursa senden olur diyor.” (BNM,
55)
Aklına koymak: “Almağı iyicek gafana goydunsa açıh söyle, bu iş böyle
yürümez.” (BNM, 65)
Dilin altında domuzluk dolanması: “Kiryağo diliğin altında yine bir
donuzluh [domuzluk] dolanıyor.” (BNM, 65)
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Dinelip kalmak: “Ağapiyadi ‘Gara eftimoğlu’na mal satmam’ dedi, dineldi
galdı.” (BNM, 65)
Akıl etmek: “İki yandan fedakarlıh olmadan meselenin düzeleceği yoh.
Ben bir çare ahıl ittim.” (BNM, 65)
Aklında biten naneyi koklatmak: “İşin gücün tezvir [yalan] Ahlında biten
şu naneyi bize de kohlat hele.” (BNM, 66)
Kılçık gibi gırtlağa dizilmek: “Lafımı bitirmeden gılçıh gibi gırtlağa
dizilme, Ağapiyadi bir kere takriri versin…”( BNM, 66)
Hacet kalmak: “Bunun bağa ne aidiyeti var, Ağapiyadi takriri virmeğe
niyet ittikten kelli hususa hacet galır mı?” (BNM, 66)
Tadılan sigaranın cinsini anlamak / Ziyafet çekmek: “Dattığın cigaranın
cinsini daha ağnamadın. Ağapiyadi takriri verince sen onu evine çağırır bir
ziyafet çekersin.” (BNM, 66)
Yabana atmak: “İstanbul’a gitmez, Gayseri’de kalır. Didiğimi yabana atma,
iki baştan fedakarlıh olmadan bu açmazın açılmasının mümkünü yoh.” (BNM,
66)
Kan bulaşıklığı: “Ne atden ossa arada gan bulaşıhlığı, yahınlıh var.” (BNM,
66)
Yüz çevirmek: “Gıyamete gadar birbirinizden yüz çevirecek değilsiniz a!”
(BNM, 67)
Sırtarmayı almak: “Dört gün evvel malımı sat, gulun kölen olam diyor, bir
elimi bırakıp öteki elimi öpüyordun, şimdi sırtarmanı [diklenmeni] gaça
alırım?” (BNM, 76)
Kavganın mayna olması: “Keyfine bak, karı oynatmıyorlardı ya. Aldırma.
Şimdi kavga mayna olur [biter]. Karı olmadan kan çıkmaz.” (BNM, 77)
Estek köstek etmek / Kıskıvrak yakalamak: “Guya dayısının gahrına
uğradı. Istanbul’a varır varmaz estek itdi gostek itdi Yuvanaki’yi gıskıvrak
yahaladı.” (BNM, 82)
Kalbi dinendirmek: “Senesine galmadan adamcağız galbini
dinendiriverdi.” (BNM, 82)
Külah tutmak: “Ağapiyadi’nin Gayseri’de gırk yıl galsa bir iş ideceği yohtu
ya Istanbul’da gele gulah duttu.” (BNM, 82)
Kalafata çekmek: “Yoh canım biraz dinlenelim dediğ, gendimizi galafata
çehtiğ.” (BNM, 94)
Kâşane olmak: “Vahtinde haber vermezsen Usta Yordan’ın düğünü gibi
kısasarlı Evrupidi’nin çatlak düzen ezgisine galırız. Gayseri’ye kaşane oluruz.”
(BNM, 98)
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Koltuk vermek: “Yoh canım, bu gadar goltuh virmeyin.” (BNM, 111)
6.2. Kelimeler
Kelimeler, duygu ve düşüncelerin aktarımında kullanılan en temel
araçlardır. Kelimeler tek başlarına bir anlama sahip olabilecekleri gibi cümle
içinde etkileşime girdikleri diğer kelimeler ile anlamlarını sezdirirler. Dilin
anlamlı en küçük unsuru olan kelimeler, Bir Namus Meselesi adlı romanda
Kayseri’nin dil özelliğini sergiler nitelikte kullanılır. Bu kelimeler şu şekilde
sıralanabilir:
Gayrik: “Daha yorulmadın mı gayrik?” (BNM, 55)
Dohanır: “-Sağa bunun ne dohanırı [zararı] var, kendi düşen ağlamaz.”(
BNM, 55)
Kelli: “Bunun bağa ne aidiyeti var, Ağapiyadi takriri virmeğe niyet ittikten
kelli hususa hacet galır mı?” (BNM, 66)
Kolpo: “-Bu ağapiyadi’nin bir golposu [numarası] olmasın?” (BNM, 67)
Eğellim: “-Hristo’nun [Hz. İsa’nın] gazabına geleyim, eğellim
Ağapiyadi’nin sağa müracaatımdan haberi varsa…” (BNM, 67)
Ahenk: “Vakit gece yarısını geçmiş Petraki’nin bahçesindeki ahenk
[çalgılı eğlence] devam ediyordu.” (BNM, 74)
Gabal: “-Petraki ağnaşıldı, sen Ağapiyadi ile boy ölçüşecek gabalda
[kalıpta] değelmişsin.” (BNM, 99)
6.3. Laf Atma
Laf atma, Bir namus Meselesi adlı romanda yazarın yer verdiği
unsurlardan biridir. Yazar, Petraki’nin nişanlandığı Aspasiya’nın çevresindeki
erkeklerin dikkatini çekecek nitelikte olduğunu belirtikten sonra onun
nişanlanmadan önce Karamanlı Ortodoks Hristiyan delikanlıların laf atmalarına
maruz kaldığını şu şekilde ifade eder:
“-Gonlümün yosması kiliseye mum adayacah ne vardı? Çıra gibi dutuşan
Gosti ne güne duruyor?”
-Bağa günah çıharacağını bilsem keşiş yazılırım.
-Meryem ana gandili gibi yandım, tüğendim gayrik.
-Vasil gulun yoluna gurban ossun…”( BNM, 92)
Böylece yazar, kadın ve erkekler arasındaki münasebetin bir boyutunu
verirken Hristiyanlığın kilisesi ve cemaati ile yaşamın içinde yer aldığını
gösterir.
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6.4. Özgün İfadeler
Bir Namus Meselesi adlı romanda Mahmut Yesari, romandaki kişilere
duygu ve düşüncelerini kimi özgün ifadeler ile dile getirme imkânı tanır.
Örneğin Ağapiyadi, İstanbul’a gittikten üç yıl sonra Yorgi’ye mektup yazar ve
İstanbul’da ulaştığı refahı ve evlendiği kadını anlatır. Hatta evlendiğini söylediği
kadının bir fotoğrafını da mektup içinde gönderir. Bu mektup üzerine Yorgi,
Ağapiyadi’nin durumunu kıskanır. Bu noktada yazar, Yorgi’ye “Hey gidi kahpe
felek. Verdin mi ne sola bakarsın ne sağa. Vermedin mi adamı daldırırsın
batağa.” (BNM, 82) cümlesini söyletir.
Mahmut Yesari, romandaki kişiler vasıtasıyla atasözü niteliğinde
ifadelere yer verirken o dönem Kayseri’de konuşulan gündelik dile de ışık tutar.
Petraki, Ağapiyadi’nin mallarını alırken borçlanır, faiz ile aldığı bu borçları
ödeyemediği gibi vergilerini de ödeyemez. Bunun üzerine kimi akraba ve
arkadaşları onu destekleyen ve onu eleştiren sözler ifade ederler: “Goca
gutüğün yongası çoh olur.” (BNM, 85) “Az ile idare mal getirir, çoğa tamah mal
götürür.” (BNM, 86) Aynı şekilde Petraki, İstanbul’a gittikten sonra
Ağapiyadi’nin eşi olduğunu zannettiği Katina ile konuşur. Katina, Ağapiyadi ile
Petraki arasındaki meseleye dair soru sorduğunda Petraki’nin verdiği cevap
yine atasözü niteliğindedir: “-Heç guzum efendim. Lafla pazarlıh goylük yirlerde
olur.” (BNM, 113) der.
Sonuç
Mahmut Yesari, “Bir Namus Meselesi” adlı romanında Karamanlı olarak
anılan Ortodoks Hristiyanların Kayseri kültürü içinde yaşamlarından kesitler
sunar. Bu eserde öncelikle Kayseri ile özdeşleşmiş ticaret anlayışının Karamanlı
Ortodoks Hristiyanlar üzerinden sergilendiği görülür. Onlar, alışveriş esnasında
yaptıkları hileler, söyledikleri sözler ile Kayserili ile özdeşleşmiş ticaret
anlayışının somut örnekleri olur. Mahmut Yesari, Kayseri ve Karamanlı
Ortodoks Hristiyanlar özelinde insanoğlunun kimi özelliklerini ön plana çıkarır.
Bunların başında gelen özellik, kolay yoldan zengin olmak ya da var olan
zenginliğin arttırılmasıdır. Ayrıca yazar, çıkarları uğruna insanlar arasında
yaşanan düşmanlıklara da değindiği gibi Kayserili insanın kişilik ve fiziksel
özelliklerini de belirtir.
Bireysel yaşam “Bir Namus Meselesi”nde vurgulanan bir alandır. Bu
alanın içinde dedikodu, coğrafi oluşum, tarihi ve modern binalar ile türkü ve
halk oyunu yer alır. Bu unsurlar üzerinden yazar, Kayseri’ye ve Kayserili
Ortodoks Hristiyanların dünyayı değerlendiriş şekline dair bilgiler verir. Bunun
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yanında Kayseri’de konuşulan gündelik dilin yansımasını bu eserde görmek
mümkündür. Böylece Kayseri halkı tarafından kullanılan kimi kelime, deyim ve
özgün ifadeler belirtilmiş olur. Sonuç olarak Mahmut Yesari, bu ilk romanında
hafızalarda silinmeye yüz tutmuş Karamanlı Ortodoks Hristiyanları Kayserili
kimlikleri ve mizahi bir dil ile okuyuculara hatırlatmış olur.
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ÖZET: Seyahatnameler, bir seyyahın gezip gördüğü belli bir coğrafi
alana ve tarihsel döneme dair izlenimlerini ve topladığı bilgileri metne
aktardığı yazılardır. Seyahatname, Sefername ve anı kitapları, bir coğrafyanın,
bir ülkenin veya bir şehrin tanınmasında önemli yer tutan önemli tarihsel
kaynaklardır. Bu eserleri kaleme alanlar, gezip gördükleri yerleri, gerek tarihî
ve kültürel açıdan gerekse sosyolojik açıdan kendi bakış açılarıyla görerek
izlenimlerini aktarırlar.
Bazı tarihçilerin seyyah olmaları ve bir tarihçi tarafsızlığında
seyahatlerini kaleme almış olmaları bu seyahatnamelerin değerlerini daha da
artırmaktadır. 19. Yüzyılda Alman Seyyahlar’dan A. D. Mordtmann Osmanlı
Devletini gezmiş ve gezilerini “Anadolu” adlı seyahatnamesinde toplamış,
fakat Osmanlı toplumuna ve medeniyetine aydın ve kültürlü olmasına rağmen
önyargıyla bakmaktan kurtulamamıştır. A. D. Mordtmann Türkçe bilen ve
aydın bir bakış açısına sahip birisi olarak “Anadolu” adlı seyahatnamesinde
yazdıkları önyargılı olsa da, göz ardı edilemeyecek değerli bilgiler vermiştir.
Bu seyyah, Osmanlı Devletinde çeşitli etnik unsurların ve farklı din, dil
ve ırka mensup insanların barış, huzur ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını
bildirerek, Osmanlı Devleti tebaasındaki Ermeni, Rumlar ve diğer etnik
gruplarında Türkler gibi yaşadıklarını ve Türkçe konuştuklarını
gözlemlemiştir.
Bu çalışma da A. D. Mordtmann’ın “Anadolu” Seyahatnamesi’nin “
Pontus üzerinden Kapadokya’ya gezi” (Ausflug Durch Pontus nach den
Kappadokien) bölümünden Kapadokya hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu, Osmanlı Devleti, Seyyah, A. D.
Mordtmann, Kapadokya

German Traveller Andreas David Mordtmann
and Kappadokien
ABSTRACT: Travelogues, to a certain geographical area where the
pilgrim see over a historical period and that the information it collects
impressions and articles which are quoted in the text. Travels, books and
memories of times, but, a geography are important historical sources holds an
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important place in the recognition of a country or a city.These works convey
the impressions of the residents, the places they visit and the places they see,
both historically and culturally, from a sociological point of view.
The fact that some historians are travelers, and that they have received
a stay in a historian's impartiality, are further enhancing the values of these
travel destinations. A.D. Mordtmann from the German Travels in the 19th
Century traveled to the Ottoman Empire and did not escape from looking at
the trips "Anatolian" in his travels, but looking at Ottoman society and
civilization with prejudice despite being intellectual and cultural. A. D.
Mordtmann, who speaks Turkish and who has an intellectual point of view, has
given valuable information that can not be ignored, even if he or she is
prejudiced in the travels "Anatolia".
He observed that various ethnic elements and people of different
religions, languages and racial lines lived in peace, tranquility and solidarity in
the Ottoman State and observed that they lived like Turks in Armenian, Greek
and other ethnic groups in Ottoman State subjects and Turkish speaking.
In this study, A.D. Mordtmann's "Anatolian" Travel Names will be
informed about Cappadocia from the "Ausflug Durch Pontus nach den
Kappadokien" section of "Trip to Cappadocia by Road of Pontus".
Key Words: Anatolia, Kappadokien, Little Asia, A. D. Mordtmann,
Ottoman Empire, Traveller

ANDREAS DAVİD MORDTMANN’N HAYATI1
Andreas David Mordtmann, 11 Şubat 1811’de Hamburg’da doğmuştur.
Kuzey Almanya kentleri birliği olan Hansa’nın İstanbul temsilciliğinde görev
yapmak üzere 25 Ocak 1846’da İstanbul’a gelmiştir. 1859 yılına kadar
Hansa’nın temsilciliğinde görev yapmış ancak aynı yıl Prusya, Hansa
Devletleri’nin yerini alınca ülkesine geri dönmemiş ve 1860’da kurulan ticaret
mahkemelerinde yargıç olarak bir Osmanlı memuru gibi çalışmıştır. 1877
yılında Mekteb-i Mülkiye’nin coğrafya ve istatistik hocası olmuş ve 31 Aralık
1879’da İstanbul’da kalp krizinden ölmüştür. Ankara dâhil birçok ile seyahat
etmiş ve bu seyahat notlarını ‘Anatolien’ adlı kitabında toplamıştır. Çok bilinen
bir diğer kitabı da dilimizde ‘İstanbul ve Yeni Osmanlılar’ adı ile yayınlanmıştır.
Anadolu ile ilgili, mektup ve gezi notlarında çok ilginç ve ayrıntılı; tarihi,
coğrafi, etnografik ve istatistiksel bilgiler yayınlandıkları dönemde büyük ilgi
1 A. D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe Aus Kleinasien (1850-1859) (Anadolu, Küçük
Asya’dan Betimlemeler ve Gezi Mektupları 1850-1859), Eingeleitet mit Anmerkungen Versehen
Von Franz Babinger (F. Babinger’in Giriş ve Takdimiyle) , Hannover 1925 ve A. D. Mordtmann,
İstanbul ve Yeni Osmanlılar, Pera Yayıncılık, İstanbul 1999, S. III-V. A. D. Mordtmann, Yüz elli Sene
Evvelki Anadolu, Çeviren; M. Şevki Yazman, Yeni Tarih Dergisi Ocak 1958 sayısı 13.
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uyandırmıştır. İslam dünyası, Türk tarihi, Anadolu coğrafyası etnografyası ile
ilgili toplam 70 kitabı ve makalesi vardır.
Bu çalışmada ele alacağımız A. D. Mordtmann’ın 1850-1859 arasındaki
anıları ve gezileri, dağınık bir halde bulunan çalışmaları 1925 yılında Franz
Babinger tarafından düzenlenerek Hannover’de yayınlanmıştır.
Andreas David Mordtmann’ın Kapadokya Gezisi
Anadolu’yu gezen, gören ve seyahatnameler yazan birçok yabancı
seyyahlar çıkmıştır. 1850’den 1859’a kadar muhtelif istikametlerde ve çeşitli
yönlerden Anadolu’yu gezmiş, araştırmış ve altı yüz sayfalık Almanca bir eser
yazan A, D. Mordtmann’ın eseri önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Yetenekli
ve çalışkan bir bilgin olan yazar Anadolu’yu ikinci bir vatan görmüş.
Mordtmann’ın eseri, Anadolu’nun yüz yıl zarfında kat ettiği mesafe, ilmî anlayış,
içtimaî yapısındaki değişiklikleri ve teknik ilerlemeler bakımından kıyaslamaya
esas olması dolayısıyla da önemlidir. Seyahatname bu yönüyle Türkiye’nin 19.
yüzyılına dair önemli veriler barındırmasıyla kayda değer bir tarihi belge
niteliği taşımaktadır. “Anadolu” (Anatolien) kitabının başında yazarın
biyografisi ile matbu kitap ve makalelerinin künyelerinin toplandığı bir bölüm
bulunmaktadır. Anadolu’nun kuzey yarısını baştanbaşa dolaşan yazar gezi
izlenimlerini Kuzeybatı Anadolu, Doğu Karadeniz-Kapadokya arası, Güney
Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Bursa-Çanakkale, Bursa-Karadeniz başlıkları
altında bu kitabında toplamaktadır. Son bölümde A. D. Mordtmann’ın kendi gibi
seyyah olan arkadaşı Heinrich Barth ile beraber yaptığı Trabzon-Üsküdar
arasındaki gezilerini anlatılmaktadır.
Alman seyyah A. D. Mordtmann’ın dönemin Osmanlı İmparatorluğu’na e
dair gözlem ve deneyimlerini anlatmakta ve yol boyunca köy evlerinde
konaklamış, dönemin Müslüman ve Hıristiyan kesimleriyle diyalog geliştirmiş,
bunun yanı sıra yolculuklarında gördükleri Eski Çağ’a ait eserlerin çizimlerini
yapmıştır.
Bölgeye çeşitli tarihlerde gelen araştırmacı gezginlerden bazıları, kim
kimi Hıristiyan yaptı, kimler Müslümandı, kimler Hıristiyan oldu diyerek halkın
ne kadar birbirine kaynaşmış olduğunu belirtmişler, ayrıca Hıristiyan olan
halkın Rumca bilmediğini veya bir kısmının pat çat bildiklerini, onların esasında
Hıristiyanlaşan birer Türk olabileceklerini söyleyen ve 1850- 1859 yılları
arasında yaşamış, Alman Seyyah A. D. Mordtmann’dir.
Buradaki halkın Rumca konuştuğunu ve özellikle de eski yunanca
konuştuklarını belirtmiş ve şöyle devam etmiş; ”Evet, daha fazla üzerinde
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durmaktansa, Türk dilinin bütün kelime hazinesinin karşılıklı değişimi
bittiğinde(tükendiğinde), birden benim büyük şaşkınlığımla, en saf(arı)
Yunanca NB ile başladılar. Tabii ki Eski Yunanca (yeni Yunanca aksanıyla) ifade
ediyorlar”2
Osmanlı İmparatorluğu’nda çok uzun yıllar her iki din mensupları da barış
ve dostluk içinde yan yana, omuz omuza birlikte yaşamışlardır. Başka yörelerde
olan din ve ırk çatışmalarının hiç biri bu yörede görülmemiştir. Bu durum, yakın
tarihimize,(1924) mübadele ‘ye kadar devam etmiştir. Bunun en güzel örneği
şimdiki Zelve ören yeridir. Hepsi daracık bir vadinin içine toplanmış, bir tarafta
kaya kiliselerinden çan sesleri, diğer taraftaki camiden ezan sesi aynı vadinin
içinde yankılanmıştır.
Kapadokya, bütün bir 19. Yüzyıl boyunca daha çok bilimsel amaçlarla
geldikleri söylenen Avrupalı seyyahların tavaf yeri haline gelir. O dönemde bu
değişik jeolojik yapı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyenler arasında. İngiliz
Seyyah W.F. Ainswort, ünlü İngiliz jeologlarından W.J. Hamilton; A.D.
Mordtmann, W.M. Ramsey, J.R.S. Sterret sayılabilir.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde gezen Prusyalı ünlü Feldmareşal
Helmuth Karl Bernhard von Moltke(H. K. B.von Moltke) de Kapadokya’yı ziyaret
edenler arasındadır. H.K.B von Moltke, Ekim 1838’de Kayseri’den Nevşehir’e
giderken uğramış olduğu bu toprakları; “Dimdik ve mağaralarla garip bir
şekilde oyuk oyuk olmuş bir kayalığın üzerindeki eski bir kale, kasabanın
tepesinden bakıyordu. Ürgüp’ün evleri taştan, son derece zarif yapılmıştır…
Ürgüp’ün arkasındaki yayla bağlarla örtülüdür ve derin vadilerle bölünmüştür.
Bunların yamaçlarında eski duvar kâğıtlarda görülen resimler gibi garip kaleler
yükselir”3 diyerek anlatırken Ürgüp’ün şahsında yörenin genel özelliklerine de
dikkat çeker.
Seyyahlar’ın gezdiği yerlerden biri de Kapadokya idi. Şehrin ne zaman
kurulduğu bilinmemekle,” ‘Troglodit’ (münzevi yaşam süren) olarak
adlandırılan Kappadokia Bölgesi’nin ilk olarak, Lucas ve Diaconus tarafından
tanıtıldığını ancak onlara şüpheyle yaklaşıldığını sonraları trogloditlerin,
Fransız Texier, İngiliz Ainsworth tarafından da onaylandığı vurgulamaktadır.
Ürgüp’e ve Maccan’a (Göreme) kadar gelmiştir”4.
2 A. D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe Aus Kleinasien (1850-1859) (Anadolu,
Küçük Asya’dan Betimlemeler ve Gezi Mektupları 1850-1859), Eingeleitet mit Anmerkungen
Versehen Von Franz Babinger (F. Babinger’in Giriş ve Takdimiyle) , Hannover 1925, S.123.
3 Kapadokya ’ya Dair, https://gezgindergi.wordpress.com/2015/02/21/kapadokya-ya-dair/
4 F. Ayten Önen, Alev, KAPPADOKİA GÖREME VADİSİNDE MERYEM SİKLUSU, (Yüksek Lisans Tezi),
Ankara
2014,
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Anadolu'nun gerçek yazılı tarihini anlatan en eski belgeler Asur ticaret
kolonilerinden kalmış olan Kapadokya tabletleridir.” Kapadokya’nın "Güzel At
Yetiştirilen Ülke - Güzel Atlar Ülkesi" anlamına gelen adı da Asurların mirasıdır.
Asurlar'ın Katpatuta adını verdiği bölge Persler döneminde Kapadokya adını
almıştır”5.
Persler zamanında bölgeye "Kapadokya" denilmeye başlanmış ve burada
Kapadokya Satrapligi (eyaleti) tesis edilmiştir. Pers döneminde Kapadokya’da
hayvancılığın çok gelişkin olduğunu ve yıllık 360 talent vergi olarak Perslerin
1500 at, 2000 katır, 50000 koyun aldıklarını bilmekteyiz. Kıyılardaki ticaret ve
para ekonomisine karşın, iç kesimlerde kapalı bir kara ticareti egemen oldu.
Ekonomik olanakları sinirli kalan Pers devleti, gücünü giderek yitirdi. "6
Kapadokya, Avanos, Zelve, Göreme çevresinin tabii güzellikleri ve kültürel
zenginlikleri yüzyıllar boyunca tarih yazarlarının ve seyyahlarının ilgisini
çekmiştir. “Kapadokya Persler döneminde "Katpatuka" adıyla anılmaya başlamış
ve Katpatukka iyi at yetiştirilen bölge anlamına gelmiştir”7.
Katpatuka, Kapatuka isimlerinin anlamları üstüne farklı görüşler ileri
sürülmektedir. “Pers, Fars dilinde güzel atlar diyarı anlamına geldiği
söylenmektedir. Dağlık yöreleri hariç tutarsak, Anadolu’muz baştanbaşa at
beslemeye uygundur At, insana en yakın hayvanlardan biridir. Çalışkan, vefalı,
sadık ve uysaldır. Mağaralarda, kayalarda, bağlık, bahçelik ve çoğu kumsal
arazide, ordulara yetecek kadar at beslemek olası mıdır? Arazi yapısından dolayı
hala at ile çiftçilik yapanlar vardır. Öküzden sonra, gelişim içinde at ile çalışma
uzun bir süre devam etmiştir. Diğer bir görüş Kırıkkale yakınlarında bulunan
Delice ırmağının eski adının Kapados olmasından dolayı bu ismin verilebileceği
konu edilmektedir”8.
“Birçok kültürün, birçok inanışın atmosferine sindiği Kapadokya’yı bu
kadar özel kılan, sadece peribacaları ve kaya oluşumlarının yumuşak tüflü
yapısının kolay oyulmaya müsait ve barınmak için ideal olması değildi. Coğrafyası
kıtaları birbirine bağlayan ticaret yollarının da uğrak yeriydi. Bağlayıcı ve

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1336/5cc8158
3-6b29-45e0-85ec-84f6fba7c2c7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5 Nevşehir'de hangi uygarlıklar yaşadı? http://www.sanalbasin.com/nevsehirde-hangiuygarliklar-yasadi-12559940
6 HÜSEYİN, SEYFİ, Avanos, Gülşehir Tarihi, https://sites.google.com/site/gulsehirsitesi/tarihi
7 HÜSEYİN, SEYFİ, Avanos, Gülşehir Tarihi, https://sites.google.com/site/gulsehirsitesi/tarihi
8 HÜSEYİN, SEYFİ, Avanos, Gülşehir Tarihi, https://sites.google.com/site/gulsehirsitesi/tarihi
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birleştiriciliğini de kervansaraylarından, Müslüman himayesindeyken bile ayakta
kalan kiliselerinden anlamak mümkün”9.
Kapadokya Osmanlı döneminde en sakin ve en kalkındığı dönemi yaşadı
desek yalan olmaz. Hristiyanlar Selçuklu döneminde olduğu gibi rahatça ibadet
edebilecekleri bir hoşgörüyle karşılandı. Nevşehir, Niğde’ye bağlı küçük bir köy
iken Damat İbrahim Paşa döneminde imarına girişildi ve Kapadokya’da tarihi
yerler, Özkonak, Avanos, Gülşehir bölgelerinde camiler, çeşmeler, külliyeler
yapıldı. Bunlardan biri de Yavuz Sultan Selim’in 1514’deki doğu seferinde
yapılan köprüdür. Avanos’taki Ulu Camii, Gülşehir’deki külliyeler ve camiiler de
Osmanlı’dan kalan eserler arasında sayılabilir.
Kapadokya, Osmanlı yönetiminin ilk yıllarını barış içinde ve sessiz bir
biçimde yaşamıştır. Bu durum, Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıktığı zaman,
hazine gelirlerini artırmak için yaptırdığı yeni bir arazi tahririne kadar
sürmüştür. İl yazıcılarının bir kısmı arazi ölçümlerini ve ürün miktarını fazla
göstererek vergi miktarını artırınca bazı dirlik sahiplerinin toprağı elinden
alınmış ve bu durum halk ile asker arasında huzursuzluğa neden olmuştur.
Ayrıca 1582’den itibaren başlayan İran seferleri tımar düzenini bozmuş,
dirlik sahiplerinin isyanına neden olmuştur. Celali isyanları olarak bilinen ve
dirlik sahiplerinin ailelerini ve topraklarını bırakıp savaşa gitmeyi
reddetmeleriyle alevlenen bu isyanlar Kapadokya’da da etkili olmuştur.
Kapadokya, tıpkı tüm yurdumuz Anadolu gibi birçok uygarlığa ev
sahipliği yapmıştır. Bunlardan yazılı belgeler bırakanların en eskisi, Asur ticaret
hareketini saymazsak, Hitit’lerdir.
Milat öncesi 1750 yıllarına tarihlenmektedir. 1750-1400 arası Hitit
krallıklar dönemi,1400- 1200 Hitit imparatorluk dönemi sürerken araya
batıdan gelen Frigyalılar girmiş, M.Ö. 800 yıllarında Hitit Tabal krallığı olarak
Hititler tekrar ortaya çıkmıştır Hacıbektaş- Karaburna, GülşehirGökçetoprak’ta yazılı kayalar üzerinde Hitit Hiyeroglif yazıları bulunmuştur.
Kapadokya’da at beslendiği bu dönem içindeki yazılı belgelerden
anlaşılmaktadır.
Sonra Lidya (M.Ö. 950-585), Pers egemenliği hüküm sürmüş( M.Ö 585334) , Kapadokya krallıklar dönemi (M.Ö 335- M.S. 17), Romalılar hâkimiyeti
(17-395) , Bu tarihten sonra Doğu Roma yani Bizanslılar ve 1072’den sonra
Türk boyları yerleşmeye başlamıştır.

9
KAPADOKYA
TARİHİ
VE
DETAYLI
https://www.kapadokyadayim.com/kapadokyanin-tarihi/
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Osmanlı Devleti’nin 1840 yılındaki resmi kayıtları Nevşehir ve Ürgüp’ün
Niğde Muhassıllığı’na bağlı olduğunu göstermektedir. 1847’deki idari
yapılanmada Nevşehir Konya eyaletine bağlı livalardan biri haline getirilmiştir.
1849 kayıtlarından sancak merkezinin Niğde’ye taşınmasından söz
edilmektedir.
1867 Vilayet Nizamnamesi ’ne göre Nevşehir Livası kazaya
dönüştürülerek Konya Vilayeti’nin Niğde Sancağı’na bağlanmıştır. Bu dönemde
Niğde Sancağı’nın Nevşehir, Ürgüp, Aksaray, Kırşehir ve Yahyalı olmak üzere
beş kazası bulunmaktadır. Kısaca idari hiyerarşi şu şekildedir: Konya Eyaleti,
Niğde Sancağı, Nevşehir ve Ürgüp kazaları ve bunların köyleri. Nevşehir’in idari
statüsü, 1867’den 1918’e kadar değişmemiştir. Buna karşın, 1896 yılında
Arapsun (Gülşehir) Niğde Sancağı’na bağlı bir kaza haline getirilmiştir. Avanos,
bu yüzyılda Ankara Vilayeti’nin Kırşehir Sancağı’na bağlı bir kaza, Hacıbektaş
ise yine aynı vilayete ve sancağa bağlı olan bir nahiye durumundadır.
A.D. Mordtmann kitabının “Kapadokya insan etkisi” ile bu topraklarda
sadece Türklerin değil, diğer etnik gruplarında yaşadığını anlatıyor;
“Tamamıyla Kızılırmak etrafında dört köşesinde bulunan ahali güçlü, kuvvetli
büyümüş, misafirsiz ve en azından fanatik değildiler, bunlar bunun dışında
hepsi kendi karakterinde karanlık ve üzücü, ancak son zamanlarda Göçebe
hayatından vazgeçmek zorundaydılar. İlin belirsiz durumu kendine has
özelliklerini ortaya çıkardığını hatırlattım. Onların kendi fiziksel özellikleri,
fakat bana çok muhtemel ki, daha çok Galler kanı olduğudur, çünkü ben Galler
dışında böyle işaretlenmiş tip tekrar bulamadım. Şimdi bunlar birkaç istisna
dışında Türklerle, ama önceki soyları bilinmiyordu, ispatlamak da öyle kolay
değil ki, Selçuklular ve Türkler burada bulunan Galler soyuyla önceki Halkı cilt
ve saç bakımından benzemekteydi; tam tersi, Şark yazarlarından tam olarak
biliniyor ki, nasıl Selçuklu ve Türk-Osmanlı göçü çok fazla idi, bilinmeli ki,
sonuncusunun üretim güçleri çok güçlü değildi, özellikle de çeşitli sebeplerden
dolayı çok erken kendilerini bitirmişlerdi, bu yüzden haklı olarak söylenebilir
ki, küçük Asya’nın şimdi ki kompakt Müslümanları Küçük Asya’nın Müslüman
halkı ile değil, göçlerle değil, büyük kısmı burada oturmuş Galler- Rum halkına
geçişiyle ortaya çıkmıştır. Ben, bunun dışında kendimi daha çok ikna ettim, ki
yerleşim birimlerinin tamamı dıştan Müslüman ama içten sürekli daha çok gizli
Hıristanyandılar; ben bazı görüşmelerimi sakladım, hatta bazı yerleri hiç
adlandırmadım, çünkü insanlar benim güvenime dayanarak, beni kibarca riske
atanlar, bana açıldılar. Çok sık tek tek insanlarla hararetli tartışmaya girdim ve
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birden, eğer benim zayıf Kuran bilgimi delil aradığımda, rakiplerim bana
gülmeye başlıyor, ceketlerini açıyorlar ve bana haç işareti gösteriyorlar! 10
Kapadokya, yer şekillerinin yaşamaya uygun olması ve insanlara hazır
barınak imkânı vermesinden dolayı ilkel insana yaşama alanı olmuştur.
Mağaralar, sağlam, güvenli aynı zamanda sağlıklı yaşam yerleridir. Islaklıktan,
nemden, rutubetten uzak mağaralar günümüzde bile barınak görevini
sürdürmeye devam etmektedir. Yazları serin, kışları ılık olması, kaya oyukları
insanları her dönemde barınak olarak içine çekmiştir. Bu mağaralar günümüzde
hayvanlar için hazır birer ağıl, narenciye ve patates için ise, koruma depoları
olarak kullanılmaktadır.
Derin kaya oyukları aynı zamanda birer tahıl ürünlerini saklama
yerleridir. Güneş alan, nemsiz ortamlarda tahıl muhafaza edilebilmektedir.
Sarıhıdır köyünde yaşı üç yüz yılı geçtiği söylenen buğday, hatıra olarak aynı
mağarada, aynı yerde saklanmaktadır.
“Kaya oyukları güvercinlerin de barınak yerleridir. Asırlardan beri
bölgede bol miktarda güvercin yetiştirildiği bilinir. Arazide, volkanik yapıdan
dolayı toprağın verimsiz oluşu, insanları güvercin beslemeye yöneltmiş,
tarımda, özellikle bağcılıkta güvercin gübresi kullanarak toprağı verimli hale
getirmeye çalışmışlardır”11.
Kapadokya yöresi Milli Mücadele yıllarında Mütareke’nin belirlediği
paylaşım alanlarının dışında kaldığı için önemli bir olaya sahne olmamıştır.
Bununla birlikte Dellaczade Hacı Osman Efendi Sivas Kongresi’ne Nevşehir
delegesi olarak katılmış, memleketinde Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk
Cemiyeti’nin şubesini kurmuş ve milli mücadeleye katılımı sağlamıştır.
Kapadokya’da Hıristiyanlığın bir geçmişi olmasının yanında bin yıllık da
İslam kültürü ve geçmişi olmasına rağmen bu konu, ancak genel konularda dile
getirilmektedir. (Hacıbektaş, Konya törenleri gibi) . Turistik tanıtım amaçlı
anlatımlarda Türkler ve İslam kültürüne pek değinilmemektedir. Oysa
Hacıbektaş’ı Veli’nin geliş amacı bellidir.
A. D. Mordtmann da 1850-1859 yılları arasında bölgeye gelir. “En önemli
gelir kaynaklarından biri olan tuzun çıkarılması Hacı Bektaş Veli’nin
kerametleri arasında zikredilerek, Hacıbektaş yöresinin dini hüviyetinin
ekonomik yapısı ile bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Hacı Bektaş Veli’nin
10 A. D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe Aus Kleinasien (1850-1859) (Anadolu,
Küçük Asya’dan Betimlemeler ve Gezi Mektupları 1850-1859), Eingeleitet mit Anmerkungen
Versehen Von Franz Babinger (F. Babinger’in Giriş ve Takdimiyle) , Hannover 1925, S.123.
11 HÜSEYİN, SEYFİ, Avanos, Gülşehir Tarihi, https://sites.google.com/site/gulsehirsitesi/tarihi
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türbesinin burada bulunması sebebiyle bölgede yaşayan halkın vergi
muafiyetinden faydalandığı, fazla vergi ödemedikleri için maddi açıdan iyi
durumda oldukları vurgulanmıştır”12.
Hatta Mustafa Kemal’in 1919’da Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi ’ne gelerek
tekke şeyhi ve çelebisi ile görüşmesidir. Bu görüşmenin ardından Anadolu’daki
tüm Bektaşi tekkeleri milli mücadeleye destek kararı almış ve bu tekkeler
karargâh gibi çalışmıştır.
A. D. Mordtmann, Kapadokya’ya başlığı altında bölgenin doğal yapısını
anlatmaktadır; “Yozgat’ın güneyinden benim büyük ilgimi çeken arazi başlıyor,
burası Kapadokya’nın başlangıcı, bugün de Strabon zamanındaki gibi ağaçsızdı.
Bir ülke de ilişkilerin nasıl oluştuğunu merak ettim, ki hiç ağaç yok ve gerçekte
bizde Almanya’da ondan bir fikir üretmek çok zor, Gıda- ve sendika ilişkileri
nasıl şekillenir, mesela herhangi bir sebepten dolayı tüm bir eyalet ki Saksonya,
Bavyera gibi hiç ağaç, hiçbir ağaç yoktu. Bu arada temin ederim, ki orada hiçbir
sıkıntı yaşamadım ve çiftçiler de tam bir refah içinde olduklarını gördüm; Gıda
hammaddesi bakımından zengindiler, Proletarya yoktu, Fakirlik hem isim
olarak hem de nesne olarak bilinir, yakacak değiştirmeyi çok iyi biliyorlar,
şehirde evlerini taştan yapıyorlar, köylerde kerpiçten yaparlardı. Marangoz,
odacı, fıçıcı ve tornacı hiçbir yerde bulamadım fakat sakinlerin onlara da hiçbir
zaman ihtiyaç duymuyorlardı. Ülke Kızılırmak’a kadar yüksek yayla, bu ağaçsız
durumu ile seyyahlara çok sıkıcı geliyordu, ama bu yollar da gözlemcilere çok
ilginç görünüyordu; ben bu ikinci geziyi zevkle yaparım”13.
Yine bu dönemlerde, Anadolu'nun Ermenistan'dan Kapadokya'ya kadar
olan Hıristiyan bölgelerine Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak bölgeye
gelen insanlar bölgedeki kiliselerin tarzlarının değişmesine sebep olur. 11. ve
12. yüzyıllarda Kapadokya Selçukluların eline geçer. Bu ve bunu takip eden
Osmanlı zamanlarında bölge sorunsuz bir dönem geçirir. Bölgedeki son
Hıristiyanlar 1924-26 yıllarında yapılan mübadeleyle, arkalarında güzel mimari
örnekler bırakarak Kapadokya'yı terk ettiler. Cumhuriyet sonrasında gelişip
büyüyen, Niğde’ye bağlı bir ilçe olan Nevşehir’e 1954 yılında il statüsü
verilmiştir.

12
Abdulhalim
Durma,
Evliyalar
Şehri
Nevşehir,
https://archive.org/stream/EvliyalarehriNevvehir/Evliyalar%20%C5%9Eehri%20Nev%C5%9
Fehir_djvu.txt
13 A. D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe Aus Kleinasien (1850-1859) (Anadolu,
Küçük Asya’dan Betimlemeler ve Gezi Mektupları 1850-1859), Eingeleitet mit Anmerkungen
Versehen Von Franz Babinger (F. Babinger’in Giriş ve Takdimiyle) , Hannover 1925, S.122
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A. D. Mordtmann kitabının “Gizli Hıristiyan” bölümünde Topçular köyüne
geldiğini dile getiriyor; “Saat 111/2 da kalktık ve 11/2’da Topçular Köyüne ulaştık,
üç saat Yozgat’tan. Yol oldukça ıssızdı. Köyde 24 ev genellikle Müslüman aileler,
bazıları Kürtlerdi. Salnameleri 3695 kuruş; halk buğday ve arpadan geçimini
sağlıyor. Ağaç eksikliği burada çok fazla ki, burada ilk defa odunsuz bölgede
alışılmış yakıt hayvan pisliğinden yapılmış tezek gördüm. Halk çok dikkatli
sepetlerinde inek ve manda dışkısı toplarlardı, onu ıslarlar, onu elleriyle
yoğururlar ve ev duvarının dışına yapıştırırlar, bu da evler geleneksel
görüntüsünü verir. Daha sonra Kuzey Almanya, turp kömürü büyüklüğünde
kerpiç üzerinde pişirilir, yanmada Tezek aşağı yukarı turp kömürü gibi duruyor,
alev alev yanmıyor, bilakis sadece sünger gibi köz oluyor ve beyaz gri Kül
kalıyor”.14
Çok eski zamanlardan beri devam etmiş kültür birikimi ve potansiyeli
barındıran Kapadokya, eski ve yeni veya iç, dış bölge olmak üzere iki kısımda
incelenir. Eski veya dış Kapadokya’nın sınırları geniştir. Yozgat, Tuz Gölü,
Adana, Malatya ve Samsun’a dayanan bir sınırdır. İç veya yeni Kapadokya için,
Bugün Turistik yöre olan, çoğu Nevşehir ili sınırları içinde yer alan, Aksaray
Ihlara’dan başlayıp, Nevşehir Derinkuyu, Kaymaklı, Ürgüp, Avanos, Gülşehir ve
Hacıbektaş’ı da kapsayan bir alanı çizebiliriz. Bu alan içinde yer alan kasaba ve
köylerle beraber birçok ören yeri niteliğinde doğayla iç içe olan yerler vardır15.
Kaya oyukları güvercinlerin de barınak yerleridir. Asırlardan beri bölgede
bol miktarda güvercin yetiştirildiği bilinir. Arazide, volkanik yapıdan dolayı
toprağın verimsiz oluşu, insanları güvercin beslemeye yöneltmiş, tarımda,
özellikle bağcılıkta güvercin gübresi kullanarak toprağı verimli hale getirmeye
çalışmışlardır. Kapadokya’da bağcılık, buna bağlı olarak şarapçılık gelişmiştir.
Ayrıca Nevşehir merkezde büyük bir rakı fabrikası mevcuttur.
Bölge, yerleşim için gerekli su kaynaklarına her zaman için sahip
olmuştur. Pınar ve çeşme başlarına yerleşim alanları kurulmuş, sürekli aynı
yerlerde uygarlıkların birbirlerini yok etmesinden dolayı buralarda, kalıntıların
üst üste yığılması ile höyükler oluşmuştur. Topaklı, Sarılar, Hacıbektaş kazı
yapılan höyüklerdir.
Sonuç olarak yabancıların tuttukları seyahat notları, her ne kadar
sübjektif olarak kaleme alınmış olsalar da, Türk Kültürü ve Tarihi açısından
14 A. D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe Aus Kleinasien (1850-1859) (Anadolu,
Küçük Asya’dan Betimlemeler ve Gezi Mektupları 1850-1859), Eingeleitet mit Anmerkungen
Versehen Von Franz Babinger (F. Babinger’in Giriş ve Takdimiyle) , Hannover 1925, S.125.
15 HÜSEYİN, SEYFİ, Avanos, Gülşehir Tarihi, https://sites.google.com/site/gulsehirsitesi/tarihi
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birer hazine hüviyetindedir. Seyyahlar eserlerinde siyasî olaylardan İktisadî
yapıya, dini inançlardan gündelik hayata, tarihî eserlerden azınlıklara kadar
hemen her konuya değinerek okuyucularını bilgilendirmişlerdir. Bu eserler ne
kadar çok değerlendirilirse geçmişimiz o kadar aydınlanacaktır. Avrupa'da
çeşitli dillere tercüme edilen ve sayılan binlerle ifade edilen seyahatname türü
eserleri bırakın okumayı isimlerini dahi bilmiyoruz.
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Türk Hukukunda Babalık Davası ve
Babalık Hükmünün Hukuki Sonuçları

Doç. Dr. Ebru CEYLAN *
İstanbul Aydın Üniversitesi

ÖZET: Çocuğun soybağının belirlenmesinde babalık davasıyla ilgili
ortaya çıkan hukuki sorunlar ülkemizde önemli boyuttadır. Çocuğun soyu ile
ilgili hayatında sorunlar yaşamaması için soybağının
doğru olarak
belirlenmesi gereklidir. Bir erkek ile çocuk arasında soybağının kurulması için
anne ile evlilik , tanıma veya hakim hükmüyle babalığa karar verilmesi gerekir.
Soybağının kurulmasında babalık davası sonucunda verilen babalık hükmü
kurucu niteliktedir. Babalık davasının amacı , evlilik dışında doğan çocuğun
babasının ispatlandığı takdirde baba olduğunun belirlenmesidir. Evlilik dışı
çocuğun babasının baba olduğunu kabul etmediği durumda mahkemenin
verdiği babalık hükmü ile geriye etkili olarak çocuk ile babası arasında soybağı
ilişkisi kurulur, böylece çocuk bütün yasal haklarını anne rahmine
düşmesinden itibaren kazanır. Babalık davası , kurucu yenilik doğuran hukuki
niteliğe sahip bir dava türüdür. Bu davayı açma hakkı anne ye ve çocuğa
tanınmıştır. Bu davanın davalıları ise baba olduğu iddia edilen kişi veya bu
kişinin mirasçılarıdır. Babalık davasında yetkili ve görevli mahkeme ,
yargılama usulü , hak düşürücü süreler ispat yöntemleri açıklanmıştır. Babalık
hükmünün çocuk için ve anne için hukuki sonuçları bulunmaktadır. Babalık
hükmü sonucunda çocuğun soyadı değişir , kişisel ilişki kurma hakkı , velayet
hakkı , miras hakkı , vatandaşlık hakkı ve nafaka talebi etkilenir. Babalık
hükmü sonucunda anne lehine maddi tazminat ve manevi tazminat talep
hakları doğabilir.
Anahtar kelimeler : çocuk , baba , dava , soybağı , hüküm

Paternity Suit and The Legal Effects of Order
of Filiation in Turkish Law
ABSTRACT: Legal issues, concerning the establisment of lineage of the
child throughout paternity suit, have a huge extent in our country. The
accuracy of the lineage is so important to prevent the possible problems which
can be occur in the future of the child. To be able to establish a lineage between
a man and a child, there are three options; marriage with the mother,
acknowledgement and establishment of the lineage by a court decision. A court
decision ruling the establisment of the lineage is a founding element. The aim
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of the paternity suit, if it is proven, is to identify the father of the child born out
of wedlock upon. In the situation where the father does not acknowledge the
child born out of wedlock, the court decision ruling the establisment of the
lineage has a retrospective effect thereby the child gains all legal rights since
he/she has dropped into womb. A court decision ruling the establisment of the
lineage is a founding element. Both the mother and the child can commence a
suit. The defendants of this suit are the alleged father and his heirs. The
competent court and the court in charge, procedure, prescription periods and
means of evidence in paternity suit has been examined. The order of filiation
has legal effects on the child and the mother. Depending on the order of
filiation, the surname of the child has changed, it has also impact upon right to
establish personel relationship, parental right, right of inheritance, right to
citizenship and demand for child maintenance. Both material and immaterial
compensation in favour of mother can emerge as a result of the order of
filiation.
Key words: child, father, suit, lineage, order

Giriş
Çocuklar , toplumda en çok korunması gereken kesimdir. Devletin
çocukları topluma kazandırmak için çocukları koruyucu tedbirleri alması
gereklidir. Özellikle çocuğun hukuki durumunun iyileştirilmesi devletin en
önemli görevlerinden biridir. Çocuk ister evlilik içinde doğsun , isterse evlilik
dışı ilişkiden doğsun
haklarına kavuşması için toplumda gereken önem
verilmelidir. Bu nedenle devlet, evlilik dışında doğan çocukların evlilik içinde
doğan çocuklarla
arasındaki eşitsizliklerin mutlaka kaldırılması için
düzenlemeler yapmalıdır. 20 yy. ‘da dünyada çağdaş hukuk sistemlerinde ,
evlilik dışı çocukların evlilik içinde doğan çocuklarla arasındaki eşitsizlikleri
ortadan kaldırmak ve çocukları korumak için önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Türk Hukukunda da 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK. ile
eski 743 sayılı TKM. ‘deki evlilik dışında doğan çocuklarla evlilik içinde doğan
çocuklar arasındaki soybağı alanındaki eşitsizlikler terk edilmiş ve çocuklar
arasında haksızlık yaratan bu ayırıma son verilerek ve eşit olmaları
sağlanmıştır. Uluslararası hukuktaki çocuk haklarıyla ilgili önemli gelişmeler
ulusal hukukumuzu etkilemiştir .
Babalık davası, mali sonuçlu babalık davası ve kişisel sonuçlu babalık
davası olarak eski TKM. ‘da iki tür düzenlenmişti. Mali sonuçlu babalık davası
babanın mali yükümlülükleriyle ilgiliydi , kişisel nitelikli babalık davası ise
çocuk ile baba arasında gayri sahih nesep ilişkisi kurulması içindi. Yeni TMK. ile
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çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisini kuran tek bir babalık davası
düzenlenmiştir.
Babalık davası , evlilik dışı ilişki sonucunda doğan çocuğun soybağının
belirlenmesinde babanın gönüllü olarak çocuğu tanımaması halinde zorla
çocuğu kendisine tanıtan bir davadır. Babalık davası çocuğun soybağının
belirlenmesinde taşıdığı rolün önemi nedeniyle çalışma konumuz olarak
seçilmiştir. Çalışmamızda Türk Hukuku yanında Türk Hukukuna kaynak olan
İsviçre Hukukundaki konuyla ilgili gelişmeler de açıklanmıştır.
I.Evlilik Dışı Çocukların Hukuki Durumuyla İlgili Önemli Gelişmeler
Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuklara bakış açısı zamanla her toplumda
değişime uğramıştır. İlkel toplumlarda çocuğa ekonomik yarar sağlayan bir
varlık olarak bakılıyordu1 . Avrupa ‘da Rönesans ve Reformun etkisiyle ortaya
çıkan hümanist düşünceler ve Fransız Devrimi çocukların korunması fikrinin
oluşmasında büyük etkiler doğurmuştur2 .
Sanayileşme öncesi dönemlerde dini inanışların etkisiyle evlilik dışı
ilişkilere karşı çıkıldığından bu ilişkinin ürünü olan evlilik dışı çocuklar, hakları
bakımından olumsuz durumdaydı. Sanayi devrimi ve bireyselleşmenin
artmasıyla aile kurumuna bakış değişmiştir 3.
Özellikle 20 yy. ‘da yaşanan iki büyük dünya savaşı, çocuk haklarının
gelişimini hızlandırmıştır. Birleşmiş Milletler Örgütü , 10 Aralık 1948 tarihinde
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etti. 20 Kasım 1959 tarihli Birleşmiş
Milletler Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların haklarını
düzenleyen en temel hukuki düzenlemedir. Bu Uluslararası Sözleşmenin
temel ilkeleri ayrımcılık yasağı , çocuğun yaşama ve gelişme hakkı ilkesi ,
çocuğun üstün yararı ilkesi ve çocuğun görüşlerinin alınması ve katılma hakkı
ilkesidir 4.
Evlilik kurumunun toplumda önemini
zamanla kaybetmesi,
bireyselleşmenin artması
evlilik dışı ilişkilerin çoğalması gibi sebepler
nedeniyle evliliğe ve evlilik dışı ilişkilere bakış açısı değişmiştir. Önceleri
haklardan yoksun bırakılan evlilik dışı ilişkiden doğan çocukların hukuki
statüleri zamanla iyileşmiştir. Ekonomik , sosyal ,dini ve ahlâki sebeplerle
evlilik dışı ilişkiden doğan çocukların hiçbir kusuru olmadığı halde toplumda
1 Emine Akyüz , Çocuk Hukuku , Çocukların Hakları ve Korunması , Genişletilmiş 5. Bası , 2016
, Ankara,s.18.
2 Akyüz , age. , s.24.
3 Rona Serozan , Çocuk Hukuku, Genişletilmiş İkinci Basıdan Tıpkı Bası , İstanbul 2017, s.17 vd.
4 Akyüz , age. , s. 46-60.
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her türlü haktan yoksun bırakılması büyük haksızlıktı, bu haksızlığın farkına
varılmasında toplumdaki aile yapısındaki gelişmelerin , insan haklarındaki
gelişmelerin ve ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmelerin payı büyüktür.
Devlet aileyi denetlemeye başlayınca toplumsal ilgiyi çocuk çekmiştir.
Böylece aile reisinin çocuk üzerindeki sınırsız egemenliği yerine çocuğa karşı
bakım ve koruma yükümlülüğü ortaya çıkmıştır 5.
Evlilik dışı ilişkilerden dünyaya gelen çocukların soybağının kurulması ile
ilgili hukuki sorunlarla toplumumuzda karşılaşılmaktadır. Gönüllü olarak kendi
soyundan gelen çocuğu kabul etmeyen babaya karşı hukuk, babalık davası
yoluyla çocuğu tanıtmada bir imkân sunmaktadır.
II.Genel Olarak Babalık Davası
A.Davanın Amacı ve Konusu
Yeni Türk Medeni Kanunu, çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi evlilik
içi soybağı ( sahih nesep ) ile evlilik dışı ( gayrisahih nesep ) ilişki nedeniyle
çocuklar arasındaki eşitsizliğe son vermiştir. Yeni Türk Medeni Kanunu ‘na göre
çocuk ister evlilik içinde doğsun isterse evlilik dışında doğsun soybağı
bakımından eşit statüdedir.
Ayrıca Eski Medeni Kanun ‘da yer alan kişisel sonuçlu babalık davası ile
mali sonuçlu babalık davası ayırımını da kaldırmıştır 6. Tek bir babalık
davasının kabul edilmesi doktrinde olumlu bulunmaktadır . Kanımızca da tek
bir babalık davasının olması isabetlidir. Birçok ülkede babalık davası için süre
öngörülmemesi nedeniyle bizim hukukumuzdaki bir yıllık hak düşürücü
sürenin evlilik dışı çocukların babalarına bağlanmalarını aşırı ölçüde
sınırladığından isabetli olmadığı ileri sürülmüştür 7.
Türk Medeni Kanununa göre çocuk ile baba arasında soybağı, dört yolla
kurulabilir : anne ile evlilik , tanıma , hakimin babalık hükmü ile veya evlat
edinme yolları ile kurulabilir . Babalık davası ,evlilik dışında doğan çocuk ile
baba arasında soybağının kurulması için başvurulan yollardan biridir.
Tanıma işlemi , baba olduğunu iddia eden kişinin istemine bağlı bir
işlemdir. Babalık davasında ise baba istemese bile ,belirli şartların oluşması
halinde babalık davasının açılması mümkündür.
Babalık davasının konusu, çocuk ile baba arasında soybağının
belirlenmesidir. Babalık hükmü kurucu yenilik doğuran hükümdür, bu hüküm

5 Akyüz , age. , s. 19.
6 M. Beşir Acabey, Soybağı Kurulması ve Sonuçları, Doktora Tezi, İzmir 2002, s.247.
7 Acabey,age. , s.248.
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ile çocuk ile babası arasında geriye etkili olarak anne rahmine düştüğü andan
itibaren soybağı kurulur 8.
4722 Sayılı Türk Medeni Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanun ‘a göre soybağını düzenleyen m.12 hükmüne göre « Türk
Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce, sahih olmayan nesepli çocuklar,
yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanunun soybağına ilişkin hükümlerine tâbi
olurlar. Bu çocuklar, vesayet altında bulunuyorlarsa velâyetin kaldırılmasını
gerektiren sebepler bulunmadıkça en geç bir yıl içinde velâyet hükümlerine tâbi
olurlar. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce velâyetin verilmesi veya
kaldırılması konusunda verilmiş olan kararlar geçerliliğini korur “. Böylece sahih
olmayan nesepli çocuklar 01.01.2002 tarihinden itibaren yeni TMK. ‘nun
soybağı ile ilgili hükümlerine tâbi olacaklardır.
Bu Kanun ‘un babalık davasını düzenleyen m.13 hükmüne göre “Türk
Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan babalık davaları, bu
Kanun hükümlerine göre karara bağlanır. Türk Medenî Kanununun yürürlüğe
girmesinden önce olumlu karara bağlanmış olan malî sonuçlu babalık
davalarında çocuğun soybağı, yürürlük tarihinden başlayarak bu Kanun
hükümlerine göre kurulmuş olur “. Böylece eski Medeni Kanun zamanında
açılmış olan kişisel veya mali sonuçlu bütün babalık davalarının, yeni TMK. ‘ya
göre sonuca bağlanacağı düzenlenmiştir.
B.Babalık Davasını Açmanın Koşulları
Babalık davası açılmadan önce belirli şartların oluşması gerekmektedir.
Bu şartlar oluşmamış ise Yargıtay tarafından bozma nedeni olarak kabul
edilecektir.
1.Çocuğu Doğuran Kadının Belli Olması Gerekir.
Babalık davasının açılması için öncelikle çocuğu dünyaya getiren kadının
belli olması gereklidir. Çocuğun annesi belirli değilse bu dava açılamaz 9 . Çocuk
annesine soybağı ile bağlanmamış ise anneye karşı açılacak dava nüfus
kaydının düzeltilmesi davasıdır10.

8 Acabey,age. , s.248.
9 Mustafa Dural / Tufan Öğüz /Alper Gümüş ,Türk Özel Hukuku, C.III, Gözden Geçirilmiş Onbirinci
Bası, İstanbul 2016, s.290.
10 Tuba Kutoğlu , Türk Mevzuatında ve İçtihatlarında Babalık Hükmü , Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi C. 12 , Özel S. , 2010 ,s.968.
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2. Çocuğun Başka Bir Erkek ile Soybağı İlişkisi Bulunmaması
Gerekir.
Babalık davasının açılması için ikinci şart çocuğun başka bir erkekle
soybağı ilişkisi bulunmaması gerekir11. Çocuğun birden çok doğal babasının
olması ne tıbben , ne hukuken , ne de ahlâken kabul edilmez12. Eğer çocuk ile
babası olduğunu iddia eden bir erkek dışında başka bir erkekle arasında soybağı
var ise bu bağın geçersiz olması gerekir. Bu husus, tanıma bakımından
TMK.m.295 hükmünde de düzenlenmiştir. Bu hükümde « Başka bir erkek ile
soybağı bulunan çocuk , bu bağ geçersiz kılınmadıkça , tanınamaz. « şeklinde
belirtilmiştir.
3. Babalık Davasının Bazı Mercilere İhbar Edilmesi Zorunludur.
Babalık davasının TMK.m.301/III hükmü gereği bazı mercilere ihbar
zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu dava kamu düzenine ilişkin bir dava
olduğundan Cumhuriyet savcısına ve Hazineye ihbar edilmesi gereklidir.
Davayı anne açmış ise davanın kayyıma ,davayı kayyım açmış ise anneye ihbar
edilmesi gereklidir. İhbar yükümlülüğünün nedeni babalık davasının kamu
düzenini ilgilendiren bir dava olmasıdır13.
Eski Medeni Kanun döneminde babalık davasının ihbarı sadece Hazineye
yapılıyordu.
C.Babalık Davasının Tarafları
1.Davacı Taraf
Babalık davasını açma hakkına sahip olanlar ,TMK.m.301 hükmünde
düzenlenmiştir. Bu hükme göre anne ve çocuk dava açma hakkına sahiptir. Bu
davayı birlikte açabilecekleri gibi ayrı da açabilirler14. Bu davayı anne , çocuk
ve onların mirasçıları dışında doğal babanın açması mümkün değildir. Doğal
baba çocuğu tanıyarak bu amaca varabileceğinden dava açmasına gerek
olmadığı görüşü15 bulunduğu gibi doktrinde bir diğer görüşe göre 16
TMK.m.301 hükmünün doğal babanın da dava açma hakkını engelleyen bir yön
11 Bilge Öztan, Aile Hukuku , 6. Bası , Ankara 2015, s.933.
12 Kutoğlu ,age. , s. 967.
13 Öztan , age. , s.939.
14 Dural/Öğüz/Gümüş , age. ,290; Önceki Medeni Kanun Bakımından bkz.M. Kemal Oğuzman /
Mustafa Dural , Aile Hukuku , 2. Basım , İstanbul 1998 , s. 337;S. Sulhi Tekinay , Türk Aile Hukuku
, İstanbul 1990 , s.572; Bülent Köprülü / Selim Kaneti , Aile Hukuku , İstanbul 1985 , s.270.
15 Turgut Akıntürk / Derya Ateş , Türk Medeni Hukuku , C. 2 , Aile Hukuku , 19. Bası , İstanbul
2016, s.360.
16 Öztan , age. ,s.933.
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taşımadığı, bu nedenle doğal babanın tanıma
hakkını kullanamadığı
durumlarda çocuğun babası olduğunun tespitini isteyebileceği
ileri
sürülmüştür. Cumhuriyet savcısının babalık davası açma hakkı yoktur .
Babalık davası açma hakkı kişiye sıkı surette bağlı haklardan olduğundan
17 bu haktan önceden feragat etmek mümkün değildir 18, bu hakkın bizzat
kullanılması gerekir.
Anne , çocuk için davalının babalığına hükmedilmesini isteyen davayı
çocuğun yasal temsilcisi sıfatıyla değil , bizzat kendi adına açar. Bu davada
anne ile çocuğun menfaatleri çatışabileceğinden çocuğu temsil etmesi için
kayyım atanması gerekir .Y. 18 HD. 30.03.2015 E.2015/4264 K.2015/4624
sayılı kararı 19 ; Y. 2. HD. 16.01.2012 E.2011/20464 K.2012/231 sayılı kararı20
gerekçelerinde annenin her zaman çocuk yararına davranmayacağı ilkesinden
hareket edilerek kayyım atanması gerektiği vurgulanmıştır. Anne ölmüş ise bu
hakkı mirasçılarına geçmeyeceği görüşü doktrinde hakim görüş olarak kabul
edilmektedir 21 .
Anennin veya çocuğun ayırt etme gücü yok ise yasa temsilci davayı
açabilir22.
Çocuk ölü doğmuş olsa da veya hükümden önce ölmüş olsa da anne
doğum masraflarının karşılanmasını isteyebilir 23 .
Çocuk ergin değilse çocuk adına babalık davasını kayyım açabilir. Bu
davanın anneye ihbar edilmesi gerekir. Çocuk ergin ise bizzat kendisi davayı
açabilir ( TMK.m.301/I ). Çocuk açtığı babalık davasında davalının babalığına
hükmedilmesini isteyebilir ancak anneye doğum giderlerinin ödenmesine
karar verilmesini isteyemez 24 . Çocuğun ölümü halinde çocuğun mirasçılarının
babalık davasına açma hakları olup olmadığı veya açılmış davaya devam edip
edemeyeceği konusu doktrinde tartışmalıdır. Hakim , bir görüşe göre çocuğun
ölümü durumunda mirasçılarının dava açma hakkına sahip olacağı ileri

17 Ekrem Kurt, Türk Hukukunda Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar ve Hukuki Sonuçları , Prof. Dr.
İlhan Ulusan ‘a Armağan , C. II , İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 15, s. 149.
18 Dural/Öğüz/Gümüş , s. 291.
19 Ömer Uğur Gençcan, 6100 Sayılı HMK. Hükümlerine Göre Aile Mahkemesi Davaları , 2. Bası ,
Ankara 2016 , s. 1197.
20 Gençcan , age. , s.1200.
21 Hüseyin Hatemi /Burcu Kalkan Oğuztürk , Aile Hukuku , 3. Bası , İstanbul 2014 , s.146 ; Cem
Baygın , Soybağı Hukuku , İstanbul 2010 , s.75.
22 Akıntürk/Ateş ,age., s.359.
23 Akıntürk/Ateş ,age., s.359.
24 Tekinay , age. , s.573.
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sürülmüştür 25 . Ancak çocuğun mirasçılarının çocuk lehine nafaka talebinde
bulunmaları için çocuk ölmeden önce bu davanın açılmış olması gereklidir,
çocuğun ölümüyle nafaka talep etme hakkının son bulacağı kabul edilmektedir
26.
2. Davalı Taraf
Babalık davası babaya , baba ölmüş ise babanın mirasçılarına karşı açılır
( TMK.m.301/II). Mirasçılardan anlaşılması gereken yasal ve atanmış
mirasçılardır. Davalı olan baba , çocuğun doğal babasıdır. Eğer babanın hiç
mirasçısı yok ise devlet mirasçı olağından davanın Hazineye karşı açılması
gerekir27.
Davalı tarafın ayırt etme gücü yok ise yasal temsilci davayı yürütür28.
D.Babalık Davasının Süresi
Babalık davası açma süreleri, hak düşürücü süreler olduğundan hakimin
kendiliğinden dikkate alması gerekir. Babalık davası, çocuğun doğumundan
önce veya sonra açılabilir ( TMK.m. 303). Çocuğun doğumundan sonraki bir
yıllık hak düşürüce süre , dava açma hakkına sahip kişiler bakımından farklı
tarihlerde işler.
Anne , çocuğun doğumundan itibaren bir yıl içinde davayı açmalıdır.
TMK.m.303 /II hükmünde yer alan « çocuğa doğumundan sonra kayyım
atanmışsa , çocuk hakkında bir yıllık süre atamanın kayyıma tebliği tarihinde ,
hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte başlar . « şeklindeki
hüküm Anayasa Mahkemesi ‘nin E.2010/71 K.2011/143 sayılı 27.10.2011
tarihli kararıyla iptal edilmiştir ( RG. 07.02.2012 )29. Anayasa Mahkemesi iptal
kararını kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına ve
hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle vermiştir. Bu iptal üzerine
çocuğun ve kayyımın babalık davasını hangi süre içinde açacağı konusunda
ortaya çıkan boşluğun doldurulması gereklidir. Bu süre, kanımızca da hem
babanın hem çocuğun yararına uygun bir süre olmalıdır 30 .
25 Baygın , age. , s.76 ; Akıntürk/Ateş ,age., s.360.
26 Tekinay , age.,s.577 ; Oğuzman/Dural , age. , s.339 ;Hüseyin Hatemi / Rona Serozan , Aile
Hukuku , İstanbul 1993 , s.390.
27 H. Veldet Velidedeoğlu , Türk Medeni Hukuku , C. II , Aile Hukuku , İstanbul 1965 , s.423.
28 Dural/Öğüz/Gümüş ,age., s. 292.
29 İptal hükmü , RG. ‘de yayımlanmasından itibaren bir yıl sonra 07.02.2013 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
30 Öztan , age. , s.941.
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Çocuk ile başka erkek arasında soybağı ilişkisi varsa , bir yıllık süre bu
ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar ( TMK.m.303/III).
Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler var ise ,
sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir (
TMK.m.303/IV). Bu hükmü Anayasa Mahkemesi , 15.03.2012 tarihli 116/39
sayılı Kararı ( RG. 21. 07.2012 , S. 28360 ) ile çocuk yönünden Anayasa’ya aykırı
bularak iptal etmiştir. İptal kararında Anayasa Mahkemesi şöyle bir açıklama
yapmıştır : « Yasa koyucu, soybağıdavalarında dava açma süresine ilişkin
hükümleri düzenlerken hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan ölçülülük ilkesiyle
bağlıdır. Bu ilke ise “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt
ilkeden oluşmaktadır. “Elverişlilik”, getirilen kuralın, ulaşılmak istenen amaç için
elverişli olmasını, “gereklilik”, getirilen kuralın, ulaşılmak istenen amaç
bakımından gerekli olmasını ve “orantılılık” ise getirilen kural ve ulaşılmak
istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade etmektedir.Ölçülülük ilkesi
nedeniyle yasa koyucu, sınırlamadan beklenen kamu yararı ile bireyin hak ve
özgürlükleri arasında adil bir dengeyi sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, yasa
koyucu, bir yandan çocukların; babalarını bilmelerini, babalarının nüfusuna
yazılmalarını ve bunun getireceği haklardan yararlanmalarını sağlamak, diğer
yandan da davalı babanın ve ailesinin uzun süre dava tehdidi altında kalmalarını
önlemek amacıyla babalık davasında çocuğa verilen ek dava açma süresini makul
bir süre olarak belirlemeli ve her iki tarafın özgürlükleri arasında adil bir denge
kurmalıdır. Ayrıca, Anayasa’da düzenlenen kişinin maddi ve manevi varlığını
koruma ve geliştirme hakkı ile Devlet’in herkesin maddi ve manevi varlığını
geliştirmesi için gerekli şartları hazırlama görevi göz önüne alındığında; kişi
evlilik dışı dünyaya gelse bile, ana babasını bilmek, babasının nüfusuna yazılmak,
bunun getireceği haklardan yararlanmak, ana ve babasından kendisine karşı olan
görevlerini yerine getirmelerini istemek gibi kişiliğine bağlı temel haklara
sahiptir. İtiraz konusu kuralda, çocuğa dava açmak için tanınan bir yıllık sürenin
haklı bir sebeple kullanılamaması durumunda bunun yerine bir aylık, çok sınırlı
bir ek süre öngörülmüştür. Hak düşürücü niteliğinden dolayı da çok sınırlı olan bu
sürenin geçmesinden sonra çocuk, babası ile arasında soybağını kurma ve buna
bağlı haklara sahip
olma olanağını yitirecektir. Bu nedenle, çocuğun maddi ve manevi varlığını
geliştirme hakkını ve hak arama özgürlüğünü sınırlayan itiraz konusu kuralda
öngörülen süre adil, ölçülü ve makul değildir. Anayasa’nın 2., 17. ve 36.
maddelerine aykırı görüldüğünden iptali gerekir.” Bu nedenle TMK.m.303/IV
hükmü sadece annenin dava hakkı bakımından uygulanır.
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Babalık davasında hak düşürücü sürelerin iptaline ilişkin Anayasa
Mahkemesi kararlarının geriye yürümesi bakımından iptal kararının yürürlüğe
girdiği sırada babalık davasının derdest olup olmaması önemlidir. İptal
kararının yürürlüğe girdiği sırada dava derdest ise iptal kararı geriye yürür.
Ancak iptal kararı yürürlüğe girmeden önce dava hak düşürücü süre yönünden
reddedilmiş ise ve karara bağlanmış ve kesinleşmişse bu durumda iptal
kararından etkilenmez. Bu konuda doktrinde 31
babalık davasında hak
düşürücü sürelerin iptaline ilişkin kararların yürürlüğe girdiği tarihe
bakılmaksızın , hak düşürücü süre nedeniyle ret kararı verilen ve kesinleşen
davalara konu olan
uyuşmazlıklara da etkili olması gerektiği ileri
sürülmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının
kural olarak geriye
yürüyemeyeceği ile korunmak istenen hukuki güvenliktir. Ancak kanımızca
istisnai olarak bazı durumlarda adalet ilkesi gereği iptal kararının geriye
yürümesi gerekebilir. Somut olaya göre değerlendirme yapılması gereklidir.
Babalık davasında çocuk bakımından hak düşürücü süre içinde dava açılmaması
halinde dava açma kaybı söz konusu olacaktır.Bu nedenle iptal kararı yeni bir
vaka sayılmalıdır ve babalık davası yeniden görülebilmelidir.
E.Babalık Davasında Yargılama Usulü , Yetki ve Görev
Soybağına ilişkin davalarda şu kurallar saklı kalarak HMK. hükümleri
uygulanır ( TMK.m.284) :
-Hakim maddi olguları re ‘sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.
-Taraflar ve üçüncü kişiler , soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve
sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza
göstermekle yükümlüdür. Davalı , hakimin öngördüğü araştırma ve incelemeye
rıza göstermez ise hakim durum ve koşullara göre bundan beklenen sonucu ,
onun aleyhine doğmuş sayabilir.
Aile Hukukundan doğan hukuki sorunların çözümünde
mevcut
mahkemelerin yetersiz kalması ve Yeni Medeni Kanun ‘un Aile Hukuku
alanında yapılan düzenlemelerin hayata geçmesi için Aile Hukukunda uzman
mahkemelerin varlığı gerekli görülmüştür. Aile Mahkemeleri ,09.01.2003

31 Ayşe Havutçu ,Muhammed Erdal, Babalık Davasında Hak Düşürücü Sürelerin İptaline İlişkin
Anayasa Mahkemesi Mahkemesi Kararlarının Geriye Yürümesi , Yıldırım Uler ‘e Armağan , Yakın
Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını , Lefkoşa 2014, s. 105.
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tarihli 4787 sayılı « Aile Mahkemelerinin Kuruluş , Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanun « ile kurulmuştur 32 .
Soybağının reddi davasında görevli mahkeme 4787 sayılı K.m.4 hükmü
gereği Aile Mahkemelerinin bulunduğu yerde Aile Mahkemeleri , eğer henüz
kurulmamış ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk
Mahkemeleridir.
Babalık davasında görevli mahkemenin Aile Mahkemeleri olması
nedeniyle Aile Mahkemelerinde görev alacak uzmanların nitelikleri ve
yaptıkları araştırma sonucunda verdikleri rapor hükümde etkili olacağından
uzmanların özellikleri de önem taşımaktadır. Uzmanların vereceği rapor
hakimi bağlamamaktadır, ancak hükmün kurulmasında kanaati oluşmasında
etkilidir. 4787 sayılı K. m.5/I hükmüne göre Aile Mahkemelerinde görev alacak
uzmanların nitelikleri ile ilgili şu düzenleme bulunmaktadır : « Her aile
mahkemesine davanın esasına girilmeden önce veya davanın görülmesi sırasında
mahkemece istenen konular hakkında taraflar arasındaki uyuşmazlık
nedenlerine ilişkin araştırma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek ,
mahkemenin gerekli gördüğü halllerde duruşmada hazır bulunmak , istenilen
konularla ilgili çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek , mahkemece verilecek diğer
görevleri yapmak üzere Adalet Bakanlığınca tercihen , evli çocuk sahibi , otuz
yaşını doldurmuş ve aile sorunları alanında lisansüstü eğitim yapmış olanlar
arasıdan birer psikolog ve sosyal çalışmacı atanır. » Bu hükümde Aile
Mahkemesinde görevli olacak uzmanların görevleri belirlenmiştir . Bu hükümde
uzmanlarda aranacak özelliklerle ilgili kanımızca evli olmanın aranması eşitlik
ilkesine ve çalışma özgürlüğüne aykırılık oluşturur .Bu nedenle bu hükmün
yeniden düzenlenmesinin isabetli olacağı kanaatini hala taşıyorum 33.
F. Babalık Davasında İspat Yükü
Babalık davasında
babalık hükmü vermesi için davalının baba
olduğunun ispatlanması gerekir. TMK. ispatı kolaylaştırmak için babalık
karinesi getirmiştir. Bu karine gereği TMK.m.302 hükmüne göre gebelik
devresinde ( doğumdan önceki yüz seksen gün ile üç yüz gün arasındaki
dönemde ) davalı erkek ile anne cinsel ilişkide bulunmuş ise bu kişi baba kabul
edilmektedir.

32 Ebru Ceylan , Türk Hukukunda Aile Mahkemelerinin Yasal Çerçevesi ve Uygulama Sorunları ,
Legal Hukuk Dergisi , Yıl : 8 S. 96 , Aralık 2010 , s.4268-4269.
33 Ceylan , 2010 , s.4271.
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Ayrıca bu sürenin dışında olsa da fiili gebe kalma döneminde davalının
anne ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edildiği takdirde bu karinenin
geçerliliği devam edecektir.
Babalık karinesi aksi çürütülebilen bir karinedir. Davalı , kendisinin
çocuğun babası olmasının olanaksızlığını ispatlayarak veya bir üçüncü kişinin
baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduığunu ispatlayarak
babalık karinesini çürütebilir34. Davalı anne ile cinsel ilişkiyle çocuğun
doğumu arasında illiyet bağının olmadığını doktor raporuyla ispatlayabilir.
Burada kesin delillerin ileri sürülmesi gerekir.
Bir üçüncü kişinin baba olma olasılığı DNA raporları ile ispatlanabilir.
Eğer anne ,çocuğun anne rahmine düşmesi döneminde birden çok erkekle ilişki
içindeyse her biriyle çocuk arasında babalık bağının bulunup bulunmadığı
araştırılır 35 .Örneğin çocuğun fiziki özelliklerinin babaya hiç benzememesi kan
muayenesi sonunda davalının baba olma olasılığının zayıf görünmesi gibi
olgular araştırılmalıdır. Günümüzde kan testleri , DNA incelemesi gibi
incelemeler ile çocuğun babası anlaşılabilmektedir 36.
III. Babalık Davasının Hukuki Sonuçları
Babalık davasının açılmasındaki amaç , evlilik dışı bir ilişkiden doğan
çocuğun hakimin hükmü ile birlikte gerçek babası ile olan soybağının
kurulmasıdır. Böylece babalık davasının sonucunda verilen yenilik doğuran
hüküm gereği geriye etkili olarak çocuğun anne rahmine düştüğü andan
itibaren soybağı ilişkisi kurulmuş olur 37 .
A.Babalık Hükmünün Çocuk Bakımından Hukuki Sonuçları
Çocuk hakimin babalık kararı ile babaya soybağı bakımından bağlanır. Bu
durumda çocuğun kişisel durumu etkilenir. Çocuğun soyadı , vatandaşlığı ,
mirasçılığı, nafaka talebi , çocukla kişisel ilişki kurulması ve velayet hakkı
babalık hükmünden etkilenir.
1.Babalık Hükmünün Çocuğun Soyadına Etkisi
Çocuğun soyadını düzenleyen TMK.m. 321/I hükmünde geçen anne ve
babanın « evli olmaması halinde annenin « ibaresi Anayasa Mahkemesi

34 Dural/Öğüz/Gümüş , age.,s.294-295.
35 Öztan , age., s.946.
36 Akyüz , age. , s.161.
37 Acabey , age. , s.248.
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tarafından iptal edilmiştir38. Bu hükmün iptal edilmeden önceki metni « anne
ve baba evli değil ise çocuk annenin soyadını taşır « şeklindeydi. Anayasa
Mahkemesi , anne ve baba evli değiller ise çocuğun annesinin soyadını alacağına
dair TMK.m.321 hükmünü evlilik içi çocuk ve evlilik dışı çocuklar arasında
ayırım gözetilmemesi ilkesine aykırı olduğu ve evlilik dışında doğan çocuğun
babasının soyadını almasının çocuğun menfaatine olacağı gerekçesiyle iptal
etmiştir. TMK. m.321 hükmü Anayasa Mahkemesi ‘nin iptal kararı
doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.
Anayasa Mahkemesi, 1934 tarihli 2525 sayılı Soyadı Kanununun m.4/II
hükmünü iptal ederek boşanmadan sonra velayet kendisine tevdi edilmiş
annenin kendi soyadını çocuğa verebilme yolunu açmıştır ( AYMK. E.2010/119
K.2011/165 , T. 08.12.2011 RG.14.02.2012). Soyadı Kanunu ‘nun m.4 /II
hükmünde yer alan « evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına
tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği soyadını alır « hükmünü
eşitlik ilkesine ve velayet hakkının amacına aykırı bularak iptal etmiştir.
Anayasa Mahkemesi ‘nin bu kararı doktrinde eleştirilmiştir. Bu karar
,kanımızca da haklı olarak , özellikle çocuğun soyadını velayet hakkı
kapsamında incelemesi nedeniyle eleştirilmiştir39. Türk Hukukunda çocuğun
soyadının belirlenmesi velayet hakkına değil , soybağına bağlanmıştır40. Ayrıca
Anayasa Mahkemesi ‘nin belirttiği gibi çocuğun soyadını seçme hakkı yoktur ,
çünkü Soyadı Kanunu ‘nun m.7 ve m.10 hükümleri gereği 2. 07.1934 tarihinden
itibaren soyadının seçme yoluyla kazanılması mümkün değildir. Anayasa
Mahkemesi’nin bu kararı evliliğin sona ermesi halinde çocuğun velayet
hakkının anneye verilmesi halinde çocuğun annesinin soyadını taşıyacağı
şeklinde yorumlanmıştır. Türk Hukukunda velayet hakkına asıl bağlı olan
çocuğun soyadı değil , çocuğun önadıdır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi 2009
tarihli kararıyla TMK.m.321 hükmünde yer alan çocuğun evli değilse annenin
soyadını taşıyacağı ibaresini evlilik içi ve evlilik dışında doğan çocuklar arasında
eşitsizlik doğurduğu gerekçesiyle iptal etmiş olduğundan aynı şekilde evlilik
içinde doğan çocuk ile evlilik dışında doğan çocuk da babanın soyadını
38 Anayasa Mahkemesi K. 07/10/2009 E. 2005/114 K.2009/105 RG. 27369. İptal edilen
ibarenin doğuracağı hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edici nitelikte görüldüğünden kararın
RG. ‘de yayınlanmasından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
39 Pelin Işıntan , Anayasa Mahkemesinin 8.12.2011 Tarihli Kararı Işığında Türk hukukunda
Velayet Hakkı Kendisine Bırakılmış Kadının Çocuğun Soyadını Seçme Hakkı Mevcut Mudur ?
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ,2012/1 s.265 vd.; Başak Başoğlu , Soybağının
Çocuğun Soyadına Etkisi , İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.8 S.1 Yıl : 2017, s.356 vd.
40 Gamze Turan Başara , Ana İle Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk
Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi , Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Temmuz –
Ağustos 2017 , Yıl : 30 , S. 131, s.215.
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taşımalıdır41. Anayasa Mahkemesi’nin 2011 tarihli iptal kararından sonra
ortaya kanun boşluğu çıkmıştır , ancak bu boşluk doldurulmamıştır42.
Çocuğun soyadını değiştirmekte haklı bir menfaati var ise soyadının
değiştirilmesi için TMK.m.27 hükmü gereği talepte bulunmak mümkündür.
Yargıtay 19.06.2015 tarihinde verdiği E.2013/18-2352 , K.2015/1710
sayılı HGK. Kararına göre 43 bir çocuğa soyadı verilmesi için o çocuğun doğum
tarihinde annesi ile babasının evli olup olmadığına bakılması gerekir. Doğum
tarihinde anne ve baba evli ise çocuğun ailenin soyadını yani babanın soyadını
alacağı, evliliğin sonradan ortadan kalkması halinde velayet hakkının anneye
verilmesinin çocuğun soyadını değiştirmek için haklı bir neden olmadığı ,
velayet kimde ise çocuk onun soyadını taşıyacak denir ise çocuğun ruh
sağlığının üzerinde travma yaratacağı belirtilerek, ailelerin çocuk üzerinden
çocuğun yararlarını hiçe sayıp hukuken oluşmuş statüleri gerçek dışı ve yapay
sebeplerle değiştirmeye çalışmalarına izin verilmemesi gerektiği
düzenlenmiştir. Acabey44 , bu YHGK. kararına katılmakla beraber çocuğun
soyadının değişmesi için mutlaka ergin olduktan sonra bizzat açacağı bir
davayı aramayı doğru bulmadığını belirtmiştir.
7039 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapilmasına Dair Kanun ‘un45 m. 7 hükmünde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanununun m. 28 başlığı “Tanıma ve babalığa hüküm” şeklinde ve dördüncü
fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: “ Tanınan veya babalığa hüküm kararı
ile soybağı kurulan çocuklar babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile
nakledilir.” Türk Hukuku bakımından evlilik dışında doğan çocuk ile baba
arasında tanıma veya babalık davası ile soybağı ilişkisi kurulmuş ise velayet
annede olsa da çocuk babasının nüfus kütüğüne kaydedileceğinden velayet
hakkı sahibi anne ile çocuk farklı soyadına sahip olacaktır. Bu durum günlük
yaşamda birtakım zorluklara neden olabilir. Bu durumda TMK.m.27 hükmüne
dayanılarak haklı sebeplerle soyadı değiştirilebilir.
Doktrinde evlilik dışında doğan çocuk ile babası arasında tanıma veya
babalığa hükmedilmesiyle soybağının kurulmasının çocuğun mutlaka babasının
soyadını alması için yeterli bir gerekçe olmaması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu
konuda bağlayıcı bir kural koymak yerine olayın şartlarına göre hakimin

41 Başoğlu , age. , s.358.
42 Başoğlu , age.. , s.365.
43 www. kazanci.com. erişim tarihi 08.1.2018.
44 M. Beşir Acabey , Türk Hukukunda Aile Adı ( Eşlerin ve Çocukların Soyadı ), DEÜ. Hukuk
Fakültesi Dergisi , Prof. Dr. Şeref Ertaş ‘a Armağan , C.19 , Özel sayı 2017 , s.500.
45 RG. T.03.11.2017 S.30229.
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çocuğun menfaatini gözeterek bir karar vermesinin isabetli olacağı ileri
sürülmüştür46.
İsviçre ‘de 30.09.2011 tarihinde kabul edilen ve 1.1.2013 tarihinde
yürürlüğe giren değişiklikte çocukların soyadı yönünden de değişiklik
yapılmıştır. Bu değişiklikten sonra çocukların soyadı anne ve babalarının evli
olup olmamasına göre düzenlenmiştir. İsviçre Medeni Kanunu m.270
hükmünde anne ve babası evli olan çocuğun soyadı ,m.270 a hükmünde ise anne
ve babası evli olmayan çocuğun soyadı düzenlenmiştir.
İMK. m.270 hükmüne göre çocuğun annesi ve babası evli ise , annenin ve
babanın farklı soyadı taşımaları durumunda çocuk ikisinin evlenmeden önceki
soyadılarından birini evlilik kurulması sırasında kazanır. Anne ve baba ilk
çocuğun doğumunu takip eden yıl içinde diğer tarafın bekarlık soyadını
taşımasını da birlikte talep edebilirler. Ortak aile soyadı taşıyan anne ve baba
var ise çocuk aynı soyadı kazanır.
İMK.m.270 a hükmüne göre evlilik dışında doğan çocuğun velayet
hakkına anne ve babadan biri sahipse, çocuk velayet hakkına sahip olan tarafın
evlenmeden önceki soyadını alır. Anne ve baba evlilik dışında doğan çocuğun
velayet hakkını birlikte kullanıyor ise anne ve baba ,çocuğun hangisinin
evlenmeden önceki soyadını taşıyacağına birlikte karar verir.
Evlilik dışında doğan ilk çocuğun doğmasından sonra anne ve baba
velayet hakkını birlikte kullanmışlar ise , anne ve baba birlikte velayetin
kurulmasından itibaren bir yıl içinde idareye çocuğun diğer tarafın evlenmeden
önceki soyadını taşıyacağını bildirebilirler.Bu bildirim, velayetten bağımsız
bütün ortak çocukları kapsar.
Eğer anne veya babadan hiçbiri velayet hakkına sahip değil ise çocuk
annenin evlenmeden önceki soyadını taşır.
Velayet değişikliği
çocuğun soyadını etkilemez ancak adın
değiştirilmesine ilişkin hükümler saklıdır.
2. Babalık Hükmünün Çocuğun Vatandaşlığına Etkisi
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ‘na göre m. 7 /II hükmünde Türk
vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuğun Türk
vatandaşı olduğu , Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında
doğan çocuğun ise soybağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine
getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazandığı düzenlenmiştir. Eski 403
46 M. Kemal Oğuzman / Özer Seliçi/ Saibe Oktay Özdemir , Kişiler Hukuku , 15. Bası , İstanbul
2015, s.119.
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sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ‘nda evlilik içi ve evlilik dışı kavramlarına yer
verilmemişken , yeni Kanunda ise bu kavramlar düzenlenmiştir47.
3. Babalık Hükmünün Çocuğun Mirasçılığına Etkisi
Babalık hükmü ile çocuk ile babası arasında soybağı ilişkisinin
kurulmasıyla çocuk babasına karşı mirasçı olma hakkını elde etmektedir. TMK.
m.498 hükmüne göre evlilik dışında doğmuş ve soybağı , tanıma veya hakim
hükmüyle kurulmuş olanlar olanlar , baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi
mirasçı olurlar. Bu hükümle , çocuğun evlilik içinde doğmuş olması ile evlilik
dışında doğması arasında bir ayırım yapılmadığı görülmektedir. Babalık hükmü
ile soybağı geçmişe etkili olarak çocuk anne rahmine düştüğü andan itibaren
miras hakkından yararlanır, evlilik içi çocuklar gibi miras hakkına sahip olur48.
4. Babalık Hükmünün Çocuğa Nafaka Talep Hakkına Etkisi
Babalık davalarında genetik babanın nafaka ödemesine babalık
hükmünden önce de sonra da hükmedilebilir 49 .
Evlilik dışında doğmuş olan çocuğun bakımı ve yetiştirilme masrafları
anneye aittir. Ancak çocuğa fiilen bakan anne çocuk için babadan nafaka talep
edebilir. Bu nafaka , iştirak nafakası olup50 babalık davası ile birlikte istenebilir.
TMK.m.333 hükmünde babalık davası ile nafaka istenir ise hakim,
babalık olasılığını kuvvetli bulması halinde, hükümden önce çocuğun
ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. Y. 2. HD. T.23.06.2011 E.
2010 /8697 sayılı K.2011/11209 sayılı kararında51 babalık davasıyla istenen
nafakanın
geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Babalık olasılığı
kuvvetli olur ise babalık kararı kesinleşmesine karar verilen nafaka tedbir
nafakası niteliğindedir.
Babalık hükmü verildikten sonra velayetin kullanılması kendisine
verilmeyen genetik babanın çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü
oranında katılması gerekir. Burada verilen nafaka iştirak nafakasıdır 52. Babalık
kararının kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere baba aleyhine
iştirak nafakasına karar verilir 53.
47 Şeniz Anbarlı Bozatay , 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ‘na Göre Türk Vatandaşlığının
Kazanılması , Yönetim Bilimleri Dergisi (8: 2) , 2010 ,s.173.
48 Hüseyin Hatemi , Miras Hukuku , 5. Bası ,İstanbul 2014, s.26.
49 Gençcan , age. , s.1232.
50 Akıntürk/Ateş , age., s.367.
51 Gençcan , age. , s.1234.
52 Hakkında bkz. Ebru Ceylan , İştirak Nafakasıyla İlgili Seçilmiş Yargıtay Kararlarının
Değerlendirilmesi , Türkiye Barolar Birliği Dergisi , Kasım-Aralık 2017 Yıl . 30 , S. 133 , s. 299 vd.
53 Hayrunisa Özdemir /Ahmet Cemal Ruhi , Çocuk Hukuku , İstanbul 2017 , s.109.
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5. Babalık Hükmünün Velayet Hakkına Etkisi
Anne ve babanın evli olmaması halinde çocuğun velayeti , TMK.m.337/I
hükmüne göre anneye aittir. Babalık davası sonunda babalığa hükmedilmesiyle
veya babanın çocuğu tanımasıyla çocuk ile baba arasında soybağının kurulması
annenin tek başına velayet hakkına sahip olmasını engellemez54.
Eğer anne küçük ise , kısıtlı ise veya ölmüş ise veya velayet kendisinden
alınmış ise hakim çocuğun menfaatini dikkate alarak vasi atar veya çocuğun
velayetini babaya verir (337/II). Eğer annenin erginliğe ulaşmasıyla veya
hakkındaki kısıtlılık kararının kalkmasıyla velayet anneye verilebilecek ise
hakimin , çocuğun velayetini babaya vermede acele etmemesi gerekir 55.
Velayetin babaya verilmesi TMK. ‘ya göre istisnaidir. Burada babanın evli
olup olmaması ve çocuğun yararı öncelikle incelenmelidir 56 . Eğer çocuğun
velayeti babaya verilecek ise bu çözüm sürekli bir çözüm olmalıdır, çocuk böylece
bu ailede güven içinde yaşayabilecek olmalıdır 57 .Ayrıca baba ve eşinin
çocuklarının da evlilik dışı çocuğu kabul etmeleri önemlidir, çocuklar arasındaki
ilişkiler de çocuğun yaşamını olumsuz etkileyebilir , bu nedenle yaş ve olgunluğa
göre çocuklar dinlenmelidir 58 . Babanın evli olmaması halinde ise çocuğu
yetiştirip yetiştiremeyeceği konusunun ciddi şekilde araştırılması gerekir 59.
Türk Medeni Kanunu ‘nun kaynağı olan İsviçre Medeni Kanunu m.298 a
hükmüne göre evli olmayan anne ve babanın birlikte başvurmaları ve çocuğun
bakımı ile bakım giderlerine katılma payı hakkında uzlaşmaları durumunda
mahkeme çocuğun yararını gözeterek , velayeti anneye ve babaya birlikte
verebilir. Kanımızca da TMK. ‘da İMK. ‘da olduğu gibi evlilik dışında birlikte
yaşayan anne ve babaya çocuğun yararına uygun olması şartıyla velayetin birlikte
verileceği konusunda bir düzenleme yapılmasında yarar vardır 60 .
6. Babalık Hükmünün Kişisel İlişki Hakkına Etkisi
Babalık hükmü ile çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisi kurulduğu
zaman baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulur. Genetik babanın çocuk ile
TMK.m.323 vd. hükümler gereği kişisel ilişki kurma hakkı vardır. Bu hakkın
tanınmasının temel amacı , velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın çocuk ile
arasındaki manevi ve pisikolojik bağın kopmaması içindir.
54 Turan Başara , age.,, s.213.
55 Akyüz , age., s.238.
56 Öztan , age. ,s.125; Akyüz , age. ,237.
57 Akyüz , age. ,237.
58 Akyüz , age. , s. 238.
59 Akyüz , age. , s.238.
60 Ebru Ceylan , Türk Velayet Hukukunda Yeni Gelişmeler , Legal Hukuk Dergisi , 2018 Ocak , s.54.
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Kişisel ilişki kurma hakkının kullanmasında uyulması gereken sınırlar
TMK.m.324 hükmünde düzenlenmiştir. Velayet hakkına sahip olan tarafın ,
kişisel ilişkiye sahip olanın çocuk ile ilişkisini zedelememesi , çocuğun eğitimini
ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınması gerekir. Kişisel ilişki kurma hakkını
kullanan tarafın çocuğun huzurunu tehlikeye sokmaması , çocukla ilişkisini
zedelememesi veya eğitimini veya yetişmesini engellememesi gerekir. Kişisel
ilişki kurma hakkına sahip olan eğer , çocukla ciddi olarak ilgilenmezse veya
diğer önemli sebepler var ise bu hakkı reddedilebilir veya kendilerinden
alınabilir.
Türk Medeni Kanunu ‘nun kaynağı olan İsviçre Medeni Kanunu m.275a
hükmü, velayete sahip olmayan tarafın çocuğu durumuyla ilgili bilgi edinmeye
hakkı olduğunu ve çocuğun gelişimi için önemli kararlar alınmadan önce
dinlenmesi gerektiğini düzenlemiştir.
Kişisel ilişki kurulmasında etkili olan önemli unsurların başında
çocuğun üstün yararı prensibi gelmektedir. Yargıtay kararlarında özellikle
çocukların üstün yararı ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır61 .
B.Babalık Davasının Anne Bakımından Hukuki Sonuçları
TMK. m.304 hükmü gereğince annenin babalık davasının birlikte veya
ayrı olarak baba veya mirasçılarından
bazı giderlerin karşılanmasını
isteyebilir . Bu giderler , doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar
haftalık geçim giderleri , gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerdir62. Bu
giderleri anne , çocuk ölmüş olsa dahi isteyebilir.Anne , babadan manevi zarar
görmüş ise manevi tazminat da isteyebilir.
Sonuç
Evlilik dışı çocuklara toplumdaki bakış , evliliğe ve evlilik dışı ilişkilere
bakışın değişmesine paralel olarak değişmiştir. Evlilik dışı çocukların evlilik
dışında doğmalarının kendi kusurları olmadığından her çocuk gibi haklara sahip
olması gerektiği düşüncesi topluma egemen olmuştur. Bu düşüncenin etkisiyle
Eski MK. ‘daki eşitliğe aykırı düzenlemeler kaldırılmıştır . Yeni Türk Medeni
Kanunu ‘na göre çocuk ister evlilik içinde doğsun isterse evlilik dışında doğsun
soybağı bakımından eşit statüdedir.
61 Ebru Ceylan , Türk Medeni Kanunu ‘nda Çocuğun korunmasıyla İlgili Güncel Yargıtay
kararlarının Değerlendirilmesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 19 , Özel
Sayı, 2017 , Prof. Dr. Şeref Ertaş ‘a Armağan , s.349 vd.
62 Dural/Öğüz/Gümüş , age. , s.298-299.
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Babalık davası , evlilik dışı ilişki sonucunda doğan çocuğun soybağının
belirlenmesinde babanın gönüllü olarak çocuğu tanımaması halinde zorla
çocuğu kendisine tanıtan bir davadır. Babalık davasında baba istemese bile
,belirli şartların oluşması halinde babalık davasının açılması mümkündür.
Babalık davasında davacının babalığı ispat etmek için delillerini ortaya koyması
gerekir. Babalığın ispatı tıp bilimindeki gelişmeler nedeniyle gerek kan
incelemeleri , gerekse antropolojik ve kalıtımsal verilerle bugün daha
kolaylaşmıştır.
Babalık davasının konusu
çocuk ile baba arasında soybağının
belirlenmesidir. Babalık hükmü kurucu yenilik doğuran hükümdür, bu hüküm
ile çocuk ile babası arasında geriye etkili olarak anne rahmine düştüğü andan
itibaren soybağı kurulur. Babalık davasını açma hakkı anne ve çocuktadır.
Davalı olanlar ise baba ve baba ölmüş ise babanın mirasçılarıdır.Babalık
davasında hak düşürücü sürelere dikkat edilmesi gereklidir.
Eski MK. ‘da düzenlenen iki ayrı babalık davası yerine tek bir babalık
davasının Yeni TMK. ‘da düzenlenmiş olması kanımızca isabetlidir.
Babalık davasında görevli mahkemenin Aile Mahkemeleri olması
nedeniyle Aile Mahkemelerinde görev alacak uzmanların nitelikleri ve
yaptıkları araştırma sonucunda verdikleri rapor hükümde etkili olacağından
uzmanların özellikleri de önem taşımaktadır. Uzmanların vereceği rapor
hakimi bağlamamaktadır, ancak hükmün kurulmasında
kanaatinin
oluşmasında etkilidir. 4787 sayılı Kanun ‘da Aile Mahkemelerinde görev
yapacak uzmanların niteliklerini düzenleyen hükümde uzmanlarda aranacak
özelliklerle ilgili kanımızca evli olmanın aranması eşitlik ilkesine ve çalışma
özgürlüğüne aykırılık oluşturur . Bu nedenle bu hükmün yeniden düzenlenmesi
isabetli olacaktır.
Babalık davasının hedefi çocuğun soybağının belirlenmesi ve babanın
belirlenmesidir. Babalık davasında hak düşürücü sürelerin iptaline ilişkin
Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümesi bakımından iptal kararının
yürürlüğe girdiği sırada babalık davasının derdest olup olmaması önemlidir.
İptal kararının yürürlüğe girdiği sırada dava derdest ise iptal kararı geriye
yürür. Ancak iptal kararı yürürlüğe girmeden önce dava hak düşürücü süre
yönünden reddedilmiş ise ve karara bağlanmış ve kesinleşmişse bu durumda
iptal kararından etkilenmez. Anayasa Mahkemesi kararlarının kural olarak
geriye yürüyemeyeceği ile korunmak istenen hukuki güvenliktir.Ancak
kanımızca istisnai olarak bazı durumlarda adalet ilkesi gereği iptal kararının
geriye yürümesi gerekebilir. Somut olaya göre değerlendirme yapılması
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gereklidir. Babalık davasında çocuk bakımından hak düşürücü süre içinde dava
açılmaması halinde dava açma kaybı söz konusu olacaktır.Bu nedenle iptal
kararı yeni bir vaka sayılmalıdır ve babalık davası yeniden görülebilmelidir.
Babalık davası sonucunda babalık hüküm verilmiş ise , bu hükümle
baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulur. Çocuk bakımından babalık
hükmünün önemli hukuki sonuçları vardır. Çocuğun soybağı , vatandaşlığı ,
mirasçılığı , nafaka talep hakkı, velayeti, kişisel ilişkisi etkilenir. Anne
bakımından ise , annenin çocuğun doğumu nedeniyle yapmış olduğu giderleri
ve manevi zarar görmüş ise manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.
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Yük Tahmini için Mevsimsellik
Üzerine Bir Araştırma
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ÖZET: Talep artışı, enerji planlamasında hayati öneme sahiptir. Öte
yandan, doğru yük tahmini enerji planlaması için oldukça kritiktir. Doğru yük
tahmini sorunuyla ilgili literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Çoğu, yükü
gelecekte tahmin ederken sadece geçmiş yük değerlerini dikkate alır. Dahası,
geçmiş kayıtların yanında sıcaklık, nem vb. gibi diğer parametreleri de alan bir
çok çalışma vardır. Ancak, mevsimsellik, yükü tahmin ederken dikkate
alınması gereken bir başka önemli konudur. Bu nedenle bu çalışmada, yük
tahmini üzerinde mevsimsel etki araştırılmıştır. Bu amaçla Afyon Kocatepe
Üniversitesi bölgesinin profil yükü incelenmiştir. Mevsimsel etkiyi dikkate
almak için bölgeden ölçülen ve toplanan veriler aylar olarak sınıflandırılmıştır.
Sonuç olarak, bir Yapay Sinir Ağı tabanlı model oluşturulmuş ve kısa vadeli yük
tahmini uygulanmıştır. Doğru tahmin sonuçları elde edilmiş ve doğruluktaki
artışa dair olasılıklar tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yük tahmini, Mevsimsel etki, Yapay sinir ağları

A Research on the Effect of Seasonality for Load Forecasting
ABSTRACT: Increase on demand get energy planning of vital
importance. On the other hand accurate Load forecasting is of critical for
energy planning. There are a number of studies deals with accurate load
forecasting issue. Most of them consider only the past load values while
forecasting the load in future. Moreover, there are a number of studies that
takes other parameters such as temperature, humidity etc. beside the past
records. However, the seasonality is another important issue that should be
taken into account while forecasting the load. In this study therefore, the
seasonality effect on load forecasting is searched. For this aim, the load of
profile of the Afyon Kocatepe University region is studied. To take the
seasonality effect into account, the data measured and collected from the
region is classified into months. Consequently, a Neural Network based model
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is built and short term load forecasting is applied. Accurate forecasting results
are obtained and possibilities on the increase of accuracy are discussed.
Keywords: Load forecasting, Seasonal effect, Artificial neural networks

Giriş
Yük tahmini her zaman kapasite ve iletim planlamasında, üretim
planlamasında ve fiyatlandırmada önemli bir rol oynamıştır (Yukseltan et al.,
2017). Elektrik yük tahmini, elektrik piyasasına dahil olan acenteler ve şirketler
için önemli bir görevdir. Elektriğin, depolanamayan bir ürün niteliğindeki
özellikleri ve aynı zamanda bu rekabetçi piyasanın kuralları, kararları doğru
öngörmek için yük talebi tahminlerinin yapılmasını gerektirmektedir (Aneiros et
al. 2016). Yük tahmini hava durumu değişiklikleri, tarihsel olaylar, bölgesel
farklılıklar, vb. Gibi birçok faktörden etkilenir. Faktörler arasında, meteorolojik
faktör kısa vadeli yük tahmini için en önemli faktörlerden biridir (Hor et al.,
2005). Doğru yük tahmini, güç sistemlerinin çalışmasıyla ilgili daha düşük
maliyetlerle doğru zamanlama ve planlamaya imkan sağlarken hatalı yük tahmini
işletim maliyetinde artışa neden olabilir (Chen and Do, 2017). Literatürde yük
tahmini ile ilgili bir çok çalışma bulunmaktadır.
Demirel et al. (2010) yaptıkları çalışmada Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık
Çıkarım Sistemi (Adaptive Network Based Fuzzy InferenceSystems-ANFIS) ve
Otoregresif Hareketli Ortalamalar (Autoregressive Moving Average-ARMA)
yöntemlerini kullanarak yük tahmini yapmışlar ve hangi yöntemin daha başarılı
sonuçlar verdiğini araştırmışlardır. Yapılan çalışmada 1970-2007 arası Gayri Safi
Milli Hasıla (GSMH), Üretilen Enerji (ÜE), Tüketilen Enerji (TE),Nüfus (N) ve
Kurulu Güç (KG) verileri kullanılarak her iki yöntemde modeler oluşturulmuş,
oluşturulan modeler ile 2006-2010 yıllarına ait elektrik enerjisi talep tahminleri
gerçekleştirilmiştir. Esener et al. (2015) yaptıkları çalışmada 24 saatlik yük
tahminini meteorolojik veriler olmadan gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada tahmin
için yapay sinir ağları, dalgacık dönüşümü ve yapay sinir ağları gibi doğrusal
olmayan programlar ile hibrit yöntemler kullanılmıştır. Kurulan modellere ait
tahmin hata yüzdeleri, günlük ortalama MAPE ve maksimum günlük MAPE olarak
hesaplanmış ve önerilen yapılar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Var and
Turkay (2014) yaptıkları çalışmada İstanbuldaki bir bölgenin yapay sinir ağı
yöntemiyle elektrik yükü, saat, sıcaklık, nem ve geçmiş zamandaki elektrik yükü
veri olarak alınarak tahmin edilmiştir. Yapılan tahminin hata analizi yapıldığında
kullanılan yapay sinir ağları ile ortalama olarak %7,5285 ‘luk hata ile yapıldığı
görülmektedir.
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Zhang et al. (2018) yaptıkları çalışmada geliştirilmiş ampirik mod
ayrıştırması (IEMD), otoregresif entegre hareketli ortalama (ARIMA) ve meyve
sinek optimizasyon algoritması (FOA) ile optimize edilen dalgacık sinir ağı (WNN)
tabanlı yeni bir hibrid model önermişler ve diğer bazı modellerle
karşılaştırmışlardır. Simülasyon sonuçları, önerilen modelin diğer karşılaştırma
modellerine göre elektrik yükü tahmininde iyi performans gösterdiğini
göstermektedir. Ghadimi et al. (2018) yaptıkları çalışmada yük tahmini için yeni
bir öznitelik seçimini ve bir tahmin yöntemini içeren yeni bir hibrit algoritma
önermişlerdir. Elektrik yük sinyali ilk önce, tahmin motoru için girdi olarak uygun
adayları seçmek için öznitelik seçim tekniği ile filtrelenir. Daha sonra, önerilen iki
aşamalı tahmin motoru, ridgelet ve Elman sinir ağlarına dayalı olarak uygulanır.
Simülasyon sonuçları önerilen metodun etkinliğini ortaya koymuştur. Carvallo et
al. (2018) yaptıkları çalışmada, 2000'li yılların ortalarında on iki Batı ABD elektrik
tesisinin uzun vadeli yük tahminlerini geriye dönük olarak analiz ederek, hem
enerji tüketiminin hem de pik talep artışının çok fazla olduğunu tespit etmişlerdir.
Ayrıca tahmin yöntemlerinin karmaşıklığı ve bu tahminlerin doğruluğu arasında
bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Yapılan çalışmada, son on yılda yük tahmini
üzerine yapılan çalışmalar incelenerek uzun vadeli yük tahmini hataları ve bunun
altında yatan nedenleri araştırılmıştır. Akarslan ve Hocaoglu (2018) yaptıkları
çalışmada ANFIS tabanlı bir kısa dönem yük tahmini modeli oluşturmuşlardır.
Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı bir yüksek okulun elektrik tüketim verileri
kullanılarak yapılan çalışmada tüketimin zamanı ve geçmiş tüketim verisi dışında
tüketimin birinci dereceden türevi de hesaba katılarak gelecek tüketim değeri
tahmin edilmiştir. Lusis et al. (2017) yaptıkları çalışmada, takvim etkilerinin,
tahmin granülitesinin ve eğitim setinin uzunluğunun konut müşterileri için gün
öncesi yük tahminlerinin doğruluğunu nasıl etkilediği üzerinde çalışmışlardır.
Regresyon ağaçları, sinir ağları ve destek vektör regresyonu yöntemlerinin
kullanıldığı çalışmada, bu yöntemlerle benzer RMSE sonuçları elde edilirken,
istatistiksel analiz yapıldığında, regresyon ağaçları tekniğinin önemli ölçüde daha
iyi olduğu belirlenmiştir. Akarslan ve Hocaoglu (2018) yaptıkları çalışmada bir
mikro-grid için saatlik elektrik talebini yapay sinir ağlarını kullanarak tahmin
etmişlerdir. Yapılan çalışmada yapay sinir ağına girdi olarak tüketimin yapıldığı
saat ve mevsim bilgisi dışında elektrik yük talebinin geçmiş değerleri
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar oluşturulan modelin başarılı olduğunu
göstermiştir. Bu çalışmada ise yük tahmininde mevsimselliğin etkisi
incelenmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüsü yerleşkesine ait iki yıllık
saatlik yük talebi kullanılmış ve bu veri üzerinde yük talebindeki mevsimsel
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değişiklikler incelenmiştir. Çalışmada bir yllık verinin tamamı için yapay sinir
ağları ile bir model oluşturulduktan sonra bu bir yıllık veri mevsimlere göre
sınıflandırılmış ve herbir mevsim için ayrı modeller oluşuturulmuştur.
Oluşturulan modeller üzerinden verinin tamamının birlikte değerlendirilmesi ile
mevsimlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi durumunda tahmin başarısının nasıl
değiştiği incelenmiştir.
Kullanılan Veriler
Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüs bölgesinin saatlik
yük talebi kullanılmıştır. Kampüs alanı, içinde barındırdığı farklı karakteristiğe
sahip yük çeşitliliği bakımından böyle bir çalışma için oldukça uygun bir veri
setidir. Kampüs alanı içerisinde eğitim binalarından konferans salonuna, spor
salonundan laboratuvarlara, hayvan hastanesinden süt işleme tesisine kadar
farklı karakteristikte yükler içermektedir. Bu kapsamda, kampüs alanının 2015
ve 2017 yılına ait tüketim verileri kullanılmıştır. 2016 yılına ait verilerin büyük
bir çoğunluğu ölçüm hatası nedeniyle kullanılamaz durumda olması nedeniyle
bu yıla ait veriler veri setinden çıkarılmıştır. Yapılan çalışmada yapay sinir
ağları kullanılması ve bu yöntemin de eğitim ve test aşamaları için farklı verilere
ihtiyaç duyması sebebi ile 2015 yılına ait veriler eğitimde, 2017 yılına ait veriler
ise test aşamasında kullanılmıştır. Eğitimde kullanılan 2015 yılına ait tüketimler
Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Eğitimde kullanılan 2015 yılına ait bir yıllık saatlik tüketim verisi
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Şekil incelendiğide yükte büyük bir değişkenlik olduğu ancak zamana
bağlı bir trendin de mevcut olduğu görülmektedir. Kış aylarında tüketimin diğer
mevsimlere göre yüksek olduğu görülürken (şeklin her iki tarafındaki veriler),
yaz aylarında en düşük tüketim değerleri gözlenir (şeklin tam ortasındaki
bölge). Dolayısıyla mevsimlere bağlı olarak yükün durumunda belirgin bir
değişim gözlendiği ortadadır. Bu çalışmada bu noktadan hareketle yük
tahminine mevsimselliğin etkisi incelenmiştir.
Yapay Sinir Ağları
Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma prensibine göre modellenen
sistemlerdir. Bu sistemler, sınıflandırmadan robotik uygulamalara, örüntü
tanımadan kestirim uygulamalarına, güç sistemlerinden optimizasyona kadar
geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir (Caner and Akarslan, 2009). ANN
geleneksel olarak üç veya daha fazla katmanda düğümlerden (veya
nöronlardan) oluşur (Şekil 2). Veri, giriş katmanı aracılığıyla ağa girer, bir veya
daha fazla gizli katmandan geçer ve çıkış katmanından çıkar. Her katmandaki
düğümler, sonraki katmandaki düğümlere bağlanır (Akarslan et al., 2017).

Şekil 2. Örnek bir yapay sinir ağı yapısı (hostingdergi)
Bir aktivasyon fonksiyonu yapay sinir ağında bir nöronun çıkışını
sınırlandırmak için kullanılır. Nodlar arasında bir ağırlık değeri vardır ve ayrıca
nodlara bir bias da eklenebilir. Aktivasyon fonksiyonu yapay sinir ağlarının
doğrusal problemlerden doğrusal olmayan problemlere geniş bir yelpazede
kullanılma imkanı sağlar (Akarslan and Hocaoglu, 2014). Geri yayılımlı ağ;
sistem öğrenirken hataların, çıktı katmanından girdi katmanına doğru geriye
yayıldığı ağdır. Gizli birimler hedef değeri bilemedikleri için öğrenemezler.
Önceki katmandan hataları alıp geriye doğru yayarak öğrendikleri için bu çok
gerekli bir süreçtir. Çıktı değeri karşılaştırma yapmak için yalnızca bir hedef
değerine sahiptir. Hatalar düğümler yoluyla geri iletilir. Bu sayede bağlantı
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ağırlıkları sürekli değiştirilir. Ağırlıklarda hatalar kabul edilebilir seviyeye
küçülünceye kadar öğrenme sürer (Lawrence, 1997). YSA uydurma (fitting) için
eğitim aşamasında bir algoritma kullanır ve bu çalışmada, hızlı bir algoritma
olduğundan ve standart sayısal optimizasyon tekniklerini kullandığı için
Levenberg-Marquardt algoritması kullanılmıştır.
Simülasyon Sonuçları
Gerçekleştirilen çalışmada ANS kampüsü saatlik yük talebi yapay sinir
ağları kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında bir yıllık veri
mevsimlere ayrılarak mevsimlerdeki yük değişimlerindeki benzerlik ve
farklılıklar gözlenmiştir. Şekil 3’te mevsimlere ait değişimler görülmektedir.
Şekil incelendiğinde mevsimlere göre yük talebinde belirgin bir değişiklik
olduğu gözlenmektedir. Şekillerden anlaşılacağı üzere elektrik tüketimi, başka
bir deyişle yük talebi kış aylarında en yüksek değerlerini alırken, yaz aylarında
ise en düşük değerleri alır. Bahar ve güz aylarında ise bu iki mevsim arasında
bir yük talebi olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın temel hareket noktası da bu
olmuştur. Yük talebi mevsimlere göre farklı karakteristik sergiliyorsa, bunların
tamamını birarada değerlendirmek, uygun bir model çıkartmayı
zorlaştıracaktır veya başka bir deyişle mevsimleri ayrı ayrı ele almak bir model
oluşturmayı kolaylaştıracak, daha başarılı sonuçlar elde etmeye olanak
sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle, gerçekleştirlen çalışmada mevsimler ayrı
ayrı modellenerek bir yıllık veride toplam hatanın ne olduğu incelenmiş ve
sonuç bir yıllık toplam veri değerlendirilerek yapılan modellemenin sonucunda
oluşan hata ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Şekil 3. Sırasıyla ilkbahar (sol üst), yaz (sağ üst), sonbahar (sol alt) ve kış
(sağ alt) aylarına ait yük değişimleri
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Yapılan çalışmada bir yapay sinir ağı modeli belirlenmiş (Şekil 4) ve bu
model mevsimlerin ayrı değerlendirildiği ve birlikte değerlendirildiği
durumlarda kullanılmıştır. Kurulan modelde giriş katmanı 3 nörondan, gizli
katmanlardan birisi 3 nörondan, diğeri 8 nörondan oluşmaktadır. Çıkış
katmanında ise bir nöron bulunmaktadır ve bu çıktı değeri gelecek tüketim
değerini verir. Gizli katmanlar ilin sırasıyla log-sigmoid ve tan-sigmoid
aktivasyon fonksiyonları kullanılmış, çıkış katmanı için ise lineer aktivasyon
fonksiyonu tercih edilmiştir. İleri beslemeli, geri yayılmalı bir yapay sinir ağı
oluşturulmuştur.

Şekil 4. Çalışmada oluşturulan yapay sinir ağı modeli
Kurulan modelin performansını değerlendirmek için ortalama karesel
hatanın karekökü (RMSE) ve ortalama kestirim hatası (MBE) kriterleri
kullanılmıştır. RMSE, bir tahmin modelinin başarısını belirlemek için kullanılan
ve kısa vadeli performans hakkında bilgi sağlayan iyi bilinen bir metriktir.
RMSE’nin küçük değerleri daha iyi performası ifade eder. MBE ise tahmin ve
ölçülen değerler arasındaki sapmayı karşılaştırır ve uzun dönem performans
hakkında bilgi sağlar. MBE’nin sıfıra yakın değerleri daha iyi performansı ifade
ederken, pozitif değerler ölçülen değerlerden daha yüksek tahmini, negatif
değerler ise daha düşük tahmini ifade eder. Yapılan çalışmada elde edilen
sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Simülasyon sonuçları
RMSE (kWh)

RMSE (%)

MBE (kWh)

İlkbahar

73,5399

12,3552

6,5278

Yaz

60,2553

13,9127

19,3189

Sonbahar

63,8516

11,7886

2,2298

Kış

72,3922

10,8653

10,8562

Mean

67,5098

12,2305

9,7332

1 yıllık veri

67,8798

12,3692

6,0084
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Tablodan görüldüğü gibi her mevsim farklı karakteristiğe sahiptir ve
herbir mevsim için farklı bir başarı seviyesi elde edilmiştir. Ayrı ayrı mevsimler
için yapılan tahminlerden ortaya çıkan hata ortalaması alındığında bir yıllık
toplam verinin kullanıldığı yapı ile oldukça yakın sonuçlar elde edildiği ancak
küçük te olsa tahmin başarısında bir artış olduğu görülmektedir. RMSE kriteri
dikkate alınarak değerlerndirildiğinde her iki stratejide de yaklaşık 67 kWh’lik
bir hata söz konusudur. MBE kriteri incelendiğinde ise sıfıra yakın değerler elde
edildiği ve bunun da başarılı bir sonucu ifade ettiği görülmektedir. Ayrıca tüm
MBE değerleri pozitif çıkmıştır ve bu yapılan tahminlerin genellikle ölçülen
değerlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir.
Sonuçlar ve Değerlendirme
Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüs alanı saatlik yük
talebi yapay sinir ağları kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu doğrultuda üç saatlik
geçmiş veri girdi olarak kullanılırken gelecek yük değeri tahmin edilmiştir. 2015
yılına ait veriler yapay sinir ağının eğitimi için kullanılırken, 2017 ylına ait veri
test için kullnılmıştır. Her mevsimin sonuçlarının ortalama değeri bir yıllık
verilere göre karşılaştırıldığında, büyük farklılıklar olmadığı görülebilir.
Bununla birlikte, her mevsimi ayrı olarak değerlendirmek az da olsa daha iyi
sonuçlar vermektedir. Mevsimlere ait yük değişimleri incelendiğinde, farklı
özelliklere sahip oldukları açıktır. Bu nedenle her mevsimi ayrı ayrı
değerlendirmenin daha iyi performans sağlayacağı düşünülebilir. Bu çalışmada
yapay sinir ağları kullanılmış olup her bir uygulamada aynı model
kullanılmıştır. Bu yöntemde modelin başarısı eğitimde kullanılan veriden,
kurulan ağ yapısına kadar pek çok nedene bağlı olarak değişebilir. Ayrıca yapay
sinir ağlarının doğrusal olmayan problemlerdeki başarısı farklı stratejilerin
tahmin performansları arasındaki farkın küçük olmasına neden olabilir. Bu
sebeple doğrusal bir yöntemin kullanılması, iki farklı stratejinin performansını
değerlendirmede daha uygun olabileceği değerlendirilmektedir ve gelecek
çalışmalarda böyle bir uygulama planlanmaktadır.
Teşekkür/Bilgilendirme
Bu çalışma, 17.KARİYER.126 sayılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.

302

Yük Tahmini için Mevsimsellik Üzerine Bir Araştırma

Referanslar
Akarslan, Emre, Fatih O Hocaoğlu, and Ismail Ucun. 2017. “Classification of Disc
Damage Status by Discovering Knowledge from Experimental Data in
Marble Cutting Process.” Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 231 (13):
2407–16.
Akarslan, Emre, and Fatih Onur Hocaoglu. 2018. “A Novel Short-Term Load
Forecasting Approach Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System.” In
2018 6th International Istanbul Smart Grids and Cities Congress and Fair
(ICSG), 160–63. IEEE.
Aneiros, Germán, Juan Vilar, and Paula Raña. 2016. “Short-Term Forecast of
Daily Curves of Electricity Demand and Price.” International Journal of
Electrical Power & Energy Systems 80 (September): 96–108.
Caner, Murat, and Emre Akarslan. 2009. “Estimation of Specific Energy Factor
in
Marble
Cutting
Process
Using
ANFIS
and
ANN.”
http://pajes.pau.edu.tr/eng/jvi.asp?pdir=pajes&plng=eng&un=PAJES51368&look4=.
Chen, Jeng-Fung, and Quang Hung Do. 2017. “Forecasting Daily Electricity Load
by Wavelet Neural Networks Optimized by Cuckoo Search Algorithm.” In
2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics
(IIAI-AAI), 835–40. IEEE.
DEMİREL, Özkan, Adnan KAKİLLİ, and Mehmet TEKTAŞ. 2010. “ANFIS VE ARMA
MODELLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ YÜK TAHMİNİ.” Gazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 25 (3).
Hor, C.-L., S.J. Watson, and S. Majithia. 2005. “Analyzing the Impact of Weather
Variables on Monthly Electricity Demand.” IEEE Transactions on Power
Systems 20 (4): 2078–85.
IŞIKLI ESENER, İdil, Tolga YÜKSEL, and Mehmet KURBAN. 2015. “Short-Term
Load Forecasting without Meteorological Data Using AI-Based
Structures.” TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING &
COMPUTER SCIENCES 23: 370–80.
Lawrence, Ramon. 1997. “Using Neural Networks to Forecast Stock Market
Prices.” https://people.ok.ubc.ca/rlawrenc/research/Papers/nn.pdf.
Lusis, Peter, Kaveh Rajab Khalilpour, Lachlan Andrew, and Ariel Liebman. 2017.
“Short-Term Residential Load Forecasting: Impact of Calendar Effects and
Forecast Granularity.” Applied Energy 205 (November): 654–69.
Var, Hakan, and Belgin Emre Türkay. n.d. “Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Kısa
303

Emre AKARSLAN – Fatih Onur HOCAOĞLU

Dönem Elektrik Yükü Tahmini Short Term Electric Load Forecasting
Using Artificial Neural Networks.” Accessed September 19, 2018.
http://www.emo.org.tr/ekler/c8bd45fd998f917_ek.pdf.
Yukseltan, Ergun, Ahmet Yucekaya, and Ayse Humeyra Bilge. 2017. “Forecasting
Electricity Demand for Turkey: Modeling Periodic Variations and Demand
Segregation.” Applied Energy 193 (May): 287–96.
Zhang, Jinliang, Yi-Ming Wei, Dezhi Li, Zhongfu Tan, and Jianhua Zhou. 2018.
“Short Term Electricity Load Forecasting Using a Hybrid Model.” Energy
158 (September): 774–81.
https://www.hostingdergi.com.tr/yapay-zeka-ve-sinir-aglari/

304

Çok Boyutlu Doğrusal Tahmin Filtreleri ile
Kısa Dönem Rüzgar Hızı Tahmini

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKARSLAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Emrah ÜSTÜNDAĞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi

ÖZET: Enerji ihtiyacı ve çevre bilincinin artması, yenilenebilir enerji
sistemleri daha önemli bir konu haline getirmiştir. Rüzgar enerjisi en önemli
yenilenebilir kaynaklardan biridir. Enerji potansiyelinin yatırım için yeterli
olup olmadığına karar vermede en önemli parametrelerden biri de rüzgar
hızıdır. Bu çalışmada, 10 dakikalık periyotta rüzgar hızı tahmini için çok
boyutlu doğrusal tahmin filtreleri (MDLPF) görevlendirilmiştir. Afyon
Kocatepe Üniversitesi ana yerleşkesinde yer alan meteoroloji istasyonundan
toplanan rüzgar hızı ve sıcaklık verileri kullanılmıştır. Tahmin için iki farklı
filtre şablonu tasarlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, MDLPF yönteminin kısa
vadeli rüzgar hızı tahmini için uygun olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Rüzgar hızı tahmini, MDLPF, Doğrusal tahmin

Short-Term Wind Speed Forecasting with Multi-Dimensional
Linear Prediction Filters
ABSTRACT: The increase on energy need and environmental
awareness, renewable energy systems have become more important issue.
Wind energy is one of the most important renewable sources. One of the most
important parameters in deciding whether or not the energy potential is
sufficient for investment is the wind speed. In this study, multi-dimensional
linear prediction filters (MDLPF) are employed for 10 minutes ahead wind
speed forecasting. The wind speed and temperature data collected from
meteorological station located on main campus area of Afyon Kocatepe
University are used. Two different filter templates are employed for
prediction. The obtained results show that the MDLPF method is suitable for
short term wind speed forecasting.
Keywords: Wind speed forecasting, MDLPF, Linear prediction
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Giriş
Son yıllarda konvansiyonel kaynakların tükenmesi ve emisyon arıtım
metodolojilerinin zor kullanımıyla birlikte, çevre kirliliği küresel bir sorun
haline gelmiştir. Bu nedenle, alternatif yenilenebilir enerjinin keşfini ve
kullanılmasını hızlandırmak, kirlilik sorununu çözmede çok önemli bir adımdır
(Ma et al., 2017). Bu, aynı zamanda gelecekteki sürdürülebilir enerji gelişimi
adına büyük öneme sahiptir. En aktif yenilenebilir kaynaklardan biri olarak,
rüzgar, gücü, bolluğu ve temizliği nedeniyle, son yıllarda dünya çapında büyük
ilgi görmüştür. Rüzgar gücünün yaygın kullanımı birçok faydaya yol açsa da,
rüzgar santralleri için bazı zorluklar da vardır (He et al., 2018). Bu zorlukların
en başında ise rüzgar hızının şiddeti ve değişimidir. Bir rüzgar türbininden
üretilecek olan enerjinin miktarı, rüzgar hızına bağlı olarak değişim
göstermektedir. Bu nedenle literatürde rüzgar hızının analiz edildiği ve
modellendiği bir çok çalışma bulunmaktadır.
Kumaraswamy et al. (2011) yaptıkları çalışmada Hindistan,
Karnataka’daki Aimangala bölgesindeki rüzgar enerjisi potansiyelini belirlemek
amacıyla bu bölgeye ait ortalama rüzgar verisini mevsimsel olarak gruplayarak
istatistiksel olarak analiz etmişlerdir. Çalışmada Weibull fonksiyonunun şekil ve
ölçek parametreleri, Aimangala istasyonu için ortalama rüzgar hızı ve rüzgar
enerjisi yoğunluğunu hesaplamak için mevsimsel olarak tahmin edilmiştir. Bu
çalışmada tahmin edilen Weibull parametresini kullanan Weibull fonksiyonu,
seçilen istasyon için ortalama rüzgar hızının ve ortalama güç yoğunluğunun
daha doğru tahminini sağladığını göstermektedir. Sun et al. (2017) yaptıkları
çalışmada, yeni bir dinamik entegre yaklaşım kullanılarak rüzgar hızını tahmin
etmişlerdir. Önerilen metotta tahmin modelinin giriş vektörlerini dinamik
olarak seçmek için Faz Alanı Yeniden Yapılandırma (PSR) kullanılır. Kernel Ana
Bileşen Analizi (KPCA) olarak adlandırılan veri ön işleme yaklaşımı, PSR
tarafından yeniden yapılandırılan yüksek boyutlu özellik uzayının doğrusal
olmayan özelliklerini verimli bir şekilde çıkarmak için kullanılırken Gri İlişkisel
Analiz, Diebold-Mariano ve Pesaran-Timmermann istatistiği, bu yaklaşımın
tahmin etkinliğini değerlendirmek için kullanılır. Deneysel sonuçlar, bu entegre
yaklaşımın tahmin etkinliğini önemli ölçüde artırabildiğini göstermektedir. He
et al. (2018) yaptıkları çalışmada veri önişleme, veri kümeleme ve tahmin
modüllerini içeren üç modülden oluşan bir karma tahmin sistemi önerilmiştir.
Bu sistemde, ayrıştırma (decomposing) tekniği, orijinal veriden özelliklerin
çıkarılmasına yardımcı olan daha kararlı bir dizinin elde edilmesi için ham veri
serilerinde gürültünün etkisinin azaltılması için uygulanır. Rüzgar hızı verileri
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içindeki benzerlik karakteristiğini çıkarmak için, veri kümeleme modülünde
çekirdek tabanlı bulanık c-means kümeleme algoritması kullanılır. Deney
sonuçları geliştirilen sistemin tahmin doğruluğunun geleneksel sistemlerden
daha iyi olduğunu göstermiştir. Pearre ve Swan (2018) yaptıkları çalışmada
rüzgar hızı tahminlerini iyileştirmek için istatistiksel bir yaklaşım sunmuşlardır.
Yapılançalışmada Kanada, Nova Scotia bölgesindeki 36 rüzgar enerji
dönüştürücüsünden dört aylık saatlik rüzgar hızı verisi toplanmıştır. Çalışmada
istatistiksel temelli ve anlık tahmin hatalarının topografi ile düzeltilmesi olmak
üzere iki farklı teknik kullanılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
Tian et al. (2018) yaptıkları çalışmada hibrit veri ön işlem stratejisine
dayalı yeni bir veri ön işleme algoritması geliştirmişlerdir. Ayrıca çok amaçlı
(multi-objective) bir optimizasyon algoritması ile geliştirilen Elman sinir ağları
kullanılarak rüzgar hızı tahmin edilmiştir. Önerilen algoritma doğruluk ve
kararlılık (stability) bakımından farklı yöntemler ile karşılaştırılmış ve önerilen
yöntemin daha başarılı sonuçlar verdiği değerlendirilmiştir. Li et al. (2018)
yaptıkları çalışmada EWT (Ampirik Dalgacık Dönüşümü), LSTM (Uzun Kısa
Dönemli Bellek) ağı, RELM (Regularized Extreme Learning Machine) ağı ve
IEWT (Ters Empirik Dalgacık Dönüşümü) rekonstrüksiyonundan oluşan yeni
bir hibrit model önermişleridir. Gerçekleştirilen simülasyon sonuçları önerilen
hibrit modelin, bahsedilen yöntemlerin tek başına kullanılmasına göre daha
başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Wang et al. (2018) yaptıkları çalışmada,
çok çekirdekli öğrenmeye (multi kernel learning) dayalı yeni bir çok adımlı
(multi step ahead) tahmin metodu geliştirmişlerdir. Bu metod, çok adımlı
tahmin görevlerinin kovaryansı tarafından temsil edilen görev korelasyonunu
(task correlation) diakkate alır. Optimizasyon, değişken Bayes çerçevesinde
çözülür. Geliştirilen metot tahmin başarısı ve modelin eğitim süresi gibi farklı
açılardan değerlendirilmiştir. Chitsazan et al. (2019) yaptıkları çalışmada eko
durum ağlarının (echo state network, ESN) içsel durumları arasındaki doğrusal
olmayan ilişkilere dayalı rüzgar hızı ve yön tahmini için iki yöntem
önermektedir. Yöntemler, içsel durumların sayısını azaltır ve ağırlık
matrislerinin emirlerini azaltarak sabit boyutlu ve topolojili klasik ESN'lere
kıyasla hesaplama yükünü azaltır. Tasarım, yüksek öğrenim kapasitesi ve
tahmin doğruluğu ile basittir ve kapsamlı eğitim, parametre ayarlaması veya
karmaşık optimizasyon gerektirmez. Önerilen yöntem klasik ESN ve ANFIS
yöntemleri ile karşılaştırılmış ve önerilen yöntemin daha başarılı sonuçlar
verdiği görülmüştür.
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Bu çalışmada kısa dönem rüzgar hızı tahmini için çok boyutlu doğrusal
tahmin filtrelerinin kullanılması önerilmiştir. Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS
kampüsü yerleşkesinde bulunan bir meteorololoji istasyonundan alınan 10
dakikalık veriler kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Rüzgar hızının
tahmini için, rüzgar hızına ait geçmiş veriler ile sıcaklık değerleri kullanılmıştır.
İki farklı filtre şablonu oluşturulmuş ve bu iki farklı filtre yapısının 10 dakika
sonraki rüzgar hızını tahmin etmedeki başarısı incelenmiştir.
Kullanılan Veriler
Bu çalışmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi ana kampüsünden on
dakikalık aralıklarla ölçülen ve kaydedilmiş rüzgar hızı ve sıcaklık verileri
kullanılarak rüzgar hızı modellenmiştir. 23 Mart - 2 Eylül 2018 tarihleri
arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüs alanı içerisine yerleştirilmiş
Davis marka bir meteoroloji istasyonundan 10 dakikalık aralıkla veriler
okunmuştur. Bu çalışmada, rüzgar hızının on dakikasını tahmin etmek için
sadece geçmiş rüzgar hızı ve sıcaklık örnekleri kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan rüzgar hızı ve sıcaklık değişimleri Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan rüzgar hızı (sol) ve sıcaklık (sağ) verileri
Bu çalışmada rüzgar verisinin modellenmesi için çok boyutlu doğrusal
tahmin filtreleri kullanılmıştır. Bu yöntemde filtre şablonu bir resimi tarayacağı
için zaman serisi öncelikle resme dönüştürülür. Satırlar günlere ve sütün da 10
dakikalık aralıklara karşılık gelecek şekilde rüzgar verisi resmi ile sıcaklık verisi
resmi Şekil 2’de görüldüğü gibi elde edilir.
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Şekil 2. Rüzgar verisi resmi (sol) ile sıcaklık verisi resmi (sağ)
Zaman serileri resimlere dönüştürüldükten sonra bu resimler üst üste
bindirilerek çok boyutlu doğrusal tahmin filtrelerinin kullanımı için uygun yapı
oluşturulmuş olur. Filtrelerin bu resmi taramasıyla uygun filtre katsayıları
hesaplanır.
Çok Boyutlu Doğrusal Tahmin Filtreleri (MDLPF)
Çok boyutlu filtre yönteminde, ilk olarak zaman serisi 2 boyutlu resme
dönüştürülür. Bu resmin satırları günlere karşılık gelirken, sütunları günün
saatlerine karşılık gelir. Farklı uygulamalar için bu dönüşüm farklı zaman
aralıkları içinde gerçekleştirilebilir. Resimdeki her bir pikselin değeri ise, o
pikselin koordinatlarına karşılık gelen gün ve saatteki veri değerine karşılık
gelir. Sonra bu resimler üst üste bindirilerek kullanılacak veri seti hazırlanır.
Belirlenen filtre şablonu bu veriyi iki boyutta tarar ve uygun filtre katsayılarını
belirler. Filtre şablonu tahmin edilecek veri için hangi verilerin kullnılacağını
gösterir. Şekil 3’te örnek bir filtre şablonunun üç boyutlu gösterimi
sunulmuştur.
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Şekil 3. Örnek bir çok boyutlu tahmin filtresinin üç boyutlu gösterimi
Filtre katsayılarının optimum değerlerinin belirlenebilmesi için tahminde
yapılan hatanın enerjisinin türevi alınarak sıfıra eşitlenir. Sonuçta filtre
katsayıları aşağıdaki denklemin çözümünden elde edilir (Akarslan et al., 2014).
a=R-1.r
(1)
Burada a filtre katsayılarından oluşan vektörü, R filtre şablonunda
kullanılan verilerin (piksellerin) kendi aralarındaki korelasyonlardan oluşan
matrisi, r ise filtrede kullanılan veri ile tahmin verisi arasındaki
korelasyonlardan oluşan matrisi ifade eder. Optimum filtre katsayıları elde
edildikten sonra bu katsayılar kullanılarak modellenen verinin gelecek
değerleri hesaplanır.
Simülasyon Sonuçları
Gerçekleştirilen çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüs
alanına yerleştirilen bir meteoroloji istasyonundan 10 dakikalık periyotlarda
toplanan rüzgar hızı ve sıcaklık verileri kullanılarak 10 dakika sonraki rüzgar
hızı tahmin edilmiştir. Rüzgar hızını modellemek için çok boyutlu doğrusal
tahmin filtreleri (MDLPF) kullanılmıştır. Kurulan modelin performansını
değerlendirmek için ortalama karesel hatanın karekökü (RMSE) ve ortalama
kestirim hatası (MBE) kriterleri kullanılmıştır. RMSE, bir tahmin modelinin
başarısını belirlemek için kullanılan ve kısa vadeli performans hakkında bilgi
sağlayan iyi bilinen bir metriktir. RMSE’nin küçük değerleri daha iyi performası
ifade eder (Akarslan and Hocaoglu, 2017). MBE ise tahmin ve ölçülen değerler
arasındaki sapmayı karşılaştırır ve uzun dönem performans hakkında bilgi
sağlar. MBE’nin sıfıra yakın değerleri daha iyi performansı ifade ederken, pozitif
değerler ölçülen değerlerden daha yüksek tahmini, negatif değerler ise daha
düşük tahmini ifade eder (Akarslan et al., 2018).
Çalışmada Şekil 4’te gösterilen iki farklı filtre şablonu kullanılmıştır. İlk
filtre şablonu (sol, Filtre-1) 10 dakika sonraki rüzgar hızını belirlemek için o
andaki rüzgar hızı ile sıcaklık verisinden faydalanır. İkinci filtre şablonu (sağ,
Filtre-2) ise 10 dakika sonraki rüzgar hızını belirlemek için o andaki rüzgar hızı
ile sıcaklık verisi, 1 gün önce o andaki rüzgar hızı ile sıcaklık verisi ve bir gün
önce 10 dakika sonraki rüzgar hızı ile sıcaklık verisini kullanır.
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Şekil 4. Çalışmada kullanılan filtre şablonları
Gerçekleşitilen çalışmada kurulan modelin performansını gösteren
sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde MDLPF yönteminin
rüzgar hızı tahmininde başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. Filtre şablonları
birbiri ile karşılaştırılacak olursa RMSE kriterine göre oldukça yakın sonuçlar
elde edildiği görülmektedir. RMSE’nin yüzdelik ifadesine bakıldığında bu
yakınlık daha iyi anlaşılacaktır. MBE kriteri incelendiğinde oldukça düşük hata
değerleri görülmektedir. Bu kriterin sıfıra yakın değerleri, geröek değerin
üzerinde altında yapılan tahminlerin dengeli olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 1. Simülasyon sonuçları
RMSE (kWh)

RMSE (%)

MBE (kWh)

Filtre-1

0,6267

34,8967

0,0032

Filtre-2

0,6164

34,7518

0,0001

Yapılan tahminlerin başarısı görsel olarak da değerlendirebilmek adına
tahmin edilen değerler ile ölçülen değerleri karşılaştıran grafik Şekil 5’te
sunulmuştur. Şekilde Filtre-1 ile elde edilen sonuçlar (Sol) ile Filtre-2 ile elde
edilen sonuçların (sağ) çok benzer olduğu görülmektedir. Bu durum 10 dakika
sonraki verinin tahmin edilmesinde en çok bilginin 10 dakika önceki veride
taşındığını göstermektedir. Yani bir gün önceki rüzgar veya sıcaklık verisi, 1
dakika sonraki rüzgar verisi açısından çok fazla informasyon taşımamaktadır.
Filtre-2 ile tahmin başarısında bir iyileşme olduğu görülmektedir, ancak bu
iyileşme çok düşük seviyede kalmıştır.
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Şekil 5. Ölçülen ve Filtre-1 (sol) ileFiltre (2) kullanılarak tahmin edilen
verilerin karşılaştırılması
Sonuçlar ve Değerlendirme
Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüs alanına
yerleştirilen bir meteoroloji istasyonundan ölçülen rüzgar hızı verisi
modellenmiştir. Modelleme için bu meteoroloji istasyonundan ölçülen rüzgar
hızı ve sıcaklık verileri kullnılmıştır. Modelleme için çok boyutlu doğrusal
tahmin filtrelerinden yararlanılmıştır. 23 Mart - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında
toplanmış 10 dakika periyotluk verilerle yapılan çalışmada iki farklı filtre
şablonu kullanılmış, hem çok boyutlu tahmin filtrelerinin rüzgar hızını
modellemedeki başarısı hem de iki farklı şablonun birbirine göre başarıları
karşılaştırılmıştır. Deney sonuçları çok boyutlu tahmin filtrelerinin rüzgar hızını
modellemede kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca farklı filtre
şablonlarının başarıları karşılaştırıldığında, herhangi bir andaki rüzgar hızı ile
ilgili 10 dakika önceki rüzgar hızının oldukça iyi bir informasyon taşıdığı, bir
gün önceki rüzgar hızının ise nispeten çok daha az informasyona sahip olduğu
görülmektedir. Çalışmada rüzgar hızı ve sıcaklık verisi kullanılmıştır ancak bu
veriler birbiri ile çok kuvvetli bir korelasyona sahip değildir. Kullanılan filtre
yönteminde ise verilerin korelatif olması başarıyı artıracak bir etkendir. Bu
doğrultuda rüzgar hızı ile daha yüksek korelasyona sahip veriler ile yöntemin
başarısını denemek, gelecek çalışma olarak planlanmaktadır.
Teşekkür/Bilgilendirme
Bu çalışma, 17.FEN.BİL.72 sayılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
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ÖZET: Çevre duyarlılığını insanların içinde yaşadıkları dünyadaki çevre
sorunlarına ilişkin oluşturdukları farkındalık olarak tanımlayabiliriz. Ancak
insanların çevre sorunları ve bu sorunlara gösterdikleri duyarlılık seviyeleri
de toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Bunun en önemli sebebi ise
toplumların toplumsal gelişmişlik seviyeleridir. Bu gelişmeyi sağlayabilecek
en önemli etmen ise eğitimdir. Bu açıdan üniversitede öğrenim görmekte olan
öğrencilerin çevreye duyarlılıklarının yüksek olması beklenmektedir.
Türkiye’de alana ilişkin araştırmalar incelendiğinde genel olarak üniversite
öğrencilerinin
çevre
duyarlılıklarını
inceleyen
bir
araştırmaya
rastlanmamıştır. Bu bakımdan bu araştırmanın üniversite eğitimi gören
kişilerin çevreye yönelik duyarlıklarının belirlenmesi ve eğitimde buna
yönelik önlemlerin alınması için önemli olduğu düşünülmektedir. Bu
çalışmanın amacı üniversitede farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin
çevre duyarlılık düzeylerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda Bursa
Uludağ Üniversitesinin 12 farklı fakültesinde öğrenim görmekte olan üçüncü
ve dördüncü sınıf 962 lisans öğrencisine Çevre Duyarlılığı Ölçeği
uygulanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamına giren öğrencilere cinsiyet,
çocukluğunu geçirdiği yerleşim yeri, çevre eğitimi dersi alıp almama durumu,
gönüllü kuruluşlara katılıp katılmama durumları ve konferans, seminer, panel
vb. bilimsel çalışmalara katılıp katılmama durumlarına ilişkin sorular
yöneltilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerine göre; Bursa Uludağ
Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 962 öğrencinin çevre duyarlılık
düzeylerinin yüksek olduğu; ancak kız öğrencilerin çevre duyarlılıklarının
erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Fakülte bazında
yapılan değerlendirmede çevre duyarlılığı en yüksek olan öğrencilerin Eğitim
Fakültesinde öğrenim gördüğü; en düşük olan öğrencilerin ise Tıp
Fakültesinde öğrenim gördüğü ve fakülteler arasında çevre duyarlıklılarının
anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Eğitimleri süresince herhangi bir
Çevre Eğitimi dersi alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre çevre
duyarlılıkları daha yüksek çıkmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre duyarlılığı, çevre eğitimi, çevreye
yönelik tutum, üniversite öğrencileri

Environmental Awareness of Undergraduates Studying
at Different Faculties
ABSTRACT: We can define environmental awareness as consciousness
that people generate towards the environmental problems in the world that
people live in. However, people’s environmental problems and their level of
awareness about these problems also vary from society to society. The most
important reason for this is the social development levels of the societies. The
most important factor in achieving this development, on the other hand, is
education. In this respect, undergraduate students studying at university are
expected to have high environmental awareness. When the relevant studies in
this area in Turkey are examined, it is clearly observed that there are no
studies that investigated the environmental awareness of university students
in general. In this regard, it is thought that this study is important for
identifying the environmental awareness of the people obtaining university
education and for taking the necessary precautions in their education. The
purpose of the present study is to identify the environmental awareness levels
of the undergraduate students studying different subjects at the university.
For this purpose, the Environment Awareness Scale was applied to 962 third
and fourth year undergraduate students studying at 12 different faculties of
Uludağ University in Bursa. Furthermore, the undergraduate students
participating in the study were questioned regarding gender, place of
residence in childhood, whether they took any environmental education
course, whether they participated in voluntary organizations, and whether
they took part in scientific studies such as conferences, seminars and panels.
According to the data obtained as a result of the study: The environmental
awareness levels of 962 undergraduate students studying at Uludağ University
in Bursa were high; however, it was found that female students had higher
environmental awareness than the male students. It was found that the
students with the highest environmental awareness studied at the Faculty of
Education; the student with the lowest levels of environmental awareness
were those students who studied at the Faculty of Medicine and consequently,
the environmental awareness among the students studying at faculties
differed significantly. It was also revealed that the students who took any
Environmental Education course during their education period were
environmentally more aware than those who did not.
Key words: Environment, environmental awareness, environmental
education, attitudes towards the environment, undergraduate students.
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GİRİŞ
İnsan, kalıtım ve çevrenin etkileşimiyle yaşamını şekillendiren bir canlıdır
ve çevrede yaşanan değişimler insan hayatını da etkilemektedir. Sanayi Devrimi
ile birlikte makineleşmenin artması ve gelişen teknolojinin aşırı kullanılmasıyla
zarar gören doğal kaynakların çevreye olan olumsuz etkilerinde görülen artışlar
çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir (Ayvacı ve Şenel-Çoruhlu, 2012;
Özsevgeç ve Artun, 2012; Tor, 2009). Hava, su, toprak, bitki, hayvan gibi hayat
temellerinin yok olması çevre sorunları olarak belirtilmekte ve bu sorunların en
önemli nedenini bireylerin olumsuz tutumları ve sorumsuz çevresel
davranışları oluşturmaktadır (Bozkurt, 2006; Erol ve Gezer, 2006; Hayta, 2006).
Bilim ve teknolojinin olanaklarından yararlanarak doğaya egemen olan
insanoğlu ilerlettiği faaliyetlerle doğada var olan dengeyi bozmuştur. Ancak bu
faaliyetler sonucunda doğaya verilen zararlar doğanın kendini yenileyebilme
yeteneği sayesinde başlangıçta fark edilememiş ve hatta çevrenin zamanla bu
kirliliği yok edebileceği görüşü yaygınlaşmıştır. Ancak doğal dengenin
bozulmasını hızlandıran sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme gibi
olguların doğal kaynaklar üzerinde giderek artan baskısı, doğaya bırakılan
kirliliğin maddi ve manevi olarak artmasına sebep olmuş, özellikle ülkelerin II.
Dünya Savaşı sonrasında hızlanan ekonomik kalkınma çabalarıyla daha da ileri
boyutlara ulaşmış ve çevre sorunları ekonomik ve sosyal refahı tehdit eder bir
nitelik kazanmıştır. Dolayısıyla çevre sorunları birden ortaya çıkmamış ve
zamanla oluşmuştur (Güler, 2009).
Çevre sorunlarının evrenselleştiği ve acil gerekli tedbirlerin tüm ülkeler
tarafından alınması gerektiği ve alınmadığı zaman insanların geleceğinin
tehlikeye gireceği ifade edilmektedir (Akın, 2007). Çevre sorunları, sadece
teknoloji ile veya yasalarla çözülememekte; kişisel davranışların değişmesi
gerekmektedir. Davranışların değişmesi ise tutum, bilgi ve değer yargılarının
değişmesini zorunlu kılmaktadır (Erten, 2000; Erten, 2005; Uzun ve Sağlam,
2006). Bu açıdan çevre sorunlarını gidermede en etkili çözüm yolunun
toplumların çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olduğu
söylenebilmektedir (Yılmaz, Morgil, Aktuğ ve Göbekli, 2002).
Eğitimin bir davranış değişikliği yaratma süreci olduğu göz önünde
bulundurulduğunda çevre okuryazarı ve çevresel duyarlılığa sahip bireyler
yetiştirmek çevre sorunlarının önlenmesinde en etkili yol olarak karşımıza
çıkmaktadır (Uzun ve Sağlam, 2006; Çabuk ve Karacaoğlu, 2003). Sürdürülebilir
bir yaşam için toplumların en önemli görevlerinden birisi bireylere çevrenin
korunması ile ilgili gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmaktır
(Güler, 2009). Bu ise ancak nitelikli, kaliteli bir “çevre eğitimi” ya da bir başka
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deyişle “sürdürülebilir kalkınma eğitimi” ile sağlanabilmektedir (Doğan, 2007).
Çevre eğitiminin genel amacı; insanlarda bütün canlılar için çevreyi koruma ve
geliştirme becerisini sağlamaktır (Moseley, Huss, Utley, 2010). Çevre eğitiminin
temel amaçlarından birisi de, çevre kültürü olan, çevre sorunlarının çözümüne
doğrudan katılabilecek istekli bireyler yetiştirmek ve bireyin çevreyle ilgili
konularda duyarlılık kazanmasına, çevreyle etkileşiminde eleştirici bir bakış
açısı geliştirmesine ve gelecek nesiller için sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir
çevrenin bırakılmasının sağlanmasına yardımcı olmaktır (Erol ve Gezer, 2006).
Bu açıdan eğitimleri süresince öğrencilerin çevre eğitimi ile beraber çevreye
yönelik duyarlılıklarının, bilgilerinin ve tutumlarının gelişmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarını, bilgilerini ve
duyarlılıklarını mesleğe başladıklarında uygulamaları onların en önemli
sorumluluklarındandır (Teksöz, Şahin ve Ertepınar, 2010).
Alan yazın incelendiğinde; öğretmen adaylarının çevreye yönelik
tutumlarının ve duyarlıklarının betimsel araştırmalar ile incelendiği çeşitli
araştırmaların olduğu görülmektedir (Akçay, Pekel, 2017; Akman ve Alagöz,
2017; Aydın, 2010; Başal, Özen, Bağçeli Kahraman, 2015; Kahyaoğlu ve Özgen,
2012; Karademir, 2016; Aksoy ve Karatekin, 2012; Yalmancı ve Gözüm, 2011;
Yurt, Cevher-Kalburan ve Kandır, 2010; Erol ve Gezer, 2006; Uyanık, 2016).
Öğretmen adayları dışında Gürbüz ve Çakmak (2012) Biyoloji Bölümü
öğrencileri ile Oğuz, Çakcı ve Kavas (2011) Peyzaj Mimarlığı, Çevre
Mühendisliği ve Şehir ve Bölge Planlama öğrencileri ile Bodur ve Taşocak
(2013) ise hemşirelik öğrencileri ile araştırma yapmışlardır. Ayrıca Yılmaz,
Samsunlu ve Peker (2017) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencilerinin ve Turan ve
Turan (2017) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinin çevresel
tutumlarını incelemişlerdir. Ancak farklı fakültelerden az sayıda üniversite
öğrencisi ile araştırma yapan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır (Gerçek,
2016; Şenyurt, Temel ve Özkahraman, 2011; Yılmaz ve Arslan, 2011). Bu
açıdan bu araştırmanın birçok farklı fakülteden öğrenci ile yapılmasının farklı
mesleği tercih etmiş öğrencilerin çevreye yönelik duyarlılıklarının
belirlenmesi için ve çevre sorunlarının engellenmesinde alınacak önlemlerin
belirlenebilmesi için farkındalık kazandıracağı düşünülmektedir. Bu
araştırmanın amacı ise farklı fakültelerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin
çevre duyarlılıklarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda; üniversite
öğrencilerinin okudukları fakültenin, cinsiyetin, seminer, panel, konferans
gibi bilimsel çalışmalara katılma durumunun ve gönüllü kuruluşlarda
çalışmanın çevre duyarlılığını oluşturmada etkili olup olmadığı incelenmeye
çalışılmıştır.
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Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırmada tarama modeli ile anket uygulanmıştır. Tarama modeli
“çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya
varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri” olarak tanımlanmaktadır
(Karasar, 2005).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Uludağ
Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise Uludağ Üniversitesi farklı fakültelerinde üçüncü
ve dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 962 öğrenci
oluşturmaktadır. Örneklemin fakülteler göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Örneklemin Fakültelere göre dağılımı
f

%

Eğitim Fakültesi

172

17,9

Tıp Fakültesi

65

6,8

İlahiyat Fakültesi

85

8,8

Veterinerlik Fakültesi

83

8,6

Hukuk Fakültesi

83

8,6

Spor Bilimleri Fakültesi

83

8,6

Mühendislik Fakültesi

83

8,6

Ziraat Fakültesi

71

7,4

Fen Edebiyat Fakültesi

73

7,6

İdari Ve İktisadi Bilimler Fakültesi

82

8,5

Mimarlık Fakültesi

82

8,5

Toplam

962

100,0
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Veri Toplama Aracı
Araştırmada üniversite öğrencilerine Başal, Özen, Bağçeli-Kahraman
(2015) tarafından uyarlanan Çevre Duyarlılığı Ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca
araştırma kapsamına giren öğrencilere cinsiyet, çocukluğunu geçirdiği yerleşim
yeri, çevre eğitimi dersi alıp almama durumu, gönüllü kuruluşlara katılıp
katılmama durumları ve konferans, seminer, panel vb. bilimsel çalışmalara
katılıp katılmama durumlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir.
Çevreye Yönelik Duyarlılık Ölçeği: Araştırmada veri toplamak amacıyla
Başal, Doğan ve Atasoy (2007) tarafından geliştirilen ve Başal, Özen, BağçeliKahraman tarafından yetişkinlere uyarlanan “Üniversite Öğrencileri İçin Çevre
Duyarlılığı Anketi” kullanılmıştır. Araştırmaya 275 üniversite öğrencisi
katılmıştır. Çocuklar İçin Çevre Duyarlılığı Ölçeği’nin uyarlama sürecinde,
Karatekin (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Çevreye Yönelik Duyuşsal
Eğilimler Ölçeği” ve “Çevre Davranış Ölçeği” uygulanmış ve ölçekler arasındaki
korelasyona bakılmıştır. İlk aşamada 90 madde olan ölçeğe madde analizi
yapılmıştır. Üst %27 ve alt %27’lik grubun toplam puanları arasında yapılan
ilişkisiz t testi sonucunda ölçek 82 maddeye düşürülmüştür. Ölçek Evet, Bazen
ve Hayır maddelerinden oluşmakta olup üçlü likert tipinde hazırlanmıştır.
Ölçekten alınabilecek en düşün puan 82, en yüksek puan ise 246’dır. Ölçeğin
test-tekrar test güvenirlik katsayısı r=.76, cronbach alpha güvenirlik katsayısı
ise α=.85 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada ölçeğin cronbach alpha
güvenirlik katsayısı α=.92 olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Araştırmanın verileri, SPSS 20.0 programında çözümlenerek
değerlendirilmiştir. Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının üniversite
öğrencilerinin okudukları fakülte, cinsiyet, seminer, panel, konferans gibi
bilimsel çalışmalara katılma durumu ve gönüllü kuruluşlarda çalışma açısından
incelenmesinden önce veri setinin homojenliğini test etmek için Levene
istatistiği, normallik varsayımının sınanmasında da Kolmogorov-Smirnov (K-S)
testinden faydalanılmıştır. Normal dağılıma uygunluk testi sonucunda; çevre
duyarlılığı Kolmogorov-Smirnov Z=.076 (p>.05) olarak bulunmuş ve çevre
toplam puanlarının normal dağılıma uygun olduğu görülmüştür. Cinsiyet,
gönüllü kuruluşlara katılma, ders alma, bilimsel çalışmalara katılma
değişkenlerinin analizinde Mann-Whitney U testi, fakülte değişkenine göre
analizde ise Kruskall Wallis-H (  ) testi kullanılmıştır.
2
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Bulgular
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin Çevre Duyarlılığı Ölçeğinden
elde edilen verilere ilişkin istatistiki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Çevre Duyarlılığı Ölçeğinden elde edilen istatistiki veriler
Toplam

Puanlar

Ortalama

232,260

Standart Sapma

18,797

Minimum

90,00

Maksimum

286,00

Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler incelendiğinde; genel
olarak öğrencilerin çevreye duyarlılıklarının ( X=232,260) yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Öğrencilerin fakültelere göre çevre duyarlılık puanlarına ilişkin Kruskal
Wallis Testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Fakültelere göre öğrencilerin çevre duyarlılık puanlarına ilişkin

 sonuçları
2

Fakülte

n

Eğitim Fakültesi
172
Tıp Fakültesi
65
İlahiyat Fakültesi
85
Veterinerlik Fakültesi
83
Hukuk Fakültesi
83
Spor Bilimleri Fakültesi
83
Mühendislik Fakültesi
83
Ziraat Fakültesi
71
Fen Edebiyat Fakültesi
73
İdari Ve İktisadi Bilimler
82
Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
82
Toplam

Sıra
Ortalaması
551,78
436,12
369,74
437,69
450,51
479,60
526,61
521,21
516,72
452,91
480,74

962
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sd

2

p

Anlamlı Fark

Eğitim-Tıp,
İlahiyat,
11 35.334 .000* Veterinerlik,
Hukuk, İktisat,
Mimarlık
İlahiyat-Spor
Bilimleri,
Fen
Edebiyat,
Ziraat,
Mühendislik,
Mimarlık
VeterinerlikMühendislik,
Ziraat
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Tablo 3 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının
fakültelere göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. (  (11)=35.334;
p<.05). Farkın kaynağını bulmak amacıyla yapılan Mann- Whitney U Testi
sonucunda Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler ile Tıp,
İlahiyat, Veterinerlik, Hukuk, İktisat Fakültelerinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin çevre duyarlılıkları arasında Eğitim Fakültesinde öğrenim
görmekte olan öğrencilerin lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca Spor
Bilimleri, Fen Edebiyat, Ziraat, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde öğrenim
görmekte olan öğrencilerin çevre duyarlılıkları ile İlahiyat Fakültesinde
öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevre duyarlılıkları arasında Spor Bilimleri,
Fen Edebiyat, Ziraat, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Yine Mühendislik ve Ziraat Fakülteleri ile Veterinerlik
Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevre duyarlılıkları arasında
Mühendislik ve Ziraat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler lehine
anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuca göre Eğitim
Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevre duyarlılık puan
ortalamasının yüksek, İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan
öğrencilerin çevre duyarlılıkları puan ortalamalarının düşük olduğu
söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin cinsiyete göre çevre duyarlılıklarına ilişkin
Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
2

Tablo 4. Cinsiyete göre öğrencilerinin çevre duyarlıklarına ilişkin Mann
Whitney U Testi
GRUP

n

Kız
Erkek

500
462

Sıra
ortalaması
535.30
423.27

Sıra
toplamı
267651.50
195551.50

U

Z

p

88598.500

-6.249

.000*

Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının cinsiyete göre değişip
değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whithey U-testi sonuçlarına
göre; araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin cinsiyete göre çevre
duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (Z=-6.249; p<.000).
Grupların sıra ortalamaları dikkate alındığında; üniversitede öğrenim görmekte
olan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevre duyarlılıklarının daha yüksek
olduğu belirlenmiştir.

322

Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çevre Duyarlılıkları

Üniversite öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik bir ders alma
durumlarına göre çevre duyarlılıklarına ilişkin Mann Whitney U Testi sonuçları
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo-5. Dersi alma durumuna göre üniversite öğrencilerinin çevre
duyarlıklarına ilişkin Mann Whitney U Testi
GRUP

n

Hayır
Evet

725
235

Sıra
ortalaması
465.05
528.18

Sıra
toplamı
337158.00
124122.00

U

Z

p

73983.000

-3.034

.002*

Tablo 5’te görüldüğü gibi; araştırma kapsamına alınan öğrencilerin çevre
dersi alma veya almama durumuna göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı
bir fark olduğu belirlenmiştir. (Z=-3.034; p<.05). Grupların sıra ortalamaları
dikkate alındığında çevre dersi alan üniversite öğrencilerinin çevre dersi
almayan üniversite öğrencilerine oranla çevre duyarlılığının daha yüksek
olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgu, çevre dersi almanın çevre duyarlılığının
oluşmasında önemli bir etken olduğunu gösterir.
Üniversite öğrencilerinin bilimsel çalışmalara katılma durumlarına göre
çevre duyarlılıklarına ilişkin Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 6. Bilimsel çalışmalara katılma
duyarlıklarına ilişkin Mann Whitney U Testi
GRUP

n

Hayır
Evet

681
278

Sıra
ortalaması
455.39
540.29

Sıra
toplamı
310118.50
150201.50

durumuna

göre

çevre

U

Z

p

77897.500

-4.308

.000*

Tablo 6’da görüldüğü gibi; üniversite öğrencilerinin bilimsel çalışmalara
katılma veya katılmama durumuna göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı
bir fark olduğu saptanmıştır (Z=-4.308; p<.05). Grupların sıra ortalamaları
dikkate alındığında; bilimsel çalışmalara katılan üniversite öğrencilerin bilimsel
çalışmalara katılmayan üniversite öğrencilere oranla çevre duyarlılığı daha
yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Üniversite öğrencilerinin gönüllü kuruluşlara katılma durumlarına göre
çevre duyarlılıklarına ilişkin Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 4’te
verilmiştir.
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Tablo 7. Gönüllü kuruluşlara katılma
duyarlıklarına ilişkin Mann Whitney U Testi
GRUP

n

Hayır
Evet

784
177

Sıra
ortalaması
472.03
520.74

Sıra
toplamı
370069.50
92171.50

durumuna

göre

çevre

U

Z

p

62349.500

-2.409

.035*

Tablo 7’de araştırma kapsamına alınan öğrencilerin gönüllü kuruluşlara
katılıp katılmama durumuna göre çevre duyarlılıkları arasında anlamlı bir fark
olduğu görülmektedir (Z=-2.409; p<.05). Gönüllü kuruluşlara katılan üniversite
öğrencilerinin gönüllü kuruluşlara katılmayan üniversite öğrencilerine oranla
çevre duyarlılığının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Farklı fakültelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin çevre
duyarlılıklarının incelenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada genel olarak
öğrencilerin çevreye duyarlılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Gerçek
(2016) üniversite öğrencileriyle yaptığı araştırma sonucunda; öğrencilerin
çevre etiğine yönelik algılarının yüksek olduğunu belirlemiştir. Üniversite
öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının fakültelere göre anlamlı bir farklılık
gösterdiği; Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin çevre
duyarlılık puan ortalamasının yüksek, İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte
olan öğrencilerin çevre duyarlılıkları puan ortalamalarının düşük olduğu
saptanmıştır. Öğretmen adayları ile yapılan araştırmalar da genel olarak
öğretmen adaylarının çevre duyarlılıklarının ve çevreye yönelik tutumlarının
yüksek olduğunu göstermektedir (Aydın, 2010; Sadık, 2013; Uyanık, 2016).
Yine Turan ve Turan (2017)’ın Siyaset Bilimi öğrencileriyle, Bodur ve Taşocak
(2013)’ın hemşirelik öğrencileriyle yaptıkları araştırmalarda öğrencilerin çevre
duyarlılıkları yüksek bulunmuştur.
Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının cinsiyete göre değiştiği
ve üniversitede öğrenim görmekte olan kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre
çevre duyarlılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, cinsiyetin
çevresel tutumlar üzerindeki etkisi konusunda yapılan çalışmalarla da
paralellik göstermektedir (Aydos ve Yağcı, 2015; Gökçe, Kaya, Aktay, Özden,
2007; Sadık ve Çakan, 2010). Bu konuda yapılan araştırma sonuçlarının
çoğunda kızların çevre duyarlılıklarının daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Ayrıca çevre dersi alan üniversite öğrencilerinin çevre dersi almayan
üniversite öğrencilerine oranla çevre duyarlılığının daha yüksek olduğu
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saptanmıştır. Yapılan araştırmalar da çevre eğitimi dersi alan öğrencilerin
çevreye yönelik tutumlarının, farkındalıklarının, çevresel duyarlıklarının ve
bilgi düzeylerinin daha iyi olduğunu belirtmektedirler (Başal, Özen ve BağçeliKahraman, 2015; Çimen ve Yılmaz, 2014; Durmuş, 2009; Efe-Aslan ve diğ., 2012;
Tal, 2010; Sadık ve Çakan, 2010; Turan ve Turan, 2017; Uyanık, 2016; Uzun,
Keleş ve Uzun, 2013;Yalmancı ve Gözüm, 2011). Yapılan bazı araştırmalar ise
çevre eğitimine yönelik bir ders almanın öğrencilerin çevreye ilişkin tutum ve
duyarlılıklarında bir farklılığa sebep olmadığını göstermektedir (Deniş ve Genç,
2007; Karatekin, 2016). Bu sonuçtan yola çıkarak Çevre Eğitimi dersinin
niteliğinin önemli olduğu söylenebilir. Nitekim yapılan bazı araştırmalar Çevre
Eğitimi dersinde uygulamaya yer verilmediğini ve dersin bilgi düzeyinde
olduğunu ifade etmektedir (Akıllı ve Yurtcan, 2009; Yılmaz ve Gültekin, 2012).
Ayrıca Çabuk ve Karacaoğlu (2003) üniversite öğrencilerinin çevre
duyarlıklarını belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmada; öğrencilerin büyük
çoğunluğunun; hava, su, toprak kirlenmesi ve ekolojik denge konusunda yeterli
eğitim almadıklarını saptamışlardır. Nitekim Fančovičová ve Prokop (2011)
bilginin önemli olduğunu ama dünyayı kurtarmaya yetmeyeceğini ifade
etmektedir. Yapılan araştırmalar uygulamalı çevre eğitimi programlarının,
çevreye yönelik tutumlara olumlu etkisi olduğunu göstermektedir (Başal, Özen,
Bağçeli Kahraman, 2015; Cevher-Kalburan, 2009; Chapman ve Sharma, 2001;
Ernst and Theimer 2011; Evans, Brauchle, Haq, Stecker, Wong ve Shapiro,
2007;Frantz ve Mayer, 2014; Moseley, Huss ve Utley, 2010). Ayrıca ilköğretim
ve lise öğrencileriyle yapılan çalışmalar, çevre eğitiminin öğrencilerin çevresel
değerlerine ve bunların bozulmasına yönelik farkındalıklarını arttırdığını,
çevreye yönelik sorumlu davranış eğilimlerinin arttığını ve öğrencilerin çevre
ile ilgili bilgilerine ve tutumlarına olumlu katkısı olduğunu göstermektedir
(Drissner, Haase ve Hille, 2010; Kudryavtsev ve diğerleri, 2012; Özdemir, 2010).
Liefländer, Fröhlich, Bogner ve Schultz (2013) doğa ile bağlantılı olarak
verilecek çevre eğitiminin 11 yaş öncesinde verildiğinde, çevreye yönelik
duyarlılığın devamlılığının sağlandığını ifade etmektedir. Bu nedenle
uygulamalı olarak çevre eğitimi derslerine erken dönemde başlanması gerektiği
düşünülmektedir.
Bu araştırma sonucunda çevre ile bilgili bilimsel çalışmalara katılan
öğrencilerin çevre duyarlılıkları yüksek bulunmuştur. Bodur ve Taşocak (2013)
da hemşirelik öğrencileri ile yaptıkları araştırmada bilimsel çalışmalar katılan
öğrencilerin çevre duyarlılıklarının daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Çevre duyarlılığı okul öncesinden başlayarak ve bir programa dayalı olarak
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eğitimin her kademesinde verilecek çevre eğitimleri ile geliştirilebilmektedir.
Bundan dolayı çevre eğitimi ile ilgili derslerin açılması ve bu derslerin
uygulamalı olarak verilmesi gerekmektedir. Ayrıca çevreye yönelik bilimsel
çalışmaların yapılması ve bu çalışmalara katılmaları için öğrencilerin
özendirilmesi, çevreye yönelik farkındalıklarının gelişmesinde de etkili
olacaktır.
Üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak kuruluşlarda çalışmalarının
çevre duyarlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Benzer
olarak yapılan bazı araştırmalar gönüllü olarak çalışan öğrencilerin çevreye
yönelik tutumlarının yüksek olduğunu göstermektedir (Bodur ve Taşocak,
2013; Çimen ve Yılmaz, 2011; Meinhold ve Malkus, 2005; Sadık ve Çakan, 2010).
Ancak Sadık (2013) öğretmen adaylarının ve Turan ve Turan (2017) ise siyaset
bilimi öğrencilerinin çevre tutumlarını inceledikleri araştırmalarda, gönüllü
kuruluşlara katılıp katılmama bakımından çevre tutumlarının farklılaşmadığı
sonucuna ulaşmışlardır. Ancak gönüllü kuruluşlarda çalışan bireylerin
insanlara, hayvanlara, olaylara daha duyarlı oldukları ve bu nedenle gönüllü
olarak çalıştıkları düşünüldüğünde gönüllü kuruluşlarda çalışan bireylerin
çevreye yönelik duyarlılığı yüksek bireyler oldukları da söylenebilmektedir. Bu
açıdan öğrencilerin okul öncesi eğitimden başlayarak gönüllü çalışmaların
önemi konusunda bilgilendirilmesi ve bu konuda desteklenmeleri gerektiği de
düşünülmektedir.
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ABSTRACT: Environmental problems are the most serious matters
which are caused by electrical and electronical and technological conditions in
the world. Media are the most common instruments in the world and
numerous messages are conveyed via media, even warnings or threats. Media
have sovereignty on people and have power to persuade people and to
persuade administrators. All topics and all matters can be used by media and
media can change all matters to attractive topics and media can set a fantastic
imaginary world for people. Environmental matters are sometimes used by
media but media ususally focus sensational dimensions of environment and
serious problems about environment are generally ignored. Media have many
facilities and great power to warn people about environmental risks and
envitonmental dangers and environmental responsibilities.
Key Words: Envitonment, media, responsibility, danger, warning.

Introduction
Most of people are aware of environmental dangers and risks and learn
dimensions of dangers via media in the world and media mostly use materials
about environment and are interested in much because of environmental
materials. Some of media are aware of that they are serious warning
instruments about environment and they are able to prevent some risks about
environment and they can also convey solutions of environmental problems,
but some of media are not carefull about warning on environment (Cavallo and
others, 2006, 1581). Power of media can be used to prevent or to solve
environmental problems by warning people.
One of the most important problems is environment in the world because
of contemporaray conditions, and because of electrical and electronical
improvements, and because of pollution and because of technology and a great
number of people suffer from different environmental problems and are
interested in solutions of problems recently. Some people especially watch
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media to find a way to solution for their environmental problems. Many people
are interested in media to find solutions for their problems and to learn about
environment agenda (Kentley and others, 2006, 650). There are many news,
articles, productions on media everyday and presentations of media guide
people and present them some solutions and available ways.
Media which are stately products of technology response requirements of
people from learning news to information and from identification to participate
in public opinion and beside this media can impress on memories of people and
can convey opinion, language and behaviors of people. Media are the most
effective dynamics of societies recently and have sovereignty on agenda of
society and can guide lives of people (Stamm, 2013, 258). People are naturally
interested in media to find some solutions for their health problems and to
prevent health risks and environmental dangers. People think that it is easier to
watch media to learn knowledge about environment and to learn solutions for
environmental. Media are close ways for problems.
Effects of media embrace a large area and large masses use media and are
interested in messages of media. Many people plan their daily life according to
media and regard warnings of media (Mutz and Martin, 2001, 111). Media
works as a social actor. Media show numerous environmental disasters and
environmental mistakes by people and people are aware of severity of dangers
via media and some people seriously try to protect environment via warning
productions of media.
Media have sovereignty on social life and people often front media to
learn agenda and global events and plan their lives according to media. Beside
political or economical events, people are especially interested in productions
about environment on media because of general environmental problems as
pollution or disasters or diseaes (Cooper, 2002, 366). Environmental topics are
very available and productive materials for media and environmental topics
provide media much gain because of interest of great mass (Woolley, 2000,
168). Media use environmental materials much and media have many different
productions about environment. There is not any possibility for environment
productions not to be watched on media, because many people feel and know
that they are a part of environment.
This study aims to evaluate function of media and to discuss relation
between media and environment and to emphasize responsibility of media on
environment. Media have some social responsibilities in contemporary
conditions as social dynamics and as social guides. Functions of media in a
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society are known as conveying news and entertaining and teaching something
and people are usually interested in media to learn and to have fun (Ladd and
Lenz, 2009, 407). Media have the most important responsibility on environment
in the world in which environment becomes the most important problem in
contemporary conditions because of electrical and electronical and
technological improvements. At the end of this study, importance of warning
productions of media on environment is emphasized and signed responsibility
of media on environment.
Function of Media
Many people try to use media because of their power and their impacts
on the earth. Politicains and businessmen and singers are the main characters
of media productions and many other people try to be heros of media recently
(Wilhoit, 1969, 317). People who need fame and who need to be known by much
people want to contact media and media want to contact them to produce
colorful productions which attract people easily. In the world of media,
everything brings with a novelty and lives of people change via media.
Especially in underdeveloped societies, people perceive media as main
references and live with guidande of media.
Media are the most favorite products of technology and are used
commonly all over the world and influence billions of people with their
attractive productions (Javed, 2003, 912). Media which are used to learn
universal knowledges and different impressions are the most common
instruments in contemporary societies and they are valuable as much as opinion
leaders. Though there are spiritual and philosophical contents on media, a lot of
people are interested in media to make fun or to spend enjoyable times (Jenkins,
2012, 33). Media are products of advenced technology and they present people
many colorful and entertaining facilities on technolgy base. Media provide
people to learn knowledges and news and beside this to get different
inspirations and opinions.
Media are the instruments that convey many messages from somewhere
to somewhere and change positions of opinions or decisions from somebodies
to somebodies and take people to social life in the world. Media are source of
knowledges and opinions and a social movement because of their contents
(Flowers and others, 2003, 270). Media are in lives of people with their news
and opinions, and with images, and with voices and with many different
impressions during about 300 years. Media developed due to technology and
333
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adapted conjunctural structure of societies and responde many requirements of
people (Faflik, 2009, 242). Many people perceive that media are main
components of their lives and their future plans.
The first newspapers entered lives of people in the in the beginning of
17th century as amazing and exciting components. They were colorless papers
but full of news which people wondered and were interested in. The first
newspapers satisfied people much because of their sufficient contents as the
first media (Camp, 1935, 84). First media responded many social requirements
of people who lived in urban areas and need to learn actual and need to
communicate with others. Media used a familiar language which people know
and speak everyday and media changed their language due to their actual policy.
People perceived media as source of knowledge via news and learnt many
opinions and impressions via articles in the beginning of media age. Media
became a main component of social life and people could not avoid media
because of their necessity (Holmes, 1961, 251). People were affected because of
seriousness and integrity of media in conditions of first media period. Media got
a social information function in the beginning and responded information
requirements of people. When media broadcasted numerous information and
opinions and inspirations, they taught their own language. People were very
interested in media in their social lives and media became social components
which are concerned with all social components.
Newspapers, and radio, and magazines survived as staminal components
of life for a long time and presented people informations of the world and life.
They mentioned about policy, and about economy, and about art, and about
sport, and about current events and conveyed important opinions via articles of
authors (Barabas and Jerit, 2009, 86). There were less color and images on
media because of technology and media were far away from popular culture
which was entertaining and cheap. Internet participated in media world and
was began to use much because of its wide facilities and colorful window
recently (Girardi, 2012, 127). Internet can convey numerous messages to
people and people are very interesting in internet because of its attractive
character.
Media are naturally concerned with social structure and with culture and
with global conjuncture. Cultur determines social roles and social organisations
and identities and all other social components and provide people an energy to
live together. There is also a relationship between social dynamics and culture
that result of all social accumulation and social dynamics (Barnett and Allen,
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2000, 159). Media are one of the most effective dynamics of a society and are
affected from culture and influence media. All dynamics are components of an
aggregate and effect another one. Media actually main dynamics of social
structure in modern age and many people arrange their lives due to media.
A uniform culture relatively emerged on the earth because of media and
billions of people began to wear same, speak same, and even think same. This is
culture of media and media culture diverts people to points where they want
(Lieber and Weisberg, 2002, 161). Media broadcastings are always attractive
and encouraging and people mostly can not object messages of media. A great
mass who are interested in media and watch media speak the same language
since media became dominant in the world. Media provide a unity for society
and character of society form via media (Flowers and others, 2003, 265). In
forming process, media have many social responsibilities.
Media culture became dominant culture in society because of its great
companions. A large mass are naturally bound up with media and they are also
companions of capitalism which sells goods and images and simulate people.
Because of this, media are mostly used by monopoly capitalists (Friendland and
others, 2007, 47). This is popular culture. There are many attractions like
privatization and like democratization and like post-modernism in popular
culture and people are attracted by them. Many different problems emerge in
popular culture and people know many different concepts and methods in
contemporary conditions.
Media are naturally concerned with culture and often use interesting and
enjoyable materials of culture. Colorful characters and funny words and exciting
stories and mysterious places in culture are main materials for media and media
arrange all cultural materials as attractive products (Ernst, 1964, 12). Media can
change all materials attractive and entertaining materials by help of technology
and media want everybody to understand and adopt them. Therefore media
prepare plain and entertaining products as much as possible. Meanwhile media
cause to change structure and use of language.
Beside conveying news and entertaining messages, media are social
intruments to participate in social activities and social ambiences and people
know different components of society via media. Media work as active dynamics
of society and guide society to global and universal trends and provide people
many different facilities. Global agenda is also arranged on broadcasting of
media and it is conveyed people via media (Matuozzi, 2002, 232). Most of people
can not ignore media because of their global and actual effects.
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Role of Media in Society
Society is an organized unity that can respond all requirements with its
organizations and with its active dynamics and provides its people many
facilities in its planned decisions for physical requirements and also spiritual
requirements of people. People used to respond their cultural and spiritual
requirements in their traditional culture until Industrial Revolution and
responded their requirements in rural area until urbanization (Chastain, 1996,
60). Industrial Revolution and urbanization changed many conditions and many
approaches in the world and people had different cultures in their new lives
which was equiped by technological products.
Media are results of technological improvements but they changed
approaches and cultures of people more than their physical lives. Media was
emerged result of idea of man and was fed by idea of man and brought opinions
of other people and brought other extraordinary ideas to people’s lives and
influenced them. In the beginning of urbanization, people found their cultural
hopes on media and knew media as a close friend but media mostly conveyed
but did not received (Linke, 2007, 355). People could not completely
communicate with media but they still enjoyed media. Because media are the
closest entertaining instruments and the closest news sources.
In complex and problem lives of people, media presented people large
imagination worlds and took them to worlds of imaginations in where people
wanted to blackout. Media generally subjects to lives of other people and
conveyed matters about other people and about many different region of the
earth. This is a respond for people who want to be interested in other lives and
other worlds and media provides them a large facility. Meanwhile media use an
attractive language and attract people to fantastic worlds via their languages
(Baird, 2000, 21). Media use all materials in the world and in universe to design
attractive productions.
Media are requirements which are about social problems and about
economical and political improvements and about entertainment of people and
media respond social requirements of people in a simple level. Media are
generally used to spend enjoyable time and to learn daily news and media are
cared more than books or philosophical speechs in 21st century (Chen, 2004,
694). People of 21st century are mostly interested in technology and
technological productions and entertainment on technology but are not
interested in philosophical or spiritual matters.
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In a way, media present people common matters and provide people to
meet around same matters in a society. Media are common cultural instruments
in a society because of common matters and media usually inspire opinions to
have decisions for a society. Media are one of social dynamics because of their
social characteristic and because of their social impacts (Chernilo, 2002, 447).
One of the most important matter is health in societies because of contemporary
conditions and artificial nutritions and because of technology use. Media are
naturally interested in health problems and use health materials in their
productions.
People look for solutions for their psychological and physical problems,
because media are the closest instruments in social life. People need media to
learn and to know what they need and what they wonder and media gain by
conveying what people need. The relation between media and people cause
faith between two components of social life and people belive that they are
satisfied via media (Jacobs, 2009, 163). People find answers of their questions
about health on media and media plan to increase their health productions to
answer people. Common problems always provide media much gain because a
great number of people suffer common problems and most of them front media.
Relation between Media and Environment and Health
Media use every material in life and in the universe to address people and
to attract people in imaginary worlds. Any topic from economy to policy and
from daily events to plans for future can be used in media and media especially
choose topics which people are interested in much and try to change topics from
ordinary to attractive. Environment is one of popular topics that people are
interested in much recently because of contemporary environmental problems
and common dangers. Many people suffer from different risks and look for
solutions and often wait for solutions from media as social dynamics (English
and others, 2009, 1679). Problems of people load media social responsibilities.
Media often use environmental materials because of interest of people
and because of importance of environment and because of wonder of people
about environmental dangers. Many different risks and different dangers and
different solutionss are used as materials of media productions and they are
always much interested, because people are directly component of
environment. A great number of people have problems about environment like
pollution or like radiation or feel themselves problem and want to feel well and
healthy. Media are closest way to reach knowledge and solutions and most of
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people rely on media to learn correct ways (Prior, 2005, 588). Media are usually
watched to learn knowledge about daily news and about individual or social
problems and to find some ways to have solutions.
Environment is an indispensable base of life and environment provide
people to live in health and in peace and to feel good and to produce and to
communicate well. Therefore environment is perceived as an important matter
in life and official and nongovernmental organizations are set for environmental
risks and for environemntal dangers (Byrne and others, 2004, 34). Anybody can
not survive unless solve his environmental problems and everybody try to live
healthy to aware of life. Governments also attempt to solve environmental
problems and to train people about environment and environmental
organisations are contributed (McFarland and others, 2006, 604). Beside
governmental organizations, people front other services and instruments as
media about environment.
Media follows all events and all problems and all activations in society and
use them for their productions as attractive materials. People are naturally
interested in media to learn daily news and to participate in social life and to
learn global events and to have some knowledge for their problems. They
always read newspapers and listen to radio and watch television and search on
internet to find last agenda and to find available ways for their health problems
and for environmental dangers (Sprague and others, 2008, 591). Many
academicians and environmentalists write or speak about environment on
media and communicate with a great number of people about environment via
media. Environment is used as material for news and for interviews and for
serials and for disscussing and etc. There is a reality that media warned many
people about environmental dangers up to now (
Though media moslty use imaginary materials to prepare different
productions, people watch messages of media as real messages and rely on
people and media. People read or listen to people who write or speak about
environment on media correctly and try to do what they say and try to apply
technics which environmentalists say on media (Carpenter, 2002, 502). Media
are important environmental source for solutions and for cures for health
problems and environmental productions increase on media day by day
because of importance of environment.
Hundreds of people call environmental productions on media via
telephone and tell their problems and ask for solutions and sometimes feel
themselves as problem people in offices. All newspapers have environment
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unites on their pages and write many knowledge about environment, about
risks and about dangers. Radio channels host an academician or an
environmentalist everyday and connect with people to learn their
environmental complaints and television channels convey informations about
environmental dangers and about solutions technics everyday and they also
connect with people via telephone or mail (Hartley, 2002, 296). Some of media
works as professional environment organizations.
Beside knowledge about environmental dangers or about risks or about
solution technics or about global environmental matters, media warn people
about environmental risks and dangers on environment on the world and
convey people different methods. Many people follow media correctly and apply
warnings of media about environment and have preventions against risks via
media (Kirkland, 2001, 444). Media are serious instruments to warn people an
environmental dangers and warnings of media prevented many environmental
problems and helped to solve some environmental problems in the world up to
now (Baker, 2005, 215). To use media to solve environmental problems is one
of available ways to protect environment and to prevent environmental
dangers.
Conclusion
Health means to feel good in psychological and physical body and man can
understand life in health and health is possible in a protected environment.
Environment is an indispensable component to live in peace and to be healthy
and to participate in social life. Everyone try to protect his health in a healthy
environment against risks and can not ignore environmental problems and try
to find solutions for their environmental problems. People follow all facilities
for environment and search for protection technics and ways and apply all ways
to solve their environmental problems. Media are the most popular sources as
environmental solutions and environmental knowledge and people mostly
front media to learn about environment and to find solutions for environmental
dangers and problems.
Everybody has to care environment to live in quality and to feel powerful.
Environmental health is an important necessity of life and quality of life and
position of man depends on environment. Therefore environmental
organisations and services are mostly organized by government and people
front all environmental facilities in social life. Media that are the most common
and the most popular instruments of 21.st century convey many different
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messages and knowledge about thousands of topics and also environmental
knowledge and warnings about environment. Informate people about different
matters and warning people about different matters are responsibility of media
and media presents many knowledge and warnings about environment.
Media are indispensable instruments in contemporary world and people
front media to learn agenda and to plan their life and to know everything what
they need in their daily lives. People look for solutions and available ways for
their problems on media because of measure of media, they are closest
instruments in social life. As a social responsibilty, warnings of media about
environmental dangers are necessary for quality life and social life involves
more organized and more developed environmental productions in media.
Media have to be interested in environmenmt as much as policy and as much as
economy and present people more warnings in the risk-full world.
Media are enormous products of technolgy and they cause some physical
and some social problems like other technologies but media can cause more
charities for society and for the world. Media can prevent many environmental
risks and dangers and many problems by warning people about risks via their
productions.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs örnekleminde çocuk
istismarına ilişkin kavramların, düşüncelerin, değerlerin ve inançların nasıl
paylaşıldığnın, şekillendiğinin, algılandığının ve toplumdaki bireyler arasında
nasıl iletildiğinin incelenmesidir. Bu doğrultuda, 2018 Temmuz ayında 116
katılımcı ile çocuk istismarının sosyal temsillerine ilişkin sorular içeren
görüşmeler yapılmıştır. Sosyal temsillerin incelenmesinde en yaygın
kullanılan yöntemler olan serbest çağrışım ve mülakat yöntemi aracılığıyla
katılımcıların kendi kategorilerini oluşturmalarına olanak tanınmıştır.
Örneklemin oluşturulmasında kartopu yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
elde edilen bulgulara göre, çocuk istismarının ne olduğu sorulduğunda
katılımcıların konuyu cinsel istismar bakımından ele aldığı görülmüş; çocuk
istismarına ilişkin serbest çağrışımlarının ise daha çok fiziksel, duygusal ve
psikolojik istismara ilişkin olduğu belirlenmiştir. Katılımcılar, çocuk
istismarının geçmişe oranla daha yaygın hale geldiğine inandıklarını ve
çoğunlukla yoksul ve kırsal kesimde yaşayan çocukların istismara maruz
kaldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılara göre istismarcılar çocuğun ailesiyle
yakın bağı olan, akraba ya da aile içinden çıkan “ruhsal açıdan hasta” kişilerdir.
Çocuk istismarı sorununun çözümüne ilişkin olarak katılımcılar, çocuk
istismarının ne olduğu ve çocuklarını istsimardan nasıl koruyacakları
konusunda tüm ülke çapında ailelerin bilinçlendirilmesi, okullarda çocuklara
mahremiyet ve vücutlarının dokunulmazlığı konusunda eğitim verilmesi ve
çocuk istismarına ilişkin cezaların artırılması gerektiğine inandıklarını
belirtmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal temsil, çocuk istismarı, Kuzey Kıbrıs.
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Social Representation of Child Abuse
ABSTRACT: The main aim of the work is to understand how concepts,
ideas, values and beliefs about child abuse were shaped, shared, perceived and
transmitted in the city of Nicosia in Turkish Republic of Northern Cyprus
(TRNC). Rising questions from the angle of social representations (SRs), 116
people were interviewed in July 2018. Free association tasks and interviews
which are the most frequently used methods for investigating SRs were
employed by allowing respondents to specify their own categories. Mainly
snowball sampling technique was employed. The primary findings revealed
that sample group, when asked about child abuse, took the issue as a matter of
sexual while free associations relating to the concept of child abuse are
physical, emotional and psychological abuse. They believed that the number of
child abuse has been recently increased steadily and become more visible
comparing to the past. Largely children from poor and country families are the
subject of abuse. For the respondents abusers are psychologically ill persons
mostly from the relatives, those who have close ties with the family members
or the members themselves. They pointed out that to solve this problem
countrywide first to do is to make families more aware of child abuse and how
to protect these children from abusers, more information should be given in
school education and children should be more conscious about the privacy and
untouchability of their own body. In political are they asserted that capital
punishment should be re-introduced into legal system while castration of the
abusers should be seriously brought to the agenda of parliament. As an
immediate action heavier punishments should be launched.
Key Words: Social representations, child abuse, North Cyprus.

Introduction
Child abuse is defined as all physical, emotional or sexual attitude and
behaviour that is implemented in a way which harms the physical and
psychological health of children and prevent their development within
responsibility, trust or power relations (Şahin, 2009); and it is investigated
under the headings of physical, sexual, emotional abuse and negligence
(Derman, 2014; Newton and Gerrits, 2011).
According to UNICEF, every year five hundred million to one and a half
billion children are being exposed to abuse (UNICEF, 2014). As for Turkey, it is
stated that there are as many unreported and undocumented cases as the
reported ones and the exact number of abused children are unknown as they
are hidden due to cultural values (Kurdoğlu et al., 2011). While boys are
exposed to more physical abuse (Berber Çelik, 2010; Theoklitou et al., 2012;
Douglas, 2014); girls are exposed to emotional and sexual abuse (Öztep, 2010;
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Çöpür et al., 2011; Yalçınkaya, 2011; Öncü et al., 2012). When the offenders of
abuse actions are observed, it is seen that such actions are mostly done by
parents (Wright and Folger, 2017). As for the types of abuse, physical abuse
facts are mostly implemented by fathers (Koç et al., 2012) and sexual abuse facts
are mostly implemented by people whom the child knows from his own
environment and even by the closest family members (Olafson, 2011).
The action of abuse can go unnoticed for years (Oral et al., 2001) and may
lead to emotional and behavioural problems such as low self-esteem and
suicidal thoughts (Shapero et al., 2013; Biçer et al., 2002), social isolation
(Festinger and Baker, 2010), depression and anxiety (Şimşek et al., 2011;
Colangelo and Keefe-Cooperman, 2012; Alto et al., 2018), academic failure
(Ryan et al., 2018) as well as various physical and psycho-social consequences
such as growth deficiency (O’Hara et al., 2015) and physical injuries that may
result in death (Glaser, 2005; Yaşar and Akduman, 2007; Welch and Bonner,
2013).
Aside the findings gathered from the available literature, even the daily
observations underline that majority of the children in Turkey are being abused
by an adult in every aspect of life (Bilgin, 2008). However, in order for a
behaviour to be considered as abuse, it does not only have to be classified as
abuse by an expert but it should also be a behaviour that prevents the child’s
physical, psycho-social development and be outside the norms of the society
being lived in (Kellog, 2011; Polat, 2017). Many abuse actions which have
become part of children’s daily lives are not being exposed or recorded as abuse
due to social and cultural understanding. The perception of the behaviours
children are exposed to as abuse is dependent on factors such as cultural
differences, beliefs, social valued, traditions and family relations of the people
living in that society. In order for the revelation and prevention of the
phenomenon, it is important to understand how the society perceives child
abuse and evaluate the social representations of child abuse. Within this
context, in the present study, initially the concepts social representations will
be discussed.
The Theory of Social Representation
Social representations (SR) involve common theories, views and
information formulated by societies based on their experiences. In other words,
SRs are ideas that originate from daily discussions and communication
problems to meet the individual’s need for understanding the world and are
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shared by a majority group (Moscovici, 1984). SRs can also be considered as the
total of concepts, expressions and explanations created within the society. In
this regard, SRs provide information to people regarding what others think
about certain experiences of an individual, thus, enables us to name, classify and
discuss out social reality.
SRs are a developing field of interest for researchers from Europe, South
America, Australia and even America for more than 50 years. Wide range of
social representation studies have been conducted since Moscovici’s
(1961/1976) ground-breaking study on psychoanalysis. The goal of social
representations is to make what is unfamiliar familiar. Unfamiliar things arouse
interest and attract attention but they also alarm people. The function of
representations is the transfer of uncomfortable information around us from
outside to inside, from far to close. Transfer is normally finalized with the
placement of unfamiliar to a new context and putting the unknown into an
approved category (Howarth, 2006).
To sum up, SRs is an information theory that involves the explanation of
differences between common sense and scientific information. It helps to
understand social and psychological mechanisms which include creating,
maintaining and spreading socially significant belief systems (Pearce, Moscardo
and Ross, 1996; Wagner, Valencia and Elejabarrieta, 1996). This study
investigates the social representations of women and men from different age
groups, education levels, professions and marital statuses regarding “child
abuse”.
Method
Some variations in the SRs of child abuse according to sex were examined.
The participants were selected from different groups that were living in quite
different social and economic circumstances. Free association tasks and
interviews which are the most frequently used methods for investigating SRs
were employed by allowing respondents to specify their own categories. Free
associations allowed the interviewer to tap further the important implicit,
semiconscious or unconscious meanings associated with child abuse (Markova,
1992). Semi-structured allow interviews for the analysis of so-called “naive
theories” among respondents and the exploration of the deeper levels of
consensus and conflict that might underpin representations (Gaskell, 1994;
Sotirakopoulou and Breakwell, 1992).
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Participants
The sample group was composed of 116 people (53 % women and 47%
men) drawn from households living in Nicosia/ TRNC. The mean age of the
sample was 34.63 years, (range = 17–78). Among the participating 5 % had
graduated from primary school, 11 % from secondary school, 15 % from high
school, 63 % from a university, and 6 % held a master’s degree. The sample
group was composed of married (52%) and single (48%) individuals. Regarding
family size for married, 40% of the sample group had one child; 43 % had two
children; 15 % had three children; 2 % had four children. A snowball sampling
technique was employed considering that it would be difficult to find
respondents willing to participate in research that had to be completed in a very
short period of time. Each participant recommended other persons. Some
families of university students were very helpful in reaching potential
respondents. The sample was not a representative one but included a sufficient
number of participants to conceive of the role of SRs in child abuse. Thus, the
size and location of the study group were less significant than in studies aimed
at generalisability.
Procedures
As noted earlier, participants went through two procedures, namely, free
associations and interviews, and responded individually to the questions of the
interviewer at a location convenient for a confidential interview. Items and
procedures were piloted using sub-samples of 5 respondents before data
collection. For the task of free association, respondents were instructed to say
“everything that comes into your mind when I say the word child abuse.
Respondents were accordingly asked to say as many responses as possible and
be unrestricted in their responses. The 116 participants in the study produced
a total of 486 responses. Two judges examined a full and translated list of these
associations and worked independently to aggregate semantically similar
words to identify the most frequently listed words in the responses to be used
in analysis (Kappa for inter-rater agreement = 0.88).
For the analysis of the interviews, the interviewer first completed a short
demographic questionnaire on age, sex, marital status and level of education of
participations. They were then asked a total of 5 questions that some
representative questions regarding the representations of child abuse (see
Appendix A).
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Results
when the free associations of the participants regarding child abuse are
examined, it is seen that child abuse is conceptualized as physical abuse,
psychological abuse, sexual abuse, emotional abuse, not showing love/care,
perversion, verbal aggression, social corruption/degeneration, rape,
harassment, psychological disorder, immorality, inhumane action, financial
abuse, suppressed emotions and despicableness (Table 1 presents the relative
frequency of the 16 most frequent free associations with the word “child
abuse”). Free associations also included ignorance, feloniousness, savagery,
cruelty, crime against humanity, weakness, heartlessness, not letting children
get education, allowing children to work, throwing children to street,
helplessness at the rate of 3% and torture, death, lack of knowledge, uneducated
people, and mercilessness at the rate of 2%.
Table 1. Free associations with the word “child abuse”

Physical abuse

63

Percentage
of participants making
association (%)
51

Psychological abuse

65

43

Sexual abuse

74

32

Emotional abuse

45

22

Not showing love/care

24

21

Perversion

31

18

Verbal aggression

18

11

Social corruption/degeneration

41

11

Rape

21

11

Harassment

23

11

Psychological disorder

23

10

Immorality

20

10

Inhumane action

11

7

Financial abuse

7

7

Suppressed emotions

14

7

Despicableness

6

5

486

100

Association

Raw total
responses

Total number of associations
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When the social representations regarding which children are exposed to
abuse are examined, it is noticed that participants considered young children
who cannot express themselves, children of all ages, children from poor
families, children from low-class families, children living in rural/small
settlement areas, children from negligent families and children who have less
communication with their families as representatives of children in the risk
group (see Table 2). Also, 1% of the participants regarded children from
separated families, children without any parents in this group.
When it is looked at the social representations regarding who can be
abusers, representations such as people with psychological problems, those
with mental illness, family members, relatives, relatives of the family, people
who experienced trauma, people who were not shown love, uneducated people,
men, people who are free, inadequate people, perverts and can be anyone have
been noted (see table 2). Also, approximately 2% of the participants stated that
strangers, substance addicts, “those who do not fear God”, teachers, caretakers,
religious people can be abusers.
As for what can be done to reduce child abuse, it is found that participants
focus on topics of heavy penalty should be given (lifelong prison, etc.), deterrent
penalty, death sentence, castration, corporal punishment, education, exposing
the individual to the society, exposing to the abuse the individual implemented
and death sentence is not the solution.
Regarding participants’ thoughts on the child abuse cases reflected in the
media in recent years, they expressed that child abuse has increased compared
to the past, it was existent at all times but visibility has increased due to media
exposure and families’ raised awareness. The representation about abuse cases
being higher than developed countries was associated with laws being not
deterrent, penalties not being implemented, not giving appropriate/necessary
penalty and not legally protecting children’s rights.
According to the participants, children’s awareness on abuse can be
increased by giving education to families and children, teaching children that
strangers should not touch their private body parts, how children should
communicate with strangers and teaching children how to scream.
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Table 2. Interview Analysis
Child Abuse
Who (which children?) do you think are exposed to child
abuse?
Young children who cannot express themselves
Children of all ages (0-18)
Children from poor families
Children from lower-class families
Children who live in rural/small settlement areas
Children from negligent families
Children who have less communication with their families
It can happen to any child
Girls
Boys
Children from families with multiple children
Children from higher-class families
According to you, what are the characteristics of child
abusers?
Those with psychological problems
Those with mental illness
Family members
Relatives
Family relatives
People who experienced trauma
People who were not shown love
Uneducated individuals
Men
People who are free
Inadequate people
Perverts
It can be anyone
In your opinion, what can be done to reduce child abuse?
Heavy penalty should be given (Lifelong prison, etc.)
Deterrent penalty
Death sentence
Castration
Corporal punishment
Education
Exposing the individual to the society
Exposing to the abuse the individual implemented
Death sentence is not the solution
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Woman
(n=62)

Men
(n=54)

51
60
62
17
20
8
8
18
8
10
6

42
52
44
15
12
2
2
20
4
1
4

46
38
14
30
22
12
10
14
2
4
6
8
4

32
30
12
12
14
16
4
24
6
10
16
2

50
25
18
30
12
6
6
65

30
4
34
11
8
4
2
26
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What do you think about the child abuse cases reflected on
the media in recent years?
It has increased compared to the past
It has always been there; visibility increased due to media
exposure
Families’ awareness lead to more visibility
Society’s awareness lead to more visibility
Abuse cases are seen more in our country compared to
developed countries because;
Laws are not deterrent
Penalties are not implemented
Appropriate/necessary penalties are not given
Children’s rights are not legally protected
How do you think children’s awareness can be increased
on abuse?
Families should be educated
Children should be educated;
Subject should be taught in schools
Children should be taught that their private places are not to
be touched by others
Children should be taught how to communicate with strangers
Children should be taught to scream

100
100
90
10
4
60
50
75
88
95

90
100
95
10
10
55
54
68
80
94

26
14
20
32

24
4
22
18

12
6

16
-

Discussion
This study dealt with the social representations regarding child abuse in
North Cyprus sample. When participants’ free associations about child abuse
are examined, it is noted that a high rate of responses consisted of answers such
as physical, psychological, sexual and emotional abuse as the most frequent
associations for child abuse as well as responses suggesting moral judgments
and labelling like perversion, immorality, and corruption. In the literature, child
abuse is also defined as the implementation of behaviour by an adult that harms
the child in physical, psychological or sexual way (Polat, 2017). It is believed
that it is crucial to approach the concept in a scientific manner, isolated from
social labels and prejudices, for the prevention of actions. Also, it is fundamental
for the society to have an objective perspective of what child abuse is.
Participants stated that “young children who cannot express themselves,
children of all ages, children from poor families” are the ones with the highest
rate of child abuse exposure and added that “people with psychological
problems, individuals with mental illness, family members and relatives” are
the most frequent social representations regarding who can be abusers.
Although, child abuse is seen in all social classes (Laskey, 2011), various studies
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have shown that children from low socio-economic status are exposed to child
abuse more (Küpeli et al., 2003; Roberts et al., 2004; İşmen, 2004; Karakoç;
2009; Lee et al., 2012; Altıparmak et al.,2013; Soylu et al., 2013). It is highlighted
that poverty and negative environmental conditions do not always lead to abuse
and it is important to handle abuse risk factors such as child’s age and physical
health, whether the family has sufficient knowledge on child development and
care, social isolation and financial stressors in holistic manner (McSherry, 2007;
Stowman and Donhue, 2015, Beyazıt and Bütün Ayhan, 2018). Children of all
ages can be exposed to child abuse; however, it can be more challenging to
reveal the child abuse actions against young children who have difficulty in
expressing themselves and are more vulnerable. It is stated that factors such as
age and gender can vary based on the type of abuse; for example, young children
are exposed to negligence more than those at puberty and especially children
under the age of ten are exposed mostly to physical negligence (Küpeli et al.,
2003; Clement et al., 2016). On the other hand, for sexual abuse, it is mentioned
that it increases for boys before the age of 10 while for girls; it increases after
the age of 10. The relationship between age group and gender can be explained
by the fact that young girls are protected more by their families compared to
boys and as the age group increases, the boys tend less to talk about abuse due
to social labels (Goldman and Padaychi, 1997; İmren et al., 2013).
As for the profile of the abusers, in parallel to this study, various literature
findings suggest that these actions are mostly done by parents and familiar
people. It is expressed that physical abuse is mostly pursued by fathers (Koç et
al., 2012) and sexual abuse is carried out mostly by people who are familiar to
the child from his own environment (Olafson, 2011; Çöpür et al., 2012). In their
study, Beyazıt and Bütün Ayhan (2015) examined the scientific studies on
sexual child abuse cases in Turkey and found that, out of the 3144 cases of
sexual abuse, 97.34% of the abusers were men while 48.68% were done by a
familiar individual. When the risk factors for abusers from both within the
family and outside the family, among various findings from the literature;
individuals who abuse children are found to be especially alcohol and drug
users (Demir, 2008; Tülü, 2010; Bilginer et al., 2013); they also suffer from
depression, antisocial personality disorder and similar mental illnesses (Doğan,
2009; Özbay, 2010; Netland and Miner, 2012).
About the frequent media exposure of child abuse cases, the participants
stated that the number of cases increased compared to the past, they cases were
always existent but became more visible due to media exposure and increased
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awareness of the families and the society. Doğrucan and Yıldırım (2011) found
in their study that 27.5% of the news regarding children in daily papers is about
child abuse; while emotional abuse was the lowest mentioned in these news,
sexual abuse had the rate higher than the total of all other types of abuse and
sexual abuse news attracted more attention from the society. It is believed that
the way such news are reported is a reflection of relevant social
representations; and it would be an important step in the societal solution of
the problem to deal with the actions reported in the news in an unbiased
manner away from prejudices. The provoking news that are reported especially
about sexual abuse can result in more harm for the children and their families,
trigger lynch attempts and violence against the perpetrator (Beyazıt and Bütün
Ayhan, 2016).
The frequency of responses involving heavy penalty, death sentence and
castration are worth noticing among the responses of the participants. As for
how children’s awareness can be increased on child abuse; it is seen that the
social representations concentrate on education the families and children. It is
a highly debated topic to prevent child abuse and whether the legal restrictions
are sufficient in protecting children. However, it is thought that the answers
mostly include feelings of violence and revenge and this prevents the discussion
of effective and realistic solution suggestions. The method that is widely known
as “chemical castration” is discussed frequently as a preventive measure against
child abuse. It is expressed that, in some societies, sexual abusers must be
treated and the main purpose of this treatment is to prevent the action before it
actually starts and avoid a repetition of the action (Şahin 2002; Pala et al., 2011).
There are two man treatment methods: psychotherapy and medication. In
medication-based therapies, anti-hydrogen hormone treatment is
implemented. The impacts of these medications stop immediately after the
patient stops taking them. However, there are on-going debates regarding the
effectiveness and ethical aspect of such treatments. It is stated that combining
pharmacological and behavioural therapy with legal and clinical observation is
the best method to reduce the risk of repeating the action (Polat, 2017; Erdoğan,
2010). It is also mentioned that psychological interference, especially,
strengthens the communication between family and child, reduces the stress on
the families and decrease parents’ risk of child abuse (Berube et al., 2014).
Finkelhor (2009) also states underlines that, in addition to treatment initiatives,
many countries have also acknowledged the strategy of keeping abusers under
control as an effective method. It is suggested that practices such as keeping a
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record of abuse perpetrators, continuously checking their places of living,
putting warning signs around where they live, informing the public on who the
abusers are, informing employers on their background of abuse in job
applications, longer jail time are common in Western countries but that such
practices obstruct abusers rehabilitation efforts and their adaptation into
society.
In addition to strategies against abusers, it is also important to teach
children how to notice dangerous situations and what they need to do in such
cases in order to prevent child abuse. However, such as education for children
and teenagers should not be complex or difficult to understand, as well as
avoiding to create any feeling of anxiety or blaming for the child (Polat, 2017).
It is reported that, in developed countries, starting from early ages, children and
teenagers are taught how to be aware, conscious and equipped against sexual
abuse through educative, school-based skills training courses under different
names (such as “Good Touching Bad Touching”, “Underwear Rule”) (Çeçen,
2007; Kır, 2013). In addition to protecting the child through education, it is also
significant to effectively implement practices such as punishing the person who
abused or neglected the child, removal of parental rights if the abuser is within
the family, protection through medical and social services to avoid the
repetition of the action and its effects (Karakoç, 2009; Kaynak, 2014).
The findings of this study are believed to shed a light on society’s
approach towards child abuse. The problem of child abuse is a current topic
within the context of North Cyprus. However, abuse actions are not revealed;
effective preventive measure cannot be discussed adequately due to a variety of
reasons: not being able to discuss the issue without any prejudice, some
dimensions of it still being a taboo, traditional understanding of morality,
experts not having sufficient information about the topic, bureaucratic and legal
processes experiences after the abuse, labelling of victim families, and anxiety
of isolation. It is believed that there is a need for a modern social approach
which prioritizes the wellbeing of the child regarding the issue at hand.
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APPENDIX A
Free associations question
1- Please tell us the first thing that comes to your mind when we say child
abuse.
Interview questions
2- Who (which children) do you think are exposed to abuse?
3- According to you, what are the characteristics of child abusers?
4- In your opinion, what can be done to reduce child abuse?
5-What do you think about the child abuse cases reflected on the media in
recent years?
6- How do you think children’s awareness can be increased on abuse?
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E - Güzel Sanatlar

Klasik Müzik Eşliğinde
Çağdaş Desen Performansı

Arş. Görv. Dr. Fatih BİNGÖL
Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mehtap BİNGÖL
Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi

ÖZET: Desen, gözle görülen dünyanın ve hayal gücünün çizgi yoluyla bir
zemin üzerine aktarımıdır. Desen, tarihin bir belgesi niteliği taşıyarak,
uygarlıklara ait yaşam ve düşünme biçimlerini ortaya koyar. Günümüzde
desen, plastik sanatların temelini oluşturmasının yanı sıra tek başına
ayrıcalıklı bir sanat biçimidir. Çağdaş desen uygulamaları, güncel sanat
dinamiklerinin içerisinde yerini almaktadır. Çalışmada, desen güncel sanat
bağlamında değerlendirilmiş ve disiplinlerarası bir yaklaşımla müzik sanatı ile
birleştirilerek yeni bir bütünlüğe kavuşturulmuştur. Bu anlayışla çalışan Tony
Orrico, Heather Hansen gibi sanatçılar, kavramsal desenleri ile özgün
performanslar gerçekleştirirlerken, aynı zamanda vücutlarını bir nesne ve bir
rota olarak kullanarak oldukça etkili kareografilerde sergilemektedirler.
Çalışmada, desen, güncel bir sanat disiplini olarak ele alınmaktadır.
Çağdaş desen çalışmalarında dans, heykel, resim, müzik gibi oldukça çeşitli
sanat dallarının bir arada kullanımı dikkat çekmektedir. Bu anlamda çalışma,
desen eğitimi sürecinde klasik müzik eşliğinde gerçekleştirilen özgün
uygulama olanaklarını ortaya koymaktadır. Uygulama, gönüllü olarak katılan
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1.
sınıf ve Resim Bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Fransız besteci Erik Satie’nin müziği eşliğinde öğrenciler, büyük boyutlardaki
derici kağıtları üzerinde vücutlarını da çalışmanın bir parçası olarak
kullanarak performanslarını tamamlamışlardır. Çalışmada, performansı
seyretmek için gelen güzel sanatlar fakültesi öğrencileri, öğretim elemanları
ve dışarıdan da katılımın olduğu çok sayıda izleyici ile buluşmuş olan bu
projenin, izleyicilere ve performansta yer alan öğrencilere katkıları ortaya
koyulmaktadır. Ayrıca çalışmada, disiplinlerarası desen anlayışının önemine
vurgu yapılmakta ve desen eğitimindeki etkisi üzerine değerlendirmelere yer
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Desen, Desen Eğitimi, Klasik Müzik,
Performans Sanatı.

Fatih BİNGÖL – Mehtap BİNGÖL

Contemporary Drawing Performance in Classical Music
Accompaniment
SUMMARY:
The drawing is the transfer of the visible world and your imagination to
the background through a line. The drawing is a document of history, revealing
the civilizations' life and ways of thinking. Today, design can be considered the
foundation of plastic arts, as well as a form of art that is privileged to be on its
own. Contemporary drawing practices can be observed in the creation of
contemporary art works. In this study, the drawing was treated in the context
of contemporary with an interdisciplinary approach. Artists such as Tony
Orrico and Heather Hansen, who work with this understanding, perform their
original performances with their conceptual designs while at the same time
exhibiting their bodies in highly effective chareographies using as an object
and a route.
In the study, the drawing is considered as a contemporary art discipline.
It is noteworthy that the use of a wide variety of art branches such as dance,
sculpture, painting, music in contemporary drawing studies. In this sense, the
study reveals the original application possibilities realized in classical music
accompaniment during drawing education. The study was carried out by
junior students enrolled in the Painting Department of the Department of
Visual Communication Design, Faculty of Fine Arts, Gazi University. As the
musical background French composer Erik Satie’s music was used. In the study
the students performed their drawings on large paper papers by using their
bodies. The project was open to an audience who consisted of the
department’s faculty and the students. With this study we also aimed to draw
attention to an interdisciplinary approach to drawing practices.
Key Words: Contemporary Drawing, Drawing Education, Classical
Music, Performance Art.

Giriş
1960’lı yıllarda ortaya çıkan Performans sanatı ile birlikte beden, sanatsal
ifade araçlarından biri olarak gündeme gelmiştir. Pollock, tuval üzerinde boyları
akıtarak, beden hareketleri ile görsel bir performans sergilerken, Fransız yeni
gerçekçi ressam Yves Klein, bedenleri boyalı figürleri tuval yüzeyinde hareket
ettirerek zeminde izdüşümlerin oluşmasına olanak sağlamış ve canlı baskılar
elde etmiştir.
Yugoslav sanatçı Marina Abramovic, bedeni aracılığıyla gerçekleştirdiği
sergilerinde zaman ve sessizlikten yararlanarak izleyicilerin de sanatçının
bedenine müdahale edebildiği pek çok performans gerçekleştirmiştir (Wilson,
2015: 14,15). Sanatçılar, performansları ile ekonomik sistemlere karşı
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tepkilerini ya da duygusal dışavurumlarını izleyiciye sergileyebilirler.
“Performans, içerisinde bir amaç, hikaye, etkileşim, performansı gerçekleştiren
kişi veya kişileri barındıran ve bu kişilerin haricinde izleyiciye ihtiyaç duyulan
bir eylem, bir süreçtir” (Martinez ve Demiral, 2014: 182) Bu alanda gerçekleşen
süreçte, izleyici, sanatçı, sanatçının bedeni ve malzeme bütünleşik bir ilişki
içerisindedir. O anda izleyici sanatçının hareketlerini ve çevresindeki diğer
uyaranları tümüyle algılayıp yeni yorumlara ve duygu durumlarına
sürüklenebilir.
Sanatçılar performanslarını gerçekleştirirlerken sanatın farklı
disiplinlerini bir arada kullanarak ifade olanaklarını zenginleştirmektedirler.
Bu uygulamalar, resim, heykel, seramik gibi sanat alanlarının sınırlarını
genişlettiği gibi aynı zamanda sanatın tanımına yeni yaklaşım önerileri
getirmiştir. “Sanat, toplum ve kültürün birbiri içinde aşkınlaşarak eriyen hatta
zaman içinde evrimleşen bir biçim olarak karşımıza çıkmaktadır” (Çevik, 2015:
92). Bir mimari yapı ile bütünleşen bir heykel çalışması, birlikte yeni bir anlama
bürünürler. Altunöz, Mimarinin Efendi ve Köleleri: Gargoyle Heykeller” adlı
çalışmasında mimari ile bir bütüne dönüşen heykellerin plastik bir öğe
olmasının yanı sıra sosyo-kültürel alanın oluşumundaki etkin rolünden
bahsederek, izleyici ile buluşan görselin gerçek hayattan alıntılarla önemli
mesajlar ilettiğini vurgulamaktadır (Altunöz, 2012: 36). Güncel sanat
uygulamaları; beden, boya, bilgisayar, tuval gibi birçok öğeyi bünyesinde
barındıran, kavramları farklı disiplinlerle buluşturan yenilikçi ifade
biçimleridir. Oluşan bu birlikteliklerdeki yeni biçimler izleyiciye çok çeşitli
mesajlar iletirken, izleyicinin de dahil olduğu kendi içinde dönüşebilen bir süreç
olma özelliği de gösterebilir. Çevik, Jale Yılmabaşar’ın seramik duvar
çalışmalarındaki polikrom renk düzeni ve figürlerin istifinin, izleyicide seramik
pano yerine bir tuvale bakıyormuş izlenimi uyandırdığını belirtmektedir (Çevik,
2010: 43). Bu açıdan bakıldığında sanatlar arasında bütünleşik bir
yapılanmanın olduğu dikkat çekmektedir. Bu bağlamda çalışma, müzik sanatı ile
deseni bir araya getirerek güncel bir yaklaşım olma özelliği gösterir. 19. yy.’dan
bu yana müzik-resim birlikteliği ve bu sanat dallarının birbirlerine olan etkileri,
müzisyenler ve ressamlar tarafından kullanılmış ve eserlerine yansımıştır.
Çocukluğunda hem piyano hem de viyolonsel çalan Kandinsky, müziği
resmetmiştir. Armoniler ve ani çıkışları ile renkle kompozisyonlar yaratan
sanatçı, müziği renkle yorumlamıştır (Önsöz: Sadler; Kandinsky, 2005: 9,26).
“Güçlü bir senfonik kompozisyon tadına sahip karmaşık ritmik kompozisyon,
geçmişe ait sayısız resimde ve tahta baskısında görülmektedir. Eski Alman
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ustaların, İranlıların, Japonların eserlerinden, Rus ikonalarından ve
benzerlerinden bahsedilebilir. Bu eserlerin neredeyse tümünde, senfonik
kompozisyon, melodik olanla içiçe geçmiş değildir. Bu, temelde, hareketsizlik ve
dengede bulunan bir kompozisyon olduğu anlamına gelir. Zihin, anında Mozart
ve Beethoven’ın koral kompozisyonlarını düşünür. Tüm bu eserler, gotik bir
katedralin görkemli ve muazzam mimarisine sahiptirler ve geçiş dönemine
aittirler” (Kandinsky, 2005: 138,139).
Müzik ve resim birlikteliğini yaşamının ve sanatının bir parçası haline
getiren Kandinsky, eserlerini senfonik kompozisyonlar olarak değerlendirip,
açıklamalarını müziksel dil aracılığıyla aktarmayı tercih etmiştir. Skinner
Releasing (Serbest Bırakma/Salıverme) tekniği esnasında hareket ve hayal
gücünü serbest bırakırken yayılan enerjiye dayalı “Disiplinlerarası Geçirgenlik”
konulu eser çalışmasında, dansa ek olarak resim, müzik, edebiyat, mimarlık
disiplinleri bir arada kullanılarak bir eser yaratım zinciri oluşturulmuş ve bu
farklı ifade biçimlerinin nasıl dönüşüp, çeşitlendiği gözlenmiştir (Yüksel, 2016:
1). Desen eğitimi sürecinde, klasik müzik eşliğinde gerçekleştirilen çalışma,
bedeni, müziği ve çizim sanatını bir araya getiren bir çağdaş sanat
performansıdır. Çağdaş desen performansı, sanat ve tasarım öğrencilerinin
farklı sanat dallarının birlikte kullanımını teşvik eden bir rol üstlenip,
öğrencilerin disiplinlerarası çalışmayı öğrenmelerini sağlar.
Desen Eğitimi ve Çağdaş Desen
Desen eğitiminde öncelikle, öğrencinin temsili çizime ulaşabilmesi için
gördüklerini herhangi bir zemin üzerine üç boyutlu olarak yansıtabilmesi
amaçlanmaktadır. “Temsil, canlı ya da cansız bir varlık, bir durum, bir nesne, bir
duygu, bir sezgi, bir olgu ya da bir düşüncenin (ki bunların hepsi bir
gerçekliktir) yerine geçebilecek ve o gerçekliği göreceli de olsa en iyi
aktarabilen bir aracı durumundadır” (Alp, 2013: 43). Çizimleri ile gerçekliği en
başarılı şekilde aktarabilmeyi başaran öğrencilerin bu aşamadan sonra
gerçekleştirecekleri imgesel çizimlerini kuvvetlendirmek ve duygu,
düşüncelerini çizgi güçlerini kullanarak yansıtmak olacaktır. Bu aşamadaki
kritik nokta o güne kadar edinilen sanatsal bilgi birikimlerini, sanatsal özgün bir
yorum ile ortaya koyabilmektir.
Çağdaş desen formlarına bakıldığında desenin kapsamının bir noktanın
hareketinden başlayarak galeri duvarları boyunca sürdürülmesi ya da bir
dansçının sahnedeki hareketlerinin dinamik çizgiler oluşturmasına kadar
genişlediği anlaşılmaktadır (Türkmenoğlu, 2011: 42). 20. yy.’da soyut sanat,
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dada, soyut dışavurumculuk, kavramsal sanat ve devamında süregelen yeni
sanat olayları ile birlikte nesneden uzaklaşıp sanatçının içsel dünyasına,
kavramlara ve yeni tanımlara doğru yol alan postmodern sanat anlayışında, özel
olarak desen de yeni bir boyuta taşınmıştır. Desen, artık bir heykel ya da resim
çalışması için önceden gerçekleştirilen hazırlık tasarımı değil, kendi başına ayrı
bir sanat biçimi, bir kavrayış ve düşünme biçimidir. Her yeni çağ kendine özgü
sanat biçimleri meydana getirmiştir. Sanatçıların içsel yaşantıları sanatlarını
belirledikleri gibi çağın sanat anlayışları da izleyicilerin algılarını zorlayarak
onları geçmiş beklentilerinden uzaklaştırıp yeni kavramlara ve yeni bakış
açılarına doğru sürüklemektedir. Hareketli çizimleri ile yeni ifade olanakları
sunan Sara Schneckloth, Tony Orrico, Heather Hansen gibi sanatçılar çağdaş
desen çalışmalarında çizme ve görme alanlarına bedenlerini de katarak,
bütünüyle kendi varlıklarını sanatsal bir anlatımla sorgulamaktadırlar.
Schneckloth, 2009 yılından bu yana ABD ve İngiltere’deki üniversitelerde,
grupları neredeyse 200 kişiye ulaşan katılımcıların işbirliği ile bedensel
harekete dayalı ve grafiksel tasarımların ve işaretlemelerin de yer alabileceği
büyük ölçekli uygulamalar gerçekleştirmiştir (Url 1). Sara Schneckloth, deseni
hayal gücü, bilim ve bedenin hareketi ile birleştirip, geçmiş-gelecek, kişisel
bellek-toplumsal bellek gibi kavramları sorgulatan bir sanatsal yaklaşım
önermektedir.
Schneckloth, ayrıca bireysel çizimlerinde; mürekkep, kömür kalem, grafit,
suluboya, balmumu gibi birbirinden farklı malzemeleri kullanarak, yaşadığı
fiziki ortamı, dokunduğu zeminleri, canlı ve doğal sistemleri harekete
geçirdiğini hissetmekte ve hissettirmektedir. Kendi fiziksel hareketleri ile
organik sistemler arasındaki bağı araştıran sanatçı, sanat ile bilimi biraraya
getiren bütünsel bir yapılanmadan da bahseder. Schneckloth, deseni bir çizim
eylemine dönüştürür. Geçmiş, gelecek, farkındalık ve varoluş ile ilgili yaşamın
çok yönlü algı biçimlerini, zihin ve beden birlikteliğinde bir görme eylemi olarak
izleyicilere sunmaktadır. Hareketli çizimlerinde, insan belleğinin vücudun
tarihini nasıl sakladığı ve bu tarihin somutlaşmış işaretlerde eyleme dönüşmüş
halinin nasıl olacağı konusunu araştıran sanatçı, desenin disiplinlerarası bir
sorgulama alanı olarak nasıl işlenebileceğini keşfetmektedir. Bu anlamda,
hareketli çizim yoluyla estetik algının hareket ve duyusal katılımla birlikte
bireyden topluma ulaşabilme inancını taşır. Schneckloth’a göre, bir çizimin
hareketi vücuttan yüzeye, yüzeyden tekrar vücuda dönerken kişisel bellek
paylaşılan bir kamu deneyimine doğru yapılanır. Bu görsel imgeyi, hareketli
somatik güce taşıyan bir meydan okumadır (Url 2).
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Resim 1

Resim 2

Resim 1-2: Sara Schneckloth’un işbirlikli çalışmalarından örnek (Url 3)
Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 3-4-5: Sara Schneckloth’un işbirlikli çalışmalarından örnek (Url
1).
Postmodern yaklaşımda hareketli çizim kavramsallaşmış ve performans
sanatında bedene ilişkin deneyimler desen ile ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla
desen, soyut dışavurumcular, minimalistler ve kavramsal sanatçılar arasında
bir süreç sanatı olarak değerlendirilmiş ve sanatın nasıl gerçekleştirilmesi
gerektiğini öneren düşünsel yönü, süreci ve sonucu ile tümüyle sanatın
kendisinde bir yapı olarak kabul edilmiştir (Türkmenoğlu, 2011: 47).
Doğadaki malzemeleri keserek ya da yontarak şekillendiren Andy
Goldsworthy’nin kullandığı ağaç dalları, dikenler veya otlar birer desen
formlarıdır. Doğanın kendisinden yararlanarak gerçekleştirdiği çoğu zaman
geçici fakat fotoğraflarla kalıcılığa yol alan enstalasyonlarında çizginin doğasını
sorgulatırken, ortaya çıkan görseller sanatçının el izi ile doğanın varlığını
bütünleştirir. Doğa ile bedenimiz arasında yeni bağlantılar oluşturmamıza
olanak sağlar.
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Resim 6

Resim 7

Resim 6: Andy Goldsworthy, Ağacın Bağırsaklarında (En las entranas del
arbol), 2007-2008. Kristal Saray, Pargue del Retiro, Madrid, İspanya. Ulusal
Reina Sofia Sanat Müzesi tarafından düzenlenmiştir. Fotoğraf: Raul Lorenzo, N.
Y. Lelong Galerie’nin izniyle (Barrett, 2015: 129).
Resim
7:
Andy
Goldsworthy,
Woven-Branch-Circular-ArchDumfrieshire, 1986. (Url 4)
Heather Hansen, büyük boyutlu kağıtlar üzerinde dans ederek kömür
malzemeyle desenler oluşturur. İzleyiciler için bir gösteriye dönüşen çizimleri,
onun etkili performanslarını kalıcı kılan dinamik, kendi içinde oldukça uyumlu
ve aynı zamanda dikkat çekicidir. Sahne tasarımı ve performans tekniklerini
kapsayan bir Japon dans formu olan Butoh dansı alanlarında eğitim gören
Amerikalı sanatçı, pek çok ülkede grup ya da kişisel olarak performanslar
gerçekleştirmiştir.
Hansen, müziğin ritmi ile bütünleşen hareketlerini sürekli görünür
kılmak için kinetik çizim adını verdiği performasları ile eserlerini oluşturmaya
başlamıştır. Eserlerinde simetri dikkat çekmektedir. Besteci ve bilgisayar
programcısı olan Peter Leonard, Hansen dans ederken onun üzerine sensörler
yerleştirmiştir. Bu sensörler sayesinde hareketlerin melodik karşılığı kayıt
altına alınmış ve böylece Hansen’in hareketleri müzikal bir enstrümana
dönüşmeye başlamıştır (Çelikkol, 2016; Url 5).
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Resim 8

Resim 9

Resim 10

Resim 8-9-10: Fotoğraf: Justin Sullivan Url 6).
Tony Orrico’nun performanslarında, izleyici onun eylemleri ile kağıt
yüzeyindeki vücudun grafiğine dönüşen bir desen süreci ile karşılaşır. Sürekli
yinelenen eylemleri, yaşam döngüleri, enerjisel akışlar ve tamamlayıcı zıtlıklar
üzerindeki güçlü yansımalar haline gelir. Tükenmeye neden olan tekrarlar, eş
zamanlı olarak yaşam ve ölüm hakkında derin metaforlar haline gelir.
Çizimlerinde bir zamanlar “bedenin” bulunduğu maddi izler, vücut ve malzeme
arasındaki çarpıcı görsel bağı korurken, aynı zamanda sanatın nesnesi için
performatif bir eylemle ilgili estetik bir özerkliği de ortaya koymaktadır (Url 7).
Resim 11

Resim 12

Resim 11: Fotoğraf: Michael Hart, Tony Orrico, 8 circles (Url 8). Resim
12: Fotoğraf: Michael Hart, Tony Orrico, unison symmetry standing, (Url 8).
Yves Klein (1928-62), 1960 yılından başlayarak izleyici önünde bir dizi
performans gerçekleştirmiştir. Maviye bulanmış çıplak modelleri kendi
bestelediği tek notalık “Monoton Senfoni”de tuvaller üzerinde dans ettirerek
resim yapmıştır. Bu seriye Antropometri adını veren Klein, boyalı vücutların
izlerini kağıda aktarmıştır. Kendisi aynı zamanda bir caz müzisyeni de olan
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Klein, tek renklilik etkisini monoton senfonide de gerçekleştirmeyi denemiştir.
Senfoni de 20 dakika boyunca tek nota çalınmış, sonraki 20 dakika boyunca ise
sessizlik hakim olmuştur (Antmen, 2017: 224; Url 9).
Resim 13

Resim 14

Resim 13: Yves Klein, Prenses Helena, 1960 (Url 9). Resim 14: (Url 10).
Klasik Batı Müziğinde Modern Dönem ve Eric Satie
Klasik Batı Müziğinde modern dönem 1900 ile sonrasını kapsamaktadır.
20. yy’da diğer sanat dallarında olduğu gibi müzikte de her türlü sınırlama
kalkmış, izm’lerden ziyade bireysel bir klasik müzik anlayışı varlığını
göstermiştir. 1917 yılında Duchamp, bir sergiye “Richard Mutt” imzalı bir
pisuar gönderir. Duchamp, burada gündelik sıradan bir nesneye bir sanat eseri
olarak bakılmasını önermiştir. Joseph Kosuth 1965 tarihli “Bir ve Üç
Sandalye” adlı yapıtında sandalyenin fotoğrafı, sandalyenin kendisini ve
sözcük olarak sandalye kelimesini yerleştirerek sanatın kavramlar, nesneler
ve sanatsal anlatım biçimleri arasındaki ilişkileri, algılama biçimlerini
sorgular. 1913 yılında Luigi Russolo, “gürültü müziği” olarak tanımlanan
performanslarında trenlerin, motorların, kalabalığın seslerini andıran çeşitli
aletler tasarlamış ve müzikte çığır açan ses performansları belli bir kurala ya
da geleneğe bağlı olmayışı gündeme getirmiştir (Antmen, 2017).
Yeni müzik romantizmin temsil ettiği herşeye bir başkaldırı
niteliğindedir. Bu müzik türünde herhangi bir kalıp bulunmamaktadır. Bu
başkaldırı eser isimlerinde de kendini gösterir; Erik Satie’nin “Like a
nightingale that has a toothache” ile Trois Morceaux’ un “Three pieces in the
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form of a pear” örnek verilebilir. Bu dönemde müzikte, Debussy, Ravel,
Schönberg, Mahler, Stravinski, Carl Orff, Bela Bartok, Eric Satie, Prokofiev,
Şostakoviç ile Gershwin gibi besteciler müziğin kurallarını değiştirip,
eserlerini adeta görselleştirmişlerdir (Url 11).
Klasik müzik bestecilerinden Fransız besteci Eric Satie (1866-1925),
klasik batı müziğinin modern dönem bestecileri listesinde yer almaktadır.
1890 yılında tanışan Satie ve Claude Debussy, Wagner’in etkisi altındaki
müziğin değişmesi gerektiğini düşünmekteydiler. Satie ve Debussy müziğe
yeni ifadeler katıyorlardı. Eric Satie, sade müziği ve eserlerine verdiği farklı
isimlerle (Kavruk Embriyolar, Saçma Sapan Prelütler, Armut Biçiminde Üç
Parça) 19. yy.’ın müziğinde fark yaratan bir kimlik olmuştur. Satie, müziğinde
Tonal harmoninin en sade haline dönmüş, adeta makineler çağına bir tepki
olarak insan ruhunun durumunu basit melodiler ve ritimler aracılığıyla ortaya
koyuyordu. Satie’nin eserlerinden biri olan Gymnopedies’lerde notaları
piyanistin içinden geldiği gibi belirlemesine yol açacak tanımlamalar
kullanmıştır. Bu sebeple de günümüzde minimalizm akımının öncüsü olarak
kabul edilmektedir. Satie’den en çok etkilenen müzisyenlerden biri John Cage
olmuştur.1895’te, 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir
motiften oluşan Vexations’ı besteledi. Cage, 1963 yılında bu eserin ilk
performansını on adet 2 saatlik nöbetlerle çalan piyanistin katkılarıyla
gerçekleştirmiştir (Url 12; Url 13; Url 14; Url 15).
Diaghilev organizasyonu her zaman Ballet Russes için sahne ve kostüm
tasarımlarında Salvador Dali, Marc Chagall, Andre Derain, Joan Miro gibi en
iyilerle çalışmayı tercih etmiştir 1917 yılında, Sergei Diaghilev’in prestijli dans
şirketi Ballet Russes tarafından sahnelenecek olan Parade (Geçit Töreni)
balesini yazan Jean Cocteau, arkadaşı Satie’den balenin müziğini
bestelemesini istemiştir. Bu balenin sahne ve kostüm tasarımını Pablo Picasso
yapmıştır. Bir ressam ve bir müzisyen işbirliği ile gerçekleşen bu unutulmaz
balenin müziklerinde Satie daktilo, siren, uçak motoru ve sis düdüğü gibi
sesleri kullanarak müzikte yeni bir girişimde bulunmuştur. Parade için
gerçekleştirdiği kostüm tasarımlarında Picasso kübist tarzını ön plana
çıkarmıştır. Satie’nin müziği John Cage’e ilham verdiği kadar modern Fransız
kompozitörlerinin çoğunu etkisi altına almıştır. Satie’nin müzik anlayışını en
iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Socrates adlı
senfonik dramadır (Url 12; Url 13; Url 14; Url 15).
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Resim 15

Resim 15: Picasso tarafından çizilen Eric Satie Deseni (Url 16).
Picasso’nun Erik Satie ve Igor Stravinsky’nin portre çizimlerinin, David
Hockey'in 1970 ve 1980'lerdeki birçok çalışmasına benzetildiği
söylenmektedir. Picasso, yakın arkadaşı olan Satie’nin deseninde, iyice
düşünülmüş tek çizgileri kullanarak sade bir anlatımla hacim duygusunu
aktarabilmiştir (Url 16). Picasso’nun kübizmle çevresini farklı bir bakış açısı ile
gözlemleme becerisi ile arkadaşı Satie’nin farklı müzik yorumları arasındaki
ilişki, sanatı algılama biçimlerindeki benzerlikleri gözler önüne serer. Her ikisi
de bilinen ve kabul görmüş sanatsal anlatım biçimleri yerine yeni ve özgün ifade
arayışlarına yönelmişlerdir. Çalışmada Eric Satie’nin müziğinin tercih
edilmesinin sebebi, hem desen performansının hem de Satie’nin müziğinin
yeniyi ve özgün olanı öneren bir anlayışta gerçekleşmiş olmalarıdır.
Klasik Müzik Eşliğinde Çağdaş Desen Performansı
Performans, gönüllü olarak katılan Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1. sınıf ve Resim Bölümü 3. sınıf
öğrencileri olan Sümeyye Yıldız, Gülşah Bilge, Bağdat Demircioğlu, Zişan
Özdemir, Ulaş Karacan, Esra Alpin Alkan, Berfim Burcu Cengiz, Ali Oğulcan
Korkmaz, Erol Yıkarbaba, Bengisu Takış, Tuğba Öztürk, Çiğdem Çavuş
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tarafından gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, öncelikle 1 m. boyutunda otoportre
çalışması yapmışlardır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin kendi yüzlerindeki
detaylara odaklanarak, performansta bedenlerini devreye sokarlarken kendi
vücutlarına dair izlerin farkında olmalarına olanak tanımaktır. Otoportre
çalışmaları oldukça başarılı bir biçimde tamamlandıktan sonra öğrencilerle
birlikte farklı ülkelerde çağdaş desen uygulamaları gerçekleştiren sanatçıların
hareketli görüntüleri izlenmiş, güncel sanat olayları ve desenin de güncel sanat
etkinlikleri arasında yer alabileceği konusu üzerinde tartışmalar ve
değerlendirmeler yapılmıştır.
Resim 16
Resim 17
Resim 18

Resim 16: Öğrenci Çalışması, Esra Alpin Alkan, Oto Portre Resim 17:
Öğrenci Çalışması, Bağdat Demircioğlu, Oto Portre Resim 18: Öğrenci
Çalışması, Ali Oğulcan Korkmaz, Oto Portre
Resim 19

Resim 20

Resim 21

Resim 19: Öğrenci Çalışması, Bengisu Takış, Oto Portre Resim 20:
Öğrenci Çalışması, Berfim Burcu Cengiz, Oto Portre Resim 21: Öğrenci
Çalışması, Çiğdem Çavuş, Oto Portre
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Resim 22

Resim 23

Resim 24

Resim 22: Öğrenci Çalışması, Gülşah Bilge, Oto Portre Resim 23: Öğrenci
Çalışması, Erol Yıkarbaba, Oto Portre Resim 24: Öğrenci Çalışması, Tuğba
Öztürk, Oto Portre
Performansın gerçekleşeceği 26 Mayıs 2016 günü öğrenciler,
performanstan önce oldukça heyecanlı bir şekilde etkinlik anını beklemişlerdir.
İlk kez tecrübe edecekleri bu etkinlikte, kağıda müziğin eşliğinde duygularını
aktaracakları gibi aynı zamanda bedenlerinden izlerde bırakacaklardır.
Etkinliğin gerçekleşeceği Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi A Blok
Fuaye alanı, özel ışıklandırmalarla aydınlatılmış, Bose Companion 2 Computer
Speaker ile ses sistemi kurulmuş, drone ile çekim gerçekleştirilmiştir. Fransız
besteci Erik Satie’nin müziği eşliğinde öğrenciler, büyük boyutlardaki derici
kağıtları üzerinde vücutlarını da çalışmanın bir parçası olarak kullanarak
performanslarını tamamlamışlardır.
Klasik Müzik Eşliğinde Gerçekleşen Çağdaş Desen Performansından
Görüntüler
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Sonuç
20. yy., avangard yönelimleri ile sanat teriminin yeni anlamlara
dönüştüğü, dolayısıyla sanatçıların desenlerinde de köklü değişimlerin
yaşandığı bir süreç olmuştur. Çağdaş desen, bir tasarım ya da sanat eserinin
eskizi niteliği dışında bir sanat biçimi ve yeni bir söylem kimliği kazanmıştır. Bu
anlamda sanatçılar, desenleri aracılığıyla dünyaya bakış açılarını yansıtmakta
ve çizgisel biçimleri ile özgün bir içerik sunumu betimlemektedirler. Kandinsky,
çizgileri ile bir müziği tanımlayabilirken, Grosz, siyasi söylemlerini desenlerine
aktarmıştır. Kathe Kollwitz, 1. Dünya savaşının getirdiği sınıf mücadelesi
sorunlarını ve dünyada kadın olma durumu ile ilgili yargıları desenlerine etkili
bir biçimde yansıtmıştır. Günümüzde Orrico, Hansen gibi sanatçılar ise
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bedenlerinden aktardıkları enerjileri kağıt yüzeyine aktarmakta ve izleyici ile
tamamlanan performanslarında çizimleri ile bir ilişkiler ağı oluşturmaktadırlar.
Güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinde uygulanan desen programlarında
desen tarihinin gelişim ve değişim süreçlerine yer verilmelidir. Disiplinlerarası
sanat çalışmaları ders sürecinde öğrencilerle birlikte değerlendirilmelidir.
Öğrenciler farklı sanat alanları ile ilişkili projelere yönlendirilirse, çeşitli, yeni
ve özgün ifade olanakları elde edebilirler. Bu doğrultuda klasik müzik eşliğinde
gerçekleştirilen bir çağdaş desen performansı sonucunda heyecanlı ve özgün
desenlere ulaşılmıştır.
Performans öncesinde öğrencilerle Klasik Batı müziği dönemlerinden
modern dönem konusu incelenmiş, özellikle performans müziği olarak seçilen
Eric Satie’nin müzik anlayışı konusunda detaylı değerlendirmeler yapılmıştır.
Satie’nin çağdaşları içerisindeki yenilikçi kişiliği ve güncel sanat anlayışını
değiştiren müziksel yaklaşımı performans müziği olarak seçilmesinin en önemli
etkenlerindendir. Satie’nin özgün müzik anlayışı, kavramsal sanat, performans
sanatı ile ilişkili olup, bu doğrultuda çağdaş desen yaklaşımları ile olan
bağlantısı öğrencilerin desenlerinde heyecanlı bir ifade biçimine dönüşmüştür.
Çağdaş desen performansı, bütünleşik bir anlayışla özgün yeni formların
oluşturulduğu bir içerik sunmaktadır. Bu anlamda güzel sanatlar eğitimi
programlarında farklı sanat alanlarının bir arada kullanılması ile
gerçekleştirilecek uygulamalar sonucunda, öğrencilerin güncel sanat olaylarına
farkındalıkları artacak ve uluslararası platformda gerçekleşen sanat sergileri ve
projelerine karşı bakış açıları derinlik kazanacaktır.
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ÖZET: Türkiye'de geleneksel müziklerin öğretiminde ve kuşaklararası
aktarımında usta-çırak ilişkisinin (meşk usülü) etkin rol oynadığı
bilinmektedir. Müzik eğitimi mesleki boyutuyla güzel sanatlar liseleri,
konservatuarlar, eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültelerinde
sürdürülmektedir. Mesleki müzik eğitimi süreci bireylerin müziğin belirli
alanlarında odaklanarak uzmanlaşmalarını, diğer sosyal bilimlerle müziği
ilişkilendirerek çok boyutlu müzik kültürü edinmelerini, eğitimin diğer
boyutlarında müzik eğitimini kullanabilmelerini, ulusal müzik kültürünün
bilimsel kimlik kazanarak sürdürülmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu
çalışmada Kırşehir’de halk müziği geleneğini sürdüren müzisyenlerin mesleki
müzik eğitimlerini sürdürdükleri güzel sanatlar liseleri, eğitim fakülteleri,
güzel sanatlar fakülteleri ve devlet konservatuarlarında aldıkları eğitim ile
ilgili görüşleri, beklentileri ve geleneksel olarak sürdürdükleri ses ve saz
icraları üzerinde formal müzik eğitimi müfredatlarının hangi açılardan nasıl
etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Verilerin elde edilebilmesine yönelik
bir görüşme formu oluşturularak öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen
veriler “İçerik Analizi” yöntemiyle çözümlenmiştir. Usta- çırak ilişkisi ile
yetişmiş müzisyenlerin müzik eğitimi veren kurumlarda sürdürülen çalgı
derslerinde yöresel tavırları öğrenme sürecinde, önceden gerçekleştirdikleri
geleneksel icra stilleri ile ilgili alışkanlıklarına bağlı olarak zaman zaman
öğrendiklerini pratiğe aktarma güçlükleri yaşadıkları, bazı öğrencilerin bu
problemlere bağlı olarak alan çalgılarını değiştirerek ,temelden başlayarak
öğrenecekleri yeni bir çalgı seçtikleri, çalgı derslerinde yöresel tavırlara
sadece belirli yörelerin tavırlarının öğretimi boyutuyla yer verildiği, çalgı
derslerinde gerçekleştirilen metodolojik çalışmaların öğrencilerin çalgılarında
teorik ve pratik açılardan kazanımlarının artmasını sağlamakla beraber
çalgının geleneksel icrasıyla ilgili tekniklerini de sürdürmek ve geliştirmek gibi
beklentilerinin olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler : Mesleki Müzik Eğitimi, Türk Halk Müziği
Geleneksel İcraları, Kırşehir Abdalları
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The Effect of Professıonal Musğc Educatğon Process on Tradğtğonal
Music Performances in Turkish Folk Music
(Samples Of Traditional Musicians in Kırşehir)
ABSTRACT: The master-apprentice relationship in the teaching of
traditional musics and intergenerational transmission in Turkey is known to
play a role effectively. Music education is continuing in the faculties of fine arts
schools, conservatories, education faculties and fine arts with professional
dimension. The professional music education process aims to enable
individuals to acquire multidimensional music culture , using music education
in other dimensions of education and continuing to gain theoric identity of
national music. The most prominent features of Turkish folk music are the
local species of playing instruments and voices, as well as oral tradition and
master-apprenticeship. Individuals who have mastered the traditional music
culture in every region and have chosen it as a music profession, realize an
important mission at the point of survival of the music culture which is an
important dimension of national culture. It is possible to say that in the
Turkish music state conservatories, scientific researches and studies for the
acquisition and the survival of the theoretical infrastructure of the traditional
character in saz and sound performances are maintained. The necessity of
many new researches and studies about the dimensions of notation of
traditional music, determination of theoretical dimensions of verbal tradition,
makam-modal naming-classification, common features of instruments form
and theoretical and practical lessons about national and international music in
the context can be expressed. In this study, the opinions and expectations of
the students about the education they have received in the music colleges, fine
arts faculties and state conservatoires, and the formal education curriculum's
on which the traditional music education courses are held tried to determine
how effective it is. An interview form for the acquisition of the data was created
and applied to the students.
Keywords: Professional Music Education, Turkish Folk Music
Traditional Styles, Folk Music Tradition in Kırşehir

Giriş
Türkiye'de geleneksel müziklerin öğretiminde ve kuşaklararası
aktarımında usta-çırak ilişkisinin (meşk usûlü) etkin olarak rol oynadığı
bilinmektedir. Geleneksel müziklerimizin öğretimine yönelik oluşturulmuş
programları uygulayan mesleki müzik eğitimi kurumlarında eğitim sürecinde
gerçekleştirilen öğretme-öğrenme etkinliklerinde de model alarak öğrenme
(gözlem yoluyla öğrenme) türünün öğrenme süreci açısından meşk yöntemiyle
belirli ölçülerde benzerlikler barındırdığını söylemek mümkündür. Uçan (2005)
mesleki müzik eğitimini şöyle tanımlamaktadır: “Mesleki müzik eğitimi, müzik
384

Mesleki Müzik Eğitimi Sürecinin Türk Halk Müziğinde Geleneksel İcralara Etkileri

alanının bütününü, bir kolunu ya da dalını, o bütün, kol ya da dal ile ilgili bir işi
meslek olarak seçen, seçmek isteyen, seçme eğilimi gösteren, seçme olasılığı
bulunan ya da öyle görünen, müziğe belli düzeyde yetenekli kişilere yönelik
olup dalın, işin ya da mesleğin gerektirdiği müziksel davranışları ve birikimi
kazandırmayı amaçlar.1 Mesleki müzik eğitimi programları güzel sanatlar
liseleri, konservatuarlar, eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültelerinde
uygulanmaktadır. Uçan (2005) mesleki müzik eğitimi ilgili olarak şunları da
bildirmektedir: “Müzik eğitimi türlerinden özellikle mesleki müzik eğitimi,
müzik alanını meslek olarak seçen, müziğe belli düzeyde yetenekli kişilere özgü
olan, onu bilgili, bilinçli düzenli-planlı-yöntemli ve kurallı bir şekilde uygulayan
ve öğreten sanatçı, eğitimci, bilimci ve teknolog yetiştirmeye yönelik bir alan
olduğundan ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Mesleki müzik eğitimi çok erken
yaşlarda başlayabilmekle birlikte, ortaöğretimde belirginleşmekte ve
yükseköğretimde profesyonel bir biçim almaktadır.”2 Mesleki müzik eğitimi
süreci, bireylerin müziğin belirli alanlarında odaklanarak uzmanlaşmalarını ve
diğer sosyal bilimlerle müziği ilişkilendirerek çok boyutlu müzik kültürü
edinmelerini sağlamanın yanı sıra bireylere, ulusal müzik kültürünün kuramsal
kimliğinin sağlamlaştırılarak sürdürülmesine yönelik farkındalık kazandırmayı
da hedeflemektedir. Mesleki müzik eğitimi veren kurumların öğretim
programlarında, Türk müziği devlet konservatuarlarının dışında geleneksel
çalma-söyleme biçimleriyle ilgili detaylı çalışmalara yeterince yer verilmediği
bilinmektedir. Tura (1999), çalgı eğitiminin akademik alt yapısının
eksiklikleriyle ilgili olarak şunları ifade etmektedir: “Geleneksel çalgılarımız
standartları saptanmadan, standart üretimlerine geçilmeden, eğitim süreleri
bilimsel ölçütlerle belirlenmeden metotsuz, müfredatsız öğretilmeye
başlanmıştır.3 Geleneksel müziklerin notasyonu, sözlü geleneğin kuramsal
boyutlarıyla saptanması, makamsal- modal isimlendirme-sınıflandırma,
çalgıların formlarında ortak özelliklerin belirlenmesi ve mesleki müzik eğitimi
müfredatlarının içeriğinde ulusal ve uluslararası müziklerle ilgili kuramsal ve
uygulamalı derslere gerektiği ölçüde yer verilmesi boyutlarında birçok yeni
araştırmaya ve çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilebilir. Müzisyenlik
mesleğini geleneksel yöntemlerle öğrenerek mahalli sanatçı olarak sürdüren
1 Ali Uçan (2005). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları. S.32
2 Ali Uçan (2005). Müzik Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Evrensel Müzikevi,s.32-33
3 Yalçın Tura (1999). “Türkiye’de Müzik Eğitiminin Güncelleştirilmesi”, V. İstanbul Türk Müziği
Günleri Türk Müziğinde Eğitim Sempozyumu, (Haz. Göktan Ay), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
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bireyler de, nota okuma-yazma, armoni bilgisi ve uygulaması, Türk müziği
makam, ayak ve usûl bilgisi, müzik eğitimciliği gibi alanlarda profesyonel
anlamda mesleki yeterliliğe ulaşmanın yanı sıra sistemli şekilde çalgı veya ses
icrasında ustalığa yönelik çalışmalar yapmak gibi amaçlarla mesleki müzik
eğitimi veren kurumlarda eğitim süreçlerine dahil olmaktadırlar. Örgün müzik
eğitimin sağladığı kazanımlarla ilgili olarak Küçüköncü (2005) şunları ifade
etmiştir: “Müzik eğitimi, bireyin varolan müziksel yeteneklerini; Yaygın Eğitim
yolu ile, çevre faktörünün katkısıyla elde ettiği ilgi ve beğeni ile birleşen
davranış ve duygularıyla, eğiterek kullanmayı, Örgün Eğitim yolu ile ise, yaygın
eğitimden elde ettiği bilgi, beceri ve davranışlarından da yararlanarak, en üst
düzeyde eğiterek kullanabilmesini öğretir.4Müzisyenlik mesleğini sürdüren
bireylerin, müzik eğitimciliği yapabilmek ya da müzisyenlik yaşantılarında
kendi çabaları ve yaşadıkları deneyimlerle edindikleri müzik ile ilgili
birikimlerini eğitimle daha iyi seviyeye taşıyarak mesleki bir sertifika elde
edebilmek amacıyla mesleki müzik eğitimi almayı istedikleri söylenebilir.
Türk halk müziğinde kullanılan ses dizilerinin (makam-ayak) yanı sıra
çalgı çalmada ve sesi kullanmada her yörede farklı özelliklerin olduğu, yöre
müziklerine karakteristik yapısını kazandıran asıl unsurların da bu farklılıklar
olduğu bilinmektedir. Türk müziği devlet konservatuarlarının Türk Halk Müziği
bölümlerinde, yöresel müzikal özelliklere kuramsal ve uygulamalı derslerin
müfredatlarında yer verildiğini, Güzel Sanatlar Liseleri, Güzel Sanatlar
Fakülteleri ve Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği programlarının
müfredatlarında ise daha genel başlıklar halinde ve derslerde öğrencilere temel
kavramların kazandırılmasını sağlayacak şekilde ders içeriklerinin
yapılandırıldığını söylemek mümkündür. Halk müziği geleneğinden önceden
edindiği müziksel davranışlarla ve yöresel müzik karakterine göre şekillenmiş
pratiklerle müzik eğitimi sürecine dahil olan bireyler, eğitim sürecinde özellikle
uygulamaya yönelik derslerde bazı açılardan öğrenme zorlukları
yaşayabilmektedirler.
Bu çalışmada Kırşehir’de halk müziği geleneğini sürdüren müzisyenlerin
mesleki müzik eğitimlerini sürdürdükleri güzel sanatlar liseleri, eğitim
fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri ve devlet konservatuarlarında aldıkları
eğitim ile ilgili görüşleri, beklentileri ve geleneksel olarak sürdürdükleri ses ve
saz icraları üzerinde, öğrenim gördükleri kurumlarda uygulanan mesleki müzik
eğitimi müfredatlarının hangi açılardan nasıl etkilerinin olduğu belirlenmeye
4 H.Yılmaz Küçüköncü (2005) “Müzik Eğitiminde Kullanımı Bakımından Türk Halk Müziğinde
Çocuk Ezgileri” I. Ulusal Müzik Egitimi Sempozyumu , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
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çalışılmıştır. Bu araştırmanın problem cümlesi “Mesleki müzik eğitimi süreci,
usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş müzisyenlerin sürdürdükleri geleneksel Türk halk
müziği saz ve ses icraları üzerinde hangi açılardan etkili olmaktadır?” olarak
belirlenmiştir.
Aşağıdaki alt problemlerin yanıtlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.
Usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi
süreçlerinde (çalgı ve ses eğitimi derslerinde) geleneksel icra teknikleriyle ilgili
alışkanlıklarına bağlı olarak yaşadıkları teknik güçlükler/kolaylıklar nelerdir ?
Usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi
süreçlerinden önceki ve sonraki çalgı icrası ve sesi kullanma tekniği düzeylerine
yönelik görüşleri nasıldır ?
Usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi
süreçlerinden önceki ve sonraki saz ve sözlü eser repertuarlarına yönelik
görüşleri nelerdir ?
Usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi
süreçlerinde aldıkları çalgı ve ses eğitimi dersleri ile ilgili görüşleri nelerdir ?
Amaç
Araştırma, halk müziğini yöresel özellikleriyle icra edebilen, geleneksel
öğretim yöntemleriyle yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi sürecinde
karşılaştıkları sorunların saptanmasını, mesleki müzik eğitimi programlarında
gerçekleştirilen çalgı eğitimi ve ses eğitimi uygulamalarının yöresel icralar
üzerindeki etkilerinin saptanmasını ve elde edilen bulguların müzik eğitimcileri
tarafından değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Yöntem
Araştırma, nitel araştırma türündedir. Nitel araştırma yöntemi ile ilgili
olarak Ekiz (2003), nitel araştırma türündeki çalışmaların üzerinde araştırma
yapılan ya da yapılması planlanan kişilerin sahip oldukları deneyimlerden
doğan anlamları sistematik olarak inceleyebilmeyi sağlaması, nitel yöntemlerle
duygu, düşünce süreçleri ve hisleri daha iyi anlayabilmeyi sağlaması,
bulgulardan elde edilebilecek kuramların gerçeği yansıtacak olması gibi
açılardan kullanışlı olduğunu ifade etmiştir.5 Araştırmanın verilerini elde
etmeye yönelik 24 soruluk bir görüşme formu taslağı hazırlanarak alanları Türk
5 Durmuş Ekiz (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
S.25
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Halk Müziği olan 5 uzmanın görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri
doğrultusunda 5(beş) soru daha eklenerek görüşme formuna son şekli
verilmiştir. Katılımcılara «Kartopu Örnekleme Yöntemi» ile Kırşehir Neşet Ertaş
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde görev yapan öğretmenler aracılığıyla
ulaşılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerde mevcut temalar/kodlar saptanmış,
sayısal veriler tespit edilerek ve yüzde hesaplamaları yapılarak yorumlanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de sözlü gelenekle yetişmiş, Türk Halk
Müziği icra eden ve aynı zamanda formal müzik eğitimi veren kurumlarda (lise
ve üniversite düzeyinde) öğrenimini sürdüren ve ilgili kurumlardan mezun
durumda olan yöresel müzisyenler oluşturmaktadır. Örneklem olarak Kırşehir
İli Halk müziği geleneğinden yetişmiş lise ve üniversite düzeyinde müzik eğitim
süreci devam eden ve ilgili kurumlardan mezun olan öğrenciler seçilmişlerdir.
Ulaşılabilen 20 (yirmi) kişilik çalışma grubunun tamamı erkek öğrencilerden
(ve mezunlardan) oluşmaktadır. Çalışma grubu, güzel sanatlar lisesi mezunu
olup henüz lisans öğrenimine başlamamış durumda olan 5(beş), güzel sanatlar
lisesi müzik alanı son sınıf öğrencisi olan 3 (üç), lisans düzeyinde öğrenimleri
devam eden Türk müziği devlet konservatuarı öğrencisi 2(iki) ve Güzel sanatlar
fakültelerinde öğrenimleri devam eden 8 (sekiz) kişiden ve Türk müziği devlet
konservatuarlarından mezun durumda olan 2 (iki) kişiden oluşmaktadır.
Sınırlılıklar ve Sayıltılar
Araştırma, Kırşehir İli halk müziği geleneğinden yetişmiş, lise ve
üniversite düzeyinde müzik eğitim süreci devam eden ve mezun olan
öğrencilerden ulaşılabilen katılımcılarla sınırlıdır. Katılımcıların görüşme
formunda yer alan soruları içtenlikle ve objektif olarak yanıtladıkları
varsayılmaktadır.
Bulgular
Usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi
süreçlerinde (çalgı derslerinde) geleneksel icra teknikleriyle ilgili
alışkanlıklarına bağlı olarak yaşadıkları teknik güçlükler/kolaylıklar var mıdır?
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Katılımcıların müzik eğitimi süreçlerinde çalgı ve ses eğitimi
derslerinde yaşadıkları teknik güçlükler ile ilgili bulgular
• Katılımcıların %60 ı f (12) geleneksel olarak öğrendikleri çalma tekniği
ile ilgili olarak edindikleri alışkanlıkların, müzik eğitimi sürecinin ilk yılllarında
çalgı derslerinde kazandırılmak istenen tutuş, duruş, tezene ve yay tutma
biçimlerini uygulamaya yönelik güçlükler yaşamış olmalarına neden olduğunu
ifade etmişlerdir.
• Katılımcıların %40 ı f (8) öğrenim sürecinin başlangıç aşamasında çalgı
tuşesi üzerinde nota yerlerini öğrenmek ve eserleri notaya bağlı kalarak çalmak,
karar seslerinin farklı perdelerde olması (geleneksel icralarda RE perdesibağlama eğitiminde LA perdesi), sağ elde 3. ve özellikle 4. parmakları da
kullanmak ve parmak numaralarına bağlı olarak notaları seslendirmek gibi
boyutlarda güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
• Katılımcıların %15 i f (3) çalgı derslerinde yaşadıkları teknik güçlükler
nedeniyle temel düzeyden başlayacakları farklı bir enstrümanı alan çalgısı
olarak seçtiklerini ifade etmişlerdir.
• Katılımcıların %60 ı f (12) ses eğitimi derslerinde teknik şarkı
söylemeye yönelik derslerde geleneksel ses kullanma alışkanlıklarına bağlı
problemler yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Sözlü gelenek ile yetişmiş müzisyenlerin formal müzik eğitimi
süreçlerinden önceki ve sonraki çalgı-ses icra düzeylerine yönelik
görüşleri ile ilgili bulgular
• Katılımcıların %60 f (12), geleneksel olarak öğrendikleri çalma
tekniklerinin mesleki müzik eğitimi sürecinde olumlu yönde değiştiğini,
bağlamada farklı yörelere ait tezene tekniklerini de (tavır) öğrendiklerini ifade
etmişlerdir.
• Katılımcıların %40 ı f (8), eğitim sürecinde edindikleri yeni tekniklerle
beraber yörenin halk müziği repertuarı kapsamında usta-çırak ilişkisiyle
öğrendikleri çalma tekniklerini de kişisel çalışmalarında sürdürdüklerini, bu
durumun gerçekleşmesinde dinleyici kitlenin beklenti ve isteklerinin ağırlıklı
olarak yöresel nitelikte eserlere yönelik olmasının payı olduğunu ifade
etmişlerdir.
• Katılımcıların %40 ı f (8) ses eğitimi derslerinin sesi etkin kullanmakla
ilgili olumlu davranışlar kazandırdığını, özellikle bozlak formunda eserler
seslendirirken genellikle tiz seslerde yer alan derecelerden başlayan eserleri
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daha rahat ve seslerine uygun tonlardan seslendirmeye dikkat ettiklerini ifade
etmişlerdir.
Sözlü gelenek ile yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik eğitimi
süreçlerinden önceki ve sonraki repertuarlarına yönelik görüşleri
nelerdir?
• Katılımcıların %100 ü f (20) müzik eğitimi sürecinde çalgı ve koro
eğitimi derslerinde gerçekleştirdikleri çalışmaların, halk müziği repertuarlarını
farklı yörelere ait eserleri de tanımak açısından geliştirdiğini ifade etmişlerdir.
Sözlü gelenek ile yetişmiş müzisyenlerin formal müzik eğitimi
süreçlerinde aldıkları çalgı ve ses eğitimi dersleri ile ilgili görüşleri
nelerdir?
• Katılımcıların %60 ı f (12) çalgı derslerinde çalışılan halk müziği eserleri
ile ilgili olarak her yöreden ve farklı tezene tavırlarıyla çalınması gereken
eserleri çalışırken kimi yörelere ait eserleri tavrına uygun olarak icra etme
aşamasında zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
• Katılımcıların %50 si f (10) Orta Anadolu müziğinin yöresel karakterini
oluşturan çalma-söyleme tekniklerine de derslerde yer verilmesi gerektiğini
düşündüklerini, eğitimlerini sürdürdükleri kurumlarda Bozlak formunun icra
edilmesine yönelik çalışmalar yapılmadığını ifade etmişlerdir.
• Katılımcıların %40 ı f (8) çalgı derslerinin farklı yörelerin tavırlarını da
öğrenmeleri açısından, kendilerine teknik açılardan katkı sağladığını
düşündüklerini ifade etmişlerdir.
• Katılımcıların %75 i f (15) ses eğitimi ve koro derslerinde öğrendikleri
yabancı dillerdeki eserlerin telaffuzunda yaşadıkları zorluklar yüzünden Türkçe
eserleri seslendirirken daha çok keyif aldıklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Sonuçlar
• Usta- çırak ilişkisi ile gelenekten yetişmiş müzisyenlerin mesleki müzik
eğitimi veren kurumlarda sürdürülen çalgı eğitimi derslerinde yöresel tavırları
öğrenme sürecinde, önceden gerçekleştirdikleri geleneksel icraları ile ilgili
alışkanlıklarına bağlı olarak zaman zaman öğrendiklerini pratiğe aktarma
güçlükleri yaşadıkları,
• Bazı bireylerin bu probleme bağlı olarak alan çalgılarını değiştirerek
temelden başlayarak öğrenecekleri yeni bir çalgı seçmeyi düşündükleri,
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• Çalgı derslerinde yöresel tavırlara sadece belirli yörelerin tavırlarının
öğretimi boyutuyla yer verildiği,
• Çalgı derslerinde gerçekleştirilen yöntembilime dayalı çalışmaların
öğrencilerin çalgılarında kuramsal ve uygulamalı açılardan kazanımlarının
artmasını sağlamakla beraber çalgının geleneksel icrasıyla ilgili tekniklerini de
sürdürmek ve geliştirmek gibi beklentilerinin olduğu,
• Öğrencilerin ses eğitimi dersleriyle ilgili olarak nefes-ses ilişkisine
yönelik farkındalık kazanmış oldukları, doğru ses üretme tekniği açısından
olumlu kazanımlar edindikleri,
• Mesleki müzik eğitimi sürecinde gerçekleştirilen öğretim uygulamaların
bireylerin müzikal davranışlarında farklı boyutlarda farklı oranlarda
tanımlanabilecek olumlu kazanımlar sağladığı, sonuçlarına ulaşılmıştır.
Öneriler
• Türk halk müziği çalgılarının öğretimi sürecinde gerçekleştirilen
uygulamalarda, tüm yöreleri eşit düzeyde kapsayacak şekilde halk müziğinin
geleneksel çalma tekniklerine yer verilmesi,
• Usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş müzisyenlerin çalgı ile ilgili çalma
tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların, teknik açıdan geleneksel
icraların
karakteristik
yapısını
olumsuz
etkilemeyecek
şekilde
gerçekleştirilmesi,
• Geleneksel saz ve ses icralarına hâkim bir yönüyle yöresel müzisyen
kimliği taşıyan öğrencilerle çalışılacak eserler belirlenirken, öğrenme
ilkelerinden özellikle “Yakından Uzağa” ve “Bilinenden Bilinmeyene” ilkelerinin
dikkate alınmasının yanısıra öğrencilerin edinmiş oldukları müzikal birikimin
ve deneyimlerin de dikkate alınması,
• Bu araştırmanın, daha somut sonuçlara ulaşılabilmesi açısından
öğrencilerin mesleki müzik eğitimi sürecine dahil olmadan önce ve sonra
gerçekleştirecekleri saz ve ses icrası performanslarının karşılaştırılmasına
dayalı, “Kontrol Gruplu Ön Test-Son Test” deseni ile daha kapsamlı olarak
uygulanması önerilmektedir.
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ÖZET: Çalgı eğitiminin en önemli boyutlarından biri olan keman eğitimi
birçok teknik ve müzikal becerinin kazandırıldığı ve geliştirildiği uzun ve
karmaşık bir süreçtir. Keman eğitiminde temel beceriler arasında yer alan
deşifre becerisi önemli bir yere sahiptir. Deşifre becerisinin kazandırılması
için diğer çalgılarda olduğu gibi keman eğitimi derslerinde de düzenli bir
şekilde yer verilmesi gerekir. Keman eğitiminin her aşamasında deşifre
çalışmalara yer vermek öğrencinin hızlı nota okuyabilmesini, anında
çalgısında uygulayabilmesini ve aynı anda birkaç müzikal unsurları beraber
düşünmesini ve çalgısında uygulamasını sağlar ki bu çalışmalar öğrencinin
çalgısındaki gelişiminin yanında müzikalitesinin gelişiminde de çok önemli rol
oynar.
Kemanın kendine özgü teknik zorluklar içeren bir çalgı olması
nedeniyle başlangıç aşamasında deşifre çalışmalara yeterince yer verilemediği
bilinmektedir. Her öğrencinin düzeyine uygun çalıştığı etüt ve eserlerin
seviyesinde deşifre çalışmaları yapmasının nota okuma ve çalma becerilerini
olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle yapılan
çalışmada 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar dönemi Neşet Ertaş Güzel
Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 1.sınıfta öğrenim gören güzel sanatlar lisesi
mezunu 6 keman öğrencisi ile 8 hafta süresince keman eğitimi derslerinde
bireysel çalışmaların sonunda düzenli olarak deşifre çalışmaları yapılmıştır.
Çalışmada tek gruplu ön test son test modeli kullanılmıştır. Araştırma
sonucunda ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmuş olup çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin son test puanlarının
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuca göre keman eğitimi derslerinde
düzenli olarak deşifre çalışmalarına yer vermenin öğrencilerin deşifre becerisi
kazanmalarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Keman eğitimi, deşifre, performans, güzel sanatlar
fakültesi

Şenol AFA M. Erhan YİĞİTER CAN -

Impact Performance of Deciphering Studies in Violin Education
ABSTRACT: One of the most important aspects of instrument
education, violin education is a long and complicated process in which many
technical and musical skills are gained and developed. The ability to decipher,
which is one of the basic skills in violin education, has an important place. In
order to gain the skill of decipherment, it is necessary to include regularly in
violin education courses as well as in other instruments. Each stage of violin
education allows students to read a fast note, practice it instantly, and
simultaneously think about several musical elements together and apply it to
the instrument, which plays a very important role in the development of
musicality as well as the development of the instrument.
Since the violin is an instrument with its own technical difficulties, it is
known that there is not enough room for deciphering studies at the beginning
stage. It is thought that doing the deciphering studies at the level of the studies
and works that are appropriate to the level of each student will positively
affect the ability to read and play the notes. In this study, six students who
graduated from Fine Arts High School graduated from Music Department of
Neşet Ertaş Faculty of Fine Arts in spring semester of 2017-2018 education
year and violin education courses for 8 weeks were deciphered at the end of
individual studies. A single group pre-test post-test model was used in the
study. As a result of the research, there was a significant difference between
pre-test scores and post-test scores and it was determined that post-test
scores of the students constituting the study group were higher. According to
this result, it has been seen that it is positively influenced by students to learn
deciphering skills by regularly using deciphering works in violin education
courses.
Key words: Violin education, deciphering, performance, fine arts
faculty.

Giriş
Keman eğitimi bilişsel, duyuşsal becerilerin yanı sıra psikomotor
becerilerin ağırlıkta olduğu bir alandır. Keman eğitiminde kazandırılması
gereken önemli becerilerden biri de deşifre becerisidir. Keman çalışmalarındaki
teknik bilgi ve uygulama becerisinin birikimine bağlı olarak gelişebilen deşifre
becerisi bu konuda yapılan planlı deşifre çalışmaları ile de geliştirilebilir. Daha
önce çalışılmamış bir eserin ilk görüşte genel hatlarıyla deşifre edilebilmesi
birçok teknik ve müzikal unsurların bir arada düşünülerek uygulamaya
aktarılması deşifre becerisinin keman eğitimindeki önemini artırmaktadır.
Keman eğitimi, bireyin davranışında istendik değişiklikleri oluşturma ve
bu değişiklikleri beceriye dönüştürme sürecidir. Bu sürecin en etkili bir şekilde
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değerlendirilmesi için uygun öğrenme yaşantısının oluşturulması, öğrenme
yaşantısının oluşması için ise keman öğretmeninin etkili önlemleri alması, bu
önlemleri öğrenme yaşantısı boyunca sürdürmesi, öğrenme yaşantısının
dayandığı yöntemleri yeterince bilip uygulamasına bağlıdır.1
Keman eğitimi uzun zaman gerektiren ve kazanılacak teknik becerilerin
sabırla üst üste konması zorunluluğu açısından güç bir iş olan yaylı çalgı
eğitiminde, öğrencinin çalgısında hızla ilerleyebilmesi ve istenilen seviyeye
gelmesi için seslendireceği etüt ve eserleri ilk bakışta okuyabilme ve çalabilme
becerisini geliştirmesi gerekmektedir.2
Geliştirilebilir bir beceri olan deşifre, kişiler arasındaki beceri farklılıkları,
önceki deneyimler ve bilgi düzeyiyle açıklanabilir. Çok az ya da hiç prova
yapmadan çalma becerisi, önceki deneyimlere bağlı olarak yeniden
yapılandırılan üst düzey bir zihinsel aktivite olarak da tanımlanabilir. Bu
aktiviteler öncelikle görsel kanal ağırlıklı olmak üzere önceden kazanılmış
kavramsal bilgi ve belirli beklentiler tarafından oluşturulabilir. Deşifre
sırasında ses perdeleri, ritim, boğumlama (artikülasyon) ve ifade alanlarında
karşılaşılan genel sorunlar teknik alt yapının kullanımı, yalıtılmış bölümlerin
ayrı çalışılması ve iyi performans için stratejik çalışma ilkelerinin belirlenmesi
ile çözülebilir.3
Fenmen’e göre iki tür deşifre vardır. Birincisi, ilk ele aldığımız eseri yavaş
yavaş ve her notasını inceleyerek okumak; ikincisi eserin temposuna yakın bir
hızda temiz çalmaya dikkat etmekten çok, eserin karakter ve anlatımına dikkat
ederek okumak. İlk deşifre biçimi, ileride çalışılacak bir eser için yapılır.
Repertuarımıza alacağımız bir eseri ilk okuduğumuz zaman, her notasına,
kâğıtta yazılı her şeye dikkat ederek okumalıyız. Bu gerçek deşifre değildir. Asıl
hızlı okumaya alıştıracak olan ikinci deşifre biçimi, eserin temposuna yakın bir
hızda çalmak ve elden geldiğince kâğıt üzerinden okuyabilmektir.4
Deşifre becerisinin kazanılması, öğrencinin yaylı çalgı eğitiminde
karşılaşacağı sorunları kolay çözümlemesini, çalışılan etüt ve eserden zevk
almasını sağlar. Kolayca okuyup çalabildiği ölçüde öğrencinin öğrenme isteği
artar böylece daha çok eser tanıma ve çalma olanağı bulur.5
1 Yılmaz Şendurur, “Keman Eğitiminde Etkili Öğrenme - Öğretme Yöntemleri”, G.Ü. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, C.21, S.3, 2001, s.146.
2 Şeyda Çilden, “Yaylı Çalgı Eğitiminde Deşifre”, Filarmoni Sanat Dergisi S. 158, Aralık 2000, s.9
3 Gülşah Sever, Zihinsel Hazırlık Çalışmalarının Performansa Etkisi (Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara 2011, s.37.
4 Mithat Fenmen, Müzikçinin El Kitabı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1991,s.31.
5 Çilden, agm,s.10.
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Bir parçayı asıl temposuna yakın bir hızda çalmak öğrencinin alanında iyi
olabilmesi, işitmesinin, müzikalitesinin sağlam olmasının yanında deşifresinin
de kuvvetli olmasıyla orantılıdır. Notayı ilk gördüğü anda hızlı bir biçimde
ritmik farklılıkları, tonal özellikleri, müzikal ifadeleri görerek bunu
performansına yansıtması öğrenciyi güçlü kılacak ve alanında daha başarılı
olmasını sağlayacaktır.6
Deşifre, öğrenciye daha geniş bir repertuar oluşturma; eserleri daha
yakından tanıma; teknik, stil ve yorum geliştirme gibi zengin olanaklar sunar.
Öğrencinin öğrenmeye ilgisi artar ve yeni parçaları deşifre etmekten çekinmez.
Böylece öğrenci bir eseri deşifre ederken güç gelen bölümleri ezber yoluyla
değil kendi başına çözümleyerek öğrenebilir.7
Keman eğitiminin her safhasında deşifre çalışmalara yer vermek
öğrencinin hızlı nota okuyabilmesini, anında çalgısında uygulayabilmesini ve
aynı anda birkaç müzikal unsurları beraber düşünmesini ve çalgısında
uygulamasını sağlar ki bu çalışmalar öğrencinin çalgısındaki gelişiminin
yanında müzikalitesinin gelişiminde de çok önemli rol oynar.
Keman eğitiminin kendisine özgü teknik zorluklar içeren bir çalgı olması
nedeniyle başlangıç aşamasında deşifre çalışmalara yeterince yer verilemediği
bilinmektedir. Her öğrencinin düzeyine uygun çalıştığı etüt ve parçaların
seviyesinde deşifre çalışmaları yapmanın öğrencinin nota okuma, çalma
becerilerini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.
Önem
Çalışma keman eğitiminde önemli bir yere sahip olan deşifre çalışmaların
deşifre çalma becerisine olan etkisini ortaya koymak ve varsa eksikliklerin
giderilmesine yönelik çözüm önerileri getirilmesi bakımından önemlidir.
Amaç
Bu çalışmada düzenli olarak keman eğitimi derslerinde yer verilen deşifre
çalışmaların deşifre çalabilme becerisine ve keman performansına olan etkisini
belirlemek amaçlanmıştır.

6Esra Dalkıran, “Keman Eğitiminde Deşifre Becerisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.3, S.4, Bahar 2011, s.55.
7 Gül Çimen “Piyanoda deşifre öğretimine yaklaşımlar”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Dergisi, C.14, S.2, 2001, s.446.
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Alt Amaçlar
1. Keman öğretiminde deşifreye ilişkin bilişsel davranışların kazanılma
durumu nedir?
2. Deşifre çalışmaların deşifre çalma performansına etkisi nedir?
Yöntem
Araştırma modeli
Çalışmada tek gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Tek grup ön test-son
test modelinde gelişigüzel seçilmiş bir gruba bağımsız değişken uygulanır. Hem
deney öncesi (ön test) hem de deney sonrası (son test) ölçmeler vardır.8
Çalışma Grubu
Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü 1.sınıfta
öğrenim gören güzel sanatlar lisesi mezunu 6 keman öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından deşifre çalma
performans gözlem formu geliştirilmiştir. Gözlem formunun geliştirilmesinde
alan uzmanı 2 kişinin görüşleri alınmış deşifre çalmada dikkat edilecek kriterler
belirlenmiştir. Bunlar entonasyon, yay hareketleri, yay şekilleri, yay teknikleri,
bütünlük, hız, nüans ve ifade terimleridir.
Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 3’lü dereceleme gözlem
formunu, her bir öğrenci için iki araştırmacı birbirinden bağımsız olarak
doldurmuştur. Daha sonra, her iki araştırmacı bir araya gelerek öğrenciler için
verdikleri puanları karşılaştırmışlardır. Karşılaştırmalarda görüş birliği ve
görüş ayrılığı tespit edilerek gözlem formu güvenirliği Miles ve Huberman
(1994)’ın formülü (Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı x
100) kullanılarak hesaplanmıştır. Saban, (2009) araştırmacı değerlendirmeleri
arasındaki uyumun %90 ve üzeri olduğu durumlarda arzu edilen düzeyde bir
güvenilirliğin sağlanmış olduğunu belirtmiştir. Bu araştırmaya özgü olarak
gerçekleştirilen güvenirlik çalışmasında araştırmacılar arasında %95 oranında
bir uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır.9

8 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara 2005,s.96.
9 Ahmet Saban, “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel
İmgeler” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C.7,S.2, 2009,s.288.
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Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında çalışma grubunu oluşturan 6 keman öğrencisi ile
toplam 8 haftalık süreçte her hafta bireysel keman derslerinde deşifre
çalışmalara yer verilmiştir. Deşifre çalışmalarda kullanılacak etüt ve eserlerin
seçiminde alan uzmanı 2 öğretim elemanının görüşleri alınmıştır. Aynı zamanda
çalışma grubunda ki öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak
deşifre için belirlenen uygulama örnekleri çalışma grubunun ortalama
seviyesine göre belirlenmiştir. Deşifre için belirlenen etüt ve eserlerin
seviyesinde öğrencilerin bireysel farklılıkları, bilgi düzeyleri ve geçmiş
deneyimleri dikkate alınmıştır. Deneysel çalışma haftalık her öğrencinin
bireysel keman derslerinde bire bir olarak 1 ders saati olarak
gerçekleştirilmiştir.
Deşifre çalışmaları için belirlenen etütler F. Wholfahrt Op. 45 Sixty Studies
no:14,16 H. Sitt 100 Etudes Op.32 no:10,11 nolu etütler, Akpınar, M. (2017)
Keman için Türküler kitaplarından uzman görüşleri doğrultusunda seçilmiştir.
Çalışmada ön-test ve son-test performanslarının değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere F. Wholfahrt op. 45 no:10 etüt ile Akpınar, M.(2005) Keman
Eğitimi İçin Makamsal Ezgiler Albümünden s.7 Mi Buselik Longa adlı eser
belirlenmiştir.
Araştırmada ön-test ve son-testte kullanılmak üzere 1 tonal etüt ve 1
makamsal eser belirlenmiştir.
Ön test: Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan Deşifre Çalma
Gözlem Formu kullanılarak öğrencilerin bireysel performansları belirlenmiş
kriterlere göre 2 alan uzmanı tarafından puanlanmıştır.
Deneysel Süreç: Bu aşamada çalışma grubundaki öğrenciler deşifre
çalmada dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgilendirilmiş 8 haftalık
süreçte her hafta bireysel keman derslerinin yanında düzenli olarak deşifre
çalışmaları yaptırılmış ve etüt ve eser üzerinde deşifre üzerine bilgi düzeyinde
uygulamalar yapılmıştır. Araştırma her öğrenci ile bire bir haftada 1 ders saati
olarak planlanmıştır. Deşifre çalışılacak etüt ve eserler sırayla her hafta
öğrencilere verilmiş ve çalmadan önce ölçü sayısı, tonu, yay şekilleri, yay
teknikleri ritmik yapısı, hız terimleri, nüans terimleri, ifade terimleri, parmak
numaraları, yay hareketleri gibi konularda deşifre öncesi bilgi verilerek
öğrencinin bunları kavraması ve zihinsel olarak hazırlanması sağlanmıştır.
Deşifre çalışmaların ilk 5 haftasında öğrenci ile öğretmen birlikte çalarak tempo
ve ritmik akışın sürdürülmesi sağlanarak öğrenci motive edilmiştir. Başlangıçta
ağır tempoda deşifre çalışmaları yapılmış giderek gerçek hıza yakın, bütünlüğü
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bozmadan çalınmasına çalışılmıştır. Öğrencinin tek tek nota okuması yerine
nota gruplarını okuyabilmesi üzerine çalmadan ritmik okuma çalışmaları
yapılmıştır.
Deşifre çalışmalarda ton bilgisi, form, müzikal çizgi (motif, cümle) eser
içinde modülasyon, ritmik yapı, hız ve müzikal dinamikler gibi konularda
öğrencilere bilgiler verilmiştir. Deşifre çalışmaları esnasında öğrencilerin
durmadan çalmaya çalışmaları ve çaldıkları ölçüden bir sonraki ölçüyü
görmeleri okumaları istenmiştir.
Son test: 8 haftalık çalışma sürecinden sonra ön testte uygulanan etüt ve
eseri öğrencilerin bireysel seslendirmeleri istenmiş Deşifre Çalma Gözlem
Formu öğrenci performansları alan uzmanı 2 kişi tarafından tekrar puanlanarak
değerlendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışma grubu öğrenci sayısının 30’dan az olması sebebiyle verilerin
analizinde non-parametrik testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerin deşifre çalma ön test ve son test puanlarının
dağılım yüzdeleri verilmiştir.
Bulgular ve Yorumlar
Öğrencilerin deşifre keman çalma performanslarının deney öncesi ve
sonrası arasındaki farklılığın anlamlı olup olmadığını belirlemek için ön test ve
son test performans ortalama puanları arasında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
yapılmıştır.

399

Şenol AFA M. Erhan YİĞİTER CAN -

Öğrencinin Adı Soyadı:

Kriterler
Sağ ve Sol
El Tekniği
Yay
şekillerine
uygunluk
Doğru ve
Temiz
Çalma

Ritmik
Doğruluk

Bütünlük

Hız ve
Gürlük
(Nüans)

Gözlenen
Davranışlar
Yay tekniklerini
uygulama
Yayın
bölümlerini
doğru kullanma
Yay
hareketlerine
uygunluk
(çekerek-iterek)

Gerçekleşti
(3) puan

Kısmen
(2) puan

Gerçekleşmedi
(1)
Puan

Ö1,Ö6,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5
Ö3,Ö5

Ö1,Ö6,Ö2,Ö4

Ö1,Ö2,Ö3,Ö4,Ö5

Ö6

Ö3,Ö5

Ö1,Ö6,Ö2,Ö4

Notaları doğru
seslendirme
(Entonasyon)
Notaları
tartımına uygun
çalma
Etüt ve eseri
duraklamadan
çalma
Tekrar
işaretlerine
uygunluk
(dolap,ölçü
tekrarı,senyö)
Puandorguzatma
işaretleri, sus
işaretleri
Uygun hızda
çalma
Uygun gürlükte
çalma

Ö2,Ö3,Ö4,Ö5

Ö3,Ö4

Ö1,Ö6

Ö1,Ö6,Ö2,Ö5

Ö1,Ö6,Ö2,Ö4
Ö5
Ö1,Ö6,Ö2,Ö4,Ö5

TOPLAM
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Tablo1. Öğrencilerin deşifre keman çalma performansları Ortalama
Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Son test-Ön test

n

Sıra
Ortalaması

Sıra
Toplamı

Z

p

Negatif Sıra

0

0,00

0,00

2,232*

0,026

Pozitif Sıra

6

3,50

21,00

Eşit

0

-

-

*Negatif sıralar temeline dayalı
Çalışma grubunu oluşturan keman öğrencilerinin deneysel çalışma öncesi
ve sonrası deşifre keman çalma performanslarının ortalama puanları arasında
deney grubu lehine anlamlı bir faklılık olduğu görülmüştür (z=2,232, p<.05). Bu
anlamlı farklılığın deney grubu öğrencilerinin deşifre keman çalma
performanslarında sistemli olarak gerçekleştirilen deşifre çalışma sürecinin
öğrencilerin deşifre becerilerini geliştirdiği, deşifre performanslarına olumlu
yönde katkı sağladığı şeklinde yorumlanabilir.
Deşifre Çalma Performans Değerlendirme Gözlem Formu (Ön Test)
Tablo.2 Öğrencilerin Deşifre Çalma Performans Ön test Puanlarının
Dağılımı
Tablo 2’ye bakıldığında ön-test sonuçlarına göre öğrencilerin tamamının
deşifre çalmada sorun yaşadığı görülmektedir. Özellikle yay tekniğini doğru
kullanmada, hız ve nüans terimlerine uygun çalabilmede, entonasyon ve
tartımsal olarak doğru çalmada hatalar yaptıkları söylenebilir.
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Deşifre Çalma Performans Değerlendirme Gözlem Formu (Son Test)
Tablo 3. Öğrencilerin Deşifre Çalma Son test Performans Puanlarının
Dağılımı
Öğrencinin Adı Soyadı:
Kriterler
Sağ ve Sol El
Tekniği

Yay
şekillerine
uygunluk

Doğru ve
Temiz
Çalma
Ritmik
Doğruluk

Bütünlük

Hız ve
Gürlük
(Nüans)

Gözlenen
Davranışlar
Yay
tekniklerini
uygulama
Yayın
bölümlerini
doğru
kullanma
Yay
hareketlerine
uygunluk
(çekerekiterek)
Notaları
doğru
seslendirme
(Entonasyon)
Notaları
tartımına
uygun çalma
Etüt ve eseri
duraklamadan
çalma
Tekrar
işaretlerine
uygunluk
(dolap,ölçü
tekrarı,senyö)
Puandorguzatma
işaretleri, sus
işaretleri
Uygun hızda
çalma
Uygun
gürlükte
çalma

Gerçekleşti
(3) puan

Kısmen
(2) puan

Gerçekleşmedi
(1)
Puan

Ö2,Ö3Ö4,Ö5

Ö1,Ö6

Ö1,Ö2Ö3,Ö4Ö5,Ö6

Ö3,Ö4,Ö5

Ö1,Ö2Ö6

Ö1,Ö2Ö3,Ö4Ö5

Ö6

Ö1,Ö2Ö3,Ö4Ö5,Ö6

Ö1,Ö2Ö3,Ö4Ö5,Ö6

Ö3,Ö5

Ö1,Ö2Ö4,Ö6
Ö1,Ö2
Ö3,Ö4Ö5,Ö6

TOPLAM
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Tablo 3’e göre son testte öğrencilerin deşifre becerilerinin belirgin şekilde
geliştiği uygun gürlükte çalabilme kriteri hariç diğer tüm kriterlerde gelişme
sağlandığı söylenebilir. Son test deşifre performanslarında öğrencilerin ön
testten farklı olarak eserin tonu, ritmik yapısı, hızı, müzikal dinamikleri, yay
tekniği, yay şekilleri ve yay hareketlerini gözden geçirdikleri gözlenmiştir.
Deşifre çalmada ön hazırlık olarak nitelendirilen bu alışkanlığın kazanılması
öğrencilerin teorik bilgi düzeylerini de artırmıştır.
Tablo 4. Öğrencilerin Deşifre Çalma Ön-test ve Son-test Puanlarının
Dağılımı
Ön-test
Öğrenciler
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6

Deşifre
Toplam
Puanı
9
10
13
11
12
8

Son-test

100’lük sistemde
karşılığı

Deşifre
Toplam Puanı

37,5
41,66
54,16
45,83
50
33,33

13
14
17
15
16
12

100’lük
sistemde
karşılığı
54,16
58,33
70,83
62,5
66,66
50

Tablo 4’e göre çalışma grubundaki öğrencilerin deşifre çalma performans
gözlem formundan aldıkları son test puanları ön test puanlarına göre belirgin
bir artış göstermiştir.
Sonuçlar
1. Çalışma kapsamında deşifre becerisini geliştirmek amacıyla yapılan
çalışmaların öğrencilerin deşifre çalma becerilerini geliştirdiği görülmüştür.
2. Deneysel süreçte uygulanan deşifre çalışmaları öğrencilerin deşifre
yapacakları parçayı çalmadan önce inceleyerek bilişsel bir ön çözümleme
yapma becerisi kazandırmıştır.
3. Öğrencilerin ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı bir
farklılık olduğu son test puanlarının ön test puanlarından yüksek olduğu
saptanmıştır.
4. Deşifre çalışmaların yapıldığı süreçte öğrencilerin zihinsel
hazırlanmaları sağlayıcı bilişsel düzeyde yapılan çalışmaların etkili olduğu,
bireysel keman derslerin de öğrenciler yeni çalacakları bir parçada aynı
yaklaşımı sergiledikleri görülmüştür.
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Öneriler
1. Keman eğitimi derslerinde hızlı ve doğru okuma becerisini geliştirmek
amacıyla deşifre çalışmalara mutlaka yer verilmelidir.
2. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin GSL mezunu olmalarından
dolayı Güzel sanatlar liseleri keman eğitimi ders kitaplarında konulara ilişkin
deşifre için farklı düzeyde örnekler verilmelidir.
3. Derslerde bireysel çalışmaların sonunda deşifre için öğrenci
seviyesine uygun küçük ölçekli parçalar üzerinde öğretmen ve öğrenci birlikte
çalarak öğrencinin deşifre konusunda gelişimi sağlanabilir.
4. İlk kez görülen etüt eser vb. yapıtların doğru bir şekilde çalınmasında
öğrenci ile yapılan deşifre çalışmaların önemi ve gerekliliği göz ardı
edilmemelidir.
5. Deşifre becerisini etkileyebilecek akademik başarı, haftalık keman
çalışma saati, teorik bilgi düzeyi vb. değişkenler ile deşifre becerisinin
arasındaki ilişkiye bakılabilir.
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Toplumlar kültürlerini yaşatabildikleri ve koruyabildikleri sürece daim
olabilirler. Toplumların kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmasını sağlayan en
somut deliller, taşınmaz kültür varlıklarıdır. Geçmiş yaşamla ilgili bilgileri bize
ileten en önemli belgeler olan taşınmaz kültür varlıkları, bizden önceki nesillere
ait birçok bilgiyi, bize ulaştırmaktadır. Bu nedenle, geçmişi öğrenmek, gelecek için
örnek almak, gelecek nesillere bilgi aktarmak gibi birçok sebebe dayalı olarak
geçmişin tanıkları olan tarihi yapıları korumak gerekmektedir [1]. Venedik
Tüzüğünde de belirtildiği gibi yapıları korunmanın en iyi yolu, onları yararlı bir
amaç için kullanmak, onlara işlevsel bir içerik kazandırmaktır [2]. Bu noktada
“yeniden işlevlendirme” çalışmaları gündeme gelmektedir. Bir koruma tekniği
olarak kabul edilen yeniden işlevlendirme çalışmaları, geçmiş ve gelecek arasında
bir bağ kurduğu için sürdürülebilirlik kavramı içinde değerlendirilmektedir. Eski
yapıların imha edilmesinden kurtulmak için bir araç olan yeniden işlevlendirme
çalışmaları, kültürel sürekliliği sağlamanın yanı sıra, yeni yapı yapımında çevreye
verilen zararlar, hammadde ve enerji kullanımı açısından bakıldığında, çevresel
ve ekonomik açıdan da sürdürülebilirlik sağlamaktadır [3].
Yeniden işlevlendirilmiş yapının başarısı, işlevin sürekliliğine bağlı
olmakta, işlevsel sürdürülebilirlik de, yeni işlevin gereksinimleriyle mevcut
binanın bu işleve uygunluğunun tam olması durumunda ortaya çıkmaktadır [4].
İşlevsel sürdürülebilirliğin analizi için bir dizi araştırma yapılması gerekmekte,
kullanılan mekanların fiziksel (binanın mekânsal oluşumu, binanın hacim
boyutları, binanın işlevsel ilişkiler kurgusu, binanın bulunduğu konum) [5] ve
teknik nitelikleri (aydınlatma, ısıtma gibi) ve kullanıcıların yeni işlevden
duydukları memnuniyet önemli olmaktadır [6],[7]. Kullanıcı memnuniyeti
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belirlemek için ‘Kullanım Sürecinde Değerlendirme’ çalışmalarından
faydalanılmakta, KSD çalışmalarında teknik (yangın, yapı, havalandırma, ısıtma,
akustik, aydınlatma), işlevsel (insan faktörleri, dolaşım, bölgeleme, iletişim, iş
akışı, esneklik ve değişim, kullanım ve özelleşme) ve davranışsal (yakınlıklar ve
egemenlik alanları, mahremiyet ve etkileşim, bina kullanımı, imge, anlam ve
çevresel algı) performans kriterlerinin yapıdaki karşılıklarına bakılmaktadır [8].
Bu çalışma kapsamında, yeniden işlevlendirilmiş yapıda, yeni işlevin ve
buna bağlı olarak da yapının sürdürülebilirliğinde kullanım sürecinde
değerlendirme performans kriterlerinden (teknik, işlevsel, davranışsal)
hangisinin ya da hangilerinin yapının sürdürülebilirliğine olumlu yönde katkısı
olduğu belirlenmeye çalışılacaktır. Öncelikle yapıların yeni işlevin mekânsal
organizasyonlarının sorgulanması adına fiziksel mekan analizi yapılacak, daha
sonra, deneyimlenen mekânların performans değerlerinin belirlenmesi için
kullanıcılara anket uygulanacaktır. Anketler sonucunda, performans kriterleri
arasında korelasyon analizi yapılacak, analizlerden çıkan sonuca göre üç yapı için
ortak bir değerlendirmeyle daha sürdürülebilir çevreler tasarlanmak için önemli
olan kriterler belirlenmeye çalışılacaktır.
Araştırma Alanı ve Yöntem
Çalışma kapsamında, Afyonkarahisar kent merkezi çalışma alanı olarak
seçilmiştir. Şehirde taşınmaz kültür varlıklarının toplu olarak bulunduğu alan
olan tarihi kent merkezindeki yapılar, şehre demiryolunun gelmesi ve yapıların
çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayamaması sebebiyle zaman içinde
boşaltılmıştır. En yaygın taşınmaz kültür varlıkları olan konutlar da terk edilmeye
başlamış, kullanım dışı kalan yapı stoğu ile ilgili yeniden işlevlendirme çalışmaları
yaygınlaşmıştır. Tarihi kent merkezinde kalan, konut olarak kullanımının
ardından kamusal yapılara dönüştürülmüş olan 3 konut örneği seçilmiş, yapıların
yeni işlevlerinin sürdürülebilirliğine teknik, davranışsal ve işlevsel
performanslardan hangisinin pozitif yönde katkısı olduğu belirlenmeye
çalışılacaktır.
Araştırmanın yöntemi, yeniden işlevlendirilmiş yapıda;
(1) Yeni işlevin mekânsal programının hazırlanması, her mekân düzeyi için
yeni işlevin gereksinimlerinin belirlenmesi, mekânsal olarak boyutların
yeterliliğinin kavranabilmesi adına fiziksel mekan analizlerinin yapılması (nitel
değerlendirme) ve
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(2) Mekânların performans değerlerinin (teknik, işlevsel, davranışsal ve
sürdürülebilirlik) belirlenmesine dayalı kullanıcılara uygulanan anket (nicel
değerlendirme) yöntemi olmak üzere iki aşamalı olarak kurgulanmıştır.
Anket sorularının değerlendirilmesinde 5’li likert tipi ölçek kullanılmış, 5’li
likert tipi ölçek için tanımlanan aralıklar esas alınmıştır. Aralık genişliği=Dizi
genişliği/yapılacak grup sayısı [9] formülü ile 5/4= 0.8 olarak bulunmuştur.
Ankete dair verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır.
Çizelge 1. Beşli Likert Tipi Ölçek Puan Aralıkları
1
2
3
4

Seçenekler
Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Kısmen katılıyorum
Katılmıyorum

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü

Aralıklar
1.00-1.80
1.81-2.60
2.61-3.40
3.41-4.20

5

Hiç katılmıyorum

Çok kötü

4.21-5.00

Aralık genişliği dikkate alındığında, 3.40 ve altındaki ortalama değerleri
taşıyan kriterler iyi olarak yorumlanmıştır.
Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği
Yapı, sınırları 1988 yılında çizilmiş olan Kentsel Sit Alanı içinde, kendisi
gibi 2 katlı yapılaşma arasında, konut yoğunluğunun olduğu bir bölgede yer
almaktadır. 287.00 m² lik inşaat alanına sahip olan yapı, bodrum, zemin ve
birinci kat olarak üç kattan oluşmaktadır. Bodrum katta kömürlük, zemin katta
mutfak, iki oda, bir karanlık oda ve ortada hol,birinci katta ise, dört oda ve büyük
bir hol bulunmaktadır. Kot farkı nedeniyle hem zemin kattan hem de birinci
kattan giriş mevcuttur. Zaman içerisinde konut, karakol binası ve 2005 yılında
Mimarlar Odası Afyonkarahisar Şubesi tarafından satın alınarak şube binası
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
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Şekil 1.,2. Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği Zemin ve Birinci Kat Planı
[9]
Nitel Değerlendirmeler
Yeni işleve ilişkin mekânsal program değerlendirildiğinde, yapıda olması
gereken birimlerden, sekreterlik, başkan odası, yönetim kurulu odası, proje
kontrol ofisi, muhasebe ofisi, kütüphane, mutfak, ıslak hacimler, depo ve teshin
merkezinin yapıda var olduğu tespit edilmiştir. Fakat yeni işleviyle
kullanılmakta olan yapıda, sergi salonu, toplantı salonu, eğitim salonu gibi
birimlerin yapıda olmadığı belirlenmiştir. Mekansal organizasyon
incelendiğinde, başkan odası ve yönetim kurulu odasının üst katta olması yeni
işlevin olumlu yönü olarak görülmekteyken, en yoğun kullanımın olduğu proje
kontrol ve muhasebe ofislerinin birinci katta olması yapı içinde gereksiz
sirkülasyona sebep olması nedeniyle olumsuz olarak değerlendirilmektedir.
Yeniden işlevlendirme çalışmalarında yapının özgün halinin korunması,
yapıya yapılan müdahalelerin en aza indirilmesi gerektiği düşüncesi
kapsamında yapının özgün hali ve mevcut hali karşılaştırılmış, bu karşılaştırma
sonucunda mutfakta bulunan ıslak hacim mekanının kaldırıldığı ve birinci katta
girişin yanında yer alan ıslak hacimin kaldırıldığı tespit edilmiştir. Yapının özel
kullanım işlevinden çıkıp kamusal kullanıma dönmesi, bay ve bayanlar için ayrı
ayrı ıslak hacimler tasarlanmasını gerektirdiği için böyle bir değişiklik yapıldığı
gözlemlenmiş, bu değişikliğin mekânsal gerekliliklerden kaynaklandığı
sonucuna ulaşılmıştır. Yapının özgün mekânsal ve kitlesel bütünlüğüne
müdahale edilmemiş, mekanlar arası bağlantı kurgusu değişmemiştir.
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Resim1. Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği İç Mekan

Resim 2., 3, Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği İç Mekan
Nicel Değerlendirmeler
Yeniden kullanılan bir yapıda teknik performans sorgulamalarındaki
değişkenler; mekanın havalandırması, mekanın aydınlatması, mekanın ısıtması,
mekanın akustiği, yapıdaki yangın işaretleri, yapıda kullanılan malzemelerin
birbiriyle uyumu ve yapıda kullanılan malzemelerin bölgenin kültürüne uyumu
olarak belirlenmiştir. Yapıya ait değerlendirmeler ana kullanım mekanları olan
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ofis, kütüphane ve toplantı mekanı olarak kullanılan hol olarak belirlenmiştir.
Anket sonucunda tek tek mekanlar teknik performans bileşenleri bakımından
incelendiğinde, proje kontrol ofisinin, aydınlatma, havalandırma ve akustik
kriterleri iyi olarak nitelendirilmekte, ısıtma kriteri orta olarak
değerlendirilmektedir.
Kütüphane mekanının aydınlatma kriteri kötü,
havalandırma kriteri orta olarak, akustik ve ısıtma kriterleri iyi olarak
değerlendirilmektedir. Hol mekanının aydınlatma, akustik ve havalandırma
kriterleri iyi olup, ısıtma kriteri orta olarak değerlendirilmiştir. Mimarlar
odasına ait teknik performans kriterlerinden yangın işaretlerinin uygunluğu ve
yapı malzemelerin birbiriyle uyumu orta olarak nitelendirilmekte, yapı
malzemelerin bölgenin kültürüne uyumu ise iyi olarak değerlendirilmektedir.
Yeniden
kullanılan
bir
yapıda
davranışsal
performans
sorgulamalarındaki değişkenler; yapıya ulaşılabilirlik, yapıya toplu taşıma ve
yaya olarak ulaşım, engelli kullanıcıların yapıya ulaşımı, otopark ve yapının
çevresindeki otoparklarla bağlantısı olarak belirlenmiştir. Anket sonucunda,
kullanıcıların yapıya yaya olarak ulaşım kriteri iyi değerde olup, yapıya
ulaşılabilirlik ve kullanıcıların yapıya taşıt ile ulaşım kriterleri orta
değerindedir. Engelli kullanıcıların yapıya ulaşımı, otopark, yapının
çevresindeki otoparklarla bağlantısı kötü olarak değerlendirilmiştir.
Çizelge 2., 3. Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği Teknik ve Davranışsal
Performans Değerleri
Kriter
Ofis Doğal Aydınlatma
Kütüphane Doğal Aydınlatma
Hol Doğal Aydınlatma
Ofis Isıtma
Kütüphane Isıtma
Hol Isıtma
Ofis Havalandırma
Kütüphane Havalandırma
Hol Havalandırma
Ofis Akustik
Kütüphane Akustik
Hol Akustik
Yangın işaretlerinin uygunluğu
Yapı malz. Birbiri ile uyumu
Yapı malz. Bölgenin kültürüyle uyumu

Mean
1,86
3,42
2,00
2,61
2,35
2,63
2,36
2,80
2,15
2,11
2,43
2,08
3.26
2.62
2.21
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Kriter
Ulaşılabilirlik
Toplu Taşıma Ulaşımı
Yaya Ulaşımı
Engellilerin Ulaşımı
Otopark
Otoparkla Bağlantı

Mean
2,68
2,74
2,40
3,91
3,74
3,77

Yeniden kullanılan bir yapıda işlevsel performans sorgulamalarındaki
değişkenler; yapıdaki donatıların (hareketli, hareketsiz mobilyalar) yeni işlevle
uyumu, yapıdaki mekanların biçim, yükseklik, büyüklük uygunluğu, mekanların
birbirleri olan ilişkisi, yeni işlev için gerekli olan mekanların yapıda mevcut
olması ve yapının engelli kullanıcılar için uygunluğu olarak belirlenmiştir. Anket
sonucunda, yapı içindeki mekanlarda yer alan donatıların yeni işleve uyumu,
yapıdaki mekanların biçiminin yeni işleve uygunluğu, yapıdaki mekanların
yüksekliklerinin uygunluğu, mekanların birbiri ile olan ilişkilerinin yeni işlev
için uygunluğu iyi niteliktedir. Yapıdaki mekanların büyüklüklerinin yeni işlev
için uygunluğu ve yeni işlevde gereken mekanların yapıda bulunması orta
olarak değerlendirilmiştir. Engelli kullanıcıların yapı içerisindeki durumu ile
ilgili sorgulama da kötü niteliktedir.
Kriter

Mean

Donatı Uygunluğu

2,34

Biçim Uygunluğu

2,40

Yüksekliğin Uygunluğu

2,15

Büyüklüklerin Uygunluğu

2,72

Mekanların Birbiri İle Olan İlişkisi

2,32

Gereken Mekanların Mevcut Olması

2,79

Engelli Kullanıcıların Durumu

4,11

Sürdürülebilirliğe ait sorgulamalarda, yapının yörenin kültürel
özelliklerini yansıttığı, yapıda kullanılan donatıların yapının karakterine uygun
olduğu, ekolojik bir algı yarattığı ve yapıya ait özgün ögelerin korunduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yapının çevresindeki yapılarla görsel olarak bütünlük
sağlamaması, yapıda yeşil alan düzenlemelerinin yetersiz olması ve yapı
çevresinde bisiklet ulaşımını destekleyen yolların bulunmaması kullanıcılar
tarafından olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
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Çizelge 4., 5. Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği İşlevsel ve
Sürdürülebilirlik Performans Değerleri
Kriter
İşlevin Çevre İle Uyumu
Tarifleme
Görsel Bütünlük
Kültür Hakk. Bilgi Verme
Yeşil Alan
Eski İşlevdeki Ögelerin Korunumu
Donatıların Yapı Karakterine Uyumu
Misafirlere Göstermek İstediğimiz Bir Yapıdır
Kentin Tanıtımına Katkı
Ekolojik
Bisiklet Ulaşımı
Yürüme Yolları

Mean
2,87
1,96
3,42
2,47
3,38
2,17
2,30
2,51
2,85
2,64
3,49
3,26

Anket sonuçlarına göre Mimarlar Odası’na ait en yüksek performans
teknik performansa ait iken en düşük performans ise işlevsel performans olarak
belirlenmiştir. Performans kriterleri arasındaki korelasyona bakıldığında,
sürdürülebilirlik kriteriyle davranışsal ve işlevsel performans arasında pozitif
yönde bir ilişki olduğu, davranışsal ve işlevsel performanslardan herhangi
birindeki artışın sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileyeceği ortaya çıkmıştır.
Çizelge 6.
Değerlendirmeleri

Mimarlar

Odası
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Çizelge 7.,8. Mimarlar Odası Afyon Temsilciliği Pearson ve Spearman
Korelasyon Analizleri

Mihrioğlu Konağı
324.00 m²’lik inşaat alanına sahip olan yapı, bodrum, zemin ve birinci kat
olarak üç kattan oluşmaktadır. Bodrum katta, kömürlük, depo ve ahır,zemin
katta, samanlık üç oda, sofa,
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birinci katta ise, beş oda ve sofa bulunmaktadır. Uzun yıllar konut olarak
kullanılan yapı 1993 yılındaki restorasyon çalışmalarının ardından restoran
işleviyle kullanılmaya başlanmıştır.

Şekil 3.,4. Mihrioğlu Konağı Zemin ve Birinci Kat Planı [10]
Nitel Değerlendirmeler
Yeni işleve ilişkin mekânsal program değerlendirildiğinde, restoran
olarak kullanılan Mihrioğlu Konağı zemin katında mutfak, idari ofis, karşılama kasa alanı ve depo birimlerinin yer aldığı görülmüş, zemin katta kullanıcıların
yemek yiyebileceği bir alana rastlanmamıştır. Engelli ve yaşlı kullanıcılar
düşünüldüğünde zemin katta da yemek salonu olması gerektiği sonucuna
varılmış, zemin katta böyle bir alanın olmaması yeni işlevde zayıf nokta olarak
görülmüştür. Mutfağın zemin katta olması, ürün girişinin sağlanması açısından
doğru bir karar olmuş, kasa ve karşılama alanının yapının merkezinde girişi
karşılayacak şekilde konumlanması ve idari ofisin bu alana hakim olması yeni
işlevin olumlu yanları olduğu söylenebilmektedir. Yeniden işlevlendirme
çalışmalarında yapının özgün halinin korunması, yapılan müdahalelerin en aza
indirilmesi gerektiği düşüncesi kapsamında yapının özgün haliyle mevcut hali
karşılaştırılmış, bu karşılaştırma sonucunda mutfak alanındaki duvarın ve
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bodrum kattaki merdivenin kaldırıldığı görülmüştür. Bu müdahalelerin koruma
yaklaşımına ters düştüğü fakat mekânların gereklilikleri için yapıldığı
gözlemlenmiştir. Yapının mekânsal ve kitlesel bütünlüğü bozulmamış,
mekânlar arası bağlantı kurgusu merdivenlerden birisi kaldırılmasına rağmen
bozulmamıştır.
Nicel Değerlendirmeler
Yapıya ait değerlendirmeler ana kullanım mekanları olan yemek salonları
olarak belirlenmiştir. Anket sonucunda tek tek mekanlar teknik performans
bileşenleri bakımından incelendiğinde, yemek salonu 1 mekanının, aydınlatma,
ısıtma kriterleri iyi olarak nitelendirilmekte, akustik kriteri ve havalandırma
olup orta olarak değerlendirilmektedir. Yemek salonu 2 mekanının aydınlatma
ve ısıtma kriterleri iyi olarak, akustik ve havalandırma kriterleri orta olarak
değerlendirilmektedir. Yemek salonu 3 mekanının aydınlatma, ısıtma ve
havalandırma kriterleri iyi olup, akustik kriteri orta olarak değerlendirilmiştir.
Anket sonucunda davranışsal performansa ait değerlendirmeler
incelendiğinde; yapıya ulaşılabilirlik ve kullanıcıların yapıya yaya olarak ulaşım
kriteri iyi değerde olup, kullanıcıların yapıya taşıt ile ulaşım kriterleri orta
değerindedir. Engelli kullanıcıların yapıya ulaşımı, otopark, yapının
çevresindeki otoparklarla bağlantısı kötü olarak değerlendirilmiştir.

Resim 4., 5, Mihrioğlu Konağı İç Mekan
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Çizelge 9., 10. Mihrioğlu Konağı Teknik ve Davranışsal Performans
Değerleri
Kriter

Mean

Yemek salonu 1doğal aydınlatma

2,31

Yemek salonu 2 doğal aydınlatma

2,36

Yemek salonu 3doğal aydınlatma

2,20

Yemek salonu 1 Isıtma

2,42

Yemek salonu 2 Isıtma

2,51

Yemek salonu 3 Isıtma

2,18

Yemek salonu 1 Havalandırma

2,67

Yemek salonu 2 Havalandırma

2,76

Yemek salonu 3 Havalandırma

2,47

Yemek salonu 1 Akustik

2,80

Yemek salonu 2 Akustik

2,84

Yemek salonu 3 Akustik

2,67

Yangın işaretleri uygunluğu

3,51

Yapı malz. Birbiri ile uyumu

2,09

Yapı malz. Bölgenin kültürüyle uyumu

2,00

Kriter

Mean

Ulaşılabilirlik

2,31

Toplu Taşıma Ulaşımı

2,89

Yaya Ulaşımı

2,02

Engellilerin Ulaşımı

3,71

Otopark

4,02

Otoparkla Bağlantı

4,07

Anket sonucunda işlevsel performansa ait değerlendirmeler
incelendiğinde, yapı içindeki mekanlarda yer alan donatıların yeni işleve
uyumu, yapıdaki mekanların biçiminin yeni işleve uygunluğu, yapıdaki
mekanların yüksekliklerinin uygunluğu, mekanların birbiri ile olan ilişkilerinin
yeni işlev için uygunluğu iyi niteliktedir. Yapıdaki mekanların büyüklüklerinin
yeni işlev için uygunluğu ve yeni işlevde gereken mekanların yapıda bulunması
orta olarak değerlendirilmiştir. Engelli kullanıcıların yapı içerisindeki durumu
ile ilgili sorgulama da kötü niteliktedir.
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Çizelge 11., 12. Mihrioğlu Konağı İşlevsel ve Sürdürülebilirlik
Performans Değerleri
Kriter

Mean

İşlevin Çevre İle Uyumu

2,60

Tarifleme

2,99

Görsel Bütünlük

1,80

Kültür Hakk. Bilgi Verme

2,18

Yeşil Alan

2,98

Eski İşlevdeki Ögelerin Korunumu

2,49

Donatıların Yapı Karakterine Uyumu

2,38

Misafirlere Göstermek İstediğimiz Bir Yapıdır

1,73

Kentin Tanıtımına Katkı

2,36

Ekolojik

2,60

Bisiklet Ulaşımı

2,95

Yürüme Yolları

2,83

Kriter

Mean

Donatı Uygunluğu

2,38

Biçim Uygunluğu

2,47

Yüksekliğin Uygunluğu

2,36

Büyüklüklerin Uygunluğu

2,80

Mekanların Birbiri İle Olan İlişkisi

2,20

Gereken Mekanların Mevcut Olması

2,76

Engelli Kullanıcıların Durumu

4,22

Anket sonucunda sürdürülebilirliğe ait değerlendirmeler incelendiğinde,
yapının çevresindeki yapılarla görsel olarak bütünlük sağlaması ve yapının
kente gelen misafirlere gösterilmek istenen bir yapı olması çok iyi değerde
çıkmıştır. Yeni işlevinin çevre ile uyumu , yapının bölge kültürü hakkında
bilgiler vermesi , yapının eski işlevinde var olan ögelerin korunması, yapıdaki
donatıların yapının karakterine uygunluğu, yapının kentin tanıtımına katkı
sağlaması ve yapının kullanıcıda ekolojik bir algı oluşturması kriterleri iyi
olarak değerlendirilmiştir. Yapının tarfileme / röper noktası olması,
kullanıcılara yeşil / kamusal alan sunması ve yapı çevresinde bisiklet ile ulaşımı
destekleyen yolların bulunması kriterleri orta olarak değerlendirilmiştir.
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Anket sonuçlarına göre Mihrioğlu Konağı’na ait en yüksek performans
teknik performansa ait iken en düşük performans ise işlevsel performans olarak
belirlenmiştir. Performans kriterleri arasındaki korelasyona bakıldığında,
sürdürülebilirlik kriteriyle davranışsal performans arasında pozitif yönde bir
ilişki olduğu, davranışsal performanstaki artışın sürdürülebilirliği olumlu
yönde etkileyeceği ortaya çıkmıştır.
Çizelge 13. Mihrioğlu Konağı Performans Performans Değerlendirmeleri
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Çizelge 14., 15. Mihrioğlu Konağı Performans Pearson ve Spearman
Korelasyon Analizi

Kültür ve Semt Evi
240.00 m² lik inşaat alanına sahiptir. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat
olmak üzere toplam 3 kattan oluşan yapı, dört farklı aile tarafından kullanılmak
üzere yaptırılmıştır. Bodrum kat depo olarak kullanılırken, 1 ve 2 numaralı
konutların girişleri zemin katta tasarlanmış, 3 ve 4 numaralı konutların girişleri
zemin kattaki merdivenlerden yukarı çıkılarak birinci katta tasarlanmıştır. Yapı,
zemin katta iki aile, birinci katta iki aile olarak toplam dört aileye hizmet
vermiştir. Uzun yıllar konut olarak kullanılan yapı, 2014 yılında Afyonkarahisar
Belediyesi tarafından satın alınıp, restorasyon çalışmalarıyla ‘Kültür ve Semt
Evi’ne dönüştürülmüştür.
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Şekil 5.,6. Kültür ve Sanat Evi Zemin ve Birinci Kat Planı
Nitel Değerlendirme:
Afyon Kültür ve Sanat Evi yeniden işlevlendirilmiş yapının programı
değerlendirildiğinde, Kültür ve Sanat Evi işleviyle kullanılan bir yapıda olması
gereken mekanların yapıda da var olduğu belirlenmiştir. Yapının zemin katında
yer alan mutfak yemeklerin pişirildiği, servis edildiği bir mekan iken, ikinci
katta bulunan mutfak içecek servisi olarak planlandığı görülmüş, ikinci katta yer
alan yemek odasıyla zemin katta yer alan mutfağın bağlantısının zayıf olduğu
fakat yapıda yer alan asansörle yemek servisinin yapılabileceği mutfak ve
yemek odası arasındaki bağlantının bu şekilde sağlanabileceği görülmüştür.
Yeniden işlevlendirme çalışmalarında yapının özgün halinin korunması,
yapıya yapılan müdahalelerin en aza indirilmesi gerektiği düşüncesi
kapsamında yapının özgün hali ve mevcut hali karşılaştırılmış, bu karşılaştırma
sonucunda, 4 farklı ailenin kullandığı konutun tek bir yapıya dönüşmesi için
yapının bodrum katında, zemin katında ve birinci bazı duvarlar kaldırılmış, bazı
mekanlarda da mekanı bölmek için duvarlar eklenmiştir. Yapıdaki bu
değişiklikler, yapının özgün mekânsal kurgusunu bozmamıştır. Yapının
mekânsal bütünlüğü genel hatlarıyla aynı kalmış, mekanlar arası sirkülasyon
değişmemiştir.

Resim 6.,7. Kültür ve Sanat Evi İç mekan
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Nicel Değerlendirme:
Yapıya ait değerlendirmeler ana kullanım mekanları olan toplantı salonu,
konuk ağırlama odası ve yemek salonu olarak belirlenmiştir. Anket sonucunda
tek tek mekanlar teknik performans bileşenleri bakımından incelendiğinde,
toplantı salonunun, ısıtma ve akustik kriterleri iyi olarak nitelendirilmekte,
aydınlatma ve havalandırma kriteri orta olarak değerlendirilmektedir. Konuk
ağırlama odasının aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve akustik kriterleri iyi
olarak değerlendirilmektedir. Yemek salonunun aydınlatma, ısıtma,
havalandırma kriterleri iyi olup, akustik kriteri orta olarak değerlendirilmiştir.
Anket sonucunda davranışsal performansa ait değerlendirmeler
incelendiğinde, kullanıcıların yapıya yaya olarak ulaşım kriteri ve yapıya
ulaşılabilirlik kriteri iyi değerde olup, kullanıcıların yapıya toplu taşıma ile
ulaşım kriterleri orta değerindedir. Engelli kullanıcıların yapıya ulaşımı,
otopark, yapının çevresindeki otoparklarla bağlantısı kötü olarak
değerlendirilmiştir.
Çizelge 16., 17. Kültür ve Sanat Evi Teknik ve Davranışsal Performans
Değerleri
Kriter

Mean

Toplantı Salonu Doğal Aydınlatma

2,77

Konuk ağırlama odası Doğal Aydınlatma

2,10

Yemek salonu Doğal Aydınlatma

2,31

Toplantı Salonu Isıtma

2,19

Konuk ağırlama odası Isıtma

2,14

Yemek salonu Isıtma

2,31

Toplantı Salonu Havalandırma

2,64

Konuk ağırlama odası Havalandırma

2,52

Yemek salonu Havalandırma

2,55

Toplantı Salonu Akustik

2,52

Konuk ağırlama odası Akustik

2,48

Yemek salonu Akustik

2,71

Yangın işaretleri uygunluğu

3,02

Yapı malz. Birbiri ile uyumu

2,00

Yapı malz. Bölgenin kültürüyle uyumu

2,10
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Kriter

Mean

Ulaşılabilirlik

2,12

Toplu Taşıma Ulaşımı

2,62

Yaya Ulaşımı

2,00

Engellilerin Ulaşımı

3,64

Otopark

3,50

Otoparkla Bağlantı

3,69

Anket sonucunda işlevsel performansa ait değerlendirmeler
incelendiğinde, yapı içindeki mekanların büyüklüklerinin yeni işleve uygunluğu,
yapı içindeki mekanlarda yer alan donatıların yeni işleve uyumu, yapıdaki
mekanların biçiminin yeni işleve uygunluğu, yapıdaki mekanların
yüksekliklerinin uygunluğu, mekanların birbiri ile olan ilişkilerinin yeni işlev için
uygunluğu iyi niteliktedir. Yeni işlev için gerekli olan mekanların yapıda
bulunması kriterleri ve engelli kullanıcıların yapı içerisindeki durumu ile ilgili
sorgulama da orta olarak değerlendirilmiştir.
Anket sonucunda sürdürülebilirliğe ait değerlendirmeler, yapının kente
gelen misafirlere gösterilmek istenen bir yapı olması kriterleri çok iyi niteliktedir.
Yapının yeni işlevi sayesinde tarifleme/toplanma aracı olması , yapının
çevresindeki yapılarla görsel olarak bütünlük sağlaması, yapının eski işlevinde
var olan ögelerin korunması, yapıdaki donatıların yapının karakterine uygunluğu,
yapının kentin tanıtımına katkı sağlaması kriterleri iyi niteliktedir. Yapının yeni
işlevinin çevre ile uyumu, yapının çevresinde bisiklet ve yaya ulaşımını
destekleyen yollar bulunması kriterleri orta olarak değerlendirilirken, yapının
kullanıcılarına yeşil alan sunması kriteri kötü olarak değerlendirilmiştir.
Çizelge 18., 19. Kültür ve Sanat Evi İşlevsel
Performans Değerleri
Kriter
Donatı Uygunluğu
Biçim Uygunluğu
Yüksekliğin Uygunluğu
Büyüklüklerin Uygunluğu
Mekanların Birbiri İle Olan İlişkisi
Gereken Mekanların Mevcut Olması
Engelli Kullanıcıların Durumu

ve Sürdürülebilirlik

Mean
1,98
2,20
2,15
2,32
2,36
2,93
3,16
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Kriter
İşlevin Çevre İle Uyumu
Tarifleme
Görsel Bütünlük
Kültür Hakk. Bilgi Verme
Yeşil Alan
Eski İşlevdeki Ögelerin Korunumu
Donatıların Yapı Karakterine Uyumu
Misafirlere Göstermek İstediğimiz Bir Yapıdır
Kentin Tanıtımına Katkı
Ekolojik
Bisiklet Ulaşımı
Yürüme Yolları

Mean
2,71
1,93
2,45
1,98
3,43
2,40
2,50
1,76
2,14
2,71
2,95
2,79

Anket sonuçlarına göre Kültür ve Semt Evi’ne ait en yüksek performans
teknik performansa ait iken en düşük performans ise işlevsel performans olarak
belirlenmiştir. Performans kriterleri arasındaki korelasyona bakıldığında,
sürdürülebilirlik kriteriyle davranışsal ve teknik performans arasında pozitif
yönde bir ilişki olduğu, davranışsal ve teknik performanslardan herhangi
birindeki artışın sürdürülebilirliği olumlu yönde etkileyeceği ortaya çıkmıştır.
Çizelge 20. Kültür ve Sanat Evi Performans Değerlendirmeleri
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Çizelge 21., 22. Kültür ve Sanat Evi Pearson ve Spearman Korelasyon
Analizleri

Sonuç olarak, teknik performans değerinin en yüksek olduğu yapı
Mimarlar Odası, en düşük çıktığı yapı ise Mihrioğlu Konağı çıkmıştır. Bu değer
yeniden işlevlendirilmiş bir yapıda optimum düzeyde aydınlatma,
havalandırma, ısıtma ve akustik sağlandığı takdirde kullanıcı memnuniyetinin
de sağlandığını göstermektedir.
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İşlevsel performans değerinin en yüksek olduğu yapı Kültür ve Sanat Evi,
en düşük olduğu yapı ise Mihrioğlu Konağı çıkmıştır. Kültür ve Sanat Evi’nin
işleve bağlı mekânsal gerekliliklerinin diğer yapılara göre daha esnek olması,
gereken sergi mekanlarının mevcut mekana göre şekilleniyor olması
kullanıcıların işlevsel performans memnuniyetinin yüksek olmasını
sağlamaktadır
Davranışsal performans değerinin en yüksek olduğu yapı Kültür ve Sanat
Evi, en düşük olduğu yapı Mimarlar Odası çıkmıştır. Kültür ve Sanat Evi’nin
kentin merkezine daha yakın konumda olması yaya olarak ulaşımı
kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte, yapıya ait bir otopark olmamasına
rağmen yapı çevresinde kentlinin kullanabileceği otoparklar bulunması ve diğer
yapılardan farklı olarak engelli kullanıcıların yapı içerisindeki dolaşımı için
engelli asansörü planlanmış olması yapının davranışsal performansını
artırmaktadır
Sürdürülebilirlik performansının en yüksek olduğu yapı Kültür ve Sanat
Evi, en düşük olduğu yapı ise Mimarlar Odası olarak çıkmıştır. Kültür ve Sanat
Evi kent tarihinin ve kimliğinin sembolik ve anıtsal özelliklerinin yansıtılması
adına önemli bir araç olmuş, kent merkezinde bir tarifleme aracı olmuştur.
Üç yapı arasında yapılan korelasyon analizinde sürdürülebilirliğe pozitif
yönde katkısı olan davranışsal performans olduğu belirlenmiş, davranışsal
performansın en yüksek olduğu Kültür ve Sanat Evi’nin aynı zamanda
sürdürülebilirlik performansı da en yüksek çıkmış, davranışsal performansın
sürdürülebilirliğe pozitif yönde katkısı olduğu, davranışsal performanstaki
artışın sürdürülebilirliği artıracağı teyit edilmiştir. Bu sonuca göre,
• Yapının ulaşılabilirliği,
• Yapının çevresindeki yapılarla olan ilişkisi,
• Yapıya toplu taşıma ve yaya ulaşımı,
• Engelli kullanıcıların yapıya ulaşımı,
• Yapıda otopark bulunması veya yapının çevredeki otoparklarla
bağlantısı,
kriterlerinin kullanıcının yapıdan duyduğu memnuniyete buna bağlı
olarak da yapının sürdürülebilirliğine katkı sağlayan kriterler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
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ÖZET: İran’da bahçe sanatının izleri çok eski dönemlere
dayanmaktadır. İslamiyet öncesi İran, doğuda buda, batıda Hristiyanlar,
Merkezi İran’da Zerdüşt dinin etkisi altında gelişim göstermiştir.
Dönemlerdeki en güçlü ve etkin din olan Zerdüşt inancına göre doğal etmenler
olan toprak, su, hava, ateş çok önemlidir. Zerdüştlere göre tohum eken herkes
tanrı (Mezdisna) yoluna gitmektedir. Mezdisna Zerdüşt dininde Tanrı
anlamına gelmektedir. İslamiyet’ten sonra dini inançlar değişmiş, ancak doğa
sevgisi bugüne kadar İran’da varlığını surdurmuştur. Ağaç dikmek, bahçe
oluşturmak, çiçek sevgisi bu eski felsefeye dayanmaktadır. Bu nedenle bütün
tarihi dönemler boyunca ve hükümdarlar tarafından İran’da görkemli saraylar
ve bahçeler oluşturulmuştur. Bahçe tasarımında etkili olan çeşitli doğal
unsurlar arasında su ve bitkisel materyal en önemli ögeler olarak
nitelendirilmektedir. Tasarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacı ile tasarımı
oluşturan ögelerin kavramsal, estetik ve işlevsel açısından irdelenmesi
gerekmektedir. Tüm tarih boyunca İran İslam bahçelerinde sürdürülebilirliği
sağlamak için su ve bitkisel materyalin etkin bir şeklide kullanıldığı
görülmektedir. Felsefi bir boyuta sahip olan bu bahçeler insanların fiziksel
gereksinimlerini sağlamanın yanı sıra zihinsel ve ruhsal açıdan da fayda
sağlamıştır. Bu araştırmada İran bahçelerinin İslamiyet öncesi ve İslamiyet
sonrası dönemlerden etkilenmiş olduğu dini, geleneksel kavramlar ve
düşünceler araştırılmıştır. Yanı sıra bahçe kavramının temelini oluşturan su ve
bitkisel materyalin İran bahçe sanatında kullanımı ve tasarım özellikleri
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İran Bahçe Sanatı, İslam Bahçeleri, Cennet Mekan
Anlayışı
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Formation of Garden Culture in Religious Rituals:
Persian Islamic Gardens
ABSTRACT: The traces of garden art in Iran have been originated in
ancient times. Pre-Islamic Iran, Buddha in the East, Christians in the West,
Zarathustra in Central Iran has developed under the influence of religion.
According to Zoroastrian belief which is the most powerful and effective
religion in that period of time, natural factors such as soil, water, air and fire
are very important. According to Zoroastrians, everyone who seeds gets in
god’s way (Mezdisna). Mezdisna means God in Zoroastrian religion. After
Islam, religious beliefs have changed, but nature love has continued to exist in
Iran up until today. Planting trees, creating a garden, love of flowers are based
on this old philosophy. For this reason, magnificent palaces and gardens were
built in Iran during all historical periods and by rulers. Among the various
natural elements that are effective in garden design, materials of water and
plant material are considered as the most important elements. It is necessary
to examine the elements, forming the design with regards to conceptual,
aesthetic and functional aspects in order to provide sustainability in design.
Throughout the history, it can be clearly seen that the water and herbal
materials have been effectively used in order to provide sustainability in
Iranian Islamic gardens. Having a philosophical dimension, these gardens have
provided the physical needs of people, while providing them with the benefits
on both mental and spiritual aspects. In this research, the religious,
conventional concepts and notions that Islamic gardens have been influenced
by pre-Islamic and post-Islamic periods are studied. Additionally, the design
features of the use of water and herbal material which are the basis of the
garden concept in Persian garden art are analyzed.
Key Words: Persian Garden Art, Islamic Gardens, Perception of
Paradisiacal Place

Giriş
Bahçe kelimesinin kökeni Farsça olup “küçük bağ” anlamına gelmektedir.
Genel olarak; Belli bir görsel niteliğe sahip, otsu ve odunsu süs bitkileri, meyve,
sebze ve şifalı otların yetiştirildiği; bunun yanı sıra doğanın güzelliği, yeşil dolu
özellikleri ve dinlendiriciliğinin insan eli ile denetim altına alındığı toprak
parçası olarak da tanımlanmaktadır. Büyük veya küçük ölçekli, çevre ile entegre,
içe dönük avlular ya da bahçeler, tarihin belli dönemlerinde toplumların yaşam
koşulları, ekonomik ve kültürel niteliklerini yansıtan, bulunduğu bölgenin
özellikleri doğrultusunda biçimlenmiş mekanlardır. Bu anlamda, insanların
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yarattıkları değişiklik ve bahçe düzenleme amacındaki çeşitlilik, bahçe olgusuna
duygusal ve biçimsel açıdan pek çok farklılıklar kazandırmıştır.1
Tüm dönemlerde bahçelerin anlamı ulaşılmaz mesafede olan cennet
yaşam biçimi ve hayallerdir ki insanlar oraya ulaşmaya çalışmış ve onunla
beraber acılardan ve çıkmazlardan kurtulmak hayal edilmiştir. Cennet tüm
dönemlerin ulaşmayı hedeflediği mekanıdır ki insanların beklediği mutluluğun
müjdecisi olmuştur. Bu görüşlerin, yapılar ve batı medeniyetinin bahçe
kültürünün temaları üzerinde belirleyici bir etkisi bulunmaktadır. Bu kapsamda
“bahçe” ve “cennet” kelimelerinin ortak bir dil köküne sahip olması özellikle
önem taşımaktadır. Cennetin kelime anlamı eski Farsçadan pairi -dae`-za’dan
gelmektedir. Eski Babil sözcüğü paradisu sadece pairi -dae`-za’nın bir başka
ifadesidir. Duvarlı, çitlerle çevrili ya da sadece bir sınırlı alan olarak ifade
edilebilmektedir. İbranice “pardes” ve Yunanca “paradeisos” aynı anlamı
taşımakta olup, Pers hükümdarının zevk bahçelerini de nitelemektedir.2
7. yüzyılda İslam dinin ortaya çıkışı ile birlikte bahçeler Cennet veya Eljannah (bahçe) metaforu olarak tanımlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in kutsal
ayetlerinde cennetten söz edildiğinde, akar su ve meyve taşıyan ağaçları ile tarif
edilmektedir. Gölge oluşturan ağaçlar, akan sular, tatlı meyveler (bostan) ve
kokulu çiçeklerin (gülistan) yer aldığı vurgulanmaktadır.
İslam bahçe anlayışı, Kuran-ı Kerim’deki cennet tasvirine dayanmaktadır.
Ayetlerdeki ‘akar sular, çiçek açmış ağaçlar, her türlü meyve’ vurgusu, mutluluk
mekanı düşüncesini biçimlendirmiştir. İspanya, İran ve Hindistan’daki İslam
bahçeleri dinsel açıdan ortak özellikler göstermesine rağmen, kökleri farklı
kültürlere, iklim ve toprak yapısına dayanmaktadır. Hindistan’daki İslam
bahçeleri su kanalları ve havuzları ile tamamen simetrik bir düzene bağlı olarak,
geniş alanlar kapsayacak şekilde planlanmışlardır. İspanya İslam bahçeleri ise
topografyanın getirdiği bir zorunlulukla birlikte yamaçlar üzerinde, teraslar
halinde, serviler ve asma bahçeleri ile zenginleştirilmiştir. İran bahçeleri ise
sıcak ve kurak bölgelerde, “Çahar Bağ” adı ile bilinen, birbirini dik kesen dört su
kanalı ile oluşan havuzlar ve çiçek tarhları ile formal bir düzen içerisinde
tasarlanmışlardır. 2

1 Parisa Aliasghari - Elmas Erdoğan, “İslam Bahçeleri”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,
C.9,S.2,Aralık 2012, s. 21-31.
2 Ehrenfried Kluckert, European Garden design, 1s t Ed. Könemann Ve rlagsgesellschaft
Press,Germany, 2000, 496s .
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Tartışma
İnsanoğlu doğaya değer verir ve ayrıca dünya görüşünden kaynaklanan
ilkeler ve değerlere dayanarak doğa ve doğal öğeler ile ilişki kurar. Dolayısı ile
toplumun inancına ve kültürüne bağlı olarak doğal öğelerin durumunun
tanınması ve tarif edilmesi önem taşımaktadır. İran-İslam kültürü ve inancına
göre; su ve bitkiler gibi doğal öğeler ilahi dizeler ve işaretler olarak kabul
edilmektedir ve bu konu önemli olduğundan dolayı İslam belgelerinde de sıklıkla
rastlanmaktadır. Su ve bitkilerin en güzel fiziksel birleşimi, İran bahçe sanatında
görülmektedir. İran’da bahçe sanatı, değerli gelenekler ve ruhani gücü sahiptir
(Hobhouse, 2004).3 Bu bahçelerde, su ve bitki üç yönlü “kavramsal, işlevsel ve
estetik” olarak kullanılmıştır. İran bahçelerinde göze çarpan önemli unsurlardan
birisi su kullanımıdır. Havuzlar avlu veya bahçenin en önemli bölümüne
yerleştirilmişler. Bahçede çok sayıda havuz yapısı ve bunların kanallarla birbirine
bağlanması, serinlik ve hava akımın ve suyun musiki ile akmasını sağlamaktadır.
Havuzların hafif bir eğim üzerine inşa edilmeleri, suyun havuzdan taşarak küçük
ölçüde çağlayanlar oluşturmasına olanak sağlamıştır. Havuzları çevreleyen küçük
kanalların bezemesinde genellikle renkli seramikler kullanılmıştır. Havuzlarda
renkli seramiklerin kullanımı, İran İslam bahçelerinin bir diğer tipik özelliğidir. 4
Kur'an ayetlerine göre 7 farklı isim ile “Cennet” kelimesi adlandırmışlardır;
• Jannatu -al Kjaled (al-furgan) “sonsuzluk bahçesi” veya “ölümsüzlük
bahçesi”,
• Darul-us -Salam (el-anam, 6: 127), "Barış Yurdu"
• Darül-El-Qarar (el Mu'min, 40:42), “Bahçe” ya da “Mutluluk Bahçesi”,
• Jannatu-al-adn (el-Bara'ah, 9: 72-73), "Cennet Bahçesi" veya "Sonsuz
Mutluluk Bahçesi”,
• Jannaty-al-Ma'wa (el-Sajdah, 32: 19), "Misafirperver Evlerin Bahçesi",
• Jannatu-al-naim (el-Maidah, 5:70) "Cennet",
• Jannatu-al-firdaus (el-kahf, 18: 107), "Cennet Bahçesi" olarak
adlandırılmaktadır.5

3 Hobhouse, Penelope, Hunningher, Erica, Harpur, Jerry. Gardens of Persia, Kales Press, USA.
2004, s.
4 Parisa Aliasghari - Elmas Erdoğan, “İslam Bahçeleri”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,
C.9,S.2,Aralık 2012, s. 21-31.
5 Nazia Ansari, The İslamic Garden, CEPT Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2012, s.12
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Şekil 1: Cennet Bahçesi Tasviri. 6
1. İran İslam bahçelerinde Su Ögesi
Su, bir bahçeyi oluşturan esas ve önemli öğedir; su İran bahçesinde çok
etkin ve sanatsal bir biçimde kullanılmıştır. Sulama ve bitki yetiştirme amacının
yanı sıra şiirsel ve sanatsal bakış açısı ile kavramsal olarak da ele alınmış, bahçe
alanını süsleyerek tazelik, canlılık ve güzellik kazandırmıştır. İran İslam bahçeleri
kurak bölgelerde “su” ve “bitkilerin” birleşimi ile ortaya çıkmıştır. Çöl ve bahçe
arasındaki tezat, kurak bölgede cenneti temsil eden bahçelerin yaratılması,
cennetin refah manzarasının bir örneği olarak betimlenmiştir.
Kuran’da Suyun Ruhani Kavramının Analizi
“Maa” kelimesi (su anlamına gelmektedir) Kuran’da iyiliğin, mutluluğun ve
temizliğin sembolü olarak sıklıkla tekrar edilen, ayrıca bu sözcüğün yanı sıra,
hepsi suyun ruhani etkilerinin seçkin görüntüleri olan ırmaklar, kaynaklar,
cennet şelaleleri gibi suyun çeşitli türlerinden de bahsedilmektedir.7 Kuran-i
Kerim ‘in Muhammed Suresinin 15’inci ayetinde bahsedildiği gibi cennet kavramı
ile ilgili dört çeşit akarsudan söz etmektedir: “Cennet suyu gibi, iyi insanlara vaat
edilen temiz nehirler ve akarsular”, “kirletilmemiş suyu olan nehirler vardır” ve,
“aroması değişmeyen süt nehirleri” ve “içenlerin hoşlanacağı Tahoor şarabından
nehirler”, “içenlere lezzetli gelen şarap nehirleri” ve ayrıca saf baldan nehirler ,

6 Anonim (wikepedia),2018
7 Mohammad Gheissari, The Persian Garden: Its Origin and Development, Delaware, USA,
1975,s.24
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“temiz akan bal nehirleri” ve Allah’ın nimetiyle cennetteki bütün meyvelerden haz
alacaklardır.8
Akar su ve suyun dört yönde akışı İran bahçe sanatında uygulanan dört
nehir örneği cennet tasvirini yansıtılmaktadır; Genellikle İran bahçelerinde suyun
bir kenardan geldiği ve havuza dökülürken, diğer üç kenarda bölündüğü ve aktığı
görülmektedir ve bu durum suyun dört yönde devredildiğine işaret etmektedir
[Ruggles, 2008: 144] (Şekil 2).9Alrahman suresinin 46. Ayetinde ise cennet
bahçesinde köpüren pınarlara işaret etmekte; iki köpüren pınarı olan iki
bahçeden ve iki çeşit meyveden bahsedilir ve ayrıca şu söylenir: “bunlardan
başka, diğer iki cennet vardır…o kadar yeşildir ki koyu görünür … hurma ve narla
birlikte iki çeşit meyve de vardır…iyi huylu ve güzel kadınlar vardır…çadırlarda
gizlenen Huriler …” (Alrahman, ayet 66). 10

Şekil 2. Baghe Fin, Kashan, İran11

8 Kuran-i Kerim, Muhammed Suresi, Ayet: 15
9 Fairchild. D. Ruggles,.Islamic Gardens and Landscapes, University of Pennsylvania Press, USA,
2008
10 Kuran-i Kerim, Alrahman, Ayet: 66
11 Anonim, 2018
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Şekil 3. Baghe Shahzadeh, Mahan, İran12
İran Bahçesinde Suyun Estetik ve Fonksiyonel Yaklaşımı
İran bahçe kültüründe, su kullanımı estetik, görsel ve bahçe kimliğinin
oluşturulması yanı sıra sulama işlevi de her zaman göz önünde
bulundurulmuştur. Suyun serinliği, yansıması, sesi, havza, göl, akarsu, şelale
olarak kullanımı (basamaklı, eğimli, çeşme), ana yolların kesiştiği yerde sığ
havuz (yakın görüş için), baraj gölü veya su deposu olarak derin havuz (uzaktan
görünüş için) temel asarım ögesi olarak kullanılmıştır. Tablo 1’de İran İslam
bahçelerinde suyun işlevsel ve estetik yaklaşımı faklı bahçelerdeki örnekler
doğrultusunda irdelenmiştir.

12 Anonim, 2018

433

Parisa GÖKER – Aysun TUNA

Tablo 1. İran İslam bahçelerinde suyun işlevsel ve estetik kullanımı
İran
Bahçelerinde Su
kullanımı
Ana kanallar

Kenar Kanallar

Estetik İşlev

Rezervuardan
farklı
seviyelerde
bahçeye
su
iletimi

Merkezi
odak
noktası
yaratmak

Bahçeyi sulama

Suyun sıklıkla
dolaşımını
sağlamaktadır.

Abgardan

Suda hareketi
sağlamak

Jooshgah
Çeşme

Shotorgeloo

Kademeli
Akışı

Uygulama

su

Yan kanalların
sürekli akışıyla,
bahçe de Çahar
Bağ
sistemi
oluşturulmuştur
Dikkat
ve
konsantrasyonu
çekmek
için
sınırlı
bir
yüzeyde
su
hareketi
sağlamaktadır.
Su hareketi ve
ses
sağlamaktadır.

Su kaynayarak
yukarıya doğru
iter
Basınç
farkı
yaratarak suyu
itebilir

Su
pınarı
sembolü

Bahçenin eğimli
arazilerinde
kullanılır

Sınırlı bir alanda
küçük düşmeler
oluşturmak, su
sesi yapmak

…
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Havuz

Suyunu
alanda
depolama

bir

Ayna
yüzeyi
yaratmak

2. İran Bahçelerinde Bitkisel Materyal Kullanımı
İran İslam bahçelerinde, bitkisel materyal kullanımı gölgele alan yaratma,
meyve yetiştirmek ve süsleme gibi farklı amaçlar doğrultusunda
kullanılmaktadır. Bitkilerin bahçedeki durumu, mevsimlere göre değişiklik
göstermekte olup; bahar aylarında tomurcuk, çiçek, koku, tazelik sergilerler;
yazın gölge, çiçek, meyve, su akışı, saf ve hoş hava ve dinlence yeri; sonbaharda
renkli meyve yığınları, dinamik renkler ve yaprakların dansını ve kışın ise çıplak
ve yapraklarını dökmüş dalları ile kaligrafik etki yaratılar. 13
Ağaç, değişimin ve yenilenmenin bir simgesidir. Ağaçların sürekli
gelişimi, periyodik olarak canlanma demektir ve buda ebedi bir yaşamın
varlığını hatırlatmadır. İran bahçe kültüründe her ağacın özel bir sembolü
vardır. Bu nedenden dolayı İran bahçeleri daima sembollerle dolu yeşil alanlar
olarak insanlara bir dizi inancı anımsatmaktadırlar. Tablo 2’de İran
bahçelerinde yer alan ağaçların ve bunların sembolik ve mistik kavramları ve
bahçedeki işlevleri belirtilmiştir. Tablo 2’de ağaçların
Tablo 2. Ağaçların sembolik kavramı ve İran İslam Bahçesinde
Fonksiyonellik açısından değerlendirilmesi
İran Bahçelerinde
Sembolik ve Mistik Kavram
Yer Alan Ağaçlar
Platanus (Çınar)

Zafer sembolü

Pinus (Çam)

Doğruluk, doğurganlık, uzun
ömür ve inanç

Cupressus (Servi)

Ölüm

Populus (Kavak)

Yin ve Yang, Ay ve Güneş
sembolü

Ağaçların Fnksiyonel Açıdan
Değerlendirilmesi
Ateş ve hastalığı önleyen
gölgeli ağaç
Yaprak dökmeyen ağaç ve kış
rüzgarlara karşı bahçeyi
koruma
Yaşamı boyunca gölgeleme ve
yeşil alan yaratma
Gölge alan yaratma

13 Brain Clasten, Designing the Landscape with Plants. Department of Parks and Unban
Green Spaces Press of Tehran. 2008, 2. 67
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Fraxinus
(Dişbudak)
Vitales (Üzüm)
Malus (Elma)
Pyrus communis
(Armut)
Prunus avium
(Kiraz)
Prunus persica
(Şeftali)
Prunus domestica
(Erik)
Rubus fructicosus
(Böğürtlen)

Adaptasyon, üretim ve
alçakgönüllülük, kutsal kozmik
ağaç
Yaşam ve ölümsüzlük sembolü
Sevgi, barış ve anlaşma, kutsallık
ve bilgelik
Umut ve sağlık, adalet, iyi devlet
ve adil yargı

Meyve ve yaprak yenebilir
yenilebilir
yenilebilir

İnsanın çıplak doğum Sembol

yenilebilir

İyiliği savunmak

yenilebilir

Özgürlük ve sadakat, uzun ömür,
yenilebilir
saflık, inziva, çocukluk sembolü
Meyveleri yenebilir, ipekböceği
İnsan hayatının üç aşamasının
beslemek için kullanılır, odunu
sembolü
kullanılır

Phoenix dactylifera
(Hurma)
Sevinç ve tutku, kutsanma
Prunus dulcis
(Badem)
Juglans regia
(Ceviz)

Gölge alan yaratma

Yenilebilir, yaprakları ve kökü
kullanılır

Bekaretin sembolü, otojenik,
evlilikte mutluluk,

yenilebilir

Çekicilik ve zarafet

Yenilebilir

Gölge yaratan boylu ağaçlar bahçe yollarının her iki tarafına alley sistem
oluşturacak biçimde yerleştirilir ve bu yöntem bahçe eksenini vurgulamak
amacı ile kullanılmaktadır. Alley oluşturmada yol boyunca bazen sadece
Platanus (Çınar) ağaçları bazen ise Platanus sp. (Çınar) ve Cupressus
sempervirensis (Servi) ağaçları beraber kullanılmıştır. İran bahçelerinde İslam
dini ve görüşünden kaynaklanarak her zaman mahremiyet söz konusu
olmuştur. Dolayısı ile bahçelerin etrafı yüksek duvarlar ile çevrilidir. Genellikle
duvarların tuğla görünümünü kamufle etmek ve gölgelik alan yaratmak amacı
ile duvar boyunca boylu ağaçlara yer verilmiştir. Su kanalları boyunca ekseni
vurgulamak için sıralı bir biçimde herdemyeşil veya yaprağını döken ağaçlar
kullanılmıştır. Meyve ağaçları ise su kanalları ile oluşturulan Çahar Çağ
sisteminin iç parterlerinde yer almaktadır.
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Şekil 4. Baghe Chehel Sütun – Baghe Fin 14
İran bahçelerinde çiçeklerin kompozisyonu ve dikimi, ilişkilerin ve
standartların izlenmesiyle pratik ve bilimsel olarak yapılmış ve verim,
dinamiklik ve çevresel çatışmalarla mücadeleye ve ayrıca farklı mevsimlerdeki
zarafetleri ve çekiciliklerine dayalı olarak yapılmıştır. İran bahçelerinde
çiçeklerin kompozisyonu ve dikimi, ilişkilerin ve standartların izlenmesiyle
pratik ve bilimsel olarak yapılmış ve verim, dinamiklik ve çevresel çatışmalarla
mücadeleye ve ayrıca farklı mevsimlerdeki zarafetleri ve çekiciliklerine dayalı
olarak yapılmıştır. 15
Bahçelerde genellikle çiçekler ağaçların altındaki parterleri süslemek
amacı ile kullanılmıştır. Daima ana binanın önünde Gülistan adı ile bilinen bir
parter ve havuza yer verilmiştir. Süs bitkileri binaya bakan parterde, giriş
ekseninde ve yazlık köşklerine bakan ana eksende kullanılmıştır. Bu parterlerde
en dikkat çekici konu ise Medicago sativa (Yonca) kullanımıdır. Bu bitkinin
bakımı kolaydır ayrıca toprağa nitrojen iletmesi, sivrisinekleri uzaklaştırması
nedeni ile hemen hemen tüm parterlerde kullanılmıştır.

Şekil 5. Baghe Shahzadeh, Mahan – Baghe Eram, Shiraz 16
14 Anonim, 2018
15 William Alexander Clouston, Flowers from a Persian Garden and Other Papers, Biblio
Bazaar, LLC, 2007, s. 121
16 Anonim, 2018
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Tablo 3. İran bahçelerinde çiçeklerin sembolik kavramı ve fonksiyonel
kullanımı
İran Bahçelerinde
Yer Alan Çiçek
Türleri

Sembolik ve Mistik Kavram

Rosa sp. (Gül)

Bahçede egemenlik ve üstünlük ile, hem
zamanın ve sonsuzluğun sembolü, hem
cennet mükemmelliği hem de karasal acı
Gizli erdem ve güzellik sembolü

Violet (Menekşe)

Çiçeklerin
Fonksiyonel
Açıdan
Değerlendirilmesi
Gül ekstraksiyonu
ve aromaterapi

Bitkisel kullanım
Yapraklarından
Saflık, barış, diriliş ve doğanın annesinin
Lilium (Zambak)
gıda ve ilaç
doğurganlık sembolü
kullanımı
Hyacinthus (Sümbül)
Bal arısı tarafından
Öngörü, huzurun sembolü
kullanılır
Primula vulgaris
Tıbbi, tonik,
(Çuha)
Saflık, gençlik ve küstahlık sembolü
antipiretik, antinöbet, solucan
Bahçe yollarının
Amaranthus
Ölümsüzlük, inanç, sadakat, aşka istikrar
ayırıcısı olarak
(Horozibiği Çiçeği)
sembolü
kullanımı
Leucanthemum
bal arısı ve güzel
(Margarit)
Saflık ve masumiyet
kokusu nedeni ile
kullanım
İçgözlemenin öz-düşüncesi, narsisizm,
Koku özelliği
Narcissus (Nergis)
gurur sembolü
nedeni ile kullanımı
ve bal arısı
içgörü, kendini beğenmişlik, narsisizm,
Jasmine (Yasemin)
tarafından kullanılır
gurur

Sonuç
İslam bahçeleri 7.yuzyıldan itibaren çeşitli toplumların kültür ve
gelenekleri doğrultusunda biçimlenerek, dinin, iklimin ve içinde yer aldığı
coğrafyanın da etkilerine bağlı olarak kendine özgu bir bahçe sanatı olarak
ortaya çıkmıştır. Bahçe sanatı tarihinde, farklı ülkelerdeki toprak yapısı, iklim,
flora ve ekoloji gibi yerel ve bölgesel doğal koşullar bahçelerin gelişimini
etkilemiştir. Genel olarak İslam bahçeleri dinin yayıldığı coğrafyalar dikkate
alındığında sıcak, kurak ve az yağışlı doğaya sahip bölgelerde biçimlenmiştir.
İslam bahçeleri her zaman cennetin bir sembolü olarak görülmüş, orada sonsuz
yaşama arzusunu hayal ederek günlük yaşam mekanları olarak
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Tasarlanmışlardır. İslam dininde su ve bitki cennet mekanın en önemli iki
ögesini oluşturmaktadır. Bitkisel materyal kullanımında ise dini inanışların
etkisini görmek mumkundur.17
Bu çalışmada İran İslam bahçelerinin farklı dönemlerden etkilenmiş
olduğu ve mevcut mirasına yansıyan dini-geleneksel kavramların, temellerin ve
çeşitli düşüncelerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında; İran
medeniyetinin İslam dinine dayanmasından dolayı geleneksel ve dinsel
düşüncelere odaklanılmış, su ve bitkisel materyalin çevreyi oluşturan en önemli
öğeler arasında yer aldığı saptanmıştır. Ayrıca bu ögelerin estetik ve
fonksiyonel özellikleri de araştırma kapsamında irdelenmiştir. İran İslam
bahçesi, üç boyutlu bir birleşim olarak ruhani, işlevsel ve estetik özellikleri ile
“İran bahçesi” adı verilen özel bir sistemi oluşturmuştur. Bu bahçelerin
oluşturan temel ögeler ise su, ağaç ve çiçek kullanımıdır.
Cennet mekan anlayışının başlangıç noktası olan İran İslam bahçeleri
insanların fiziksel gereksinimlerini (işlevsel ve estetik) yerine getirmenin yanı
sıra metafiziksel ve ruhani boyutları ile de cenneti temsil eden açık-yeşil alanlar
oluşturulmuştur. Bu bağlamda bugüne ulaşabilen İran İslam bahçelerinin temel
özellikleri aşağıdaki gibidir;
• En önemli özellik dünyada var olmayan, idealize edilmiş, kutsal cennet
mekan anlayışının tasvir edilmesidir.
• İran’da yer alan ve İslam dininin etkisi ile inşa edilmiş olan tüm bahçeler
sığır duvarlar veya revaklar ile çevrilidir.
• Suyun kanallar halinde kullanımı, durağan ve ya ses etkisi yaratmak
amacı ile fıskiyeli havuzlar, eğim nedeni ile kaskatlı kanallar bulunması
belirleyici bir nitelik olmuştur.
• İran İslam bahçeleri formal ve simetrik bir yapıya sahiptir ve genellikle
dört parçalı (çahar bağ) sistemi kullanılmıştır.
• Bitkisel materyal kullanımında ağaçlar genellikle var olan geometriyi
belirginleştirmek amacı ile su kanalları kenarlarında veya yolların çizgisini
takip edecek biçimde kullanılmıştır.
Bitkisel materyal olarak Cupressus (Sevi), Populus (Kavak), Phoneix
(Hurma), Fraxinus (Dişbudak), Platanus (Çınar), Prunus dulcis (Badem), Juglans
regia (Ceviz) ağaçları kullanılmıştır. Süs bitkisi olarak genellikle Rosa (Gül),
Narcisus (Nergis), İris (Süsen), Hyacinthus (Sümbül), Jasmine (Yasemin), Violet
(Menekşe) ve Lilium (Zambak) tercih edilmiştir.
17
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ÖZET: Su yapıları, Türk bahçelerinde her zaman önemli tasarım ögesi
olarak yer almıştır. Su kullanım ihtiyacını karşılamak için tasarlanan çeşmeler,
ses ve serinleme amacıyla da kullanılması dikkat çekmektedir. Anadolu-Türk
bahçelerinde su yapılarının kullanımı, çeşmeler, selsebilleri, durgun ve akan
su kanalları gibi zengin formlar ile bahçelerde yer almıştır.
Selsebil kelimesinin ilk olarak kuranda yer aldığı ve cennetteki soğuk su
ifadesi olarak kullanıldığı bazı rivayetlere göreyse bir pınar olduğu
belirtilmektedir. Birinden diğerine kademe kademe dökülen, suların atta bir
havuz veya kurnaya toplandığı dekoratif amaçlı yapılar, selsebil olarak
tanımlanmaktadır. Süsleme unsuru olarak yapılan selsebiller üzerlerinde
bulunan çanaklardan akan suyun çıkardığı seslerle dinlendirici, üstlerindeki
süsleme özellikleri ile estetik ve göze hitap etmektedirler.
Anadolu-Türk bahçe kültürünün her döneminde faklı form ve süsleme
özellikleri ile yapmış olan selsebiller, hat, çini ve kabartma tekniklerinin
kullanıldığı son derece estetik su ögesi niteliğindedir. Bu çalışmada; Osmanlı
Dönemi saray bahçelerinde yer alan selsebillerin yapım tarihi, yapısal
materyali, tasarım özellikleri ve yüzey süslemesinde kullanılan teknik ve
özellikler irdelenecektir. Ayrıca mevcut koruma sorunları için öneriler
geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Bahçesi, Çeşme, Sebil, Süsleme, Su yapıları

Water Structures That Are Used in Turkish Gardens; Ornamental
Fountains And Ornamentation Characteristics
ABSTRACT: Water features have always appeared as crucial design
components in Turkish gardens. It is remarkable that fountains and
dispensers, designed for meeting water utilization need, were also used for
sound and cooling purposes. Water in Anatolian-Turkish gardens emerged as
rich forms including dispensers, water pots and stagnant and running water.

Parisa GÖKER – Mine POYRAZ

It is stated that the Word “ornamental fountain” was first conferred in
Qur’an, that it is defined as the spring in paradise, as well as being narrated as
a fountain. The decorative structures, where water passes gradually from one
to another, and where it is collected in a pool or basin in the bath at the bottom,
are defined as ornamental fountains. With its calming voices sounding with the
water running from the pots over these fountains, which were built as an
ornamental element, they are quite pleasing to the eye, thus meeting
aesthetical concerns with the ornamentation on them.
Built in various forms and with ornamentation characteristics on each
and every era of Anatolian-Turkish garden culture, these ornamental
fountains possess the characteristics of highly aesthetical water features,
where caligraphy, tile art and relief-art techniques were applied. In this study,
the history of building process, structural material, design properties,
including the techniques and characteristics applied on the surface decoration
of the ornamental fountains that are placed in the palace gardens of the
Ottoman Period, will be researched. Additionally, Suggestions will be made for
the current preservation issues.
Key Words: Turkish Garden, Fountain, Public Fountain, Ornamentation,
Water Structures

Giriş
Türk bahçelerinde su olgusu oldukça zengin bir niteliğe sahiptir. Türk
bahçelerinde çok yalın su elemanları; havuz, çeşme gibi ögelerin yanı sıra, en
karmaşık çözümleri içeren çağlayanlar biçimine kadar geniş bir yelpaze içeren
su kullanımı özgün çözümler şeklinde ifade edilmiştir. Bahçede hiçbir zaman
havuz ve fıskiyeler eksik olmamış, kimi zaman bunlar birbirine mermer zemine
gömülmüş kanal biçiminde suyolları ile bağlanmışlardır. Çeşmeler ve selsebiller
ise her dönemde önemli su ögeleri olmuştur1.
Farsça göz anlamındaki “çeşm” kelimesinden gelen çeşme terimi, su
akıtan yapılar anlamına gelmektedir. Çeşmelerde sürekli su akışını sağlayan
boruların (Lülelerin) yerini, zaman içinde suyun boşa akmasını engelleyecek
musluklar almıştır. Lüle ya da musluğum yer aldığı taş, ayna taşıdır. Bazı çeşme
örneklerinde musluğun yanlarında veya üst kısmında su içmek için kullanılan
tasların konulduğu tas nişi/maşrapa yuvası bulunmaktadır. Cephe tasarımında
çeşme nişi, musluğun olduğu bölümü diğer alanlardan ayırmaktadır.
Çeşmelerde kemer ile niş şeklinde belirlenen alanda kitabe, çeşme aynası,
musluğun takılı olduğu aya taşı bulunmaktadır. Çeşme örneklerinde musluktan
akan suyun toplandığı alana tekne, kurna veya yatak denilmektedir. Çeşmeler
1

Erdoğan vd. 2003
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ve selsebiller yapıldıkları dönemin kültürü, beğenisi ve mimari özelliklerini
yansıtmaktadır.2
Selsebil veya su mihrabı, iç veya dış mekânlarda, mermer veya seramik
bir yüzeyden aşağı akan ve altında bir kase veya küçük bir havuzda dökülen
çeşme türüdür. Su kayarak aşağı akarken, su sıçramalarından dolayı kulağa hoş
gelen su sesini oluşturmakta olup, dalgalanma hareketi, ışığı yansıtır ve suyun
farklı renklerde görünmesini sağlar. Ayrıca yukarıdan aşağıya doğru
dökülürken buharlaşma işlevi gerçekleşerek oda ya da çevrenin serinlemesine
yardımcı olur.
Selsebiller, 13. yüzyıldan beri Anadolu mimarisinde sofalar, köşkler,
divanhaneler, eyvanlar, avlular ve bahçelerde kullanılmıştır. Selsebilin iç mekân
da kullanımı odak noktası oluşturur, dış mekânda ise dikkat çeker ve etrafında
farklı bir aura yaratır. En erken selsebil örnekleri, mihrap, küçük sütunlar,
başlıklar ve kornişlerle çevrili süslü bir yüzeyin merkezinde
konumlandırılmışlardır. İlk örneklerinden biri 13. Yüzyıl’da Artukoğulları
tarafından Mardin'de Marufiye Medresesi'nin (Beyt-ül Artuki) kuzey kesiminde
yer alan eyvanda yapılmıştır.
13. yuzyıl başlarında Diyarbakır’da yapılmış olan Artuklu Sarayı’nda
yurutulen kazılardan elde edilen bulgulara göre saray haçvari eyvanlar ile
çevrili çok avlulu bir yapılar grubudur. Kazılarda fıskiyeli, merkezi bir havuza
sahip guney eyvanında bir selsebil ve bunu havuza bağlayan kanallar ile taş
döşemeli zemin ortaya çıkarılmıştır. Havuz ve selsebil zengin renkli taş mozaik
ve çiniler ile bezenmiştir. Mozaiklerde geometrik desen ve hayvan figur
kullanımına Turk yapılarında ilk kez bu yapılarda rastlanmaktadır.3
18. ve 19. yüzyıllar arasında inşa edilen selsebiller genellikle dikey bir
duvarın parçası olarak tasarlanmıştır. Bunlar dekoratif figürler ve profillerle
çerçevelenmiş büyük bir beyaz mermer "ayna" (ana yüzey), farklı seviyelerde
simetrik olarak düzenlenmiş dirsekli çanaklar ile yapılmıştır. Üstteki çanaktan
dökülen su, alt seviyelerde kâselere doğru doldurulur ve zemin seviyesindeki
küçük havuzda toplanmaktadır.
Osmanlı Dönemi bahçelerinde su ögeleri genellikle dikdörtgen formlu
mermer havuzlar (daha sonraki dönemlerde yapay gölet ve şelaleler), fıskiye,
selsebil, çeşme, ağzından su akan heykeller v.s. gibi daha çok suya dayalı çeşitli
su yapıları kullanılmıştır. İslamiyet’teki cennet mekan anlayışı ve cennet tasviri;
“cennetten akan ırmaklar, buyuk havuzlar ve şelaleler bulunan, çeşitli türler de

2 Göker,
3

2016
Erdoğan, 1997
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ağaçlar ile hurma bahçeleri ve üzüm bağlarından oluşan bir bahçe mekânı”
olarak vurgulanmaktadır.
İlk olarak nerede ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen Selsebiller mimari
düzende su akıtılması ile göze ve kulağa hoş gözükecek düzende
gerçekleştirilmiş birbirinden kademe kademe dökülen suların, kimi zaman
basamak, kimi zaman ise çanaklar vasıtası ile bir havuz ya da kurnaya toplayan
su yapılarıdır. Arkeolojik araştırmalar sonrasında M.Ö Pompe Büyük çeşmeli ev
‘in bahçesinde bulunan selsebilin en eski örneklerinden biri olduğu ifade
edilmektedir. Uzak doğuda Hindistan, İran Çin ve Japon bahçelerinde de selsebil
anlayışına uygun su mimarilerinin bulunduğu bilinmektedir.
Türk su mimarisinde selsebillerin, Basamaklı Selsebiller, Rampalı
Selsebiller ve Aynalı Selsebiller olarak üç grupta incelendiği, bilinmektedir.
Yapılan çalışma kapsamında İstanbul’da Osmanlı dönemi saray bahçeleri
selsebilleri araştırılarak Osmanlı Dönemi saray bahçelerinde yer alan
selsebillerin yapım tarihi, yapısal materyali, tasarım özellikleri ve yüzey
süslemesinde kullanılan teknik ve özellikler araştırılarmış mevcut durumları
araştırılarak koruma sorun ve önerileri geliştirilecektir.
1.Topkapı Sarayı Bahçesi
İstanbul’da yer alan, bugüne ulaşabilmiş tarihi saraylardan en eskisi ve en
genişi olan Topkapı Sarayı; kentin doğusunda, Ayasofya Cami’nin arka
kesiminden başlayarak, Sarayburnu Yarımadası’nda yer alan ve İstanbul’un ilk
kurulduğu kesiminde; Haliç, Boğaziçi ve Marmara Denizi’ni gören kesiminde
konumlandırılmıştır. Yeni Saray (Saray-i Cedidi Amire), Fatih Sultan Mehmed
Dönemi’nden Sultan Abdülmecid Dönemi’ne kadar; yani 15. Yüzyılın ortasından
19.Yüzyıl’ın ortalarına kadar sürekli yeni yapıların eklenmesi ile oluşmuş bir
saray kompleksidir. Bu süreç içinde sultanlar bu alana farklı yapılar, daireler,
salonlar, odalar, hamamlar, mescit, kütüphane, kasır ve köşkler inşa etmişlerdir.
Her bölümü farklı bir isimle anılan bu özgün saray 19. Yüzyıl’a kadar Yeni Saray
adını taşımış, bu dönemin başında Yeni Sarayı adı değiştirilerek Topkapı Sarayı
adını almıştır..4

4 Göker,

2016
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Görsel 1: Topkapı Sarayı’nın Topkapı Sarayı genel görünüm (Güloğlu
2004)
Topkapı Sarayı Birun, Enderum ve Harem olmak üzere üç ana bölümden
oluşmaktadır. Sarayın yerleşim planı, saray merasimleri ve avluları ana
bölümlere göre düzenlenmiştir. Sultanın özel dairesi (darü’l halife) ve adalet
Divanhanesi (eyvan-ı divan-ı) üçüncü ve ikinci avluda konumlandırılmıştır.
Sarayın iç bölümü (Enderun) tepenin ekseni boyunca köşkler ile dolu bahçelerle
donatılmıştır. Bağlar ve köşklü bahçeler tepeden deniz kıyısına doğru
inmektedir. Binaların ve bahçelerin yapımı bittikten sonra dış duvar ve anıtsal
bir giriş kapısı (Bab-ı Hümayun) yapılmıştır. Kapının inşa tarihi üst bölümünde
yer alan kitabede 883 Ramazan (Kasım 1478) olarak belirtilmiştir.5
1.1.Topkapı Sarayı Avlularında Yer Alan Selsebiller
Topkapı Sarayı bahçelerinde su ögesi kullanımı havuz, çeşme ve selsebil
olarak işlevsellik ön planda olacak şekilde tasarlanmıştır. Dördüncü avlu da yer
alan Sofa-i Hümayun, sarayın en özgün taşlığıdır. Mermerlik olarak da
adlandırılan bu alan Türk bahçe karakteristiğinin en tipik örneğini oluşturan, su
üzerine kurgulanmış bahçe tasarımını, nitelikli biçimde yansıtan örneklerden
biridir.

5 Kuban,

2007
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Görsel 2:Topkapı Sarayı, Sofa-i Hümayun (Mermer Taşlık) (Orijinal
2015)
Suyun bir çanaktan diğerine aktarıldığı selsebiller basamaklı Selsebiller
olarak tanımlanmaktadır. Topkapı Sarayı’nda Osmanlı mimarlığının klasik
dönemine ait iki basamaklı selsebil örneği bulunmaktadır. Bunlardan Harem
bölümünde, III. Murad Odası’nda yar alan 1578 tarihli III. Murad Odası’nda yer
almaktadır. İki basamaklı olan selsebil kemerli bir nişin içine yerleştirilmiştir.
Üstte eksende yer alan burmalı lüleden akan su basamakların ön yüzlerindeki
dokuz lüleden geçmektedir. Bu lülelerin eksen de yer alanları üstteki gibi
burmalı olup diğerlerinden daha büyük tutulmuştur. Söz konusu üç lüle akan
suyun miktarını ayarlamakta ve "su musikisi"nin akort anahtarları gibi görev
yapmaktadır.6 (Görsel 3)

Görsel 3 : Topkapı Sarayı’nın Sultan III. Murad Köşkü’nde klasik üslûpta
yapılmış basamaklı selsebil
6 Önver,Öge,324,
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Topkapı Sarayı’nda uçuncu avluda, III. Ahmed Kutuphanesi’nin onunde
yer alan III. Ahmed Han Kutuphane Çeşmesi, selsebil ve çeşme kompozisyonu
ile dikkatleri uzerine çeken bir eserdir. Eserin kutuphane merdivenlerinin
ustunde kalan arka kısmı selsebil olarak tasarlanmış ve istiridye dilimleriyle
doldurulmuş yuvarlak bir kemerle ortulmuştur. Çeşmenin avluya bakan esas
kısmı ise; içi mukarnas dişleriyle doldurulmuş sivri bir kemerle ortulmuş olup,
rumi, palmet, lotus, vazo içerisinde çiçek, çeşitli çiçek motifleri ve zigzaglarla
bezenmiştir. Eserde kullanılan bezeme ogeleri klasik donem ogeleri olup farklı
bir kompozisyonla karşımıza çıkmaktadır7.

Görsel 4 -5 :III. Ahmed Han Kutuphane Selsebili- Ahmed Han Kutuphane
Selsebili (Ortaylı, 2007)
Topkapı Sarayındaki diğer basamaklı selsebil ise Sünnet Köşkü’nde yer
almaktadır. (XVI. yüzyılın başlarına ait yapı XVII. yüzyılın ortalarında elden
geçirilmiştir). Haliç’e bakan pencerelerin yan yüzeylerine karşılıklı yerleştirilen
basamaklı dört selsebil de haznelerin yüzeyi stilize çiçek kabartmalarıyla
bezelidir.

7
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Görsel 6-7: Topkapı Sarayı, Sünnet Köşkü (Ortaylı, 2007) Topkapı Sarayı
1. Avluda bulunan selsebil (Anonim,)
Topkapı Sarayı’nın kıyı köşklerinden, XVI. yüzyıl sonlarında inşa edilen ve
1747’de I. Mahmud tarafından onarımı yaptırılan Yalı Köşkü’nde Haliç
cephesinin ekseninde törenlerde tahtın konulduğu kaidenin önünde yer alan
minyatür çağlayan biçimli selsebil dikkat çekici bir örnektir. Yalı Köşkü’nün
özellikle kaptan-ı deryâların deniz zaferlerinden dönüşlerinde padişah
tarafından karşılanmaları için kullanıldığı, öte yandan Türk simgeler
dünyasında suyun her zaman bereket ve selâmet gibi kavramları ifade ettiği
hesaba katılırsa konumu oldukça aykırı görülen bu selsebilin burada simgesel
bir işlevi olduğu düşünülebilir.8
Bir başka örnek, Topkapı Sarayının Harem Dairesinde, XVI. asır yapısı
olan Hünkâr Hamamında, sıcaklık mahallindeki mermer banyo küvetine bitişik
duvarda yer almıştır. Dikdörtgen şeklinde, sade bir profille çerçevelenmiş ve iki
yanı zarif sütûnçeler, üzeri dilimli bir kemer bu sel sebilin, buraya XVIII. Asırda
yapılan tadilat ve ilâveler sırasında yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Yer yer altın
yaldız ile süslenmiş olan bu sel sebilin rampasına da balık pulu motifleri
işlenmiştir.

8
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Görsel 8 : Topkapı sarayı pencere içi selsebilleri, Topkapı Sarayı'nda
Hünkar Hamamınm selsebili (Önver,Öge,1981)
2. Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri
İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında, bugün Beylerbeyi adı ile bilinen
semt, Bizans Dönemi’nde İstavroz olarak bilinmektedir. Semtin bu adı Bizans
imparatoru II. Konstantin’in inşa ettirdiği kilisenin üzerine koydurduğu yaldızlı
haçtan aldığı rivayet edilmektedir. Yeni Beylerbeyi Sarayı, Sultan II. Mahmud’un
isteği üzerine altı yılda 1826-1832 iki katlı olarak inşa edilmiş olan Eski
Beylerbeyi Sarayının yerine yaptırılmıştır.

Görsel 9: Beylerbeyi Sarayı Bahçeleri Genel Görünüm (Orijinal 2015)
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Yeni Saray Osmanlı devletinin modernleşme döneminde inşa edilmiştir.
19. Yüzyıl’da inşa edilen Dolmabahçe ve Çırağan saraylarından farklı olarak inşa
edilen Beylerbeyi Sarayı temsil ve ağırlama özellikleri ile ön plana çıkmıştır.
Bunların yanı sıra bu saray padişah ve ailesinin özellikle yaz aylarını geçirdikleri
bir yazlık sahil sarayı olarak inşa edilmiştir. İlk inşaat icmal defterlerinin
Temmuz 1863 yılındaki verileri dikkate alındığında Beylerbeyi Sarayı’nın 18631865 yılları arasında inşa edildiği saptanabilmektedir. Sarayın resmi açılışı 25
Zilkade 1281, 25 Nisan 1865’te Cuma namazından sonra Sultan Abdülaziz’in
yeni saraya taşınması ile gerçekleştirilmiştir.9
2.1.Beylerbeyi Sarayı Bahçelerinde Yer Alan Selsebiller
Beylerbeyi Sarayı bahçelerinde yer alan su yapıları hem işlevsellik hem de
estetik açıdan değerlendirilerek tasarlanmıştır. Saray bahçelerinde su ögesi
olarak havuz, çeşme ve selsebil bulunmaktadır. Saray kompleksinde yer alan
çeşmelerden biri Gümüşyol’a çıkan, sarayın dış bahçe duvarında yer almaktadır
Diğer çeşme ise tünelin içinde konumlandırılmıştır.

Görsel 10-11: Beylerbeyi Sarayı, Mermer Köşk, Plan (Göker, 2016)Mermer Köşk’te Yer Alan Selsebil

9
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Görsel 12: Beylerbeyi Sarayı, Mermer Köşk (Göcü, 2006)
Beylerbeyi Sarayı’nda yer alan selsebil Mermer Kökün içinde
konumlandırılmıştır. Mermer Köşk, saray kompleksinin güneydoğu köşesinde,
dördüncü set üzerinde yer almaktadır. Büyük mermer levhalar ile kaplanmış
cepheleri nedeni ile bu adı alan köşk II. Mahmut Dönemi (1829-1832) Eski
Beylerbeyi Saray’ından bugüne ulaşan bir yapıdır. Büyük havuzun gerisinde yer
alan köşk yaz günlerinde serinlemek amacı ile kullanıldığı için Serdab Köşkü
olarak da bilinmektedir. Klasik ve yalın bir plana sahip olan Mermer Köşk tek
katlıdır. Köşkün ortasında büyük bir salon yer almakta, salonun yanlarında ise
birer oda ve servis hacimleri bulunmaktadır. Kapı ve pencere doğramaları
Vortik Kamhaciyan tarafından yapılmıştır. Köşkün girişinde büyük bir salon yer
almaktadır. Salonun sağ ve sol kısımlarında yer alan oda ve arkalarında küçük
servis mekanları klasik ve son derece yalın bir biçimde düzenlenmiştir. Yaklaşık
10x16 metre boyutlarındaki salonun ortasında büyük oval havuz ve karşılıklı iki
selsebil yer almaktadır. Havuz mermerden yapılmış ve ortasında fıskiye
bulunmaktadır [10](Göker, 2016).
3. Yıldız Sarayı Bahçeleri
Yıldız Sarayı Beşiktaş İlçesi’nde Boğaziçi’ne hakim bir tepe üzerinde ve
Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki yamaçta yaklaşık 500,000 m2 lik alanı kaplayan
Osmanlı İmparatorluğu’nun son saray yerleşkesidir. Bu saray Beşiktaş ile
Ortaköy arasında sahilden başlayarak Beşiktaş Tepesi’ne kadar tüm yamacı
kaplayarak bir bahçe ve koruluk içinde köşkler, yönetim yapıları ve parklardan
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oluşan bir saray kompleksidir. Yapılar topluluğu olarak inşa edilmiş olan Yıldız
Sarayı Bahçeleri Birun (birinci avlu), Enderun (ikinci avlu) ve Hasbahçe
bölümlerinden oluşmaktadır. Bahçelerde yer alan yapılar ise birbirinden
bağımsız şekilde tasarlanmıştır. Hasbahçe’de yer alan nehir formlu havuz,
grottolu havuzlar, adalar, yolları birbirine bağlayan köprüler ve informal bir
biçimde düzenlenmiş olan bitkisel tasarım naturalistik bahçe anlayışının
izlerini taşımaktadır. Yıldız Sarayı Bahçeleri’nde Osmanlı Dönemi bahçe
anlayışının önemli ögeleri olan köşkler, çardaklar, çeşmeler, fıskiyeli havuzlar,
selsebiller ve kuşluklar ise özgün Türk bahçe yapıları olarak yaşama
katılmaktadır (Erdoğan, Göker, 2015).

Görsel 13: Yıldız Sarayı Bahçeleri, Birinci Avlu (Original, 2014)
3.1.Yıldız Sarayı Bahçeleri’nde Yer Alan Selsebiller
Yıldız Sarayı Bahçelerindeki en önemli su yapılarından biri Çit Kasrı’nın
güneybatısında bulunan, Mimar Raimonda D’Aronco tarafından tasarlanmış
olan çeşme ve selsebildir. Bu yapı, o döneme kadar, kademeli olarak su akıtan
ilk örnektir. Osmanlı’da yapılan çeşmeler ve selsebiller genellikle işlevsel amaçlı
olmuş, daha sonra estetik nitelik taşımıştır. Ancak, Raimonda D’Aronco’nun
tasarladığı çeşme görsel amaçlıdır. D’Aronco’nun tasarladığı selsebil dışında
birinci avluda iki çeşme daha bulunmaktadır. Bu iki çeşme ile ilgili olarak kesin
bilgilere sahip olunamasa da Büyük Mabeyn binasının girişinde bulunan çeşme
1843 yılına tarihlenmekte olup, bu koşulda, çeşmenin Abdülaziz Dönemi’ne ait
olduğu belirlenmektedir. Yaveran Dairesi’nin duvarına dayalı olan Hamidiye
Çeşmesi ise 1903 yılına tarihlenmiştir (Göker, 2018).
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Görsel 14 -15: Birinci Avlu, mimar Raimonda D’Aronco tarafından
tasarlanmış olan çeşme (Orijinal 2014) Raimando D’Aronco tarafından Grotto
tekniği ile Yapılan selsebil (Uğuryol, 2011).
Sonuç
Türk bahçelerinde su olgusu oldukça zengin bir niteliğe sahiptir. Türk
bahçelerinde çok yalın su elemanları; havuz, çeşme gibi ögelerin yanı sıra, en
karmaşık çözümleri içeren çağlayanlar biçimine kadar geniş bir yelpaze içeren
su kullanımı özgün çözümler şeklinde ifade edilmiştir. Bahçede hiçbir zaman
havuz ve fıskiyeler eksik olmamış, kimi zaman bunlar birbirine mermer zemine
gömülmüş kanal biçiminde suyolları ile bağlanmışlardır. Çeşmeler ve selsebiller
ise her dönemde önemli su ögeleri olmuştur (Erdoğan vd. 2003). Osmanlı
Dönemi’nde, 18. yüzyıla kadar dört köşe, dikdörtgen veya kare şeklinde olan
havuzlar, daha sonra yerlerini, çoğunlukla yuvarlak ve eğrisel formlu havuzlara
bırakmışlardır. 18. yüzyıldan itibaren büyük havuzların içi çeşitli biçimlerde
canlandırılmış bu amaçla ortalarına adalar, yapay kayalardan oluşturulmuş
fıskiyeler, şelaleler ve köprü biçiminde geçitler yapılmıştır. Süsleme unsuru
olarak yapılan selsebiller üzerlerinde bulunan çanaklardan akan suyun
çıkardığı seslerle dinlendirici, üstlerindeki süsleme özellikleri ile estetik ve göze
hitap etmektedirler. Anadolu-Türk bahçe kültürünün her döneminde faklı form
ve süsleme özellikleri ile yapmış olan selsebiller, hat, çini ve kabartma
tekniklerinin kullanıldığı son derece estetik su ögesi niteliğindedir.
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ÖZET: Hızlı nüfus artışının getirdiği hızlı kentleşme faaliyetleri
sonucunda açık yeşil alanlar giderek azalmaktadır. Kentsel alandaki yapılaşma
öncelikli yaklaşımlar kentsel ekosistemi tahrip etmekte ve dolayısıyla özellikle
kentsel alanlarda alternatif yeşil alanlar oluşturma arayışını gündeme
getirmektedir. Birçok gelişmiş ülkede mezarlıklar; kent peyzajı içinde
fonksiyonel ve estetik özellikleri bakımından yeşil alan ihtiyacı ve
rekreasyonel faaliyetleri karşılama kapsamında planlama ve tasarım
yaklaşımlarının geliştirildiği alternatif yeşil alanlar olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu bildiride; kentsel açık yeşil alan sistemi içinde önemli bir yere sahip
olan mezarlıkların Almanya’nın Baden-Württemberg kentine bağlı Nufringen
mahallesinde yer alan bir mezarlık örneğinde; mezarlığın yenilenme süreci,
mekânsal ve tasarım özellikleri kapsamında incelenmiş, değerlendirme ve
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mezarlık tasarımı, alternatif yeşil alan, Nufringen
Mezarlığı

Cemeteries Seen As Alternative Green Fields:
The Example Of Nufgringen (Germany) Cemetery
ABSTRACT: As a result of rapid urbanization activities caused by rapid
population growth, open-green areas are gradually decreasing. Settlement
priority approaches in urban areas are destroying urban ecosystem, thus
making search of creating alternative green fields in urban areas a current
issue. In several developed countries, cemeteries are seen as alternative green
fields, where planning and design approaches have been developed within the
scope of meeting the need of green fields and recreational activities regarding
the functional and aesthetical characteristics in the cityscape.
In this report, in the example of a cemetery located in Nufringen in the
state of Baden-Württemberg in Germany, considering that the cemeteries have
a significant place in the system of urban open-green area, the process of the
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cemetery’s reconstruction has been examined within the context of its spatial
and design characteristics; relevant evaluations and suggestions have been
made.
Key Words: Design of Cemeteries, Alternative green area, Nufringen
Cemetery

1.GİRİŞ
Doğal ve fiziksel çevre ile birlikte var olan kentler, çağın değişen
gereksinimleri ve güçlü teknolojik müdahaleler ile hızlı bir değişim süreci
yaşamaktadır (Önder ve Polat, 2012). Hızlı nüfus artışı, yoğun yapılaşma ve
bunların beraberinde getirdiği plansız kentleşme kentlerin fiziksel çevresinin
bozulmasına, sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların artmasına neden
olmaktadır. Bu sorunlar karşısında kent insanın en çok ihtiyaç duyduğu kullanım
alanları açık yeşil alanlardır. Yeşil alanlar kent dokusu içinde diğer alan
kullanımlarını yönlendiren, sınırlandıran, ayıran, işlevlendiren ve birleştiren
organik sistemlerdir (Demir ve ark. 2015). Kentsel kullanımlar arasında
sirkülasyonu ve fiziksel konforu sağlama, kente estetik değer kazandırma,
rekreasyon fırsatları yaratma, gürültü ve çevre kirliliği gibi birçok fiziksel ve
ekolojik işleve sahiptirler (Ortaçeşme vd. 2000).
Kentlerin planlanmasında büyük öneme sahip olan imar planlarında
kentsel yeşil alanlar; parklar, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri ve oyun
alanlarını içeren aktif yeşil alanlar ile orman alanları, ağaçlandırılacak alanlar,
makilik, fundalık, fuar, panayır, festival alanları ve mezarlık kullanımlarını içeren
diğer yeşil alanlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Bugün, kent merkezinde açık yeşil alanların yatay ve düşey yönde giderek
azaldığı bilinmektedir. Açık yeşil alanların giderek azalması bireyleri fiziksel ve
zihinsel açıdan olumsuz etkilemekte, kentsel alanları monotonlaştırmakta, yaşam
kalitesini düşürmektedir. (Öztürk ve Özdemir, 2013). Kentsel alandaki yapılaşma
öncelikli yaklaşımlar, kentsel ekosistemi tahrip etmekte ve dolayısıyla özellikle
kentsel alanlarda alternatif yeşil alanlar oluşturma arayışını gündeme
getirmektedir.
Kent makroformu içinde alternatif yeşil alanlar özellikle yapı ölçeğinde
mevcut yapıların kullanılmayan kısımlarının değerlendirilerek dönüştürülmesi
fikrinden yola çıkarak yapı çatılarının yeşil alan olarak dönüştürülmesi (Düzenli
vd. 2018) fikrine dayanan yeşil çatı sistemleri olarak gündeme gelmiştir. Son
dönemlerde özellikle yerel yönetimlerin kent peyzajında yoğun olarak
kullanmaya ağırlık verdikleri dikey bahçeler de mikro ölçek de diğer alternatif
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yeşil alan kaynakları olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan kentsel tasarım
çalışmalarında, yurt dışında tarih boyunca var olan ve bugün de örnekleri olan
toplum bahçeleri ve bu bahçelerin bir türü olan kişiye tahsisli kent bahçeleri
(alloitment garden) alternatif yeşil alan kullanımı olarak değerlendirilebileceği
düşünülmektedir (Demircan ve Sezen, 2018).
En küçük yerleşim biriminden en büyük yerleşim birimine kadar insanın
yaşamını sürdürdüğü yerleşimin yeşil dokusunu oluşturan kültürel peyzaj alanı
olan mezarlıklar, açık yeşil alan olgusunun ortaya konduğu kullanımlardır
(Özhancı ve Aklıbaşında, 2017). İşlevi ve inançlar gereği kutsal mekânlar olmaları
nedeni ile kalıcı yeşil alan olmasının bir ölçüde garanti altına alındığı (Sarı ve
Koçak, 2005) fiziki mekânsal planlarda da statüsü korunan bu alanlar yapılaşma
tehdidi altında kent için alternatif yeşil alanlar olarak öne çıkmaktadır.
Bu bildiride; kentin fiziki yapısındaki estetik ve fonksiyonel özellikleri
nedeni ile kentsel açık yeşil alan sistemi içinde önemli bir yere sahip olan
mezarlıkların kent için alternatif yeşil alan olarak değerlendirme fikrinin
Nufringen mezarlığı örneğinde tartışılması amaçlanmıştır.
2. BULGULAR
Nufriengen Mezarlığı, Almanya’nın Baden-Württemberg kentinde yer alan
bir Evangelist mezarlığıdır. Nufringen Belediyesi tarafından Nufringen
mezarlığının kent içindeki konumu, çevresindeki kullanımlar ve mezar sayısının
yetersiz olması nedeni ile yenileme ve genişletilme kararı verilmiştir. 2006
yılında Werner Stoll Mimarlık Ofisi tarafından proje ve uygulama çalışmaları
tamamlanmıştır.
“Ölüler için yaşam sembolü” konsepti ile hafıza mekanı olarak mezarlığın
aynı zamanda rekreasyon alanı olarak işlevlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yenilenme sürecinde üç temel yapısal eleman kullanılmıştır.
Mezar-duvar: Mezarlığın giriş kısmında 4.5m. yüksekliğinde betornarme
mezar-duvar tasarlanmıştır. Bu duvar içinde kremasyon işlemine tabi olmuş
cenazelerin mezarları bulunmaktadır. Farklı bölmelere ayrılarak mezar taşları
yerleştirilmiştir. Mezarlık alanının genişletilmesi kapsamında kremasyon
talebinde bulunan bireylerin mezarları bu alana taşıtılmıştır (Şekil 1-2).
Mezar- duvar bölümünün giriş kısmında olması ile ölüme vurgu
yapılmıştır.” Ölüm bu beton duvar gibi insanı dolaysız ve sert karşılıyor…”. Diğer
taraftan duvarın korkutucu ya da caydrıcı özelliklerinin yanı sıra himaye ediyici
ve koruyucu özelliği ile giriş kısmında karşılama unsuru olarak
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konumlandırılması ön görülmüştür. Mezar duvar üzerinde tasarlanan üst örtü
çatı elemanı ile anıtsal bir mekan oluşturulması ve ibadet kolaylığı amaçlanmıştır.

Şekil 1.2. Mezarlık giriş kısmında yer alan mezar-duvar (URL-1)
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Köprü: Mezarlığın genişletilmesi kapsamında alınan kararlardan bir
diğeri köprü elemanın uygulamasıdır. Mevcut mezarlık alanında daha fazla
mekan oluşturmak ve mezarlık içinde yeni bir sirkülasyon alternatifi sağlamak
aynı zamanda üst örtü çatı elemanı olarak seyir noktası olma fonksiyonlarını
üstlenmektedir. 43m. Uzunluğuna sahip asma köprü çelik konstrüksiyonda imal
edilmiştir. “Hayat” ile “Ölüm” arasındaki sınır vurgusu yapılarak yeni yaşamın
sembolü olarak tasarlanmıştır (Şekil 3-4).

Şekil 3-4-5. Mezarlık içinde yer alan asma köprü yapısal elemanı (URL-1)
(URL-4).
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Şekil 5. Biyolojik ritm konseptinde tasarlanan süs havuzu (URL-1)
Süs Havuzu: Yaşam vurgusunun yansıtılması amacı ile mezarlık alanının
merkezinde konumlandırılmıştır. Tasarım konsepti olarak biyolojik ritm teması
benimsenmiştir. Biyolojik ritim her yedi yılda hücrelerin yenilenmesini
sağlayarak hayat döngüsü içinde gelişim evrelerini tamamlamaktadır. Bu
fikirden yola çıkarak süs havuzundaki su döngüsü biyolojik ritim kurgusunda
tasarlanmıştır. Süs havuzunda suyun her düşüş noktasında yedi yıl
tamamlanmakta ve hayatın yeni evresi başlamaktadır. Su akış tasarımı ve
hayatın evreleri analoğu Şekil.5’de aktarılmıştır.
Eski mezarlığı örten asma köprünün ön kısmında su döngüsü başlamıştır.
Biten ve başlayan hayat kavramına gönderme yapılmıştır (Şekil 6-7-8). Suyun
akışı, arazinin doğal eğimine göre kademeler şeklinde sağlanmıştır. Kademeler
arasında akışın yoğunlaştığı noktada konumlandırılan su çarkı ile akışın
merkezindeki suyun gücünü ve dinamiği öne çıkarmak hedeflenmiştir.
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Şekil 6-7-8. Süs havuzu görünüş ve detaylar (URL-2).
Werner Stoll Mimarlık bürosu ile Peyzaj Mimarı Ulrike Kern yüklenici
firmaları tarafından uygulaması yapılan Nufringen Mezarlığı’nın yenilenme
maliyeti 770.743 Euro olarak açıklanmıştır. Mezarlık yenilenme sürecinde
özellikle köprü imalatının maliyeti yükseltmesi ve mezarlık alanı içindeki işlevi
tartışma yaratmıştır. (URL-3). Diğer taraftan yapılan uygulamalar ile Nufringen
mezarlığının mahalle, ilçe ve kent ölçeğinde yeni bir rekreasyon alanına
dönüştüğü görülmektedir.
Sonuç
Dinsel, ekolojik, folklorik ve rekreasyonel işlevleri başta olmak üzere çok
sayıda işlevi olan mezarlıklar, özellikle büyük kentlerde giderek azalan yeşil
alanlar içinde önemli bir parçayı oluşturmaktadır. Mezarlıklar, fauna ve florası
ile özel ekolojik ve yeşil alanlar olarak planlanması ve yönetilmesi zorunlu olan
kentsel alan tipleridir (Uslu, 2009). Özellikle son dönemlerde kentsel alan
içinde yer alan mezarlık alanlarında benimsenen ekolojik mezarlık yaklaşımları,
gömü biçimlerinden doğan nedenlerle özellikle ortaya çıkmıştır. Ancak islam
mezar geleneğinde, gömü biçimi nedeni ile (tabutsuz gömü yapılması, yakmanın
yasaklanması, kimyasal işlemlerin uygulanmaması gibi) doğasından gelen bir
ekolojik anlayış içinde olduğu bilinmektedir. Rekreasyonel ve yeşil alanlar
olarak ele alındıklarında sosyal olarak da kabul gören alanlar olarak (korku
veren yaygın kanının aksine) yeşil strüktüre de katkı veren kentsel sürekliliğin
parçası olabilecek potansiyel alanlardır (Uslu, 2009).
Dini inanış ve geleneklerle farklılaşan mezarlıkların mekânsal
organizasyonlarında inançların getirdiği ritüeller ve uyulması gereken kurallar
kapsamında öncelikle ele alınmalı aynı zamanda ekolojik kaygılarla biçimlenmiş
yaşanabilir kent mekanlarına dönüşümüne katkı sağlayacak alternatif yeşil
alanlar olarak değerlendirilmedir.
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ÖZET: Sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını benimseyen bir yaşama
geçiş, toplumun her kesiminde sürdürülebilirlik değer ve ilkelerinin
benimsenmesi, tutum ve davranışların oluşması ile mümkün görünmektedir.
Eğitim sürdürülebilir bir yaşama geçmede en etkili araçtır. Sürdürülebilir bir
anlayışı benimseyerek enerji verimliliğini artıran, doğal kaynakları koruyan,
çevre kalitesini artıran ve böylece etkili, sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturan
okullar çağın gerekliliğini karşılamaktadır. Araştırmanın amacı,
sürdürülebilirliğin boyutlarından olan, ekonomik sürdürülebilirliğin okul
öncesi eğitim kurumlarında ne şekilde gerçekleştirildiğinin öğretmen
görüşleri açısından incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
durum yöntemi kullanılmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mardin
ilinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden
tesadüfi yolla seçilen 10 öğretmen çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan
görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin
ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin çeşitli uygulamalar yaptıkları bu
uygulamalarda çeşitli yöntem ve materyaller kullandıkları, uygulamalarda aile
katılımı çalışmalarına da yer verdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar
sözcükler:
Eğitimde
sürdürülebilirlik,
Ekonomik
sürdürülebilirlik, Okul öncesi eğitimde sürdürülebilirlik

Investıgatıon Of Economic Sustainability in Terms Of Preschool
Teachers 'Views
ABSTRACT: The transition to a life that embraces all aspects of
sustainability seems to be possible with the adoption of values and principles
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of sustainability in all segments of society, and the formation of attitudes and
behaviors. Education is the most effective tool in achieving a sustainable life.
The schools meet the necessity of the age by adopting a sustainable
understanding, increasing energy efficiency, protecting natural resources,
improving the quality of the environment and thus creating an effective and
healthy education environment. The aim of the study is to examine the level of
sustainability in terms of teachers' opinions about the extent to which
economic sustainability is carried out in pre-school education institutions. The
study was carried out by using the method of qualitative research methods. In
the 2017-2018 academic year, the participants of the study consisted of 10
teachers who were selected randomly from the teachers working in pre-school
education institutions in Mardin province. In this study, the questionnaire
developed by the researcher was used. As a result of the research, it was
determined that teachers used various methods and materials in these
applications where they made various applications related to economic
sustainability, and they included studies on family participation in practices.
Key words: Sustainability in Education, Economic Sustainability,
Sustainability in Pre-school Education

1. Giriş
Günümüzde insanoğlu yerel, bölgesel, küresel boyutta sosyal, ekonomik
ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Dünyanın kısıtlı kaynaklarının yenilene
bilirliğinden daha hızlı tükenmesi, küresel ısınmanın çevre dengesi ve biyolojik
çeşitlilik üzerine etkisinin artması, azalan deniz seviyesinin az gelişmiş
toplumları etkilemesi, göç, artan yoksulluk, besin talebi gibi olumsuzluklar
insan sağlığı ve güvenliği açısından son derece ciddi sorunlar doğurmaktadır
(Siraj-Blatchford, Smith ve Pramling-Samuelsson, 2010, s. 3). Bütün bu
sorunların çözümü sürdürülebilir kalkınma kavramında gizlidir.
Sürdürülebilirlik konusu 1970’lerden beri açıkça ele alınmasına rağmen,
özellikle günümüzde 21. yüzyılın küresel sorunu olarak öncelikli olarak ele
alınmaya başlanmıştır (Adams, 2006 s.6). Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez
Bruntland Raporunda “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını tehlikeye
sokmaksızın, bugünün kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilme” olarak
tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma ekonomik büyüme aracılığıyla refah
seviyesini yükseltirken öte yandan çevreyi ve insanların yaşam kalitesini
korumayı amaçlar (Gülay ve Önder, 2011 s. 43). Sürdürülebilirlik anlayışı
ülkeden ülkeye farklılaşsa da adalet ve hakkaniyetle sürdürülebilirliğin ortak
paydasıdır. Sürdürebilirliğin hedeflerine ulaşmada tolumda bireylerin, sivil
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toplum kuruluşlarının, kısaca toplumdaki tüm kişilerin yerel, ulusal ve küresel
düzeyde sürece katılımı çok önemlidir (REC, 2012).
Başlangıçta sürdürülebilir kalkınma sadece çevreyi, tabiat kaynaklarını
koruma ve insanların ihtiyaçlarına cevap verme arasındaki çatışmayı
vurgulamak için kullanılmıştır. Daha sonra sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması için insanların, ulusların arasındaki gelir dengesizliğinin azaltılması,
sosyal eşitliğin sağlanması için sosyal ve ekonomik değişime de ihtiyaç olduğu
anlaşılmıştır ( Plessi, 1999: 377 akt: Dinçer ve Aslan, 2009). Sürdürülebilir
kalkınmanın ekonomik, sosyal, kültürel olmak üzere üç boyutu vardır, Herhangi
bir politika geliştirilirken üç aşamanın da sürece dahil edilmesi gerekir aksi
durumda bu politikalar zayıf hatta başarısız olabilir (Siraj-Blatchford vd., 2010
s.5). Sürdürülebilirliğin tüm boyutlarını benimseyen bir yaşama geçiş toplumun
her kesiminde sürdürülebilirlik değer ve ilkelerinin benimsenmesi, tutum ve
davranışların oluşması ile mümkün görünmektedir. Eğitim bu dönüşümü
gerçekleştirecek en etkili araçtır. İnsanlar eğitim ile bilgilendirilerek
sürdürülebilirlik konusunda toplumsal dönüşümün gerçekleşmesi kolaylaşır
(Kaya, Çobanoğlu ve Artvinli, 2010). Günümüzün küresel boyutta güncel ve
öncelikli konularının başında sürdürülebilir kalkınma için eğitim gelmektedir.
Temel amaç sürdürülebilir bir toplum için bireylerin gerekli ahlaki değerleri
benimsemelerini ve gerekli davranışları sergilemelerini sağlamaktır.
Sürdürülebilir eğitim içinde bulunulan zamanın gereksinimlerine göre sürekli
güncellenmelidir (REC, 2012).
Bruntland Raporundan sonra sürdürülebilirlik konusunda atılan en
önemli adım BM tarafından geleceğe yönelik kararlar almak için Brezilyanın Rio
de Janeiro kentinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
düzenlenmesidir. Türkiye’nin de katıldığı geniş katılımlı bir konferans olup bu
tarihten sonra sürdürülebilirlik küresel olarak kabul gören bir kavram
olmuştur. Rio Konferansı aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın listesinin
belirlendiği ve bu doğrultuda sözleşmelerin imzalandığı somut bir eylemdir
(Alkış, 2009 s. 10-11). Rio Konferansında eğitimin sürdürülebilir kalkınmayı
sağlamada ana faktör olduğu düşünülmüştür (Nasibulina, 2015 s.1078). Bu
görüş doğrultusunda 1992 yılında UNESCO tarafından sürdürülebilir kalkınma
politikalarının eğitimde uygulamaya geçirilmesi kararlaştırılmıştı (Hopkins ve
McKeown, 2002 akt. Toran, 2016 s:1036).
UNESCO tarafından tanımlanan ESD'nin temel özellikleri şunlardır:
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• Çevre, toplum ve ekonomi olmak üzere üç alandaki sürdürülebilirlik
alanlarının refahı ile ilgilenmektedir,
• Hayat boyu öğrenmeyi teşvik eder,
• Yereldir ve aynı zamanda kültürü yansıtır,
• Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, yerel ihtiyaçlara, algılara ve
koşullara dayanıyor ancak yerel ihtiyaçların karşılanmasının genellikle
uluslararası etkilere ve sonuçlara sahip olduğunu kabul eder,
• Örgün, yaygın ve gayri resmi eğitimle meşgul olur,
• Sürdürülebilir kalkınma eğitimi sürdürülebilirlik kavramının değişen
doğasını barındırır, Sürdürülebilirlik kavramının değişen doğasını barındırır,
• Topluma dayalı karar verme, sosyal hoşgörü, çevre yönetim,
uyarlanabilir işgücü ve yaşam kalitesi için sivil toplum çalışmalarını artırır,
• Disiplinler arasıdır. Hiçbir disiplin ESD’yi kendi disiplini olarak iddia
edemez, ancak tüm disiplinler ESD'ye katkıda bulunabilir,
• Katılımcı öğrenmeyi ve yüksek düzey düşünme becerilerini geliştiren
çeşitli pedagojik teknikler kullanmaktadır (UNESCO, 2005 s.30-31).
Sürdürülebilir bir dünya veya yaşam hedefine ulaşmada dikkate alınacak
temel unsurlardan birisi de ekonomik değerleridir (Kaya, Çobanoğlu, Artvinli,
2010). Ekonomi boyut, kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayalı istikrarlı
ekonomik gelişmeyi ifade etmektedir. Bu çerçevede çevre eğitiminin ekonomi
boyutu, öz kaynaklara dayalı, kendi kendini sürdürebilen gelişme yaklaşımının,
gösterişçi tüketim yerine gerçek gereksinimlere yönelik tüketim
alışkanlıklarının geliştirilmesine dönük eğitim süreçlerini kapsamaktadır
(Geray 1997: 331, akt: Özdemir, 2007). Geri dönüşüm, enerjinin verimli
kullanılması gibi konular sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunda ele alınan
konulardır. Okul öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık
düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada, geri dönüşümün
farkında oldukları, geri dönüşüm sözcüğünü duydukları, geri dönüşüm
sembolünü gördükleri ve geri dönüşüm sözcüğü ile sembolünün anlamını
bildikleri sonucu ortaya çıkmıştır (Can-Yaşar vd., 2012).
Sürdürülebilir kalkınma eğitimi erken çocukluktan yükseköğretime kadar
eğitimin bütün kademelerinde devam eden bir süreçtir (Kartal-Güngör, 2012).
Sürdürülebilir kalkınma eğitimi çevre bilincinin geliştirilmesi ve ekolojik kültür
için koşullar yaratan örgün eğitimin sınırlarının çok ötesine geçen ömür boyu
öğrenmeye vurgu yapan bir olgudur. Sürdürülebilir kalkınma eğitimi sadece
belli yöndeki davranış değişikliklerini değil, ulusal, kültürel ihtiyaçları yansıtan
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yeni bir düşünce, alışkanlık, değer biçimini önermektedir (Nasibulina, 2015
s.1079).
Erken çocukluk dönemi sürdürülebilir kalkınma eğitim için önemli bir
süreçtir. Yaşam deneyimlerine dayalı çevre eğitimine hayatın erken yıllarında
başlanmalıdır. Bu tür deneyimler çocukların yaşam boyu çevreye karşı
tutumlarını, değerlerini ve davranış biçimlerini belirler (Wilson, 1996). Çok
küçük yaşlardaki çocuklar bile sosyal-çevresel konularda sofistike
düşünebilmektedirler. Bu dönemde çocuklar sadece kendi dünyalarını
düşünmekle kalmaz bunun yanında gelecek nesillerin yaşam kalitesini
etkileyecek kararları da verebilmektedirler (Siraj-Blatchford vd., 2010 s.6).
Çocuklarda çevre bilincinin oluşması için erken dönemde çevreyle etkileşime
geçip somut deneyimler yaşamalıdırlar (Gülay-Ogelman, 2005). Bu somut
yaşantılar olmazsa çocuklar doğaya karşı olumlu tutum geliştirememenin
yanında çevre okur-yazarlığı becerisi de kazanamayacaklardır (Wilson, 1996).
Bütün bunlarda yola çıkarak erken çocukluğun çevre eğitiminde kritik öneme
sahip olduğunu söyleyebiliriz ( Tilbury 1994, akt. Wilson, 1996).
Araştırmanın amacı, sürdürülebilirliğin boyutlarından olan ekonomik
sürdürülebilirliğin okul öncesi eğitim kurumlarında ne şekilde
gerçekleştirildiğinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesidir.
Bu genel amaç doğrultusunda cevaplanması gereken sorular şunlardır.
1. Eğitim ortamlarında kâğıt, elektrik, su tüketimine ve tasarrufa vurguya
yönelik yapılan uygulamalara ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
2. Eğitim ortamlarında geri dönüşüm kavramıyla ilgili yapılan
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
3. Aileler ile geri dönüşüm ve tasarruf konularında yapılan uygulamalara
ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
Yapılan araştırma okul öncesi eğitimde sürdürülebilirliğe dikkat çekmesi
ve katkı sunması açısından önem taşımaktadır.
2. Yöntem
Araştırma Modeli
Sürdürülebilirliğin boyutlarından olan ekonomik sürdürülebilirliğin okul
öncesi eğitim kurumlarında ne şekilde gerçekleştirildiğinin öğretmen görüşleri
açısından incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada durum yöntemi
kullanılmıştır. Durum çalışması sınırları belirlenen bir konu dâhilinde
derinlemesine araştırma yapabilme olanağı sağlar (Çepni, 2001).
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Katılımcılar
2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mardin ilinde bulunan okul öncesi
eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden tesadüfi yolla seçilen 10
öğretmen çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Katılımcılarla ilgili
bilgiler tablo 1de verilmiştir.
Tablo1. Katılıcılarla İlgili Bilgiler
Katılımcı
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4

Okul Türü
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu

Görev yılı
4
8
4
6

Ö5
Ö6
Ö7
Ö8

İlkokula
İlkokula
İlkokula
Anaokulu

4
8
4
6

Ö9
Ö10

Anaokulu
İlkokula

6
4

Tablo 1 incelendiğinde öğretmenlerin 6 tanesinin bağımsız
anaokullarında, 4 tanesinin ilkokul bünyesinde yer alan ana sınıflarında görev
yaptığı görülmektedir. Öğretmenlerin görev süresi dört ile sekiz yıl arasında
değişmektedir.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Araştırmacılar tarafından alan yazın taranarak taslak bir görüşme formu
hazırlanmıştır. Daha sonra bu form alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve
alınan dönütler doğrultusunda görüşme formu yeniden düzenlenmiştir.
Araştırmada kullanılacak öğretmen görüşme formu araştırmanın veri toplama
aracı olarak kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha sonra, betimsel
analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde
edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
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Çalışmanın Geçerlilik ve Güvenirliği
Nitel araştırmalarda güvenirliği artırmada en kullanışlı yöntem üye
kontrolüdür. Bu yöntem, araştırmacılar notlarını katılımcılara veriler ve
katılımcılar da kayıtlarını yanlışsız eksiksiz olduğunu doğrularlar
(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014). Çalışma bulguları
bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra katılımcılara dağıtılmış ve kontrol
etmeleri istenmiştir. Bu şekilde çalışmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Veriler 2 ayrı kişi tarafından analiz edilmiştir, analiz soncunda kategoriler ve
temalar karşılaştırılmıştır, tartışmaya düşülen noktalar tekrar gözden
geçirilmiştir.
3. Bulgular
Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sonrası elde edilen bulgular
sunulmuştur.
Eğitim Ortamlarında Kâğıt, Elektrik, Su Tüketimine ve Genel
Tasarrufa Yönelik Öğretmen Görüşleri
Tablo 2. Eğitim Ortamlarında Kâğıt, Elektrik, Su Tüketimine ve Genel
Tasarrufa Yönelik Öğretmen Görüşlerine İlişkin Bulgular
Görüşme Bulguları
1. Kullanılmış
kâğıtları
farklı
şekillerde
değerlendirmek
2. Çocukların
çekmecelerini
ayırmak
3. Malzemeleri ortak
kullanmak
4. Bir
malzeme
Alınan Önlemler
bitmeden
diğerini
vermemek
5. Genel
olarak
tasarrufa
vurgu
yapmak
6. Su,
elektrik
tasarrufuna vurgu
7. Tasarruf
için
görsel hatırlatıcılar
kullanmak

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9 Ö10
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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1. Drama
x
2. Dil etkinlikleri
x
Tasarrufa
Uygulamalarında 3. Sanat etkinlikleri x
4. Fen etkinlikleri
Kullanılan
Etkinlikler
5. Aile
katılımı
x
çalışmaları
1. Konu
hakkında
açıklayıcı
bilgi
x
Uygulamada vermek/sohbet
Kullanılan
2. Model olma
Yöntem
3. Oyun
4. Soru cevap
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

1. Hikâyeler
x x
x x
Uygulamada 2. Videolar
Kullanılan Araç 3. Görsel uyaranlar
x x
Gereçler
4. Doğru
yanlış
x
kartları

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

Tablo 2 incelendiğinde, araç gereçlerin tasarruflu kullanımına yönelik
öğretmen görüşlerinin dört kategori altında toplanmış olduğu görülmektedir.
Alınan önlemlere baktığımızda bütün öğretmenler genel olarak tasarrufa
vurgu yaptıklarını ifade etmişlerdir. Aynı şekilde su, elektrik tasarrufuna
vurgu bütün öğretmenler tarafından yapılmaktadır. Öğretmenlerden Ö2 şunu
belirtmiştir
“Özellikle tasarruf konuları anlatırken çocuklara, videoları kullanmayı
tercih ediyorum bunlara uygun videolar seçiyorum çocuklara izletiyorum ve bu
videoyu eğitiminin çok etkili olduğunu gördüm.”
Kâğıtların çeşitli şekillerde değerlendirilmesi diğer bir tasarruf yöntemi
olarak ifade edilmiştir. Öğretmenlerden Ö1 kâğıt tasarrufuyla ilgili
yaptıklarını söylemiştir.
“Eğitim ortamlarında özellikle kâğıt tasarrufuna vurgu yapıyorum.
Örneğin kâğıtların çift taraflı kullanmaları için çocukları yönlendiriyorum.
Kâğıt israfı konusunda çok hassasım. Mesela okuma yazma etkinlikleri için
kullandığım çalışma sayfalarını önlü arkalı kullanıyorum. Bunun dışında resim
yaptıkları kâğıtların arkalarına tekrar resim yaptırıyorum.”
Ö4 su tasarrufuyla ilgili yaptığı ilgin bir uygulamayı şu paylaşmıştır.
“Okulun başlarında bir gün okul yetkilisinden su vanasını kapatmasını
istedim, o sırada boya kullandığımız bir etkinlik yaptırmıştım. Ellerini
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yıkamaları gerekiyordu çocukların, onları lavaboya gönderdim, suyun
akmadığını söylediler, gidip lavaboda ben de baktım, bu durumun suyumuzun
bitmiş olduğunu söyledim, neden diye sorduklarında, suyu sanırım dikkatli
kullanmadınız ve bitti dedim, çok üzüldüler artık dikkatli kullanacaklarını
söylediler, bunu üzerine su yetkilisini arayabileceğimi söyledim ve daha sonra
vanayı açtırmıştım.”
Öğretmenlerin birçoğunun tasarrufa vurgu yapmak için görse uyarıcılar
kullandıklarını görüyoruz. Öğretmenlerden Ö7 görsel uyarıcılarla ilgili şunu
söylemiştir.
“Görsel uyarıcıları zaman zaman ben getiriyorum, hani şu hazır
olanlardan. Bazen de sınıfta çocuklarla birlikte hazırlıyoruz ve daha etkili
oluyor bence.”
Bütün öğretmenler tasarruf uygulamalarında dil etkinliklerini
kullandıklarını belirtmişlerdir. Sanat ve drama etkinlikleri de uygulamalarda
tercih edildiği görülmektedir. Öğretmenlerden birçoğu aile katılımı
çalışmalarına yer verdiklerini belirtmektedir. Öğretmenlerden Ö9 şunları
belirtmiştir.
“Aile katılımı bütün etkinliklerde çok önemlidir. Tasarruf konusunda da
yapacağım çalışmalarda mutlaka aileyle konuşuyorum, bilgi veriyorum bazen
onları sınıfa davet ediyorum, bazen geziye çıktığımızda da geliyorlar.”
Uygulamalarda, konu hakkında açıklayıcı bilgi verme, model olma, oyun
ve soru-cevap yöntemlerini tercih ettiklerini söylemişlerdir. Ö4 alınan
önlemlerle ilgili şunları dile getirmiştir.
“Çek kopar peçetelerimiz oluyor, birer tane elleriniz küçükle olduğu için
yetecektir diyorum. Kendi ellerimle onların ellerini mukayese ediyorum, bu da
onların hoşuna gidiyor, benim ellerim kocaman bana 1-2 tane yetiyor, ama sizler
eliniz küçük olduğu için birer tane yetecektir size diyorum.”
Araç gereç olarak hikâye, videoları, doğru-yanlış kartları, görsel
uyaranlar kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ö8 kullanılan araç gereçlerle ilgili
şunları dile getirmişlerdir.
“Çocuklar hikâye dinlemeyi çok seviyor. Bunu bildiğim için onlara
tasarrufla ilgili hikâyeler okuduğumda çok daha etkili olduğunu düşünüyorum.
Bu hikâyeleri bulmak kolay olmuyor bazen kendim oluşturuyorum bu tarz
hikâyeler.”
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Öğretmenlerden Ö5 tasarrufla ilgili yaptığı bir çalışmasını
paylaşmaktadır.
“Çocuklarla birlikte kumbara yapıyoruz bu sınıfımızın ortak kumbarası
oluyor daha sonra tasarruf edip biriktirdiğimiz paralarımızı buraya atıyoruz.
Daha sonra bu biriktirdiğimiz paralarla çeşitli şeyler yapıyoruz. Örneğin geçen
yıllarda, bir gün dondurma yemeye gitmiştik. Bir keresinde de oyuncak almıştık.”
Elektrik tasarrufuna vurgu yapıldığı da belirtmişlerdir. Tasarruf
uygulamalarında fen, sanat ve drama etkinliklerini kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Ö2 yakın zamanda yaptığı bir etkinliği paylaşmıştır.
“Tasarrufla ilgili şöyle bir örnek verebilirim geçen hafta çocuklarla
birlikte kıtaları konuşmuştuk burada Antarktika Kıtası’nın konuşmuştuk aynı
zamanda buradaki hayvanlarla ilgili konuşmuştuk, konuştukça küresel ısınma
ile ilgili konuştum tabi bunu çocukların anlayabileceği seviyeye indirmeye
çalıştım. Küresel ısınmamanın sebeplerinin açıklamaya çalıştım bunu da yine
tasarrufa bağladım yani boşa kullanılan harcanan enerjinin onların anlayacağı
şekilde, tabi bunu elektrik ve su olarak ısı olarak ifade etmeye çalıştım boşa
harcanan işte bu enerjiler yüzünden küresel ısınmanın olabileceğini söyledim ve
bunun sonuçlarından onlara bahsetmeye çalıştım.”
Ö3 model olduğunu şu şekilde ifade etmiştir.
“Öncelikle onlarla birlikte lavaboya gittim suyun ne şekilde kullanılmasını
gerektiğini gösterdim ve söyledim onun dışında sadece su değil, aynı zamanda
sabunun, kâğıt havlunun da ne şekilde kullanılması gerektiğini onlara söyledim.
Ellerimi yıkadım, onlara suyu ne kadar açmaları gerektiğini göstererek
öğretmeye çalıştım.”
Araç gereç olarak doğru yanlış kartlarını, görsel uyaranlar, videolar
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Görsen uyaranların kullanılmasıyla ilgili Ö5
şunları söylemektedir.
“Geçen sene şöyle bir uygulama yaptırmıştım, bu yılda yine aynı şeyi
yapıyorum, işte gereksizse söndür gereksizse kapat muslukları falan. Tabi
bunlar için uyarı etiketlerini çocuklarla hazırlıyorum daha sonra bütün okulu
gezip yapıştırıyoruz çok daha etkili oluyor.”
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Eğitim Ortamlarında Geri Dönüşüm Kavramıyla İlgili Yapılan
Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
Tablo 3. Eğitim Ortamlarında Geri Dönüşüm Kavramıyla İlgili Yapılan
Etkinliklere İlişkin Öğretmen Görüşleri Tablosu
Görüşme Bulguları
1. Okullara geri
dönüşüm kutusu
Geri
temin etmek
Dönüşüm
2. Sınıflarda
Kutuları
oluşturulan geri
dönüşüm kutuları
1. Drama
Geri
2. Fen ve Doğa
Dönüşümün
Kullanıldığı 3. Sanat etkinlikleri
Etkinlikler

Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9 Ö10
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

5. Gezi gözlem

x
x

Uygulamada 2. Konu Hakkında
Kullanılan açıklayıcı bilgi
Yöntem vermek /sohbet

x

3. Model olma
1. Hikâyeler
Uygulamada 2. Doğru yanlış
Kullanılan kartları
Araç
Gereçler 3. Eğitim Seti
4. Videolar
1. Projeler
çalışmalarına dâhil
İlgili Aile
etmek
Katılımı
2. Geri dönüşüm
Çalışmaları
materyalleri aileden
istemek

x
x

x

x

x

x
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x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

4. Oyun etkinliği

1. Proje Çalışmaları

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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3. Geri dönüşümü
desteklenmesi için
çocuğa yardım
4. Aileyi sınıf içi geri
dönüşüm etkinliklere
dâhil etmek

x
x

x
x

x
x

x

x

Tablo 3 incelendiğinde,
geri dönüşüm kavramıyla ilgili yapılan
etkinliklere ilişkin öğretmen görüşlerinin beş kategori altında toplanmış olduğu
görülmektedir. Okullarda geri dönüşüm kutularını öğretmenlerin birçoğu
tarafından temin edildiği görülmektedir. Öğretmenler Ö2 geri dönüşüm
kutularıyla ilgili şu bilgiyi paylaşmıştır.
“Okulumuzda geri dönüşüm kutuları var, biz söylemeden bu kutular
çocukların dikkatlerini çekiyor, okulumuz bağımsız bir anaokulu bu kutular
okulun orta yerinde ve bütün sınıflar hep birlikte kullanıyoruz. Dönem başında
geri dönüşümle ilgili konuşuyoruz, kutuların ne işe yaradığını, nasıl kullanılması
gerektiğini anlatıyoruz.”
Öğretmenlerden Ö10 geri dönüşüm kutularıyla ilgili şu bilgiyi
paylaşmıştır.
“Geri dönüşüm kutularını bir velimiz bizim için temin etti, çok da memnun
kaldık. Öğrenciler başlangıçta çok ilgi gösterdiler ama bir süre geçtikten sonra
eğer dikkat etmezseniz, gerekli uyarıları yapmazsanız onları çöp kovası gibi
kullanabilmektedirler. Ben zaman zaman bu kutuların işleviyle ilgili
hatırlatmalarda bulunuyorum, işe yarıyor.”
Sınıflarda geri dönüşüm kutularının varlığından da söz edilmiştir.
Öğretmenler etkinliklerde fen ve sanat etkinliklerini kullandıklarını
belirtmişlerdir. Ö5 geri dönüşümle ilgili bir uygulama örneği vermiştir.
“Geri dönüşüme bir örnek vereyim, küçük kalan ve kullanılmayan pastel
boyaların aynı renk olanlarını bir araya getirdik, onları fırınlarda erittik, daha
sonra dondurduk ve böylece yeni pastel boyalar elde ettik.”
Ö6 geri dönüşüm de kullanılan etkinliklerden gezi gözlem şu örneği
vermiştir.
“Çocuklara çöpe atılan maddelerin çok fazla olduğunu anlamaları için
onları çöplerin biriktirildiği bir alana götürdüm, tabi çok fazla yaklaştırmadan
dışardan gözlemelerini sağladım. Daha sonra sınıfa döndüğümüzde bu konuyla
ilgili sohbet ettik ve çok şaşkın olduklarını gördüm.”
Uygulamalarda, konu hakkında açıklayıcı bilgi verme ve model olma
yöntemlerini tercih ettiklerini söylemişlerdir. Ailelerin uygulamalara materyal
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gönderme, geri dönüşümü desteklenmesi için çocuğa yardım çalışmaları
yaptıklarını ve proje çalışmalarına yer verdiklerini dile getirmişlerdir.
Öğretmenlerden Ö4 ailelerle yaptıkları geri dönüşüm projesini paylaşmıştır.
“Eskiyen hikâye kitaplarımız vardı bu hikâye kitaplarını toparladım bunları
geri dönüşüme göndereceğimizi söyledim daha sonra bunları bir şekilde geri
dönüşme gidebilmesi için ilgili yerlere ulaştırdım. Süreç biraz uzamıştı kitapların
geri gelmesi bayağı bir vakit alacaktı onun için çocukların bu geri dönüşümü daha
iyi anlayabilmeleri için o kitapların yenilerini aldım, aynı kitapların yenilerini,
geri dönüşümden geldiğini söyledim çok mutlu olmuşlardı çok sevinmişlerdi.”
Araç gereç olarak hikâye ve doğru yanlış kartlarını kullandıklarını ifade
etmişlerdir. Ö2 hikâyeleri kullandığını şöyle ifade etmiştir.
“Öncelikle geri dönüşümle ilgili bir hikâye kitabım vardı o gün bu hikâye
kitabı ile sınıfa girdim hikâye kitabını çocukları okudum zaten çocuklar kitapları
çok seviyorlar, hikâye dinlemeyi çok seviyorlar. Bu da benim işimi kolaylaştırdı.
Kitabı okuduktan sonra geri dönüşümden bahsettim sohbet şeklinde, karşılıklı
sohbet ettik bu şekilde geri dönüşüm kavramını tanıtmış oldum.”
Ailelerle Geri Dönüşüm ve Tasarruf
Uygulamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri

Konularında

Yapılan

Tablo 4. Aileler İle Geri Dönüşüm Ve Tasarruf Konularında Yapılan
Uygulamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri Tablosu
Görüşme Bulguları Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9 Ö10
1. Etkinliklerde
x
x
x
x
x
x
x
x
kullanmak için artık
materyal istemek
2. Aileleri tasarrufla
ilgili belirli gün ve
x
x
x
x
x
x
haftalarda okula
Tasarruf
çağırıp bilgi verme
konusunda
yapılan 3. Aileye
etkinlikler bilgilendirme yazıları
x
x
x
x
x
göndermek

4. Okulda ilgili

konuyla ilgili
etkinlikleri günlük
olarak paylaşmak

x
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x
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5. Sınıf içi

etkinliklere dâhil
etmek

x

x

x

x

x

x

x

x

6. Konuyla ilgili

aileye sorumluluk
vermek
1. Günlük
hayatlarında geri
dönüşüme
çocuklarının
dikkatlerini çekmeye
yönelik
Geri
bilgilendirmeler
dönüşüm
2. Ailelerden geri
konusunda
dönüşüm
yapılan
malzemeleri istemek
etkinlikler
3. Geri dönüşümle
ilgili projelere aileyi
dâhil etmek
4. Geri dönüşüm
konusuyla ilgili aileyi
bilgilendirmek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Tablo 4 incelendiğinde, aileler ile geri dönüşüm ve tasarruf konularında
yapılan uygulamalara ilişkin öğretmen görüşleri iki kategori altında toplanmış
olduğu görülmektedir. Artık materyal istemek ve sınıf içi etkinliklere dâhil
etmek öğretmenlerin ağırlıklı olarak yaptıkları uygulamalardır. Ö2 velileri sınıf
içi etkinliklere davet ettiğini şöyle ifade ediyor.
“Yine özel gün ve haftalarda velileri okula çağırıyorum, Geçen haftalarda
Tutum Yatırım ve Türk Malları haftasıydı. Veliler okula geldiler, hep birlikte
drama çalışması yaptık, manav, market, şarküteri oluşturduk, etkili ve güzel bir
çalışma oldu.”
Ö8 velileri materyal istediğini şöyle ifade ediyor.
“Ekonomik açıdan daha kısıtlı bir çevrede okulumuz. Bunun
bilincindeyim. Dönem başında veli toplantısı yaptım. Aile katılım formlarını
onlara verip aile katılımını anlattıktan sonra evde atık durumda olan ya da
olabilecek materyalleri bizlerle paylaşmalarını istedim. Bu malzemeleri ne
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şekilde değerlendirebileceğimin örneklerini sundum. Etkili oluyor, veliler ipler,
makaralar, çeşitli kutular, eski çoraplar gibi malzemeleri gönderiyorlar.”
Öğretmenler, belirli gün ve haftalarda velileri okula çağırmak,
bilgilendirme yazıları ve konuyla ilgili aileye bilgi vermeyi tercih ettiklerini
söylemişlerdir.
Ö2 velileri sınıf içi etkinliklere davet ettiğini şöyle ifade ediyor.
“Yine özel gün ve haftalarda velileri okula çağırıyorum, Geçen haftalarda
Tutum Yatırım ve Türk Malları haftasıydı. Veliler okula geldiler, hep birlikte
drama çalışması yaptık, manav, market, şarküteri oluşturduk, etkili ve güzel bir
çalışma oldu.”
Öğretmenlerden Ö2 ailelere bilgi verme ve onlardan yardım
istemeyle ilgili şu düşüncelerini paylaşmıştır.
“Tutum yatırım ve Türk Malları haftasında şöyle bir çalışma yaptım. Ürün
etiketi okumayı çocuklarla birlikte konuştum, ürünlerin etiketine göre yerli ve
ya yabancı ürün olacağını anlattım, örnekler gösterdim, bunlarla ilgili sanat
etkinlikleri yaptırdım. Bu etkinliğin devamını aileden istemiştim, hafta sonu
çocuğu ile birlikte alışverişe çıkmalarını istedim ve bu aldıkları ürünlerin
etiketlerini çocukları ile birlikte kontrol etmelerini söyledim.”
Geri dönüşüm konusunda aileyle proje çalışmaları yaptıklarını
belirtmişlerdir. Ö1 velilerle yaptığı bir proje çalışmasını paylaştı.
“Bir örnek verecek olursam bizim okulumuz sosyoekonomik düzeyi
düşük bir bölgede, geçen seneki sene sonu gösterilerimizde çocukların
giyecekleri kıyafetleri birlikte yaptık. Ailelerden çocukların eski atletlerin ya da
tişörtlerin istedik bunları kumaş boyasıyla ailelerle boyadık ve sonra sene sonu
gösterimiz kullandık. Kıyafetlerimizi böyle bir proje kapsamında yaptık.”
Ö7 geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmayı şöyle açıklıyor.
“Geri dönüşümle ilgili projeler yaptık. Velilerden çocuklarının
kullanmadıkları eski kıyafetlerini istedim. Eski kıyafetleri önce şöyle bir
değerlendirdim neler yapabileceğimizi düşündüm. Öğrenciler genel olarak
çorap, eldiven, tişört getirmişlerdi. Bunlardan kullalar yapmaya karar verdik. 1
tane velimiz de bize yardımcı oldu. Etkinliğimiz çok eğlenceliydi ve çocuklar
çöpe atılacak kıyafetlerden bir ürün çıktığını görünce hem şaşırdılar hem de
mutlu oldular. Veliler daha sonra çocukların evde kendi başlarına böyle
girişimleri olduğunu belirttiler. Bu tarz etkinliklere yer vermeye çalışıyorum
çünkü çok daha kolay ve etkili şekilde onlara geri dönüşüm kavramını
anlatıyorum.”
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Ö9 geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmayı şöyle açıklıyor.
“Sınıfımızda belirli bir süre tık kâğıtları biriktirdik. Bunları biriktirmeden
önce çocuklarla konuştum onları bilgilendirdim. Bir süre biriktikten sonra
onları artık geri dönüşüme göndermemiz gerektiğini söyledim. Velilerimden
belediye de çalışan biri vardı. Ondan bu konuda yardım istedim. Okula gelip
alabileceğini söyledi. Çocuklarla birlikte velimizi karşıladık ve ona kâğıtlarımızı
verdik. Çocukların yapılan çalışmanın sonucunu almaları için bir hafta sonra
velimizden temiz kağıt getirmesini rica ettim. Çocuklar temiz bir top kâğıdı
gördüklerinde çok mutlu oldular. Bu şekilde geri dönüşümün işlevini anladılar.”
4. Tartışma ve Sonuçlar
Sürdürülebilirliğin ekonomi boyutu, kaynakların sürdürülebilir
kullanımına dayalı istikrarlı ekonomik gelişmeyi ifade etmektedir. Çevre
eğitiminin ekonomi boyutu, ne pahasına olursa olsun kalkınma anlayışı yerine,
öz kaynaklara dayalı, kendi kendini sürdürebilen gelişme yaklaşımının,
gösterişçi tüketim yerine gerçek gereksinimlere yönelik tüketim
alışkanlıklarının geliştirilmesine dönük eğitim süreçlerini kapsamaktadır
(Geray 1997). Ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında eğitimden beklenilen
hedefler; çocukların tüketim sürecini etkili kullanmaları, üretime dâhil edilerek
deneyim elde etmeleri ve kaynakların etkili kullanımı konusunda beceri
kazanmaları gibi yeterlilikleri kapsamaktadır (Toran, 2016).
Okul öncesi eğitim kurumlarının ekonomik sürdürülebilirliğe uygun
olarak tasarlanması öğretmenlerin bu konudaki bilgi düzeylerine ve
farkındalıklarına bağlıdır. Ekonomik sürdürülebilirliğin okul öncesi öğretmen
görüşleri açısından incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada veri
analizlerinden öğretmenlerin farklı etkinlikler aracılığıyla uygulama
yaptıklarını ve bu etkinliklerde çocukların dikkatlerini çekecek farklı yöntemler
kullandıklarını görmekteyiz. Ekonomik sürdürülebilirliğin hayata geçirilmesi
içim en önemli noktalardan biri de enerji tasarrufunu sağlamaktır. Çalışma
verilerine baktığımızda enerji tasarrufu için öğretmenlerin farklı uygulamalar
yaptıklarını görmekteyiz. Ekonomik sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tüketim,
ekonomik kaynakların ihtiyaç duyulduğu kadar kullanımı ve adil paylaşımının
yoksulluğu azalttığı, yaşam alanlarını etkili kullanımına yol açtığı aynı zamanda
da çevrenin korunması ile ilişkili olduğu tartışılmaktadır (Daly, 2006).
Etkinliklerin verimliliğini arttırmak için çalınmalarında veli katılımına önem
verildiği görülmektedir. Öğretmenlerin sınıf içinde yer verdikleri çeşitli
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uygulamalarından ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili farkındalığa sahip
olduklarını görmekteyiz.
Çevre eğitiminin önemli bir kavramı olan geri dönüşüm ilgi eğitimin okul
öncesi dönemde başlanmalıdır. Yapılan çalışmalarda erken yaşlarda verilen
çevre eğitiminin etkisinin yaşam boyu devam ettiği görülmüştür. Bu nedenle
çocuk eğitiminde atık değerlendirme ve çevre koruma etkinlikleri farkındalık
sağlama açısından oldukça önemlidir (Onur, Çağlar, Salman, 2016). Çocuklara
geri dönüşüm kavramının öğretimindeki ilk adım niçin geri dönüştürmemiz
gerektiğinin açıklanmasıdır. Yapılan sınıf içi uygulamalara bakıldığında
öğretmenleri neden geri dönüşüm konusu üzerinde açıklayıcı bilgileri yapılan
sohbetler sırasında verdiklerini söyleyebilir. Öğretmenlerin geri dönüşüm içim
drama, fen ve doğa, sanat, oyun etkinliklerini kullandıklarını görmekteyiz.
Öğretmenler
zaman
zaman
proje
çalışmalarını
kullandıklarını
belirtmektedirler. Şallı (2011) yaptığı çalışma sonrasında proje tabanlı
öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan geri dönüşüm programına katılmış olan deney
grubundaki çocukların geri dönüşüm kavramı kazanımının, kontrol grubundaki
çocuklara göre daha fazla geliştiği ve programın etkili olduğu bulunmuştur.
Öğretmenlerin etkinliklerini, hikâye kitapları, videolarla desteklemektedirler.
Bireyin yaşamı üzerinde hayatı boyunca etkisini sürdüren ebeveynler,
çocuğun gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çocuğun
anne ve babasıyla kuracağı duygusal bağlar, onun yetişkinlikte nasıl bir birey
olacağını belirleyen önemli etkenlerdendir. Aileler çocukların ilk
öğretmenleridir ve anne-babalar günlük yaşam olayları içinde çocuklarının
araştırmasına, çevreyle aktif etkileşim içine girmelerine ve gözlemlerini taklit
etmeleri yoluyla öğrenmeleri için zengin olanaklar sunabilmektedir
(Gürşimşek, 2002). Aile katılımının, okulöncesi eğitim programının önemli bir
parçasını oluşturması gerektiğini ve kurumda verilen eğitimin devamlılığının,
ailenin çocuğunu daha iyi tanıması, program konusunda bilgi sahibi olabilmesi
vb. nedenlerle mutlaka planlı olarak yapılmasının önemini vurgulamaktadır
(Oktay, Polat-Unutkan, 2003).
Öğretmenlerin aile katılımının eğitimdeki önemini bilmekte ve
uygulamalarına aileleri dâhil etme cabasında oldukları görülmektedir.
Öğretmenlerin özellikle ailelerin belirli gün ve haftalarda sınıfa davet
edilmeleri, gezi gözlemlerde öğretmene yardımcı olmaları gibi ailenin aktif
olarak sınıf ortamında bulunmasıyla ilgili etkinlikleri tercih etmektedirler.
Bütün bu çalışmalara rağmen geri dönüşüm kavramının eğitim ortamlarında
yeteri kadar planlamalara dâhil edilmediği görülmektedir.
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Öneriler
Araştırma amacı ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak geliştirilen öneriler
şunlardır
• Ekonomik sürdürülebilirlikte önemli yeri olan geri dönüşüm
kavramının okul öncesi eğitim programında daha fazla yer vermek
• Resmi kurumlarca tasarruf konusuyla ilgili sürdürülebilirliğin ele
alındığı eğitim setleri, videolar hazırlanmalıdır
• MEB ve diğer resmi kurumlar arasında sürdürülebilir bir eğitim için
işbirliği yapılmalıdır.
• Bu çalışmada sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu ele alınmıştır,
çalışma daha geniş kapsamlı olarak yapılıp çevre ve kültürel boyutta ele
alınabilir.
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4. Bulgular
Tablo 1: Çocuk Biyofili Puanı Ortalamaları
Ölçek Maddeleri
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Genel Puan Ortalaması

N

Ortalama

Std.Sapma

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

.56
.62
.53
.93
.81
.83
.80
.91
.67
.90
.79
.75

.49
.49
.50
.25
.39
.37
.40
.28
.47
.30
.40
.19

Çocukların biyofili puan ortalamas x̄ =.75 ’dir. Madde 3 en düşük puan
ortalamasına sahiptir ( x̄ =.53). Madde 4 ise en yüksek puan ortalamasına
sahiptir ( x̄ =.93) (Tablo 1).
Tablo 2: Anne Biyofili Puanı Ortalamaları
Ölçek Maddeleri
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Madde 4
Madde 5
Madde 6
Madde 7
Madde 8
Madde 9
Madde 10
Madde 11
Madde 12
Madde 13
Madde 14

N

Ortalama

Std.Sapma

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2.58
2.10
2.46
3.56
4.11
3.59
3.95
4.11
3.08
2.60
2.53
3.87
3.25
2.85

1.30
1.19
1.34
3.37
0.87
1.17
0.98
0.89
1.15
1.19
1.25
0.96
1.35
1.31
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Madde 15
Madde 16
Madde 17
Madde 18
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Genel Puan Ortalaması

100
100
100
100
100
100
100
100

2.17
3.94
3.70
1.95
3.69
4.40
3.96
3.25

1.19
0.99
1.12
1.06
1.17
1.00
0.93
0.36

Annelerin biyofili puan ortalaması x̄ = 3.25’dir. Madde 18 en düşük puan
ortalamasına sahiptir. (x̄ = 1.95). Madde 20 ise en yüksek puan ortalamasına
sahiptir (x̄ =4.40 )(Tablo 2).
Tablo 3: Çocukların Biyofili Puanları ile Demografik Değişkenler
Arasındaki Farklılığın Anlamlılığına İlişkin Anova Sonuçlar
Bağımlı
Değişkenler
Annelerin Çocukken
Yaşadıkları Yerleşim Yeri

Annelerin Çocukken
Yaşadıkları Konut

Varyans
Kaynağı

KT

df

KO

F

P.

Gruplar Arası

.129

4

.032

.812

.520

Grup İçi
Toplam

3.762
3.890

95
99

.040

Gruplar Arası

.098

4

.025

.616

.652

Grup İçi
Toplam

3.792
3.890

95
99

.040

.091

4

.023

.567

.687

3.800
3.890

95
99

.040

.116

4

.029

.764

.587

3.739
3.890

95
99

.040
.290

.884

Annelerin Çocukken Doğaya
Gruplar Arası
Çıkma Sıklığı
Grup İçi
Toplam
Annelerin Çocukken Dışarıda
Gruplar Arası
Vakit Geçirdikleri Yer
Grup İçi
Toplam
Anne Eğitim Düzeyi

Gruplar Arası

.047

4

.012

Grup İçi
Toplam

3.844
3.890

95
99

.040
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Annelerin Çocukken Yaşadıkları Yerleşim Yeri: Yapılan Levene
istatistiği sonucunda varyansların homojen olduğu tespit edilmiştir (p= 414, p>
.05). Çocukların doğaya yakınlık puan ortalamaları ile annelerin çocukken
yaşadıkları yerleşim yeri (köy, kasaba, ilçe, büyük şehir, küçük şehir)
değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
(F=.812, p=.520 p>.05). Annelerin Çocukken Yaşadıkları Konut: Yapılan
Levene istatistiği sonucunda varyansların homojen olduğu tespit edilmiştir (p=
.247, p> .05). Çocukların doğaya yakınlık puan ortalamaları ile annelerin
çocukken yaşadıkları konut (apartman dairesi, müstakil ev, bahçeli apartman
dairesi, bahçeli müstakil ev, diğer) değişkenleri arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (F=616, p=.652 p>.05). Annelerin
Çocukken Doğal Ortamlara Çıkma Sıklığı: Yapılan Levene istatistiği
sonucunda varyansların homojen olduğu tespit edilmiştir (p= .537, p> .05).
Çocukların doğaya yakınlık puan ortalamaları ile annelerin çocukken doğal
ortamlara çıkma sıklığı (haftada bir, iki haftada bir, ayda bir, fırsat buldukça,
diğer) değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (F=567, p=.687 p>.05). Annelerin Çocukken Dışarda Vakit
Geçirdikleri Yer: Yapılan Levene istatistiği sonucunda varyansların homojen
olduğu tespit edilmiştir (p= .206, p> .05). Çocukların doğaya yakınlık puan
ortalamaları ile annelerin çocukken dışarda vakit geçirdikleri yer (park, evin
bahçesi, doğal alan, alışveriş merkezi, diğer) değişkenleri arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (F=764, p=.587 p>.05). Anne Eğitim
Düzeyi: Yapılan Levene istatistiği sonucunda varyansların homojen olduğu
tespit edilmiştir (p= .110, p> .05). Çocukların doğaya yakınlık puan ortalamaları
ile anne eğitim düzeyi (ilköğretim, lise, lisans, yüksek lisans, okuma yazma
bilmeyen) değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır (F=290, p=.884 p>.05) (Tablo 3).
Tablo 4
Çocuk Biyofili Puanları ve Anne Biyofili Puanları Arasındaki İlişki
Çocuk Biyofili Puanları Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Anne Biyofili Puanları Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Çocuk Biyofili
Puanları
1
100
-.056
.577
100

Anne Biyofili
Puanları
-.056
.577
100
1
100
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Çocukların doğaya yakınlık puanları ve annelerin doğaya yakınlıkları
puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson Korelasyon analizi
sonucunda bu puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
saptanmamıştır (r= -.056, p>.05)(Tablo 4).
5. Tartışma ve Sonuçlar
Bu çalışmanın amacı, çocuklar ve annelerin biyofili puanları arasında bir
ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Ayrıca, çocukların biyofili (doğaya
yakınlık) seviyelerinin annelerin çocukken yaşadıkları yerleşim yeri, konut tipi,
çocukken doğal alanla çıkma sıklıkları, çocukken dışarda zaman geçirdikleri yer
ve eğitim düzeyi göre değişiklik gösterip göstermediğini araştırmaktır.
Araştırmaya katılan çocukların doğaya yakınlık seviyeleri oldukça yüksektir.
Rice ve Torquati (2013) yaptıkları çalışma sonrasında çocukların biyofili
seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu bulmuşlardır. Yılmaz ve Olgan (2017)
yaptıkları çalışma sonrasında çocuklar devam ettikleri okul türüne ve
cinsiyetlerine göre farklılık göstermeksizin yüksek biyofili seviyelerine sahip
olduklarını tespit etmişlerdir. Genel olarak ebeveynlerin de biyofili puanları
yüksek çıkmıştır. Çevresel konularda yapılan araştırmalarda insan-doğa
ilişkilerinin giderek arttığı göstermektedir. Bu durum yetişkinlerin biyofili
seviyeleri üzerinde etkilidir (Mayer ve Frantz, 2004).
Veri analizleri sonrasında, anasınıfına devam eden çocukların biyofili
puanları annelerin çocukken yaşadıkları yerleşim yeri, konut tipi, çocukken
doğal alanla çıkma sıklıkları, çocukken dışarda zaman geçirdikleri yer ve eğitim
düzeylerine göre farklılaşmadığı görülmüştür. Ayrıca çocuk ve annelerin biyofili
paunları arasında anlamlı herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Bu sonuçlardan
dolayı bahsedilen değişkenlerin çocukların biyofili seviyelerine etkisi, çocuk ve
anne biyofi seviyeleri arasındaki ilişki hakkında herhangi bir sonuç
çıkaramayız.
Öğretmenler ve babalar çocukların doğaya olan yakınlığı üzerinde etkili
olabilecek modellerdendir (Rice ve Torquati, 2013). Öğretmenlerin ve babaların
doğayla ilgili tutumlarını ve inançları bu çalışmada değerlendirilmedi. Gelecek
çalışmalarda bu modellerin de değerlendirilmesi önemlidir. Çocukların okul
öncesi eğitim kurumlarına devam etme sürelerini, okul sırasında dışarıda ne
kadar vakit geçirdikleri, doğal alanları ziyaret edip etmediklerini belirlemek
önemlidir, bu çalışmada bahsedilen değişkenler değerlendirilmedi fakat gelecek
çalışmalarda bunların değerlendirilmesi önemlidir (Rice ve Torquati, 2013).
Risk almaktan kaçınan kültürlerde büyüyen çocuklar doğa etkinliklerinden
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yeterince yararlanamazlar (Scott, Boyd, Scott ve Colquhoun, 2015). Bu açıdan
gelecekte farklı sosyo-kültürel ailelerden gelen çocuklarla ilgili bir araştırma
yürütülmesi çocukların biyofili seviyelerini etkileyebilecek konu olması
açısından önemlidir. Araştırma sonrasında çocukların doğaya karşı
bağlılıklarının yüksek olduğunun tespit edilmiştir. Okul öncesi çocukları için
geliştirilecek çevre eğitim programları hazırlanırken bu sonuç göz önünde
bulundurulmalıdır.
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, eğitsel oyun ve bilimsel hikâyelerin
ortaokul fen öğretiminde kullanımına yönelik, 2012-2018 yılları arasında
Türkçe yayınlanan araştırmaları derleyerek, bu konuda çalışma yapacak
araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlamaktır. Bu amaçla, yapılan tarama
sonucunda Türkçe yayınlanan; 14 makale, 8 yüksek lisans tezi ve 1 doktora
tezine ulaşılmıştır. Ulaşılan araştırmalar; katılımcılar, amaç, yöntem, sonuç ve
öneriler göz önünde bulundurularak incelenmiş ve bu derleme çalışması
hazırlanmıştır. Alan yazın taraması sonucunda, fen öğretiminde eğitsel oyun
ve bilimsel hikâyelerin ayrı kullanılmasına yönelik araştırmaların daha fazla
olduğu, eğitsel oyun ve bilimsel hikâyenin birlikte kullanılmasına yönelik bir
adet çalışmanın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bilimsel hikâyeler,
öğrencilerin günlük hayatla bağlantı kurması ve hayâl güçlerinin gelişmesi
bakımından önemlidir. Eğitsel oyunlar ise öğrencilerin karar verme, problem
çözme vb. becerilerinin gelişmesi bakımından önemlidir. İncelenen araştırma
sonuçlarına göre, bilimsel hikâye ve eğitsel oyunların fen öğretiminde
kullanılması, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler göstermektedir. Bilimsel
hikâye ve eğitsel oyunun birbirini destekler nitelikte kullanılması;
öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve sosyal beceri özelliklerinin gelişimi gibi çok
daha geniş olumlu etkilere yol açabilmektedir. Fen bilimleri dersinde bazı
konuların bilimsel hikâye içeren eğitsel oyunla desteklenerek işlenmesi ve bu
konuya yönelik çalışmaların artırılması önerilir.
Anahtar Sözcükler: Eğitsel Oyun, Bilimsel Hikâye, Bilimsel Öykü, Fen
Öğretimi

Review of Turkish Studies Related to Use in Science
Teaching of Educational Games and Scientific Stories
ABSTRACT: The aim of this study is to contribute to the educators and
researchers who will play on the use of educational games and scientific
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stories in science education compiled by the research published in Turkish
language between the years 2012-2018. For this purpose, research in the
relevant Turkish language published in national journals was examined and
14 articles, 8 graduate thesis and 1 doctoral dissertation were obtained as a
result of the screening. The results of the study were evaluated by taking into
consideration purpose, participants, method, results and suggestions. As a
result of the field literature survey, many studies have been carried out on the
use of educational games and scientific stories in science Teaching in recent
years and few studies have been carried out for the use of educational games
and scientific stories together in science Teaching. Scientific stories are
important for students to connect with everyday life and to develop their
imagination. Educational games are students' decision-making, problemsolving, etc. it is important for the development of skills. As a result of the field
search, it has been understood that there is more research on the use of
educational games and scientific stories in science teaching, and that there is a
research on the use of educational games and scientific stories together. For
this reason, science education, scientific story and educational game is used to
support each other; it will have a much wider positive impact on the
development of the students' perceptual, cognitive and social skills. In the
course of science, it is recommended that some subjects be supported by
scientific stories and educational games.
Key Words: Educational game, Scientific story, Science teaching

GİRİŞ
Öğretmen dersini yürütürken öğrencilerin anlamakta zorlanacağı ölçüde
karmaşık ve soyut ifadelere yer vermesi durumunda, öğrencilerin öğrenme güçlükleriyle karşılaşmaları ve öğretme–öğrenme sürecindeki verimin düşmesine
sebep olabilir. Öğrencinin okulda belli bir disiplin dâhilinde dersi dinlemek
zorunda olduğu düşünüldüğünde, günün uzunca bir vaktini oyunsuz ve
etkileşimsiz bir çalışma ortamında geçirmesi, öğrenci bakımından hem zor hem
de amaca ulaşmayı güçleştiren bir durum olarak değerlendirilebilir. Bazı
öğrencilerin fen konularının zor olduğuna dair şartlanmış olabileceği ihtimaline
karşı, hem düşündüren hem de düşünürken eğlendiren ve öğrenmeyi zevkli
hâle getirip, grupsal bütünleşmeyi sağlayan yöntemler, öğretmen tarafından
kullanılmalıdır. Öğretmen, anlatacağı konunun yapısına ve öğrencinin öğrenme
durumuna göre, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmelidir. Bu
yöntemlerden biri de eğitsel oyun ve bu doğrultuda geliştirilen bilimsel
hikâyenin derste kullanılmasıdır. Soyut kavramların anlaşılmasına ve
güdülenmeye yardımcı olacak ilgi çekici oyun ve hikâye, öğrenme deneyimlerini
kazandıran ve öğrenilenin kolay unutulmamasını sağlayan etkili bir öğretim
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aracıdır. Fen kavramlarının hikâye ve oyun yoluyla öğrencilere kazandırılması,
öğrencinin ilgisini ve merakını artırarak fen öğrenimini teşvik etme bakımından
da öğretimin bir parçası olarak değerlendirilebilir (Tezel ve Karacalı, 2018).
Eğitsel Oyun
Oyun, çocuğun bilgiyi alabildiği en doğal öğrenme ortamı olmasının yanı
sıra, çocuk için vazgeçilmez bir eğlence ortamı olabilmektedir (Poyraz & Dere,
2003; Ellialtıoğlu, 2005). “Oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan,
kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her durumda çocuğun isteyerek
ve hoşlanarak yer aldığı; fiziksel, bilişsel, dilsel, duygusal ve sosyal gelişimin temeli
olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir.”
(Dönmez, 1999: 12-13). Oyun çocuğun, duyuşsal, fiziksel, bilişsel, sosyal ve dil
gelişiminde önemli katkılar sağlar (Özden-Gürbüz, 2016).
Prensky’e (2002) göre 21. yüzyılda eğitime yön verecek olan şey
öğrenmeyi zorlaştıran öğeleri ortadan kaldırarak, onu eğlenceli ve ilgi çekici
hâle getirmektir (Prensky, 2002; Akt. Can ve Yıldırım, 2017). Eğitsel oyun, oyun
formunu kullanarak öğrencilerin ders konularını daha kolay öğrenmelerini
sağlayan ya da öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştiren etkinliktir.
Eğitsel oyunlar işbirliği, iletişim, paylaşma, güdülenme, yaratıcılık, oyun
yapısındaki karmaşıklık ve oyun sonucundaki belirsizlik gibi özelliklerinden
dolayı, farklı yaş gruplarına her zaman çekici gelmekte ve sürekli
oynanabilmektedir (Demirel, Seferoğlu ve Yağcı, 2003). Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda okutulan fen bilimleri ders kitabında oyunlara
fazla yer verilmediği dikkati çekmiştir. Öğrencilerin ilgi ve motivasyonlarını
artırabilmek, bilgilerini pekiştirmek için eğitsel oyunları ders etkinliklerinde
gerçekleştirmeleri önemlidir (Yurt, 2007). Aktif öğrenme stratejisi kapsamında
yer alan eğitsel oyun yöntemi, öğrencilerin merak edip ilgilendikleri, kalıcı
öğrenmeler gerçekleştirebilmelerini sağlayan, yaratıcılık, hayâl gücü ve üst
düzey zihinsel becerilerini geliştiren bir yöntemdir (Kaya ve Elgün, 2015; Yıldız,
Şimşek ve Araz, 2016).
Ortaokul öğrencilerinin gelişme dönemi özellikleri incelendiğinde,
öğrencilerin somut işlemler dönemi ve bu dönemden soyut işlemler dönemine
geçiş evrelerinde bulunmaları sebebiyle, konuların ve kazanımların ezbere
yönlendirilmeden zevkli, eğlenceli, ilgi çekici, anlamlı ve kalıcı olarak
öğrenilmesi için öğretme sürecinde yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı sunan
eğitsel oyun yönteminin kullanılması büyük fayda sağlar (Yıldız, Şimşek ve Araz,
2016). Derste eğitsel oyunların kullanılması, sadece konunun işlenmesi veya
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öğretim programındaki bir konunun başka bir konuyla ilgili olarak
birleştirilmesi için değil, aynı zamanda öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve sosyal
özellikleri geliştirmelerinde etkili olabileceği için faydalıdır (Çavuş ve Balçın,
2017). Eğitsel oyunlar yardımı ile yeni kavramların öğretilmesi, bilgilerin
kalıcılığının arttırılması ve konuların ilgi çekici nitelik kazanması sağlanabilir
(Tezel ve Karacalı, 2018).
Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini, öğrencilerin kendilerini rahat ifade edebilmelerini, hareket özgürlüğü kazanmalarını ve sürece aktif
katılmalarını sağlamaktadır. Oyun tekniği öğrencilerin; fen bilimleri dersindeki
etkinliklere katılımını arttırmakta, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve sosyal
beceri geliştirmelerinde etkili olmaktadır (Tural, 2005). O hâlde, müfredattaki
eğitim hedeflerini karşılamak üzere öğretimin amaçları doğrultusunda
plânlanan oyunlar; öğrencilerin muhakeme yeteneği ve kültürel gelişimlerinde,
eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayan etkinlikler olarak değerlendirilebilir
(Tezel ve Karacalı, 2018). Eğitsel oyunların fen öğretiminde kullanılması,
öğrencilerin hem sosyal yönlerinin gelişmesine hem de kolay anlaşılır ve kalıcı
bilgi edinmelerine olanak sağlar. Piaget oyunu, çocuğun konuya uyum
sağlayabildiği, kendince içselleştirip kendince yorumlayabildiği bir etkinlik
olarak değerlendirmiştir.
Eğitsel Oyunun Fen Öğretiminde Kullanılması
Fen öğretiminde eğitsel oyunun kullanılması, öğrencilere fen bilimleriyle
ilgili soyut kavramların somut olaylar yardımıyla anlatılmasını temin eder. Eğitsel oyunla ders etkinliklerinin geliştirilmesinde; oyun kartları, yap-boz,
tombala, bilmece, bulmaca ya da kültür aktarımına katkı sağlayacak kültürel
oyunlardan yararlanılabilir. Fen öğretmeni, öğrencilerin oynadığı bazı popüler
oyunları araştırıp, mevcut ortaokul müfredat programında yer alan hedeflerin
bir kısmına ulaşmak için bu oyunları kullanarak; öğrencilere fen bilimlerinde
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışları kazandırabilir. Öğretmen, derste
kullanacağı eğitsel oyunun adı, kullanım amacı ve nasıl oynanacağını
öğrencilere açıklamalıdır. Ayrıca öğretmen, sınıf yönetimini sağlamak amacıyla
oyunun oynanacağı uygun mekân ve gerekli araç-gerecin seçimi, süre ve
güvenlik konusunda önceden plânlama yapmalı, derse hazırlıklı gitmeli ve
kuralları açıkça anlatmalıdır (Tezel ve Karacalı, 2018).
Eğitsel oyun, içeriğinin ne olduğu, sınıfta öğretim yöntemi olarak
uygulanışı ve gösterdiği etkiler yönünden son derece önemlidir. Eğitsel oyun
derslerin amacı olmamalı, etkili ve ilgi çekici öğretim için kullanılan bir araç
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olmalıdır. Eğitsel oyunun başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için dikkatli ve
titiz bir hazırlık yapılması gerekir. Öğretmenin; oyunu tüm öğrencilerin
kavrayarak, herkesin aktif olarak katılabileceği kadar basit, anlaşılır, ilgi çekici
olacak şekilde düzenlemesi, oyunu sürekli kontrol altında tutması, öğrencilere
yol göstererek oyunu yönetmesi, öğretim ortamını da eğitsel oyuna uygun
şekilde düzenlemesi gerekir (Demirel, 1999; Karamustafaoğlu ve Kaya, 2013;
Gençer ve Karamustafaoğlu, 2014).
Eğitsel oyunla desteklenen fen öğretiminin etkili olabilmesi için oyunun
bir amacı olması gerekir. Öğretmen doğru ve dikkatli şekilde oyun plânlamasını
gerçekleştirmelidir. Eğitsel oyunların öğrencinin bilgi seviyesine uygun şekilde
seçilmiş, basit ve anlaşılır olması gerekir. Seçilen eğitsel oyunlar; iklim
koşullarına, fiziki imkânlara, elde bulunan saha ve malzemeler doğrultusunda
uygun şekilde hazırlanmalı, oyunun süresi belirlenmelidir. Eğitsel oyunlar
çocukların yaş seviyesine uygun şekilde hazırlanmalı ve seçilmelidir (Kırbaş ve
Koparan-Girgin, 2018).
Bilimsel Hikâye
Küçük yaştan itibaren aşina olduğumuz kültürümüzün kıymetli parçası
olan hikâyeler; birbirini tamamlayan parçalardan oluşan, bir olayı bir durumu
kısaca betimleyen yazılı metinlerdir. Bilimsel hikâye yöntemi, işlenecek konu
içinden belirlenen kavramların bir öykü tarzında kurgulanan olaylar ve olgular
dizini şeklinde düzenlenmesini temel almaktadır (Tezel ve Karacalı, 2018).
Türkmen ve Ünver’e (2012) göre hikâye oluşturma, hiçbir veriye
dayandırmadan bitkilerin ya da hayvanların başkarakter olarak kullanıldığı ve
onların başından geçen olayları hikâye şeklinde ve bilimsel kavramların
hikâyenin içinde çocuklara fark ettirilmeden işlenmesi ile sunulmasıdır.
İyi bir bilimsel hikâyenin yapısı, hatırlanabilirliğe nasıl katkıda
bulunduğuna bağlıdır. Öğrenci hikâyeyi tekrar anlatabilir, sorulara cevap
verebilir, hikâye ile ilişkili olan bilimsel düşünceyi hatırlayabilir ve hikâyeden
öğrendiğini gerçek hayatta bir duruma uygulayabilirse, ancak o zaman hikâye
amaca hizmet etmiş demektir. Hikâyelemenin önemli bir özelliği de, okuyucu ya
da dinleyicide hayâl gücünün uyarılması yoluyla bilimsel kavramların
geliştirilmesidir (Tezel ve Karacalı, 2018). Hikâyeler, çocukların hayâl gücü ve
yaratıcılıklarının gelişiminde önemli katkı sağlar. Bilimsel hikâyelendirme, fen
vb. kavramların hikâye içinde öğrencilere kazandırılmasını temel almaktadır.
Hikâye kahramanlarının ya da modern çağın karşımıza çıkardığı çizgi film
kahramanlarının, fen kavramlarını kullanarak sorunlarına çözümler üretmesi,
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öğrencilerin hem ilgisini çekecek, hem de kavramları içselleştirmesinde faydalı
olacaktır.
Bilimsel hikâye yazılırken bazı temel kurallara uyulduğu takdirde,
okuyucu hikâyeler ile düşünebilir, sorgulayabilir ve eleştirebilir. Bilimsel hikâye
yazılırken uyulması gereken temel kurallar; amaç, olaylar, yapı, zaman,
karakterler, anlatıcı ve okuyucu olmak üzere yedi kısımdan oluşmaktadır
(Avraamidou ve Osborne, 2009; Akt. Dönel-Akgül, Geçikli ve Doğan, 2017):
1. Amaç; Yazarın veya öğretmenin ilk olarak hikâye yazma amacını
belirlemesi gereklidir. Hikâyelendirme, yazar tarafından anlatılmak istenen
konuyu, okuyucunun zihninde canlandırması veya günlük yaşamla bağlantı
kurması yoluyla daha anlaşılır hâle getirmektir.
2. Olaylar; Hikâyenin akıcılığını sağlayan ve okuyucunun sıkılmadan
takip etmesine imkân tanıyan, olay veya birbirine bağlı olaylar zinciridir.
3. Yapı; Hikâyede başlangıç, gelişme ve sonuç olarak 3 kısımdan oluşan
ve birbirine bağlı olan bir yapının bulunması gerekir.
4. Zaman; Hikâyede geçen zaman, hikâye ile bütünlük sağlayacak şekilde
geçmiş zaman olmalıdır.
5. Karakterler; Hikâyede geçen karakterlerin (hayvan, bitki veya insan)
olması, olayların anlaşılması ve akıcılığın sağlanması için önemlidir.
Karakterler, insan ya da insana ait özelliklerin yüklendiği canlılardan oluşurlar.
Örneğin bir ayının işe gitmesi ve işte çok yorulması, eşini ve çocuklarını
özlemesi gibi insana ait özellikler hikâyedeki kahramanlar için de kullanılır.
6. Anlatıcı; Hikâyede olayları anlatan kişi anlatıcıdır. Anlatıcı bazı
kaynaklarda dış ses olarak da tanımlanmaktadır. Anlatıcı gerektiğinde gerçek
bir karakter olabilir ya da alternatif olarak yer alabilir.
7. Okuyucu; Hikâye metnini okuyucuya hissettirerek anlatan kişi
okuyucudur.
Bilimsel Hikâyenin Fen Öğretiminde Kullanılması
Hikâye, öğretimin daha kalıcı ve etkili olması için eskiden beri başvurulan
vazgeçilmez bir öğretim malzemesi olarak kullanıla gelmiştir. Bilişsel psikoloji
alanında yapılan çalışmalar, hikâye formundaki metinleri okuyan çocukların,
hikâyede sunulan düşüncelerin %88’ini anımsayabildiklerini göstermektedir.
Kullanılış amaç ve içeriği, sınıfta uygulama boyutları farklı olmakla birlikte, bir
öğretim yöntemi olarak hikâye, bilimsel perspektif ve düşünüşün öğrenciye
kazandırılması ve kavramsal anlamanın gerçekleştirilmesi için eğitimde
kullanılmaktadır (Çakar, 2007). Örneğin, öğrencilerin anlamakta zorlandığı
elektronun hareketi gibi gözle görülemeyen kavramları, oluşturulacak bilimsel
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hikâyeler yoluyla daha kolay hayâl edebilmesi, öğrenme üzerinde etkili bir
faktördür. Bu yöntemi diğerlerinden farklılaştıran etmen, kavramların
hikâyeler içinde gizlenmesi ve öğrencinin bu kavramları tespit etmeye
çalışması, öğrencilerde bir şeyler keşfetme, bulmaca çözme hazzını
yaratmasıdır (Coşkun, Akarsu ve Kariper, 2012).
Hikâyelere dayalı fen öğretiminin temel amacı, günlük hayatta
kullanabilecekleri bilimsel bilgileri ve fen-teknoloji-toplumun birbirlerini ve
diğer insanları nasıl etkilediğini bilen bilimsel okur-yazar bireylerin
yetiştirilmesidir (Millar & Osborne, 1998; Akt. Demircioğlu, Demircioğlu, Ayas,
2006). Öğrencilerin, gazete, dergi, televizyon ve internette karşılaştıkları
bilimsel bilgileri anlamaları; fen bilimleri dersinde öğrendikleri bilgileri, günlük
yaşamda kullanabilmeleri oldukça önemlidir.
Hikâyelere dayalı fen öğretiminin amaçları şu şekilde sıralanabilir (Millar
& Osbome, 1998; Millar, Osborne & Nott, 1998; Akt. Demircioğlu, Demircioğlu
ve Ayas, 2006):
Bilimsel hikâye ile desteklenen fen öğretimi;
➢ Öğrencilerin dünya hakkındaki meraklarını artırmalı, bu merakı
devam ettirmeli ve dünya hakkında araştırma yapmak için cesaretlendirmelidir.
➢ Öğrencilerin bilimsel ve teknik konularla ilgilenmede kendilerine
güven duymaları için fene karşı ilgi, hayranlık ve merak hislerini geliştirmeye
çalışmalıdır.
➢ Öğrencilerin, kültürümüz ve çevremiz hakkında büyük bir etkiye sahip
olan bilimsel araştırmaların süreçlerini anlamalarına, fenin açıklayıcı yapısı ve
önemli fikirleri hakkında genel bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı
olmasının yanı sıra,
- bu fikirlerin niçin önemli olduğunu anlamalarına,
- yaşamlarında alacakları kararların altında yatan mantığın farkına
varmalarına,
- bilimsel bir unsurla ilgili konuların raporlarını eleştirel olarak
cevaplayabilmeleri ve anlayabilmelerine,
- fen içerikli sorunlar hakkında kişisel bakış açısını ifade edebilmelerine,
- hem ilgileri hem de mesleki amaçları için gerektiğinde başka bilgileri
elde edebilmelerine yardımcı olmalıdır.
Araştırmanın Önemi
Alan yazın taraması sonucunda, fen eğitiminde bilimsel hikâye ve eğitsel
oyunla ilgili bir derleme çalışmasına rastlanmamış ve bu iki tekniğin birbirini
destekler nitelikte kullanılmasına yönelik sadece bir çalışmaya rastlanmış
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olması sebebiyle; süregelen araştırmalara toplu bakış ve değerlendirme ihtiyacı
doğmuştur. Bu çalışmada ele alınan hususlardan bazılarının; Türkiye’de
bilimsel hikâye ve eğitsel oyunlara yönelik ne tür bilimsel araştırmalar
yayınlanmış, hangi örneklem gruplarıyla, ne amaçla çalışılmış, hangi sonuç ve
önerilere ulaşılmış gibi soruların cevaplarını karşılıyor olmasının, bu konuda
yapılacak olan çalışmalara farklı bir bakış açısı getirmesi beklenir. İleriki
yıllarda konu ile ilgili yapılacak olan araştırmaların başlangıç noktasının,
içeriğinin ve kuramsal çerçevesinin oluşmasında etkili bir karar verme
standardı oluşturacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, eğitsel oyun ve bilimsel hikâyenin fen öğretiminde
kullanılmasına yönelik, 2012-2018 yılları arasında Türkçe yayınlanan
araştırmaları derleyerek, bu konuda çalışma yapacak eğitimcilere ve
araştırmacılara katkı sağlamaktır. Bu amaçla, alan yazındaki araştırmalar
sistematik olarak incelenerek, bir derleme hazırlanmıştır.
Yöntem
Araştırmada literatür incelemesi yapılmıştır. Literatür incelemesi sınırlı
bir akademik alanda, araştırmalara dayalı çalışmaların değerlendirilmesi ve
bilgi tabanının geliştirilmesi amacıyla sentezlenmesi ve yorumlanmasını
içermektedir (Hart, 2001). Bu çalışmada, “eğitsel oyun”, “bilimsel hikâye”,
“bilimsel öykü” ve “fen öğretimi” anahtar kelimeleri kullanılarak literatür
taraması yapılmış, tarama sonucunda; 14 makale, 8 yüksek lisans tezi ve 1
doktora tezine ulaşılmıştır. Ulaşılan araştırmalar; katılımcılar, amaç, yöntem,
sonuç ve öneriler göz önünde bulundurularak incelenmiştir.
BULGULAR
Eğitsel Oyunun Fen Öğretiminde Kullanılması Üzerine Yapılan
Türkçe Araştırmalar
Eğitsel oyunun fen öğretiminde kullanılmasına yönelik yapılan
araştırmaların örneklem grupları; öğrenciler ve öğretmenlerden oluşmuştur.
Öğrencilere Yönelik Araştırmalar
Genç, Genç ve Yüzüak (2012) araştırmasında, 6., 7. ve 8. sınıf
öğrencilerinin sahip olduğu kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla tabu
oyunu kullanmışlardır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada,
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öğrencilerin oynarken kullandığı kelimelerden kavram ile ilişkili verilere
ulaşmanın, kavram yanılgılarının tespitine farklı bir bakış açısı kazandıracağı
belirtilmiştir. Araştırmada, öğrenciler oynarken çok zevk aldıklarını ancak
kavramları anlatırken çok zorlandıklarını söylemişlerdir. Bunun nedeni olarak
genellikle konulara sınav amaçlı çalıştıkları için bu tür kavramların ne ile ilgili
olduklarına dikkat etmediklerini, dolayısıyla onunla ilgili cümleler kurmakta
zorlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmada, öğrencilerin özellikle sınav kaygısı
ile öğrenmelerini gerçekleştirdikleri; bu tür kavramların daha sonra kendileri
için gerekli olup olmadığını önemsemedikleri sonucuna varılmıştır.
Araştırmanın sonucunda şu önerilerde bulunulmuştur: Öğretmen, öğrencilerin
sahip olduğu kavramlarla ilgili benzer etkinlikler düzenleyerek, öğrencilerin
sahip olduğu fikirlerin yanlış olduğunun farkına varmalarını sağlamalıdır;
Öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmaması için öğretmenlerin etkinlikleri
uygun şekilde düzenlemeleri ve sürekli geri bildirim almaları gerekmektedir.
Demir’in (2012) araştırmasının amacı, ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji
dersi “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesinin öğretiminde oyun tabanlı öğretim
yaklaşımının kullanılmasının; öğrencilerin akademik başarılarına, fen ve
teknoloji dersine karşı tutumlarına ve bilginin kalıcılığına etkisini belirlemektir.
Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin;
akademik başarılarında, fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarında, uygulama
grubu öğrencileri lehine anlamlı farklılaşma ortaya çıkmıştır. Fen bilimleri
dersinde oyun tabanlı öğretim yaklaşımı kullanılmasının bilginin kalıcılığına
etkisine bakıldığında ise; uygulama grubu öğrencileri için bilginin kalıcılığında
anlamlı bir azalma meydana gelmezken, kontrol grubu öğrencileri için bilginin
kalıcılığında anlamlı bir azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada
araştırmacı şu önerilerde bulunmuştur: Öğretmenler, çocukların oynamaktan
zevk aldığı, uygulama sürecinde aktif olduğu, kendisini rahat ifade edebileceği
oyunları tercih etmelidirler; Öğrencilerden farklı oyunlar üretmeleri istenerek,
yaratıcı düşünme yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunulabilir; Oyunlar
hazırlanırken oyunların öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun olacak şekilde
seçilmesine dikkat edilmelidir; Oyun kuralları sınıftaki bütün öğrencilerin
katılımına izin vermelidir.
Karamustafaoğlu ve Kaya (2013), 6. sınıf fen bilimleri dersinin “Işık ve
Ses” ünitesindeki “yansıma ve aynalar” konusunun öğretimine yönelik eğitsel
oyun tasarlamayı amaçlamışlardır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmacılar tarafından tasarlanan eğitsel oyun etkinliğine tüm öğrenciler
katılmış ve aktif olarak yer almışlardır. Öğrenciler etkinlikte hem eğlenmişler
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hem de sınıf disiplini kolaylıkla sağlanmıştır. Oyun tekniği öğrencilerin;
kurallara uyma, işbirliği yapma, yardımlaşma ve etkili iletişim kurma gibi
davranışlarında olumlu etkiye sahiptir. Bu araştırmanın sonucunda;
Öğretmenin, derste konu ile ilgili verdiği bilgiler ile öğrencilerin oynadıkları
oyun arasında bağlantı kurabilmeleri durumunda anlamlı bir öğrenme
gerçekleşebileceği; Sınıf içerisindeki fiziksel veya zihinsel sebeplerden dolayı
oyuna katılamayan öğrencilerinde oyuna katılmasının sağlanabileceği; Fiziksel
veya zihinsel sebeplerden dolayı oyuna katılamayan öğrencilere farklı görevler
verilerek oyuna katılımlarının sağlanabileceği; Aynı etkinliğin fen bilimleri
dersindeki diğer konular içinde tasarlanabileceği ve tasarlanan eğitsel oyun
etkinliğinin, öğrencilerin başarısı açısından etkililiğinin deneysel bir araştırma
ile ölçülebileceği önerilerinde bulunulmuştur.
Bayat, Kılıçaslan ve Şentürk (2014), 7. sınıf fen bilimleri dersinin eğitsel
oyunlarla desteklenmesinin; öğrencilerin akademik başarılarına etkisini
araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda;
periyodik tabloda köşe kapmaca oyunu kullanılarak gerçekleştirilen öğretimin,
öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği; öğrencilerin derse
olan ilgilerinin arttığı ve oyunu zevkle oynadıkları, derse zevkle geldikleri,
teneffüs olmasına rağmen eğitsel oyunu bitirmeden çıkmadıkları ve derse
birebir katıldıkları belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacılar,
fen öğretiminde eğitsel oyunlara daha fazla yer verilmesi önerisinde
bulunmuşlardır.
Çetinbaş-Gazeteci (2014) yüksek lisans tez çalışmasında, 8. sınıf fen ve
teknoloji dersinde oyun temelli öğrenmenin; öğrencilerin akademik başarıları
üzerine etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada nicel yöntem
kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, eğitsel oyunlarla öğretim yapılan
deney grubunda ortalama başarı puanının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Araştırmacı, bu araştırma için geliştirilen oyun etkinliklerinin öğretmenler
tarafından fen ve teknoloji derslerinde kullanılabileceği; Oyun temelli öğretimin
okullara yerleşmesi ve gelişmesi için yeni oyun materyalleri geliştirilebileceği;
Oyun temelli öğretimin öğrencilerin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarına
etkisinin araştırılabileceği önerilerinde bulunmuştur.
Şahin’in (2015) yüksek lisans tez çalışmasının amacı, oyun temelli
öğrenmenin 5. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki başarılarına ve
tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırmada karma yöntem, gömülü desen
kullanılmıştır. Deney grubu öğrencilerinin kalıcılık testi başarı puanlarının,
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kontrol grubu öğrencilerinin puanlarından yüksek olmasına rağmen, bu
farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir.
Araştırmada, oyun temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrendikleri
bilgilerin kalıcılığını sağlamada etkili olduğu ve öğrencilerin fen bilimleri
dersine karşı tutumlarını pozitif yönde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu
çalışmanın sonucunda araştırmacı şu önerilerde bulunmuştur: Farklı eğitim
seviyelerinde ve farklı öğrenme alanlarında benzer çalışma yapılarak,
genellenebilirliği artırılabilir; Daha büyük çalışma gruplarında oyun temelli
öğrenmenin etkilerine bakılabilir.
Yıldız, Şimşek ve Araz (2016), 6. sınıf fen bilimleri dersinin eğitsel
oyunlarla desteklenmesinin; öğrencilerin akademik başarıları ve fen
öğrenimine yönelik motivasyonları üzerine etkilerini araştırmayı
amaçlamışlardır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada, eğitsel
oyunun akademik başarıyı artırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
Uygulama öncesinde öğrencilerin motivasyon puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmadığı, ancak uygulama sonrasında motivasyon
puanlarının eğitsel oyun yöntemi uygulanan öğrencilerin lehine anlamlı şekilde
değiştiği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre araştırmacılar; soyut
kavramların öğretiminde eğitsel oyunların bir öğretim yöntemi olarak
kullanılabileceği önerisinde bulunmuşlardır.
Balcı (2016) yüksek lisans tez çalışmasında, 8. sınıf fen bilimleri dersinin
eğitsel oyunlarla desteklenmesinin, öğrencilerin akademik başarılarına ve
bilgilerin kalıcılığına etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada nicel
yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, eğitsel oyunlarla öğretim
yapılan deney grubunda ortalama başarı puanının daha yüksek olduğu ve
bilgilerin daha kalıcı olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin; derse
olan ilgilerinin arttığı, oyunları zevkle oynadıkları, iletişim becerilerinin arttığı
ve kurallara uydukları da ifade edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda araştırmacı
şu önerilerde bulunmuştur: Fen bilimleri dersinde farklı konular işlenirken de
eğitsel oyunlar kullanılabilir; Diğer derslerde de akademik başarının ve kalıcılık
düzeylerinin artırılması amacıyla eğitsel oyunlar kullanılabilir.
Çavuş ve Balçın’ın (2017) fen öğretiminde eğitsel oyunun kullanılmasına
yönelik 7. sınıf öğrenci görüşlerini belirlemek amacı ile yaptıkları araştırmada,
nitel araştırma desenlerinden olan fenomenolojik desen kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, eğitsel oyunla desteklenen fen öğretiminin;
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerinin gelişiminde etkili olduğu,
etkin ve kalıcı öğrenmenin sağlandığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve zekâ
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gelişimini arttırdığı ifade edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre
araştırmacılar; fen bilimleri ders kitaplarında daha fazla oyun etkinliklerine yer
verilmesi gerektiği, eğitsel oyunların kazanıma uygun olarak diğer disiplinlerle
de verilebileceği, öğretmenin ders öncesi hazırlık yapması gerektiği, teknoloji
destekli oyunların da tasarlanabileceği ve öğretmenlere hizmet içi eğitim
verilebileceği önerilerinde bulunmuşlardır.
Yıldız, Şimşek ve Aras (2017), 6. sınıf fen bilimleri dersinin eğitsel
oyunlarla desteklenmesinin; öğrencilerin sosyal becerileri, okula ilişkin
tutumları ve fen kaygı düzeyleri üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamışlardır.
Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, fen bilimleri
dersinin eğitsel oyunla desteklenmesinin, öğrencilerin sosyal becerileri ve fen
bilimleri dersine yönelik kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu
belirlenmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar; eğitsel oyunların fen bilimleri
dersindeki diğer ünite ve konulara da uyarlanarak uygulanabileceği önerisinde
bulunmuşlardır.
Can ve Yıldırım (2017), 5. sınıf fen bilimleri dersinin eğitsel oyunlarla
desteklenmesinin; öğrencilerin başarı düzeyleri ve eğitsel oyunun
kullanılmasına yönelik görüşleri üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamışlardır.
Araştırmada, nicel ve nitel desenlerin birlikte kullanıldığı karma yöntemin sıralı
açıklayıcı deseni kullanılmıştır. Araştırmada, eğitsel oyun kullanılarak işlenen
derste, öğrencilerin akademik başarı düzeylerine yönelik yapılan ön-test ve sontest sonuçları arasında anlamlı farklılaşma oluştuğu tespit edilmiştir. Buna göre
araştırmacılar; dersin eğitsel oyunla desteklenmesinin, öğrencilerin akademik
başarı düzeylerinin artmasında etkili olduğu sonucuna varmışlardır.
Araştırmada elde edilen olumlu öğrenci görüşleri şöyledir: Kullanılan eğitsel
oyunlar dersin amaçlarına uygundur; Eğitsel oyunların derslerde kullanılması
gereklidir; Eğitsel oyunlarla işlenen dersler çok eğlenceli ve keyif verici
geçmektedir. Araştırmada elde edilen olumsuz öğrenci görüşleri şöyledir: Oyun
tekniği için sınıf kalabalıktır ve oyun çabuk bitmektedir. Bu çalışmanın
sonucuna göre araştırmacılar; öğretmen adaylarına lisans dönemlerinde eğitsel
oyunlara dayalı eğitim verilebileceği, eğitsel oyunların MEB’in belirlediği
kazanımlara göre diğer konulara da uyarlanabileceği önerilerinde
bulunmuşlardır.
Tolan-Sürbahanlı’nın (2018) doktora tez çalışmasının amacı, 2017
yılından itibaren uygulamaya konan yeni Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı’na göre hazırlanmış 5. sınıf ders kitabında ve Eğitim Bilişim Ağı’nda
(EBA) yer alan etkinlikler ile öğretim programı arasındaki uyumu araştırmak ve
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bu etkinliklere alternatif olarak öğrenme-öğretme sürecinde uygulanabilecek
bir eğitsel oyun etkinliği geliştirmek, geliştirilen “tuz buz oyunu” etkinliğinin
öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarıları ve fene yönelik tutumları
üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada deneysel desenin yanında gömülü
desen de kullanılmıştır. Bu çalışmanı sonucunda; tuz buz oyununun,
öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik akademik başarı ve tutumlarını
arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırmacı şu önerilerde bulunmuştur: Ders
kitaplarında bilinen bir kavram ya da sonucu doğrulamaya dayalı deney
föylerini andıran kapalı uçlu deneysel etkinliklerin sayısı azaltılıp, açık uçlu
deneysel etkinliklerin sayısı artırılacak şekilde düzenlenmelidir; EBA dersteki
konu anlatımı videolardan oluşan izleme etkinliklerinin azaltılıp, öğrencinin
aktif olduğu uygulamaya dayalı interaktif etkinliklerin sayısı artırılabilir; Farklı
araştırmacılar tarafından oyunun etkisine yönelik çalışmalar yapılarak oyunun
güçlü ve zayıf yanları ortaya konulabilir; Öğretim materyali olarak çeşitli
oyunlar geliştirebilmek ve sınıflarında uygulayabilmek için öğretmen adayları,
eğitsel oyunlara yönelik yeterli eğitim almalı, öğretmenlere hizmet içi
seminerler verilmesi sağlanmalıdır.
Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Araştırmalar
Karamustafaoğlu ve Yurtyapan’ın (2016) araştırmasının amacı, 7. sınıf fen
bilimleri öğretim programında yer alan “Aynalarda Yansıma ve Işığın
Soğrulması” isimli ünitenin “Işığın Soğrulması” konusunun öğretimi için eğitsel
bir oyun tasarlamak ve oyunu fen bilimleri öğretmenleriyle mülakatlar yoluyla
değerlendirmektir. Çalışmada aksiyon araştırması yöntemi çerçevesinde ders
imecesi tekniğinden yararlanılmıştır. 7. sınıf fen bilimleri dersi sürecinde
öğrencilerin ve öğretmenlerin, “Işığın Soğrulması” konusunun oyunlarla
öğretimine yönelik bakış açıları yarı yapılandırılmış mülakatlar ile
değerlendirilmiştir. Araştırmacılar, tasarlanan oyunun “Işığın soğrulması”
konusunun öğretiminde; gerek öğretmenler gerekse öğrenciler açısından
uygulanabilir bir eğitsel oyun olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmanın
sonucuna göre araştırmacılar; oyun tekniğinin, ışık ünitesinde farklı sınıf
düzeylerine uyarlanabileceği, oyun tekniğinin diğer ünitelere de
uyarlanabileceği, oyunun oynandığı mekânın daha iyi ayarlanabileceği
önerilerinde bulunmuşlardır.
Gençer (2016) yüksek lisans tez çalışmasında, 7. sınıf fen bilimleri dersi
“Yaşamımızdaki Elektrik” ünitesinde, uygulanan eğitsel oyunlarla desteklenmiş
5E yönteminin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımıyla uygulandığı deney grubu
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ile yapılandırmacı yaklaşımı esas alan öğretim yönteminin uygulandığı kontrol
grubunun; akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit
etmeyi amaçlamıştır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Ayrıca, anket
yoluyla uygulamayla ilgili öğretmen görüşleri de alınmıştır. Araştırmada,
oyunun; derse ilgisiz olan öğrencilerin dâhi derse katılımını sağlamakta ve
dersin işlenişini daha zevkli hâle getirmekte etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmenlere uygulanan anket yoluyla; öğretmenlerin derste çeşitli
sebeplerden dolayı eğitsel oyunlara yeterince yer vermedikleri ve
öğretmenlerin %90’ının, öğrencilerinin "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesinde
zorlandıklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmacı, bu çalışmanın
başka sınıf seviyeleri ve başka ünitelerle de gerçekleştirilebileceği; Eğitsel
oyunların akademik başarıya etkisi yanında sosyal iletişim üzerindeki etkisinin
de araştırılabileceği; Öğrencilerin eğitsel oyunlara dair görüşlerinin
araştırılabileceği önerilerinde bulunmuştur.
Gürpınar (2017), eğitsel oyun destekli öğretimin, öğrencilerin öğrenme
ürünlerine yani fen bilimleri dersindeki başarılarına, bilginin kalıcılığına ve fen
bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemek ve uygulama hakkında
öğretmen adaylarının görüşlerini almak amacıyla yüksek lisans tez çalışması
gerçekleştirmiştir. Araştırma 6. sınıf öğrencileri ile hem deneysel hem de
betimsel yöntem kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, eğitsel
oyunların ağırlıklı olarak kullanıldığı deney grubunun akademik başarı
ortalamasının, kontrol grubu öğrencilerinden fazla olduğu; Eğitsel oyun destekli
öğretimin yapıldığı gruptaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum
puanının kontrol grubundaki öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutum
puanından daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin kalıcılık testi ortalama puanlarında düşüş meydana gelmesine
rağmen, deney grubunun ortalama başarı puanı kontrol grubu ortalama başarı
puanından daha yüksek çıkmıştır. Araştırmada, konuyla ilgili öğretmen
adaylarının görüşleri alındığında ise öğretmen adayları; bu uygulamaların
sürece olumlu katkılarının olacağını, eğitsel oyunun kazanımlara ve öğrenci
seviyesine uygun, dikkat çekici, öğrencileri sıkmayan ve öğretici özellikte
olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, eğitsel oyun uygulaması
esnasında oyunun tanıtımının yapılması, sınıfta görev dağılımının yapılması ve
sınıfın tamamının uygulamaya katılması gerektiğini bildirmişlerdir. Öğretmen
adayları, fen öğretiminde uygulanacak olan eğitsel oyunların; öğrencilerin
sosyal becerilerini ve bilginin kalıcılığını artırdığı görüşü ile birlikte
öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerini artırdığını, iletişim becerilerini
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geliştirdiğini ve öğrencilerin takım hâlinde çalışmayı öğreneceklerini
bildirmişlerdir. Araştırmada, eğitsel oyun uygulamalarının akademik başarıyı,
tutumu ve bilginin kalıcılığını artırdığı, öğrencilerin hayâl dünyasını ve
özgüvenini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada, eğitsel oyun
destekli öğretim uygulamalarının dersin sonunda veya değerlendirme
aşamasında kullanılmasının daha faydalı olduğu; öğretmen adaylarının eğitsel
oyun yöntemi ile ilgili uygulamalı ders almış olmalarının bu konudaki
yeterliliklerini artırdığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada şu önerilerde
bulunulmuştur: Eğitsel oyun yönteminin öğretim sürecine ve öğrencilerin
gelişimlerine katkıları göz önüne alındığında, ders kitaplarında eğitsel oyun
yöntemine yönelik etkinliklere daha fazla yer verilebilir; Oyunun çocuk gelişimi
ve öğrenci üzerindeki katkıları göz önüne alındığında, özel öğretim
öğrencilerinin öğrenim sürecinde eğitsel oyun destekli uygulama çalışmaları
yapılabilir; Oyun destekli öğretimin, fen öğretiminde kullanılmasının
yaygınlaşması için üniversitelerin ilgili bölümleri ve MEB ile ortak bir proje
yapılarak tüm okullar için eğitsel oyun programları hazırlanabilir.
Bilimsel Hikâyenin Fen Öğretiminde Kullanılması Üzerine Yapılan
Türkçe Araştırmalar
Bilimsel hikâyenin fen öğretiminde kullanılmasına yönelik yapılan
araştırmaların tamamının örneklem gruplarının öğrencilerden oluştuğu dikkati
çekmektedir. Bu konudaki araştırmalar katılımcı, yöntem, sonuç ve öneriler
dikkate alınarak aşağıda sunulmuştur:
Cındıl, Özmen ve Ünal’ın (2012) araştırmasının amacı, 7. sınıf
öğrencilerinin “Tansiyon” kavramını anlamalarında hikâye anlatım yönteminin
kullanımının etkililiğini araştırmaktır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmada, öğretim sonrasında anlama ve kısmen anlama kategorilerinde
cevap veren öğrenci oranlarının arttığı; bu durumun, hikâye ile öğretimin
tansiyon kavramıyla ilgili öğrenci anlamalarını geliştirdiği ve öğrencilerin
anlama düzeyleri üzerinde olumlu katkılarının olduğu sonucuna varılmıştır.
Araştırmada, öğretim sonrasında, sorulara cevap veremeyen ve boş bırakan
öğrencilerin oranında azalma görülmesinin, tekniğin öğrenci anlama düzeyleri
üzerinde olumlu etki yarattığının kanıtı olduğu ifade edilmiştir. Öğretim öncesi
ve sonrasında verilen öğrenci cevaplarının analizine göre, yanlış anlama
kategorisinde cevap veren öğrenci oranlarının genellikle azaldığı görülmüştür.
Bu durum ise tekniğin aynı zamanda tansiyon kavramıyla öğrenci yanılgılarını
gidermede ve yanılgıların düzeltilmesinde etkili olduğunun bir göstergesi
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olarak açıklanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; farklı konuların
öğretiminde, daha uzun süreli uygulamalarla, daha geniş örneklem gruplarıyla
ve kontrol grubunu da içerecek şekilde tasarlanmış çalışmalar ile hikâyelerle
öğretim yönteminin etkililiği hakkında daha kapsamlı araştırmalar
yapılabileceği önerilmiştir.
Pekmezci (2014) yüksek lisans tez çalışmasında, 6. sınıf fen bilimleri
dersinde bilişim teknolojileri destekli kısa hikâyelere yer verilmesinin;
öğrencilerin başarılarına, özyeterlik algılarına ve fene yönelik tutumlarına
etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir: Bilişim destekli kısa hikâyelerle
desteklenmiş öğretim sayesinde, öğrencilerin ilgi ve başarıları artmıştır;
Yalnızca ders kitabı ve ders kitabı ile uyumlu olan çalışma kitabının derste
kullanılmasının öğrenci başarısına olumlu etkisi yoktur; Bilişim destekli kısa
hikâyeler ile öğretimin desteklenmesi, öğrencilerin derse yönelik tutumlarında
olumlu artış göstermiştir. Araştırmacı çalışmasında, hikâyelendirme
yönteminin karmaşık ve soyut kavramlar içeren diğer derslerde de
kullanılabileceği, kalabalık sınıf ortamlarında kullanılabileceği, hikâyelendirme
yönteminin önemi üzerinde durularak, öğretmenlere hizmet içi eğitim
verilebileceği, hikâyelendirme yönteminin diğer ünitelerde de kullanılabileceği
ve diğer sınıf düzeylerine de uyarlanarak uygulanabileceği, araştırma süresinin
uzatılarak
tekrarlanabileceği
ve
başka
değişkenler
kullanılarak
tekrarlanabileceği önerilerinde bulunmuştur.
Çınar ve Beşoluk (2016), bilimsel hikâyelerin, 7. sınıf öğrencilerinin fene
yönelik tutumlarına etkisini araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırmada nicel
yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, bilimsel gelişimin tarihsel
süreciyle desteklenen hikâyeler kullanılarak dersin işlendiği deney grubunun
fene yönelik tutumlarında, hikâyenin olumlu etkisinin olduğu ifade edilmiştir.
Deney grubundaki öğrenciler, fen derslerinin bu şekilde işlenmesinin faydalı
olacağını belirtmişlerdir. Araştırmacılar; bilimsel hikâyelerle disiplinler arası
entegrasyonun sağlanabileceği, hikâyeleme yönteminin diğer ders ve konulara
uyarlandığı araştırmaların yapılabileceği, bilimsel hikâyelerin fen bilimleri
dersinde kullanılması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır.
Çınar’ın (2016) yüksek lisans tez çalışması, bilimsel gelişimin tarihsel
süreçlerini içeren öykülerle işlenen fen bilimleri dersinin; öğrencilerin fene
yönelik tutularına, bilim insanı imajına, bilimsel süreç becerilerine ve akademik
başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 7. sınıf
öğrencileri ile nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
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sonucunda; bilim insanının cinsiyeti ve yaşı ile ilgili olarak, öğrencilerin
cevaplarında farklılaşma oluşmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilere bilim insanı
düşünüldüğünde akla gelen üç kelimenin ne olduğu sorulduğunda, deney grubu
öğrencileri tarafından öyküdeki ifadelere göre deneyin sonunda farklı cevaplar
verilirken; kontrol grubundaki öğrencilerin klişe cevaplar verdiği belirtilmiştir.
Araştırmanın sonucunda, bir bilim insanı olarak araştırmak istedikleri konunun
ne olduğuna dair soruya; deney grubu öğrencileri ağırlıklı olarak, uzay
araştırmaları yapma kategorisinde cevaplar verirken, kontrol grubu
öğrencilerinin ilk cevapları ile benzer ifadeler kullandığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin,
araştırma
sonucundaki
bilimsel
süreç
becerileri
karşılaştırıldığında ise deney grubu öğrencilerinin becerilerinin geliştiği ortaya
çıkmıştır. Ayrıca, deney grubu öğrencilerinin; fene olan tutumlarının, derse olan
ilgilerinin, akademik başarılarının arttığı ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştiği
belirlenmiştir. Araştırmacı; Bilim insanlarının yaşam öykülerine değişik
ünitelerde de yer verilmesi; Bilimin doğasının, bilimsel yöntem basamaklarının,
bilimin gelişim sürecinin öğrencilere, bilim insanlarının yaşam öykülerini
içeren hikâyelerle kazandırılması; Kadın bilim insanlarının da yaşam
öykülerinin verilmesi ile bilim insanının cinsiyetine yönelik yargıların
önlenmesinin sağlanabileceği önerilerinde bulunmuştur.
Dönel-Akgül, Geçikli ve Doğan (2017), 6. sınıf fen bilimleri dersinde
kavramların öğretilmesinde hikâyelendirme tekniğinin kullanılmasının;
öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkilerini araştırmayı amaçlamışlardır.
Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, deney
grubundaki öğrencilerin başarılarındaki artışın, kontrol grubundaki öğrencilere
göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar, ilgili üniteye ait
kavramların öğretiminde bilimsel hikâyeye yer verilmesinin etkili olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmacılar; fen bilimleri dersindeki diğer konular
ve sınıf düzeylerinde de bilimsel hikâyeye yönelik araştırmaların yapılabileceği,
branş öğretmenleri ve akademisyenler tarafından kazanımlara uygun hikâyeler
yazılıp paylaşılabileceği, öğrencilere bilimsel hikâye oluşturma fırsatı
verilebileceği, hikâyelendirmenin diğer yöntemlerle birlikte kullanılabileceği,
öğrenci sayısı az olan sınıflarda uygulanmasının daha faydalı olabileceği
önerilerinde bulunmuşlardır.
Gölcük (2017), yüksek lisans tez çalışmasında, bilimsel hikâyelerle
desteklenen fen bilimleri dersinin, ortaokul öğrencilerinin yaratıcılık ve derse
karşı geliştirdikleri duyuşsal özelliklere olan etkilerini araştırmayı
amaçlamıştır. Araştırmada nicel ve nitel desenlerin bir arada kullanıldığı karma
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yöntem, yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,
deney ve kontrol gruplarının yaratıcılık puanlarında artış elde edilmiştir ancak,
ön test-son test sonuçları arasında anlamlı farklılaşma tespit edilmemiştir. Her
iki grubun yaratıcılık düzeylerinde gözlenen bu değişimin sebebinin,
öğrencilerin zaman içerisinde bilişsel ve psikomotor gelişimlerinin sağlanması
olabileceği ifade edilmiştir. Bilimsel hikâyelerle desteklenen fen öğretiminin,
öğrencilerin fene yönelik tutumlarında anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı
belirlenmiştir. Araştırmacı, fen öğrencilerine yönelik tutum puanlarında
belirgin bir farklılaşma çıkmamasının nedenini, çalışmanın izin alınan uygulama
süresinin yeterince uzun olmaması ve çalışmaya katılan öğrenci sayısının az
olması olarak görmüştür. Öğrenciler, bilimsel hikâyenin ders içerisinde
kullanılması ile dersin zevkli geçtiğini, bilgilendirici ve ilgi çekici olduğunu,
hikâyede işlenen olayların şaşırtıcı olduğunu, işlenen konuları sevmeye
başlamalarına sebep olduğunu, hikâyelerin hayâl gücünü geliştirdiğini, fen
konularını günlük hayatla ilişkilendirmede kolaylık sağladığını, yaratıcı
düşünmeye teşvik ettiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler bilimsel hikâye ile
desteklenen dersin zevkli hâle geldiğini ve rahatlıkla kendilerini ifade
edebildiklerini, hikâyelerin bilgi vermelerinin yanı sıra bilgileri de kalıcı hâle
getirdiğini, derste bilimsel hikâyelerin kullanılmasını istediklerini
belirtmişlerdir. Araştırmacı çalışmasında, kazanımlara uygun olarak
hikâyelendirme
yönteminin diğer konulara
da uygulanabileceği,
hikâyelendirmede öğrencilerin hayâl güçlerini geliştiren etkinliklere daha fazla
yer verilebileceği, ailelerin bilgilendirilerek bilimsel hikâye yazan dergileri
öğrencilerin okumasının sağlanabileceği, bilimsel hikâyelerin başka öğretim
yöntemleri ile kullanılabileceği, öğrencilerin sadece kâğıt-kalem değil başka
yöntemlerle de hikâye oluşturmalarının sağlanabileceği, öğretmen adaylarına
bilimsel hikâyenin derste kullanılmasına yönelik bilgi verilebileceği, bilimsel
hikâyenin diğer derslerde ve sınıf düzeylerinde de kullanılabileceği, örneklem
sayısının artırılarak araştırmanın tekrarlanabileceği, araştırmanın süresinin
uzatılarak tekrarlanabileceği önerilerinde bulunmuştur.
Yılmaz Korkut ve Şaşmaz Ören’in (2018) kavram karikatürleriyle
desteklenmiş bilimsel hikâyelerin; akademik başarı, tutum ve motivasyon
üzerine etkisini incelemeyi amaçladıkları araştırma, 7. sınıf öğrencileri ile
nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, kavram
haritalarının ve bilimsel hikâyelerin öğrencilerin akademik başarıları
üzerinde olumlu etkileri olduğu; öğrencilerin bilgileri somutlaştırmasında,
konuları günlük hayat ile ilişkilendirmesinde ve hatırlamalarında etkili
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olduğu; öğrencilerin tutumlarında ve motivasyonlarında herhangi bir
değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda araştırmacılar şu
önerilerde bulunmuşlardır: Öğrencilerin akademik başarısını artırabilmek
için ders programında kavram haritaları ve bilimsel hikâyelere daha fazla yer
verilebilir; Öğretmen adaylarına öğretim yöntem ve teknikleri ile materyal
tasarımı gibi derslerde kavram haritaları ve bilimsel hikâye uygulamaları
anlatılarak, örnek etkinlikler yapılabilir; Öğretmenlik uygulaması ve okul
deneyimi derslerinde öğretmen adayları, kavram haritaları ve bilimsel
hikâyeleri kullanarak uygulama yapabilir; bilimsel hikâyeler kavram haritaları
gibi alternatif öğretim yöntemleri ile desteklenerek öğrencilerin akademik
başarı, tutum ve motivasyonları üzerine etkileri araştırılabilir.
Fen Öğretiminde Bilimsel Hikâye ve Eğitsel Oyunun Birlikte
Kullanıldığı Araştırma
Literatür taraması sonucunda, fen öğretiminde bilimsel hikâye ve eğitsel
oyunun birlikte kullanıldığı, bir adet Türkçe araştırmaya ulaşılmıştır. Bilimsel
hikâye içeren eğitsel oyunun fen öğretiminde kullanılmasına yönelik yapılan bu
araştırma; katılımcı, yöntem, sonuç ve öneriler dikkate alınarak aşağıda
sunulmuştur:
Coşkun, Akarsu ve Kariper (2012), 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde
bilimsel hikâyeler içeren eğitsel oyunların kullanılmasının, öğrencilerin
akademik başarılarına etkisini araştırmayı amaçlamışlardır. Araştırmada nicel
yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, fen öğretiminde bilimsel
hikâyeler içeren eğitsel oyunların kullanılması, öğrencilerin derse yönelik ilgi
ve meraklarını artırmış olup, bu durumun deney grubunda başarının
artmasında etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bilimsel hikâye içeren eğitsel
oyun uygulamasının, öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri konulardaki
kavramların öğrenilmesinde kolaylık sağladığı, gözle görülemeyecek
kavramları hayâl edebilmede etkili olduğu ve öğrenmeye olumlu katkı sağladığı
belirtilmiştir. Araştırmacılar, bu konuda daha çok uygulama ve araştırma
yapılmasını önermişlerdir. Ayrıca, öğretim ilkelerine uygun olarak hikâye
konusunun belirlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
İncelenen oyun temelli araştırmaların katılımcı grupları ortaokul
öğrencilerinden oluşmuş olup; en fazla araştırma 7. sınıf öğrencileriyle, en az ise
5. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür.
Bazı araştırmalarda, ortaokul
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öğrencilerine gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra, öğretmen görüşleri de
araştırmaya dâhil edilmiştir. Oyun temelli öğretime yönelik ulaşılan
araştırmalarda çoğunlukla nicel yöntem kullanılmıştır.
Oyun temelli fen öğretimine yönelik ulaşılan araştırmaların amaçları
incelendiğinde, çoğunlukla, oyunla desteklenen fen bilimleri dersinin
öğrencilerin; akademik başarılarına, derse yönelik tutumlarına ve bilginin
kalıcılığına etkisinin araştırıldığı belirlenmiştir. Bu amaçla yapılan
araştırmaların –hepsinde– oyun uygulamalarının öğrencilerin; “akademik
başarılarında”, “fen bilimleri dersine yönelik tutumlarında”, “bilginin
kalıcılığında” olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra,
eğitsel oyun tasarlamak, eğitsel oyunun kullanılmasına yönelik öğrenci ve
öğretmen görüşlerini belirlemek, fen öğrenimine yönelik öğrenci
motivasyonlarını belirlemek, öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını
tespit etmek, oyun temelli uygulamaların öğrencilerin sosyal becerileri, fen
kaygı düzeyleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla da yapılan çalışmalar
mevcuttur. İncelenen araştırmalardan, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
• Eğitsel oyunla desteklenen fen öğretimi; öğrencilerin bilişsel, duyuşsal
ve sosyal becerilerinin gelişiminde etkilidir.
• Fen bilimleri dersinin eğitsel oyunla desteklenmesinin, zekâ gelişimi ve
fen bilimleri dersine yönelik kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkisi vardır.
• Oyun etkinlikleri öğrencilerin; motivasyonlarını artırır, hayâl dünyasını
ve özgüvenini geliştirir.
• Oyun etkinlikleri öğrencilerin; kurallara uyma, işbirliği yapma,
yardımlaşma ve etkili iletişim kurma gibi davranışlarında olumlu etkilere yol
açar.
• Oyun temelli öğrenme ile öğrenciler; derse ve oyuna zevkle katılırlar ve
kurallara uyarlar, kolay öğrenirler.
• Öğrencilerin oyun oynarken kullandığı kelimelerden kavram ile ilişkili
verilere ulaşmak, kavram yanılgılarının tespitinde farklı bir bakış açısı
kazandırabilir.
• Eğitsel oyun destekli öğretim uygulamaları dersin sonunda veya
değerlendirme aşamasında kullanılmalıdır.
Araştırmalara göre olumlu öğrenci görüşleri şöyledir: Eğitsel oyunların
derslerde kullanılması gereklidir; Dersin işlenişini daha zevkli hâle getirir.
Araştırmada elde edilen olumsuz öğrenci görüşleri şöyledir: Oyun etkinliği için
sınıf kalabalıktır ve oyun çabuk bitmektedir. Araştırmalara göre öğretmen
görüşleri; oyun uygulamalarının, öğrencilerin iletişim ve sosyal becerilerini,
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bilginin kalıcılığını artırması gibi, sürece olumlu katkılarının olacağına
inanmalarına rağmen, derste çeşitli sebeplerden dolayı eğitsel oyunlara
yeterince yer vermedikleri yönündedir.
İncelenen araştırmalardan, aşağıdaki önerilere ulaşılmıştır;
• Fen öğretiminde eğitsel oyunlara daha fazla yer verilmelidir.
• Oyun temelli öğretimin okullara yerleşmesi ve gelişmesi için yeni oyun
materyalleri geliştirilmelidir.
• Eğitsel oyunlar kazanıma uygun olarak diğer disiplinlerle de verilebilir.
• Teknoloji destekli oyunlar da tasarlanabilir.
• Ders kitaplarında eğitsel oyun yöntemine yönelik etkinliklere daha fazla
yer verilebilir.
• Soyut kavramların öğretiminde eğitsel oyunlar bir öğretim yöntemi
olarak kullanılabilir.
• Öğretmenler, çocukların oynamaktan zevk aldığı, uygulama sürecinde
aktif olduğu, kendisini rahat ifade edebileceği oyunları tercih etmelidirler.
• Oyunlar hazırlanırken oyunların öğrencilerin yaş ve seviyelerine uygun
olmasına dikkat edilmelidir.
• Oyun kuralları, sınıftaki bütün öğrencilerin katılımına izin vermelidir.
Fiziksel veya zihinsel sebeplerden dolayı oyuna katılamayan öğrencilere farklı
görevler verilerek oyuna katılımları sağlanmalıdır.
• Öğretmenin derste konu ile ilgili verdiği bilgiler ile, öğrencilerin
oynadıkları oyun arasında bağlantı kurabilmeleri sağlanmalıdır.
• Öğrencilerde kavram yanılgılarının oluşmaması için öğretmenlerin
etkinlikleri uygun şekilde düzenlemeleri ve sürekli geri bildirim almaları
gerekmektedir.
• Oyun temelli öğretim ile ilgili öğretmenlere hizmet içi seminerler
verilebilir.
• Öğretmen adaylarına lisans dönemlerinde eğitsel oyunlara dayalı eğitim
verilebilir.
• Oyun destekli öğretimin, fen öğretiminde kullanılmasının yaygınlaşması
için üniversitelerin ilgili bölümleri ve MEB ile ortak bir proje yapılarak tüm
okullar için eğitsel oyun programları hazırlanabilir.
2012-2018 yılları arasında, ortaokul fen öğretiminde bilimsel hikâyenin
kullanılmasına yönelik yapılan araştırmalar, oyun tekniğine yer verilen
araştırmalardan daha azdır. Bilimsel hikâyenin ortaokul fen öğretiminde
kullanılmasına yönelik yapılan Türkçe araştırmaların tamamında örneklem
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grupları öğrencilerden (6. ve 7. sınıf) oluşmuş olup, çoğunlukla nicel yöntem
kullanılmıştır.
Bilimsel hikâye ile desteklenen fen öğretimine yönelik ulaşılan
araştırmaların amaçları incelendiğinde, çoğunlukla, bilimsel hikâyenin;
öğrencilerin başarılarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin araştırıldığı
belirlenmiştir. Bu amaçla yapılan araştırmaların –hepsinde– bilimsel hikâye
uygulamalarının öğrencilerin “akademik başarılarında” olumlu etkiye sahip
olduğu, ancak öğrencilerin “fen bilimleri dersine yönelik tutumlarında” –
çoğunlukla– herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanı
sıra, bilimsel hikâyelerle desteklenen fen bilimleri dersinin, öğrencilerin;
bilimsel süreç becerilerine, özyeterlik algılarına, motivasyonlarına,
yaratıcılıklarına, derse karşı geliştirdikleri duyuşsal özelliklere, bilim insanı
imajına olan etkilerini araştırmak amacıyla da yapılan çalışmalar mevcuttur.
Ayrıca, bazı fen kavram ve konularının öğretimine yönelik, bilimsel hikâye
kullanımının etkililiğini ve öğrenci görüşlerini belirlemeyi amaçlayan çalışmada
vardır. İncelenen araştırmalardan, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;
• Bilimsel hikâyelerle işlenen fen bilimleri dersinde öğrencilerin; derse
olan ilgileri, akademik başarıları artar ve kalıcı öğrenmeler gerçekleştirirler.
• Bilimsel hikâyelerin, öğrencilerin; bilgileri somutlaştırmalarında,
konuları günlük hayat ile ilişkilendirmelerinde ve hatırlamalarında olumlu
etkileri vardır.
• Bilimsel hikâye ile öğretim, fen kavramıyla ilgili öğrenci anlamalarını
geliştirir, yanılgıların düzeltilmesinde etkilidir ve öğrencilerin anlama düzeyleri
üzerinde olumlu katkılar sağlar.
• Bilimsel hikâyeler gözle görülemeyecek kavramların hayâl edilmesinde,
kavramların öğretiminde etkilidir. Dolayısıyla, bilimsel hikâyelerin fen bilimleri
dersinde kullanılması gerekir.
• Bilimsel hikâyelerle disiplinler arası entegrasyon sağlanabilir.
• Bilimsel hikâyelerin, öğrencilerin; tutumlarına ve motivasyonlarına
herhangi bir etkisi yoktur.
Öğrenci görüşleri, bilimsel hikâyenin ders içerisinde kullanılması ile
dersin zevkli geçtiği, bilgilendirici ve ilgi çekici olduğu, hikâyede işlenen
olayların şaşırtıcı olduğu, işlenen konuları sevmeye başlamalarına sebep
olduğu, hikâyelerin hayâl gücünü geliştirdiği, fen konularını günlük hayatla
ilişkilendirmede kolaylık sağladığı, yaratıcı düşünmeye teşvik ettiği, hikâyelerin
bilgi vermelerinin yanı sıra bilgileri de kalıcı hâle getirdiği, derste bilimsel
hikâyelerin kullanılmasını istedikleri yönündedir.
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İncelenen araştırmalardan, aşağıdaki önerilere ulaşılmıştır;
• Öğrencilerin akademik başarısını artırabilmek için ders programında
bilimsel hikâyelere daha fazla yer verilebilir.
• Hikâyelendirme yöntemi karmaşık ve soyut kavramlar içeren derslerde,
kalabalık sınıf ortamlarında kullanılabilir.
• Hikâyelendirme diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir.
• Derslerde, bilim insanlarının yaşam hikâyelerine yer verilmelidir.
Bilimin doğası, bilimsel yöntem basamakları, bilimin gelişim süreci öğrencilere,
bilim insanlarının yaşam öykülerini içeren hikâyelerle kazandırılabilir.
• Öğrencilere bilimsel hikâye oluşturma fırsatı verilmelidir.
• Hikâyelendirme yönteminin önemi üzerinde durularak, öğretmenlere
hizmet içi eğitim verilebilir.
• Öğretmen adaylarına öğretim yöntem ve teknikleri ile materyal tasarımı
gibi derslerde bilimsel hikâye uygulamaları anlatılarak, örnek etkinlikler
yapılabilir.
• Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinde öğretmen
adayları bilimsel hikâyeleri kullanarak uygulama yapabilir.
• Branş öğretmenleri ve akademisyenler tarafından kazanımlara uygun
hikâyeler yazılıp paylaşılmalıdır.
Öğrencilerin derse odaklanmalarını ve aktif katılımlarını sağlamak, bilgiyi
zevk alarak öğrenmelerini teşvik etmek, bilginin kalıcılığını arttırmak ve günlük
hayatla bağlantısını fark etmeleri için fen bilimleri dersinde, kazandırılmak
istenen konu ve kavramları içeren bilimsel hikâye ve eğitsel oyunlardan
faydalanılabilir. Alan yazın taraması sonucunda, son yıllarda fen öğretiminde
eğitsel oyun ve bilimsel hikâyelerin ayrı kullanılmasına yönelik birçok çalışma
gerçekleştirilmiş olup, fen öğretiminde eğitsel oyun ve bilimsel hikâyenin
birlikte kullanılmasına dair sadece bir adet çalışmaya ulaşılmıştır. Fen
öğretiminde, bilimsel hikâye ve eğitsel oyunun birbirini destekler nitelikte
kullanılması; öğrencilerin duyuşsal, bilişsel ve sosyal beceri özelliklerinin
gelişimi gibi çok geniş olumlu etkilere yol açacaktır.
Eğitsel oyun ve bilimsel hikâyenin, soyut kavramların anlaşılmasına,
öğretim sürecine ve öğrenci gelişimine katkıları dikkate alındığında; öğrenme
deneyimlerini kazandıran ve öğrenilenin kolay unutulmamasını sağlayan etkili
bir öğretim aracı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, fen öğretiminde bilimsel
hikâyeler içeren eğitsel oyunların kullanılması ve ders kitaplarında buna
yönelik etkinliklere yer verilmesi önemlidir. Bilimsel hikâye içeren eğitsel oyun
etkinliği hazırlama süreci; zaman, tecrübe ve hayâl gücü gerektirmektedir.
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Uygulayıcılar, zaman zaman bu tür etkinlikleri hazırlamak ve uygulamaktan
çekinebilmektedirler. Dolayısıyla,
konuya ilgi duyan öğretmenlerin ve
araştırmacıların, kazanımlara uygun bilimsel hikâye içeren eğitsel oyun
etkinlikleri hazırlayıp, paylaşması önem arz etmektedir.
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Why are the Book Reviews in Higher
Education Important?

Özlem YAĞCIOĞLU
Dokuz Eylul University

ABSTRACT: Book reviews about the academic books have crucial roles
in academic writing. While writing the academic articles or books these
reviews are important while choosing the correct and appropriate references.
Books reviews on education, training and higher education are
important to follow the innovations in higher education. They are also very
important for professional development in academic lives and in business
lives. Book reviews are different from the book critiques and short summaries.
This study deals with the book reviews on academic books. The role of
these academic book reviews will be highligted. Why book reviews should be
written on academic books will be handled. The outcomes of reading and
writing book reviews on academic books will be unearthed. Sample academic
studies will be shared.
Key Words: book reviews; academic books; academic writing;

Yüksek Öğretimde Kitap İncelemeleri Niçin Önemlidir?
ÖZET: Akademik kitaplarla ilgili kitap incelemeleri akademik yazıda
önemli rollere sahiptirler. Akademik kitapları veya makaleleri yazarken bu
incelemeler doğru ve uygun referansları seçmek açısından önemlidir.
Eğitim, öğretim ve yüksek öğrenimle ilgili kitap incelemeleri yüksek
öğrenimdeki yenilikleri takip etmek için önemlidir. Akademik hayatlarda ve iş
hayatlarında profesyonel gelişim için de çok önemlidirler. Kitap incelemeleri,
kitap kritiklerinden ve kısa özetlerden farklı yazılardır.
Bu çalışma, akademik kitaplarla ilgili kitap incelemeleriyle ilgilidir.
Akademik kitap incelemelerinin rolü vurgulanacaktır. Akademik kitaplar
hakkında kitap incelemelerinin neden yazılması gerektiği ele alınacaktır.
Akademik kitaplarla ilgili kitap incelemelerini okuma ve yazmadan elde edilen
olumlu sonuçlar ortaya çıkarılacaktır. Örnek akademik çalışmalar
paylaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: kitap incelemeleri; akademik kitaplar; akademik
yazı
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1. Introduction
Book reviews are very important academic studies which help the
academicians and the university students to prepare or present useful and
better academic schedules and studies. They help many scholars to learn the
innovations in their areas. They also learn the advantages of the new studies
quickly when they read the reviews of the books they are interested in.
After asking my students if they read enough books about their professions
or not, I realised that most of my students did not read enough books about
their professions in their free times or on their holidays as they did not know
how to choose their books about their academic interests. Then, I decided to
write an article about the book reviews and why they were important in
academic studies. This study will help colleagues to find book review about
their academic interests.
2. Theoretical Background
2. 1. Definitions of the word 'Review'
The word ‘review’ is defined by the English Oxford Living Dictionaries as:
https://en.oxforddictionaries.com/definition/review
1. A formal assessment of something with the intention of instituting
change if necessary.
‘A comprehensive review of UK defence policy’
[mass noun] ‘All areas of the company will come under review’
‘The council will now be subjected to an external review, before a
report called a comprehensive performance assessment on it is
published in February.’
‘A further decision was taken to bring forward the date for review of
the current system from June to May.’
‘He kept JJ under review and reported his views to Mr. Hillier.’
‘The force must not be overlooked in the government's current rail
review.’
‘The government also decided to reject the review body's
recommendation that betting should be allowed on the National
Lottery.’
‘It is leading to the creation of a review
body to examine complaints against judges.’
‘It was also recommended that a new Audit and Scrutiny Committee
be formed as part of the current OIC review of their committee
structure.’
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1.1. Law A reconsideration of a judgement, sentence, etc. by a higher
court or authority.
‘A review of her sentence’
Compare with judicial review
[mass noun] ‘His case comes up for review in January’
1.2 A report on or evaluation of a subject or past events.
‘The Director General's end-of-year review’
‘

Recent case reports and reviews of the literature have highlighted
similar scenarios.’
2. A critical appraisal of a book, play, film, etc. published in a
newspaper or magazine.
‘She released her debut solo album to rave reviews’
‘On a regular basis, the newspaper runs poetry, fiction, book reviews,
essays on reading, author profiles, and excerpts from books.’
2.1. [Often in names] A periodical publication with critical articles
on culture and current events.
‘The New Left Review’
‘The majority of articles in this review acknowledged individual
and/or systemic racism.’
‘The same methods were used to calculate the 2001 estimates in the
current review article.’

2.2. About The Definitions of The Book Reviews
According to the Writing Center at the University of North Carolina at Chapel
Hill in the USA, the definition of the review is as follows:
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/book-reviews/
A review is a critical evaluation of a text, event, object, or phenomenon.
Reviews can consider books, articles, entire genres or fields of
literature, architecture, art, fashion, restaurants, policies, exhibitions,
performances, and many other forms.
As it has been denoted by the University of Soouthern Caroline:
https://libguides.usc.edu/writingguide/bookreview
“Professors assign book reviews as practice in carefully analyzing
complex scholarly texts and to assess your ability to effectively
synthesize researchso that you reach an informed perspective about a
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research problem or issue.
There are two general approaches to reviewing a book:
1- Descriptive review: presents the content and structure of a book
as objectively as possible, describing essential information about a
book's purpose and authority.This is done by stating the perceived
aims and purposes of the study, often incorporating passages
quoted from the text that highlight key elements of the work.
Additionally, there may be some indication of the reading level and
anticipated audience.
2- Critical review: describes and evaluates the book in relation to
accepted literary and historical standards and supports this
evaluation with evidence from the text and, in most cases, in
contrast to and in comparison with the research of others. It
should include a statement about what the author has tried to do,
evaluates how well [in your opinion] the author has succeeded in
meeting the objectives of the study, and presents evidence to
support this assessment. For course assignments, most professors
will want you to write this type of review.”
According to the guide written by the Dahousie University, to write a critical
review,
the
reviewer
must
know
two
things:
https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/CoreSkills/Book_
Reviews.pdf
Knowing the work under review: This demands not only attempting
to understand the author's purpose and how the component parts
of the work contribute to that purpose, but also knowledge of the
author: his/her nationality, time period, other works etc.
Requirements of the genre: This means understanding the art form
and how it functions. Without such context, the reviewer has no
historical or literary standard upon which to base an evaluation.
As it has been stated by the Latin American Perspectives:
http://latinamericanperspectives.com/about-us-2/
Latin American Perspectives is a theoretical and scholarly journal,
founded in 1974, for discussion and debate on the political
economy of capitalism, imperialism, and socialism in the Americas.
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Most issues focus on a single problem, nation, or region, providing
an in-depth analysis from scholars and participants in social
change throughout the hemisphere.
From here, it can be understood that the Latin American Perspectives is a
journal which focuses on different kinds of topics such as capitalism,
imperialism and socialism.
It has also been denoted by the Latin American Perspectives:
“In general, reviews should focus on significant works that make an
important contribution to the existing literature. It is vital to
emphasize theoretical content of the books under review and to
draw out their theoretical significance and contribution. Cite the
most relevant works in the literature to which the books under
review belong. This helps to put the books under review in context
and provides the reader with some bibliographic points of reference.
Between 5 and 15 references should be cited in each review essay..”

It has been mentioned by Violante (2017:1):
“Many people are not quite sure what the difference is between a book
review and book or literary criticism.
The primary purpose of a book review is to present enough
information about the book to help a person decide whether to read
it. A review will state what the book is about, without giving away the
plot or the conclusions of an argument in a non-fiction book. Think of
a book review as similar to a movie preview.
Literary criticism, on the other hand, is written for people who have
already read the book and are interested in exploring the meaning
behind the work. The literary critic is sharing his or her thoughts,
opinions, and interpretation of the work, based on a close reading of
the text, with the reader, as if the two are having a conversation about
the work. ”
Nowadays, the role of the reading comprehension process or how reders
achieve critical reading comprehension is not important for the reviews of
digital picture books, because they are often completed by the technology
specialists who pay attention to the features which are attractive and
entertaing to readers. (McGeehan, Chambers and Nowakowski: 2018, 58)
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2.3. The Role of the Book Reviews in Academic Studies
As Obeng-Odoom (2014:81) states that;
“ Writing reviews is a great way to become known as a specialist or
researcher in the field. A persuasive and comprehensive review
evokes a feeling of respect for the reviewer, if the reviewer is not
already known. The benefits of being known as an expert are
numerous; they give one visibility, impact and attention, among other
things.”
It has also been stated by Obeng-Odoom (2014:81) that;
“Beyond helping the reviewers, reviews also support the scholarly
community. The reviewer provides an invaluable service to book
authors. Reviews can help book authors when seeking promotion or
block the rise of others not as yet sufficiently qualified for promotion..”
Readers have no choice to read the shortages of the books they buy. The scholarly
book reviewers help the academic professionals or the students in the
universities or in the colleges to find the new books about their professional
studies. Book reviewing is described as a fine art by some book review editors.
The scholarly book review helps to evaluate the content, quality, meaning and
the significance of a book. (Lee, Green, Johnson and Nyquist : 2010, 57)
It

has
been
mentioned
by
Feinstein
(2017:1):
https://authorservices.taylorandfrancis.com/becoming-a-bookreviewer/
“ Writing book reviews is often a good way to begin academic writing.
It can help you get your name known in your field, and give you
valuable experience of publishing before you write a full-length
article.”

Here, we understand that writing book reviews helps scholars to be well
known in their fields before they write an article. Therefore, we can say that
writing book reviews never means wasting time.
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Bryson and Hudson denotes (2017:1)
“ Book reviews are a good way to get started with writing for a
journal and this Learning and CPD activity takes you through the
process of understanding the aims of book review, undertaking
practice pieces through to reviewing a book and advice on the dos
and don'ts of book reviewing.”

2.4. Steps in Writing A Book Review
Nodoushan and Montazeran (2012:6) states that;
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED528278.pdf
AntMover is an automatic text structure analyzer program
which is available on the Internet for free. Once a text file is
opened in AntMover, it is imported into the program for
analysis. The user can then choose up to four views of the file.
View 1 is the original file without any processing;
2. View 2 is a processed view of the file, which is divided
automatically into individual sentences/parts;
3. View 3 is a view of the file after a 'moves analysis' has been
performed, giving a rhetorical (structural) label
automatically to each sentence/part in the file. This labeling
can be used to give the user an idea of the overall
structural/rhetorical organization of the text for help when
reading or writing in English; and
4. View 4 is an outline view of the structural organization of
the file, with the text data itself omitted.
D駸ir馥 Motta Roth (1995) Move Model:
The framework assumes that a good book review includes 4
moves :
•Introducing the book
•Outlining the book
•Highlighting parts of the book
•Providing closing evaluation of the book
The framework also identifies the steps that are found in each of
these moves. Human coders can use the steps and the moves
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represented in this framework for the analysis of the moves and
steps in a corpus including book reviews.
A description of the moves and steps represented in the Motta Roth
framework is shown in the following list: .
Table 1. Framework For the Analysis Of Moves Of The Subgenre Of
Book Reviews
MOVE Step
Description
Move 1
INTRODUCING THE BOOK
Step 1
Defining the general topic of the book
Step 2
Informing about potential readership
Step 3
Informing about the author
Step 4
Making topic generalizations
Step 5 Inserting book in the field
Move 2
OUTLINING THE BOOK
Step 1 Providing general view of the organization of the
book
Step 2 Stating the topic of each
chapter
Step 3 Citing
extratext material
Move 3
HIGHLIGHTING PARTS OF THE BOOK
Step 1 Providing focused evaluation
Move 4
PROVIDING CLOSING EVALUATION OF THE BOOK
Step 1a A definitely recommending/disqualifying the book
or
Step 2b Recommending the book despite
indicated shortcomings
3. Method
3. 1. 1. Participants
The participants of the first study consisted of 60 university students at Dokuz
Eylul University in the city of Izmir in Turkey. Their ages ranged from 18-23.
3.1. 2. Teaching Procedure
The participants were asked to reply to the following questions during the 3rd
and the 4th weeks of their courses during the 2017-2018 academic year:
1 Do you like reading books at the weekends or in your spare time?
a- always b- often c- sometimes d- often e- never
2 Do you read the summaries of the books you will buy?
aalways b- often c- sometimes d- often e- never
3 Do you think reading the reviews or the summaries of the books you
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4

will buy will be useful for your studies
aYes, it will be useful b- Yes, it will be very useful. c- It can sometimes
be useful d- No, it can never help my studies. e- I have no idea
Well written reviews will help you to learn new ideas and methods. Do
you agree with this sentence?
aYes, I do. They will always help readers to learn new ideas and methods.
b- Yes, I do. They will sometimes help readers to learn newideas and
methods.
c- No, I don’t . They will never help readers to learn
new ideas and methods.
d- I don’t know. I have no idea.

3.2. Findings
3.2.1. Data Analysis
According to the results of the classroom activities and the questions which
were asked in 2 different classes during the 2017-2018 academic year, the
following results were found:
45 students indicated that they liked reading books in their spare time
10 students indicated that they read the reviews and the summaries of the
books they would buy
55 students indicated that reading the reviews or the summaries of the
books they would buy
would be useful for their studies.
58 students indicated that well written reviews would help them to learn new
ideas and methods.
4. Objectives
1. To give students the chance to practice English as much as possible
2. To teach new words on their professions
3.
To teach students how to find quotes on the internet for their studies
effectively
4. To teach them the role and the importance
of using the internet effectively
5. To teach students
how to find the book summaries effectively
5. Conclusion
Up to here, the role of the book reviews has been highlighted. The
reasons of writing book reviews and the reasons of suggesting book reviews
or reading book reviews have also been handled.
It is hoped that this study will help colleagues to understand why the
book reviews were important in academic studies and how they can help all
colleagues and their students to learn new ideas and approaches about their
professions.
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Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiğe
Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi

Dr. Yasemin KABA
Kocaeli Üniversitesi

Öz: Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının
matematiğe yönelik düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla
çalışma, bir olayı meydana getiren ayrıntıları görmemizi sağlayan bir durum
çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu ise uygun/kazara örnekleme
yöntemine göre belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma Kocaeli Üniversitesi
Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 50 ortaokul matematik
öğretmeni adayı katılmıştır. Veriler “Matematik Düşüncelerim” formu ile
toplanmıştır. Bu form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde “Matematik
nedir?” sorusu yer almaktadır. İkinci bölüm ise dokuz sorudan oluşan beşli
likert tipinde bir ankettir. Formun ilk bölümü içerik analizi ile
değerlendirilmiştir. İkinci bölümde ise her bir soruya verilen cevaplar frekans
bazında değerlendirilmiştir.
Sonuçta, öğretmen adaylarına göre matematik hayattır, bir bilim dalıdır
ve sayıların dünyasıdır. Matematik evrenin soyutlanması olup evrensel bir
dildir. Ayrıca öğretmen adaylarına göre matematik problem çözme sanatıdır.
Matematiğin kalbinin problem olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarına
göre matematiğin temelleri problem çözme ve problem oluşturmadır.
Problem çözme problem oluşturmadan daha önemli bulunmamıştır ancak
adayların problem oluşturmanın problem çözmeden daha zor olduğunu
düşündükleri belirlenmiştir. Adaylara göre iyi bir problem çözücü
matematikte başarılıdır. Buna ek olarak mantıklı ve çözülebilir problem
oluşturabilen bireyler de matematikte başarılıdır sonucu elde edilmiştir.
Adayların problem oluşturmada iyi olan birinin problem çözmede de iyi
olduğunu düşündükleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte öğretmen
adaylarının problem çözmeyi problem oluşturmaya tercih ettikleri sonucu
elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Matematik, Ortaokul matematik öğretmeni adayı,
Düşünceler
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Investigation of Pre-Service Middle School Math Teachers’ Opinions
towards Mathematics
Abstract: In this study, it was aimed to investigate opinions of preservice middle school math teachers towards math. For this aim, the study was
designed as a case study which allows us to see details that compose an event.
The study group was determined according to a convenient sampling method.
In this context, the study was conducted at School of Education, Kocaeli
University. 50 pre-service middle school math teachers participated in this
study. The data was collected using a form of “My Math Opinions”. The form
included two parts. In the first part, there was a question of “What is math?”
The second part was a five-point Likert-type questionnaire consisting of nine
questions. The first part was analyzed according to content analysis. In the
second part, responses to each question it were evaluated on the basis of
frequency.
In conclusion, math was a life, a discipline, and an earth of numbers
according to pre-service teachers. Mathematics was an abstraction of the
universe and was a language. Besides this, mathematics was an art of problemsolving according to pre-service teachers. It was found that a heart of math
was a problem. The fundamentals of math were problem-solving and problemposing according to pre-service teachers. Even though it wasn’t found out that
problem-solving wasn’t more important than problem-posing, it was found
that problem-posing was harder than problem-solving. A good problem solver
was successful in math according to pre-service teachers. In addition to this, it
was also found out that individuals who pose logical and solvable problems
were successful in math. It was turned out that the pre-service teachers
thought that someone who is good at problem-posing is also good at problemsolving. Furthermore, it was seen that the pre-service teachers would rather
problem-solving than problem-posing.
Keywords: Math, Pre-service middle school math teacher, Opinions

1. Giriş
Günlük hayatımızı planlamaktan tutunda bir inşaatın sağlam olması için
gerekli çimento ve su miktarının hesaplanmasına, bir yemeği yapmak için gerekli
malzeme miktarının ayarlanmasından bitkilerin yaprak sayılarına kadar
matematik ile karşı karşıya kalmaktayız. Ancak matematiğin tam olarak ne ifade
ettiği ile ilgili net bir anlayışa sahip olmadığımız, sıklıkla karşılaşmamıza rağmen
önemini kavrayamamış olmamızla kendisini göstermektedir. Oysaki her birey
günlük yaşantısı içinde ihtiyaç duyduğu kadar matematik yapmakta ve onu
kullanmaktadır. Bu sebeple de matematiğe yüklenen anlamlar değişebilmektedir.
Bu bağlamda baktığımızda matematiğin, tüm olası örüntülerin incelenmesi olarak
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tanımlandığı görülmektedir.1 Ayrıca matematik günlük hayatın her anında
başvurulan, hesaplama, ölçme ve çizme bilimi olarak ifade edilmektedir.2 Bununla
birlikte, insanda mantıklı düşünmeyi geliştiren mantıklı bir sistem olarak
karşımıza çıkmaktadır.3
Görüldüğü üzere, matematiğin tanımları farklılık göstermektedir. Bu
sebeple de matematiği tanımlamak yerine onun ne anlama geldiğinin
anlaşılmasının daha önemli olduğu düşünülmektedir. Matematiğin ne anlama
geldiğinin anlaşılmasında ise matematik öğretmenlerine önemli görevler düştüğü
bilinmektedir. Öğretmenlere düşen bu görevin yerine getirilebilmesinin de henüz
öğretmen adayı iken, matematiğin anlamının kavranılmış olmasından geçtiği ön
görülmektedir. Ne var ki matematik öğretmeni adaylarının çok olmasa da
matematik korkularının var olduğu, bunun da öğretmenlerinden kaynaklandığı
ortaya konmuştur.4 Buradaki önemli nokta öğretmenlerin matematik ile ilgili
tutumlarıdır ve bu tutumlar öğrencileri etkilemektedir. Tutumlar da davranış ve
düşünceler aracılığıyla gün yüzüne çıkmaktadır. Olumlu tutum ve düşüncelere
sahip bir öğretmenin öğrencilerinin de matematiğe yönelik olumlu tutum ve
düşüncelere sahip olacağı düşünülmektedir. Bu olumlu tutum sayesinde ise
matematik başarısının yükseleceği ön görülmektedir.
Bu sebeple bu çalışmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının
matematiğe yönelik düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buradaki amaç,
matematiğe yönelik ortaya çıkan düşünceler çerçevesinde öğretmen adaylarının
eğer varsa olumsuz yöndeki düşüncelerini olumlu yönde değiştirmek için
yapılacak çalışmaların belirlenmesine olanak sağlamaktır. Ayrıca yapılan bu
çalışmadan elde edilen sonuçlar çerçevesinde, henüz mesleğe başlamamış
öğretmenlerde yanlış gelişmiş olabilecek tutum ve inançların değiştirilmesi için
gerekli çalışmalar tasarlanabilecektir. Bununla birlikte matematik öğretmen
adaylarına göre matematiğin ne anlama geldiği görülmüş olacaktır. Ortaya konan
anlam veya anlamlar ışığında da yeni çalışmalar tasarlanabilecektir.

Murat Altun, Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi, Aktüel Yayınevi, Bursa
2014, s. 12.
2 Kürşat Yenilmez, “Matematik Tanımı ve Diğer Bilimlerle İlişkisi”, Temel Matematik I-II, Ed.
Ahmet Kaçar, Pegem Akademi, Ankara 2014, s. 2.
3 Yaşar Baykul, Ortaokulda Matematik Öğretimi (5-8. Sınıflar), Pegem Akademi, Ankara 2014, s.
28.
4 Özlem Özçakır Sümen, Kaya Tuncer Çağlayan, Ayça Kartal, “Sınıf Öğretmeni Adaylarının
Matematik Korkular”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 69-80, Nisan 2015.
1
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2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu
Bu araştırma bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Durum çalışması,
güncel bir olgunun kendi gerçek yaşam içeriği içinde çalışan görgül bir
araştırma yöntemidir.5 Bu çalışmadaki güncel olgu matematiktir.
Çalışma grubunun belirlenmesinde uyun/kazara örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Bu yöntemde en ulaşılabilir ve maksimum tasarrufun
sağlandığı bir grup üzerinden çalışma gerçekleştirilir.6 Bu çerçevede çalışma
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğinde
öğrenim gören son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 50
ortaokul matematik öğretmeni adayı katılmıştır. Adaylardan yedisi erkek 43’ü
kadındır.
2.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Analizi
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından “Matematik
Düşüncelerim” formu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu form iki bölümden
oluşmaktadır. Formun ilk bölümünde “Matematik nedir?” sorusu yer
almaktadır. İkinci bölüm ise dokuz sorudan oluşan beşli likert tipinde bir
ankettir.
“Matematik nedir?” sorusuna verilen cevaplardan elde edilen veriler
içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Buna göre analiz; i) verilerin kodlanması,
ii) temaların bulunması, iii) kodların ve temaların düzenlenmesi ve iv)
bulguların
tanımlanması
ve
yorumlanması
aşamalarına
göre
7
gerçekleştirilmiştir. Anket bölümünden elde edilen veriler ise frekans (f)
bazında değerlendirilerek sunulmuştur.
3. Bulgular
Bu bölümde ilk olarak “Matematik nedir?” sorusuna verilen cevapların
analizinden elde edilen bulgular aşağıda Tablo 1’de sunulmuştur.

Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, CA: Sage, Beverlyhills 1984, s.23.
Ruth Ravid, Practical Statistics for Educators, University Press in America, New York 1994.
7 Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,
Ankara 2008, s.228.
5
6
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Tablo 1. “Matematik Nedir?” Sorusu İle İlgili Bulgular
Tema

Frekans (f)

Hayat
Bilim
Sayıların dünyası
Evren
Dil

12
7
7
7
4

Problem çözme
Diğer

3
7

Tablo 1 incelendiğinde ortaokul matematik öğretmeni adaylarının
“Matematik nedir?” sorusuna vermiş oldukları cevapların yedi farklı tema
altında toplandığı görülmektedir. Bu temalardan en sık tekrarlananın hayat
olduğu belirlenmiştir. Bu tema ile adayların matematiği hayat ile
ilişkilendirdikleri görülmüştür. Örneğin;

Alıntı 1. Öğretmen Adayı 45’in Cevabı

Alıntı 2. Öğretmen Adayı 44’ün Cevabı
Alıntı 1’e göre öğretmen adayı 45 matematiği hayatı soyutlamak olarak
ifade etmiştir. Ayrıca matematiği yaşamın ta kendisi olarak görmektedir.
Öğretmen adayı 44 ise kısaca matematik hayattır demiştir. Bununla birlikte
öğretmen adaylarının matematiği, hayatımızın kendisidir, hayatımızın her
anıdır ve yaşamın ta kendisidir şeklinde ifade ettikleri belirlenmiştir. Tablo 1
incelendiğinde ortaokul matematik öğretmen adaylarına göre matematik bilim
teması ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin;

Alıntı 3. Öğretmen Adayı 35’in Cevabı

Alıntı 4. Öğretmen Adayı 32’nin Cevabı
Öğretmen adayı 35’in cevabı incelendiğinde matematik sayı, semboller ve
bu sembollerin soyut şekilde işlendiği bir bilim olarak ele alınmış durumdadır.
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Öğretmen adayı 32’nin cevabına göre ise matematik, sayılar ve düşünme
bilimidir. Matematiğin ilişkilendirildiği bir diğer tema ise sayıların dünyasıdır.
Öğretmen adayları bu tema ile matematik ile sayılar arasındaki ilişkiye
odaklanmışlardır. Örneğin;
Alıntı 5. Öğretmen Adayı 23’ün Cevabı

Alıntı 6. Öğretmen Adayı 15’in Cevabı

Alıntı 7. Öğretmen Adayı 49’un
Alıntı 5 ve alıntı 6 incelendiğinde öğretmen adaylarının matematiği
sayıların dansı ve hayatın sayısal olarak ifadesi olarak belirttikleri
görülmektedir. Öğretmen adayı 49 ise direk matematiği sayıların dünyası
olarak ifade etmiştir. Bununla birlikte matematiğin sayıların teorisi, sayıların
alfabesi ve sayıların dili olarak da tanımlandığı görülmüştür. Tablo 1’e göre
matematik, evren ile de ilişkilendirilmektedir. Örneğin;

Alıntı 8.Öğretmen Adayı 50’nin Cevabı

Alıntı 9. Öğretmen Adayı 37’nin Cevabı
Alıntı 8 ve alıntı 9 incelendiğinde matematiğin evren ile ilişkilendirildiği
görülmektedir. Buna göre matematik evrenin formülü veya kalbi olarak
tanımlanmaktadır. Öğretmen adaylarına göre matematik ayrıca bir dildir.
Örneğin;

Alıntı 10. Öğretmen Adayı 43’ün Cevabı
Alıntı 11. Öğretmen Adayı 36’nın Cevabı
Alıntı 10 ve alıntı 11’e göre ortaokul matematik öğretmeni adayları
matematiği bir dil olarak ifade etmektedirler. Bu yönüyle matematiğin
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hayatımızı kolaylaştırdığı, analitik düşünmemizi sağladığı ve her türlü problemi
daha iyi anlamamıza yardımcı olduğu belirtilmiştir. Diğer bir tema ise problem
çözmedir. Bu tema altında öğretmen adayları matematiği problem çözme ile
ifade etmektedirler. Örneğin;
Alıntı 12. Öğretmen Adayı 48’in Cevabı

Alıntı 13. Öğretmen Adayı 34’ün Cevabı
Alıntı 12 ve alıntı 13 incelendiğinde öğretmen adaylarının matematiği
problemlere çözüm bulmak ve problem çözme sanatı olarak tanımladıkları
görülmektedir. Tüm bunlara ek olarak ortaokul matematik öğretmen
adaylarının matematiği ifade etmek için mesleğimdir, belli kurallara göre
oynanan bir oyundur ve tanımlayamadığımız çoğu belirsiz şey olarak ifade
ettikleri belirlenmiştir. Bu ifadeler de diğer teması altında toplanmıştır.
Likert tipli anketten elde edilen bulgular ise aşağıda tablolar halinde
sunulmuştur.

Matematiğin kalbi
problemdir.

0

0

6

30

Tamamen
katılıyorum
(5)

Katılıyorum
(4)

Kararsızım
(3)

Hiç
katılmıyorum
(1)

Katılmıyorum
(2)

Tablo 2. “Matematiğin Kalbi Problemdir” İfadesi İle İlgili Bulgular

14

Öğretmen adaylarından 14’ü matematiğin kalbinin problem olduğuna
tamamen katılmaktadırlar. 30’u ise bu fikre katılmaktadır. Altısı ise bu konuda
kararsızdır. Bu düşünceye katılmayan veya hiç katılmayan öğretmen adayı
bulunmamaktadır.
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Tablo 3. “Matematiğin Temeli Problem Çözmedir” İfadesi İle İlgili Bulgular
Matematiğin temeli problem çözmedir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0

2

8

32

8

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarından ikisi matematiğin
temelinin problem çözme olduğuna katılmamaktadır. Sekizi kararsız kalmıştır.
32’si ise bu fikre katılırken sekizi bu fikre tamamen katılmaktadır. Matematiğin
diğer bir temeli problem oluşturmadır ifadesi ile ilgili bulgular ise aşağıda Tablo
4’te sunulmuştur.
Tablo 4. “Matematiğin Diğer Bir Temeli Problem Oluşturmadır” İfadesi İle
İlgili Bulgular
Matematiğin
oluşturmadır.

diğer

bir

temeli

problem

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0

2

5

32

11

Tablo 4’e göre öğretmen adaylarından ikisi bu fikre katılmamaktadır. Beşi
kararsız, 32’si bu fikre katılmakta ve 11’i tamamen katılmaktadır. Matematikte
problem çözme problem oluşturmadan daha önemlidir ifadesi ile ilgili bulgular
aşağıda Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. “Matematikte Problem Çözme Problem Oluşturmadan Daha
Önemlidir” İfadesi İle İlgili Bulgular
Matematikte problem çözme problem oluşturmadan
daha önemlidir.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

20

10

14

5

Tablo 5’e göre öğretmen adaylardan biri bu fikre hiç katılmamakta, 20’si
katılmamakta, 10’u kararsız durumdadır. Bununla birlikte adaylardan 14’ü bu
fikre katılmakta, beşi ise tamamen katılmaktadır. Problem oluşturma, problem
çözmeden daha zordur ifadesine yönelik elde edilen bulgular Tablo 6’da
sunulmuştur.
Tablo 6. “Problem Oluşturma, Problem Çözmeden Daha Zordur” İfadesi
İle İlgili Bulgular
Problem oluşturma, problem çözmeden daha zordur.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0

1

2

31

16
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Tablo 6 incelendiğinde adaylardan sadece bir tanesi bu fikre katılmaz,
ikisi kararsız kalırken 31’inin bu fikre katıldığı ve 16’sının ise tamamen katıldığı
görülmektedir. Diğer bir ifade olan iyi bir problem çözücü matematikte
başarılıdır ile ilgili bulgular aşağıda verilmiştir.
Tablo 7. “İyi Bir Problem Çözücü Matematikte Başarılıdır” İfadesi İle İlgili
Bulgular
İyi bir problem çözücü matematikte başarılıdır.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

6

11

21

11

Tablo 7’ye göre adaylardan biri bu fikre hiç katılmamakta ve altısı
katılmamaktadır. 11’i ise karasız kalmıştır. 21’inin ise bu fikre katılmakta
olduğu ve 11’inin bu düşünceye tamamen katılmakta olduğu görülmektedir.
Mantıklı ve çözülebilir problem oluşturabilen bireyler matematikte başarılıdır
ifadesine yönelik elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir.
Tablo 8. “Mantıklı ve Çözülebilir Problem Oluşturabilen Bireyler
Matematikte Başarılıdır” İfadesi İle İlgili Bulgular
Mantıklı ve çözülebilir problem
bireyler matematikte başarılıdır.

oluşturabilen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0

3

6

27

14

Tablo 8 incelendiğinde adaylardan üçünün bu fikre katılmamakta ve
altısının kararsız durumda olduğu görülmektedir. Bununla birlikte adaylardan
27’sinin bu fikre katılmakta, 14’ünün ise bu fikre tamamen katılmakta olduğu
belirlenmiştir. Matematikte problem çözmeyi problem oluşturmaya tercih
ederim ifadesi ile ilgili bulgular ise Tablo 9’da sunulmuştur.
Tablo 9. “Matematikte Problem Çözmeyi Problem Oluşturmaya Tercih
Ederim” İfadesi İle İlgili Bulgular
Matematikte problem çözmeyi problem oluşturmaya
tercih ederim.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

1

7

27

13

Tablo 9 incelendiğinde iki öğretmen adayının bu fikre hiç katılmadığı
birinin ise katılmamakta olduğu görülmektedir. Adaylardan yedisi ise kararsız
kalmış durumdadır. 27’si ise bu fikre katılırken 13’ü tamamen katılmaktadır.
539

Yasemin KABA

Son olarak problem oluşturmada iyi olan biri kolaylıkla problemleri çözebilir
ifadesi ile ilgili bulgular aşağıda Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. “Problem Oluşturmada İyi Olan Biri Kolaylıkla Problemleri
Çözebilir” İfadesi İle İlgili Bulgular
Problem oluşturmada
problemleri çözebilir.

iyi

olan

biri

kolaylıkla

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0

5

13

16

16

Son olarak Tablo 10 incelendiğinde beş öğretmen adayının bu fikre
katılmamakta olduğu görülmüştür. 13’ü ise karasız durumdadır. 16 öğretmen
adayı ise bu fikre katılmakta, 16 öğretmen adayı da bu fikre tamamen
katılmaktadır.
4. Sonuçlar
Matematik nedir? sorusuna verilen cevaplardan elde edilen bulgular
çerçevesinde öğretmen adaylarına göre matematiğin hayat, bir bilim dalı ve
sayıların dünyası olduğu sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuç,
matematiğin tanımları arasında yer alan, akıl yürütmeyi ve doğru düşünmeyi
geliştiren bir bilimdir tanımı ile örtüşmektedir.8 Ayrıca bu sonuç, matematik
sayı ve uzay bilimidir tanımı ile de paralellik göstermektedir.9 Bu çerçevede
ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematiğin ne anlama geldiğini
anlıyor oldukları söylenebilir. Bu bağlamda anlamını kavramış olan adayların,
öğrencilerine bu aktarımı gerçekleştirebilecekleri düşünülmektedir.
Bununla birlikte matematik evrenin soyutlanması olup evrensel bir dildir
sonucu elde edilmiştir. Bu sonuçta, medeniyetten medeniyete geçen evrensel
bir dil ve kültürdür tanımı ile örtüşmektedir.10 Ek olarak ortaokul matematik
öğretmen adaylarına göre matematik problem çözme sanatıdır. Anketten elde
edilen bulgular doğrultusunda ise aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Ortaokul
öğretmen adaylarına göre;
1. Matematiğin kalbi problemdir.
2. Matematiğin temeli problem çözmedir.
3. Matematiğin diğer bir temeli problem oluşturmadır.

Age, s. 2.
Age, s.12.
10 Age, s.2.
8
9
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4. Matematikte problem çözme problem oluşturmadan daha önemli
değildir.
5. Problem oluşturma, problem çözmeden daha zordur.
6. İyi bir problem çözücü matematikte başarılıdır.
7. Mantıklı ve çözülebilir problem oluşturabilen bireyler matematikte
başarılıdır.
8. Matematikte problem çözmeyi problem oluşturmaya tercih
etmektedirler.
9. Problem oluşturmada iyi olan biri problem çözmede de iyidir.
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Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Yunus Emre
Enstitüsünün Sudan’da Gerçekleştirdiği Faaliyetler
Üzerine1

Arş. Gör. Dr. Esra KİRİK
Sakarya Üniversitesi

ÖZET: Yabancılara Türkçe Öğretimi Türkiye’de son yıllarda önem
kazanan bir alandır. Dünyada çok daha erken başlayan yabancılara Türkçe
öğretimi çalışmaları Türkiye’de özellikle doksanlı yıllarla beraber başlamış ve
devlet kanalıyla desteklenmiştir. TİKA ile başlayan bu süreç Yunus Emre
Enstitüsünün 2009 yılında kurulmasıyla en hızlı ve verimli dönemini
yaşamaya başlamıştır.
Yunus Emre Enstitüsü dünyada Afrika, Avrupa, Asya, Uzakdoğu,
Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere dünyada beş kıtada elliden fazla
kültür merkezi, dünya üniversitelerindeki Türkçe Bölümleri ve Türkoloji gibi
çeşitli projelerle eğitim-öğretim çalışmalarını sürdüren, uluslararası kültürel
etkileşimi artırmaya yönelik çalışmalar yapan bir vakıf kuruluşudur. Ulusal ve
uluslararası düzeyde kültür faaliyetleri de yürüten Yunus Emre Enstitüsü
Afrika’daki çalışmalarını diğer bölgelere oranla daha çok önemsemektedir.
Bu bağlamda çalışmada, Türkoloji Projesi ile Sudan Kur’an-ı Kerim
Üniversitesinde görevlendirildiğimiz 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde
Hartum Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezinde gözlemlediğimiz Türkçe
öğretim faaliyetlerine ilişkin çalışmalarından bahsedilecektir. Yine Sudan
genelinde enstitünün gerçekleştirdiği Türkçe öğretimine ilişkin bütün
faaliyetler çalışmanın temelini oluşturacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yunus Emre
Enstitüsü, Afrika, Sudan, Türkoloji

Upon the Activities Achieved in Yunus Emre Institute Sudan in the Scope
of Turkish Teaching for Foreigners
ABSTRACT: Teaching Turkish to foreigners is in a field of growing
importance in recent years in Turkey. The Work of teaching Turkish to
1

Bu çalışma 9-13 Mayıs tarihleri arasında Mardin’de düzenlenen II. Uluslararası Bilimsel
Araştırmalar Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuş, özet kitapçığında yayımlanmış;
burada genişletilerek yayıma hazır getirilmiştir.

543

Esra KİRİK

foreigners began much earlier than in the world has begun, together with
Turkey, especially in the nineties and is supported by a state channel. This
process which started with TIKA started to live the fastest and most efficient
period with the establishment of Yunus Emre Institute in 2009.
The Yunus Emre Institute is an exemplary foundation that continues
education and training projects in various parts of the world such as Africa,
Europe, Asia, Far East, Middle East and the Balkans, as well as more than five
cultural centers in the world, Turkish Departments in world universities and
Turcology. The Yunus Emre Institute, which conducts cultural activities both
nationally and internationally, cares more about its activities in Africa than in
other regions.
In this context, the study on Turkish teaching activities we observed in
the Khartoum Yunus Emre Cultural Center during the Turcology Project and
Sudan Koran University 2016-2017 education period will be mentioned.
Again, all the activities related to the teaching of Turkish language that the
institute carried out throughout Sudan will form the basis of the study.
Key Words: Turkish Teaching for Foreigners, Yunus Emre Institute,
Africa, Sudan, Turcology

Giriş
Günümüz Türkiye’sinde Türkçe öğretimi konusunda eğitim veren
kurumların başında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gelmektedir. Türkiye’nin
kültür diplomasisini yürütmek üzere kurulan Yunus Emre Enstitüsü, dünya
genelinde 50’nin üzerinde kültür merkezi ve 100’ü aşkın irtibat noktasıyla
faaliyetlerini sürdürmektedir. 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı kanunla bir
kamu vakfı olarak kurulan Yunus Emre Vakfına bağlı olarak hizmet veren
Enstitü, 2009 yılında Balkanlar’da çalışmalarına başlamış, 8 yılda 5 kıtada etkin
bir görünüme kavuşmuştur (Yunus Emre Enstitüsü, 2016).
Misyonunu Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını
tanıtmak, Türkiye'nin diğer ülkeler ile dostluğunu geliştirmek, kültürel
alışverişini arttırmak, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışındaki bilgi ve belgeleri
dünyanın istifadesine sunmak, Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim
almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek olarak belirleyen enstitü, dünya
toplumlarının Türkiye’yi daha yakından ve doğru kaynaklardan tanımasını
sağlamak vizyonuyla hareket etmektedir (www.yee.org.tr, 2018). 2009 yılında
faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün 2017 Aralık ayı itibariyle, yurt
dışında 46 ülkede 56 kültür merkezi; 50 ülkede 100 üniversitede uygulanan
Türkoloji projesi ile dünya genelinde 71 ülkede 156 irtibat noktası
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bulunmaktadır (Yunus Emre Enstitüsü, 2017, s. 12)2. Yunus Emre Enstitüsü
faaliyetlerini kültür-sanat, bilim ve akademi, kültürel diplomasi ve özelde
Türkçe öğretimi olarak dört alanda yürütmektedir.
Enstitü yabancılara Türkçe öğretim faaliyetleri kapsamında kültür
merkezlerinde A1-A2-B1-B2-C1-C2 kurlarında eğitim vermektedir. Her geçen
gün kursiyer sayısını artırmakta olan Yunus Emre Enstitüsü, 2009 yılında 219
kursiyerle başladığı bu yolda, 2016 yılında tüm dünyada yaklaşık 12 bin
kursiyer sayısına ulaşmıştır. A1-A2 kurunun yaklaşık 9 bin, C1 kurunun yaklaşık
600 kursiyer dolaylarında olduğu sonucundan hareketle Enstitünün
hedeflerine ağır ve sağlam adımlarla ulaştığını söylemek mümkündür.
Kursiyerler ağırlıklı olarak 17-40 yaş arasında olsalar da 40 yaşın üzerinde de
Türkçe öğrenimine talep olmaktadır. Tüm dünyada bölgelere göre bakıldığında
kültür merkezlerinin ağırlıklı olarak Balkanlar’da hizmet verdiği, Uzak Doğu’da
en az etkinliğe sahip olduğu belirtilebilir. Bizim çalışmamıza konu Afrika’da ise,
bütün kültür merkezlerinin yüzde 19’unun burada yer alması, enstitünün
Balkanlar ve Asya’dan hemen sonra Afrika’ya ne kadar önem verdiğini
göstermek açısından mühimdir (Yunus Emre Enstitüsü, 2016).
Yunus Emre Enstitüsü çeşitli projeler kapsamında da yabancılara Türkçe
öğretim faaliyetleri yürütmektedir. Bunlardan biri olan “Tercihim Türkçe”
projesi ile Türkçe’nin yabancı ülke okullarında seçmeli dil olarak okutulmasını
sağlanmaktadır. Orta öğretimde veya üniversite seviyesinde verilen eğitimin
yanı sıra öğretmen ve öğrencilere materyal ve kırtasiye desteğinde de
bulunulmaktadır. Yaklaşık 160 okulda, 7 bine yakın öğrenciye bu proje
kapsamında Türkçe eğitimi verilmektedir.
Diğer bir proje olan “Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü” YÖK ve
üniversiteler ile imzalanmış, bizim de Sudan’da bu proje kapsamında
görevlendirildiğimiz, enstitünün en başarılı olduğu faaliyetlerin başında
gelmektedir. Proje kapsamında Türkiye’deki devlet üniversitelerinin Türk Dili
Edebiyatı veya Türkçe bölümlerinde görevli öğretim elemanları, dünyadaki
yabancı üniversitelerin Türkçe bölümlerinde ders vermek amacıyla
görevlendirilmektedir. Yeni bölümlerin açılması sağlanmakta, mevcut bölümler
ders programlarının içeriği, derslerde kullanılacak ekipman ve kaynaklar
noktasında desteklenmektedir. 46 ülkede, 85 Türkoloji Bölümü bu proje
2

Enstitüye ait son güncel faaliyet raporu 2017 tarihlidir. 2018 tarihli faaliyet raporu henüz
hazırlanmadığından, yanlış bir bilgiye mahal vermemek sebebiyle 2017 tarihli faaliyet raporu
temel alınmıştır.
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kapsamında desteklenmekte; projenin sayıca en fazla uygulandığı sahanın
Afrika olması, bölgeyle olan ilişkilerin geliştirildiğinin de bir kanıtı olarak dikkat
çekmektedir (Yunus Emre Enstitüsü, 2016).
“Türkçe Yaz Okulu” projesi ile, kültür merkezlerinin ve Türkoloji
projelerinin olduğu bölgelerdeki başarılı öğrencilere bir ayı aşkın süre ile
Türkiye’de ders vermek ve onlara Türkiye’yi kültürel açıdan tanıtmak
amaçlanmaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Projesi ile Türkçe öğrenmek
isteyen, Türkçeyle ilgilenen herkese sanal ortamda eğitim imkânı sunarak
Türkçeyi tüm dünyaya yaymayı hedeflemektedir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ana ve yardımcı
materyal geliştirme faaliyetlerinde bulunan enstitü, 2016 yılında 132 farklı
kurum ve kuruluşa yayın temin etmektedir (Yunus Emre Enstitüsü, 2016). Ders
kitabı, çalışma kitabı ve öğretmen kitaplarından oluşan Türkçe öğretim setleri
hazırlamış; özellikle Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti, kültür merkezlerinde ve
Türkoloji Projesi kapsamında ders veren üniversitelerde A1’den C2’ye bütün
kurlarda ders kitabı olarak kullanılmaktadır.
Türkçe’nin Sesi Radyosu enstitünün bir diğer Türkçe öğretim kanalı olarak
sayılabilir. Zira radyo Yunus Emre Enstitüsünün Ankara’daki Merkez
binasından tüm dünyaya internet tabanlı olarak yayın yapmakta, Türk dilini ve
kültürünü bu yolla yaymayı hedeflemektedir.
Enstitü Türkçe eğitim veren okutmanlarının da eğitimlerini
önemsemekte, sürekli olarak hizmet içi eğitimlerini güncellemekte, dışarıdan
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programları düzenlemektedir. Böylece
eğitimcilerin daha profesyonelce eğitim vermelerini sağlamayı, okutman
adaylarını bu konuda yetiştirerek eğitimci ihtiyaçlarını karşılamayı
hedeflemektedir.
Son olarak Yunus Emre Enstitüsü dünyanın her yerinde Türkçe öğrenen
ve dil seviyelerini belgelendirmek isteyen Türkçe meraklılarına sınav imkânı
tanımaktadır. Sınav sonucunda başarılı olanlara uluslararası düzeyde tanınırlığı
olan “Türkçe Yeterlik Belgesi” vermektedir (Yunus Emre Enstitüsü, 2018).
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Hartum Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin (YETKM)
Sudan’daki Faaliyetleri3
Genel hatlarıyla çalışma alanlarına değinilen Yunus Emre Enstitüsü’nün
Hartum’daki temsilciliği Hartum Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür
Merkezi’dir. Çalışmalarına 2013 yılında başlanan Hartum YETKM’in inşaatı
Sudan’daki birçok zorluğa rağmen 2016 yılında tamamlanmıştır. İnşaatın yapım
aşamasından, merkezin kuruluşuna kadar Hartum Büyükelçiliğinin destekleri
olmuş; sürecin hızlandırılmasında Enstitü’nün attığı siyasi adımların ve
diplomatik girişimlerin büyük payı olmuştur. Hartum YETKM 2017-Kasım
ayında, eğitime başlandıktan bir sene sonra, resmen açılabilmiştir.
Hartum YETKM’in faaliyetlerini dört ana başlık etrafında toplamak faydalı
olacaktır: Türkçe öğretimi, kültür-sanat, bilim-akademi ve kültürel diplomasi
faaliyetleri.
Türkçe Öğretim Faaliyetleri
Türkçe öğretimi, Hartum YEE Kültür Merkezi’nin ağırlıklı faaliyet
gösterdiği öncelikli faaliyet alanıdır. Türkçe öğretimini “sadece öğrencilere
Türkçe öğretmek” olarak görmeyen bir anlayışla hareket eden Merkez, eğitime
başlamadan önce ülke genelinde çeşitli tanıtımlarla sınavlar gerçekleştirmiştir.
2016-Mayıs ayında Türkçe öğrenmek isteyen adaylara, Kültür Merkezi’nde
Türkçe Yeterlik Sınavı yapılmış; hem Kültür Merkezine kayıt yaptıracak
öğrencilerin seviyesi ölçülmüş; hem de Hartum’da Türkçeye olan ilgi tespit
edilmeye çalışılmıştır. Sadece üniversite öğrencileri değil, çeşitli meslek
gruplarından yerli halk; öğretmenler, mühendisler, doktorlar hatta ev hanımları
da bu sınavlara katılım göstermiştir. Sınav sonucunda A1, A2 ve B1
seviyelerinde sınıfların açılmasına karar verilmiş; tahminen, ortalama 75
kişinin merkeze kayıt yapacağı düşünülmüştür. Ancak Sudan’da ilgi beklenenin
çok üzerinde olmuş; 2016-Kasım ayı itibariyle 130’a yakın kişi kayıt
yaptırmıştır. 2016-Kasım ayında resmen eğitime başlanan Hartum YEE Kültür
Merkezi’nde, karşılaşılan yoğun ilgi üzerine Seviye Tespit Sınavı ikinci kez
yapılarak talepler karşılanmaya çalışılmış; öğrenci sayısı artırılarak daha fazla
kişiye ulaşmak hedeflenmiştir. Nihayet TİKA’da kurs görmeye devam eden
3

Sudan Kuran-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türkçe Bölümü’nde,
Türkoloji Projesi kapsamında, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında görevlendirildiğimiz süre
dışındaki bilgiler Yunus Emre Enstitüsüne ait çeşitli kaynaklardan edinilmiştir. Ayrıca Hartum
Yunus Emre Enstitüsüne ait @yeehartum twitter adresinden de bazı bilgiler derlenmeye
çalışılmıştır.
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öğrencileri4 ve Sudan yerli halkından kayıtların alınmasıyla, Merkez toplamda
150 öğrenciyle eğitim vermeye başlamıştır.
Hartum YETKM’e Ankara’daki enstitü merkezinden 3 adet Türkçe
okutmanı görevlendirilmiştir. Bu okutmanların 3’ü de kadındır. Bunlarla
beraber Kültür Merkezi’nde eğitim 2016-Kasım ayında “Türkçe Seviye Tespit
Sınavı” ile başlamıştır. Sınavın hemen ardından Hartum YEE Kültür Merkezi’nin
faaliyetleri Sudan halkına anlatılmış; Türkçe kurslarının tanıtımı yapılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçisinin de destekleriyle Kültür Merkezi
faaliyetlerini hızlandırmıştır. Sadece kurslar açısından değil Yunus Emre
Enstitülerinin en önemli destekçisi olan büyükelçilikler, kültürel faaliyetlerde
de YETKM çalışanlarını yalnız bırakmamaktadır. Hartum YETKM açıldığı zaman,
eğitime hafta sonları da aralıksız devam etmiştir. Burada görev alan
okutmanların özverili çalışmaları ve çabaları, Kültür Merkezi’nin hedeflerine
ulaşmasında en önemli faktörüdür. Binanın hem fiziki hem teknolojik
altyapısının Türkiye Cumhuriyeti’nin üç yıl süren yoğun çabalarının ardından
oluşturulması, okutmanların Sudan gibi fiziki şartlardan yoksun bir bölgede
çalışmasının zorluklarını hafifletmiştir. Bu bakımdan bir bütün olarak
değerlendirildiğinde Hartum YETKM, faaliyetlerine başladığı 2016 yılında dil
öğretimine hızlı bir giriş yapmıştır. 2017-Şubat ayında Türkçe kursları için yeni
kayıtlar alınarak öğrenci ve sınıf sayısı artırılmıştır. Bu sebeple enstitüye 2
erkek ve 2 kadın okutman daha Türkiye’den görevlendirilmiştir.
Yunus Emre Enstitüsü Sudan’da sadece başkent Hartum’da değil,
Hartum’a 1.100 km uzaklıktaki Nyala’da da hizmet vermektedir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Sudan’a bir sağlık hizmeti olan Nyala Türk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde de 2016-Kasım ayında, 53 öğrenciye Türkçe Seviye Tespit Sınavı
yapılmış; öğrencilerin Türkçe düzeyleri ölçülmüştür. Sınavın hemen ardından
seviyeleri belirlenen öğrenciler A1 seviyesinde eğitime başlamışlardır.
Öncelikle hastanede çalışan Sudanlı doktor, hemşireler ve diğer hastane
personellerine eğitim vermeyi amaçlayan Kültür Merkezi, Türkçe’ye ilgisi olan
Nyalalı öğrencilere de Türkçe öğretmiştir. Burada eğitim çeşitli nedenlerle, ilk
etapta sağlıklı bir ilerleme kaydedememiş olsa da sonradan bu hastaneden de
Türkçe öğretimi adına iyi sonuçlar alınmış; doktor ve hemşirelerin B1
seviyesine kadar Türkçe öğrenmeleri sağlanmıştır.

4

Yunus Emre Enstitüsü Hartum Kültür Merkezi açılmadan önce, Türkçe öğrenmek isteyen
Sudanlılara Türkçe eğitimi TİKA tarafından verilmektedir. Ayrıca çeşitli sivil toplum
kuruluşları ve Türk vakıflarının desteğiyle özel Türkçe kursları verilmektedir.
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Hartum YEE Kültür Merkezi Türkoloji Projesi kapsamında, Türkiye’nin
çeşitli üniversitelerinden Hartum’a gelen Türkçe okutmanlarına da destek
olmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında proje kapsamında 2 erkek 2 kadın
olmak üzere toplamda 4 Türkçe okutmanı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından
Sudan Kur’an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türkçe
Bölümü’nde görevlendirilmiştir. Bu okutmanlarla ayda bir toplantılar
düzenleyerek, projenin gidişatını takip etmiş, Türkoloji projesi ile
görevlendirme yapılan üniversitelerle ilgili, varsa oluşan problemleri çözmeye
çalışmış; Türkçe Bölümü ders müfredatı için okutmanlarla beraber üniversite
yönetimine tekliflerde bulunmuştur. Bölüme kitap ve materyal desteği sağlayan
Hartum YETKM, öğrencileri Kültür Merkezi’nin sosyal ve kültürel faaliyetlerine
de dahil veya davet ederek onların Türklere ve Türkçe’ye ünsiyetini artırmıştır.
Ayrıca okutmanlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürüterek projeden tam
verim almayı, grup çalışmasıyla Türkçe öğretim çalışmalarını artırmayı
hedeflemiştir.
Türkoloji Projesini ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla, Hartum YEE
Kültür Merkezi başka üniversitelerle de görüşmeye devam etmiştir. Hartum’da
bulunan Hartum Üniversitesi ve Uluslararası Afrika Üniversitesi’nin
yetkilileriyle görüşmüş; projenin hayata geçirilebilmesinin önünü açmaya
çalışmıştır. 2016-Eylül ayında başlayan görüşmeler sonucunda Hartum
Üniversitesi’nde yeni bir kurs açılabilmesi için bulunulan girişimler meyvesini
vermiş; 2017-Şubat ayında Hartum Üniversitesi’nde Türkçe Kursu’na
başlanmıştır. Kursa 21 öğrenci kayıt yapmış; dört ay süren kurs sonunda
öğrenciler A1 seviyesini tamamlayarak bir sonraki seviyeye geçmiştir. Aynı
şekilde Uluslararası Afrika Üniversitesi’nde çalışmalar yapılmış, 2017-Eylül
ayında derslere başlamak üzere protokol imzalanmıştır. Derslerin başlaması
Şubat ayını bulmuş; kız ve erkeklerden oluşan 21 öğrenciyle Türkçe öğretimine
başlanmıştır. Yine dört ay süren kursun ardından öğrenciler A1 seviyesinde
mezun olmuşlardır. Ayırıca 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Türkoloji
Projesi kapsamında eğitim vermeye başlayan üniversiteye, enstitü tarafından 1
Türkçe okutmanı görevlendirilmiştir.
Hartum’da Türkiye’de eğitim alma imkanı sunan Yurtdışı Türkler
Başkanlığı’nın Türkiye bursları için lisans, yüksek lisans ve doktora mülakatları
da kurulduğu günden bu yana her sene yapılmıştır. Yine YÖS sınavları da Kültür
Merkezi’nde başvuran öğrencilere 2017-Nisan ayında yapılmıştır. Bunun
yanında Yunus Emre Enstitüsü’nün her sene sayıyı artırarak düzenlediği Türkçe
Yaz Okulu Şenliği için öğrenciler Türkiye’ye davet edilmiştir.
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2018-Haziran ayında Türkiye’de ebelik eğitimi alacak Sudanlı ebe
adaylarına Türkçe kursu düzenlenerek başarılı olanlara sertifikaları verilmiştir.
Ekim 2017’de Hartum YETKM’de yeniden eğitim başlamıştır. Bu kez 3 bin
Sudanlının başvuruda bulunduğu kurslara yine 150 kişi kaydolabilmiştir. İlk
olarak 2018-Ocak ayında Hartum YETKM Türkçe sertifika töreni düzenleyerek,
kursu başarıyla bitirenlere sertifikalarını vermiştir.
Türkoloji Projesi kapsamında teşrifatı TİKA tarafından yapılan Hartum
Üniversitesi, Türkiye Kütüphanesi ve Dil Laboratuvarı 2017-Kasım ayında
hizmete açılmıştır. Burada ilk olarak Ebru Sanatı ile ilgili atölye çalışmaları
yapılmış, daha sonra çeşitli seminer, konferanslar ve Türkçe öğretimi amacıyla
da kullanılmıştır.
Nileyn Üniversitesi ile akademik, bilimsel ve kültürel ilişkileri kapsayan
işbirliği protokolü 2018-Ocak ayında imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda Türkoloji faaliyetleri hız kazanmıştır.
Kültür-Sanat Faaliyetleri
Hartum YEE Kültür Merkezi kültürel ve sanatsal faaliyetler anlamında
Hartum genelinde çeşitli organizasyonlar yapmıştır. Türk kültürünü öğretmeyi
ve yaymayı amaçlayan geleneksel kurslar ve dil kursları yanında sergiler, Türk
kültürünü tanıtıcı programlar düzenlemiş; film gösterimleri ve galalar
yapmıştır. Bu faaliyetlere, Türkiye’den alanında öncü, saygın ve çok bilinen
isimleri tecrübelerini paylaşmak adına, Sudan halkıyla buluşturmak ve TürkSudan dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla Sudan’a davet etmiştir.
Konferanslar, paneller ve film gösterimleri, genellikle Kültür Merkezi’nin geniş
bahçesinde yapılmış ve düzenlenen programlara halkın ilgisi yoğun olmuştur.
Bu kapsamda ayda bir, Kültür Merkezi’nin bahçesine açık hava sineması tertip
edilerek Türk sineması gösterimi yapılmıştır. Bu sinema günlerinde filmler
Arapça altyazılı olarak izleyiciye sunulmuş ve Sudan halkına Türk
misafirperverliğinin bir göstergesi olarak ikramlarda bulunulmuştur.
Seyredilen filmler arasında Son Mektup, Babam ve Oğlum, Kelebeğin Rüyası,
Hababam Sınıfı, Bir Zamanlar Anadolu’da, Çanakkale Yolun Sonu, Selvi Boylum
Al Yazmalım vardır.
Ayrıca Uluslararası Halk Dostluk Haftası Fuarı’nda Türk standı da açılmış,
halkın bu standa yoğun ilgisi olmuştur. Burada Türk kültürüne has objeler ve
kitaplar sergilenmiştir.
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Hartum YETKM’de açılan kurslardan başlıcaları Osmanlıca, Ebru Sanatı ve
Okçuluk kursları olmuştur. 2017-Mart ayında başlanan Osmanlıca kurslarına
yine halktan yoğun ilgi olmuştur.
Sudan’ın en büyük sanat merkezi ziyaret edilerek sanatsal faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi adına merkez yöneticileri ile görüşme yapılmıştır. Sergi
anlamında “Sükût Çizginin Mürekkebidir” adlı bir karikatür sergisi Hartum
YETKM sergi salonunda ziyaretçilere açılmıştır. Kitap tanıtımları ile zenginleşen
kültür-sanat faaliyetleri çok çeşitli alanlarda artarak devam etmiştir.
Somuncu Baba Aşkın Sırrı filminin galası Hartum YETKM tarafından
yapılmış, filmin yönetmen ve oyuncuları merkezi ziyaret etmişlerdir. 2017Mayıs ayında Türk tasavvuf müziğini tanıtmak amacıyla Hüsnü’l Eda adlı bir
konser düzenlenerek bütün Sudan halkı konsere davet edilmiştir. 2017Temmuz ayında, Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında Maarif Vakfı ile beraber
şehitleri anma programı düzenlenerek, 15 Temmuz Postmodern Darbesi
anlatılmaya çalışılmıştır. Devamında Şüheda’nın İzinde adlı 15 Temmuz’a ait
fotoğraf sergisi de Kültür Merkezi’nde bir hafta boyunca sergilenmiştir. Yine
Büyükelçilik tarafından gazeteci ve akademisyenlere 15 Temmuz Brifingi
verilerek basın toplantısı yapılmıştır. 2017-Ağustos ayında Ebru kursu
düzenlenmiş, kurs sonrası öğrencilerin yaptıkları ebru çalışmalarından oluşan
bir sergi hazırlanmıştır. Hartum YETKM çeşitli işbirlikleri ile kültürel
faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu sergiyi de Sudan Üniversitesi ile birlikte
gerçekleştirmiştir.
Kemankeş Projesi kapsamında Türk okçuluğu geleneksel sporunu
canlandırmak amacıyla kurs düzenlemeye karar verilerek, Sudan’da 2017-Ekim
ayında kursa kayıt almaya başlanmış; okçuluk kursu 2018-Şubat ayında
açılmıştır. 2018-Mayıs ayında kursun ilk bölümünü başarıyla tamamlayanlara
sertifikaları verilmiştir.
Bilim ve Akademi Faaliyetleri
Bilim ve akademi faaliyetleri alanında Hartum YETKM tarafından, bütün
halkın ve öğrenim gören öğrencilerin davet edildiği konferanslar ve paneller
düzenlenmiştir. Türkoloji Projesi kapsamında görevlendirilen okutmanlar
tarafından hazırlanan “İşgalden İstiklale Çanakkale ve İstiklal Marşı adlı
konferans dikkat çekici konferanslardan biri olmuş, halk Türk milletini ve
tarihini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Çanakkale Zaferi ve Gençlik
programı ise bu programın bir devamı olarak 2018-Şubat ayından yapılmıştır.
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Hartum YETKM tarafından Milli Arşivler Kütüphanesi ziyaret edilerek,
buradaki Osmanlıya ait eserlerle ilgili bir proje hazırlanması konusunda fikir
teatisinde bulunulmuştur. Osmanlı-Sudan ilişkilerinde yazılı kültürün
değerlendirilmesi adına söyleşiler tertip edilmiştir. Ayrıca Sudan’da çok önemli
bir grup olan Uluslararası Dostluk Konseyi ile Sudan’daki Osmanlı Tarihinin
araştırılarak yeniden yazılması anlamında görüşmeler yapılmıştır. Türkiye’de
eğitim fırsatlarını anlatmak üzere başta Hartum Üniversitesi olmak üzere, çeşitli
üniversitelerde tanıtım programları ve söyleşiler düzenlenmiştir.
STK’larla ortak bir çalışma olarak Mevlid-i Nebi programı bütün halkın
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de Yaşayan Bir Sudanlı Olmak
konferansı Hayati İnanç’la yapılmıştır. İslam Dünyasında Ahmet Yesevi
konferansı ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız
tarafından Hartum Üniversitesi, Kuran-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi
ve Hartum YETKM olmak üzere dizi konferans halinde verilmiştir. Böylece
işbirliği içinde olunan üniversitelerle ilişkiler sıcak tutulmaya çalışılmıştır.
Kültürel Diplomasi Faaliyetleri
Yunus Emre Enstitüsü Türkiye’yi dünyaya doğru kanallardan tanıtmak ve
ülkelerarası iletişimi güçlendirmek vizyonundan hareketle, bulunduğu
ülkelerde hem siyasi hem de kültürel alışverişlerde bulunmakta; bu kapsamda
çeşitli ziyaretler gerçekleştirmektedir. Hartum YEE Kültür Merkezi Müdürlüğü
Sudan’daki üst düzey yetkililerle görüşerek ilişkileri sıcak tutmuş, kültürel
faaliyetleri hızlandıracak adımlar atmıştır. Çeşitli kurumlara ait bakanlar
(Federal Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, vs. ); dekan, rektör gibi eğitimde
atılımları hızlandıracak üniversite yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının
yetkilileri ile görüşerek koordineli bir çalışma anlayışıyla hareket etmiştir.
Örneğin İslam Dünyası STK’ları Genel Sekreterliği kurumu ziyaret etmiştir.
Kuran-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe Bölümü
dekanı Hartum YETKM’i ziyaret etmişlerdir.
Hartum YETKM zaman zaman Sudan’daki sivil toplum kuruluşlarıyla da
bir araya gelerek istişarelerde bulunmuştur. Türk STK’ların yaygın olduğu
Sudan’da işbirliği içinde hareket etmek noktasında kurum bunu önemsemiştir.
Ayrıca bu STK’lardan bazılarını, özel Türkçe kurslar vermek suretiyle de
desteklemiştir. Sudanlı bürokratlara “1 Kahve 40 Hatır” adlı Türk kahvesi
kültürünü tanıtıcı bir program yapılmıştır. TİKA Afrika Tecrübe Paylaşımı
Programı için Sudan Grubu Hartum YETKM’i ziyaret etmiştir.
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2017-Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Sudan halkını ziyaret etmiş; Hartum Üniversitesi’nden fahri doktora
almıştır. Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir ile görüşmelerinden sonra
Sevakin Adası’nın restore edilmek ve ortak proje kapsamında kültür turizmi
açısından değerlendirilmek üzere Türkiye’ye verilmesi, iki ülke arasında
kurulan bağların gücünü göstermesi açısından mühimdir. Bu ilişkilerin sağlam
bir zemine oturmuş olmasında enstitünün payı yadsınamaz.
Sudan’da ilk defa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hartum YETKM
tarafından kutlanarak Sudanlı çocuklar bu kutlamalara davet edilmiştir.
Türkiye’den de zaman zaman diplomatları ağırlayan Hartum YETKM, ülkeye
gelen Türklerin uğrak yeri, deyim yerindeyse kendilerini güvende hissettikleri
evi olmuştur.
Sonuç
Sonuç olarak 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre
Enstitüsünün 2017 Aralık ayı itibariyle, yurt dışında 46 ülkede 56 kültür
merkezi; 50 ülkede 100 üniversitede uygulanan Türkoloji projesi ile
çalışmalarını sürdürmektedir. Yunus Emre Enstitüsü Sudan’daki faaliyetlerini
Türkçe öğretimi, kültür-sanat, bilim ve akademi ve kültürel diplomasi olarak
dört alanda yürütmektedir.
Sudan’da Türkçe öğretim faaliyetleri ilk olarak Türkoloji Projesi
kapsamında 2012 yılında başlamış; 2016 yılında Hartum YETKM’in açılmasıyla
Türkçe öğretim çalışmaları hız kazanmıştır. Çalışmalar kapsamında Kuran-ı
Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Afrika Üniversitesi, Hartum
Üniversitesi ve Nileyn Üniversitesi ile Türkoloji Projesi imzalanmış; Nileyn
Üniversitesi dışında eğitim-öğretime başlanarak Türkçe öğretim çalışmalarına
ağırlık verilmiştir. Ayrıca Nyala Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan
protokolle de hastane çalışanlarına Türkçe kursları verilerek, personelin Türkçe
öğrenmesi sağlanmıştır. Bu üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmalarını
sürdüren Hartum YETKM çeşitli seminer, konferans ve kurslarla ilişkileri sıcak
tutma çabasındadır.
Kültür-sanat alanında şimdiye dek Sudan’da, geleneksel Türk sanatları,
Türk okçuluğu ve Osmanlıca kursları düzenlenmiştir. Ayrıca aylık Türk
sineması gösterimleri, film galaları, Türk kahvesi günleri, Türk yemeklerinin
tanıtımı, Türk kültürünü tanıtıcı sergiler gibi çeşitli programlarla kültürel
faaliyetler desteklenmektedir.
Bilim ve akademi çalışmaları alanında Türkiye’den alanında uzman kişiler
Sudan’da, işbirliği halnde olunan üniversiteler ile Hartum YETKM’de
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konferanslar vermişler ve ikili ilişkilere katkıda bulunmuşlardır. Bilimsel
çalışmaları artırmaya ve Osmanlı dil yadigarlarını koruma altına almak adına
Milli Arşivler Kütüphanesi ile ortak projeler üzerinde çalışılmış; Osmanlı-Sudan
tarihinin yeniden araştırılması için çeşitli kurumlarla birlikte hareket edilmiştir.
Kültürel diplomasi faaliyet alanında ise Hartum YETKM, uluslararası
fuarlara katılarak Türkleri ve Türkiye’yi temsil etmiştir. Hartum YETKM
Sudan’daki üst düzey yetkililerle görüşerek ilişkileri sıcak tutmuş, kültürel
faaliyetleri hızlandıracak adımlar atmıştır. Ayrıca Hartum YETKM zaman zaman
Sudan’daki sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelerek istişarelerde
bulunmuştur.
Dolayısıyla Hartum YETKM Sudan’da Türkiye’yi her bakımdan temsil
kabiliyetine sahip önemli kurumlarımızın başında gelmektedir. TİKA ve Maarif
Vakfı ile koordineli çalışmalar yapan Yunus Emre Enstitüsü, Hartum Türk
Büyükelçiliği himayelerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Misyon ve
vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan Enstitü’nün bizce en önemli tarafı Türkçe
öğretimi ve Türkolojiye yaptığı katkılardır. Sudan halkının Kültür Merkezi’nin
bütün faaliyetlerine yoğun katılım göstermesi, Afrika’nın en büyük
yüzölçümüne sahip bu sahra altı coğrafyasında Türkçe’nin tanınırlığının
artırılmış olması, Yunus Emre Enstitüsü’nün Türk diline ve kültürüne yaptığı en
büyük hizmetlerdendir.
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ÖZET
Amaç: İş tatmini kişiden kişiye değişen bir özelliktir. Bunun en önemli
nedeni kişilerin değerlerinin önem derecelerinin farklılık göstermesidir.
Bireylerin hayatta önemsedikleri olay ve kişiler esasında kişilik özellikleri ile
doğrudan ilişkilidir. Kişilik kavramı insanın sosyal yaşantısının bir parçası
olarak yüzyıllar boyunca ilgi görmesine rağmen bilimsel gelişimine 1930’lu
yıllarda kişilik psikolojisinin diğer soysal bilim alanlarında ayrı bir bilimsel
disiplin olarak ortaya çıkması ile başlamıştır. Kişilik; bir insanın duyma,
düşünme, davranış biçimlerini etkileyen koşulların kendine özgü
görüntüsüdür. İçten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi altında olan kişilik
bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerinin,
güdülerinin, duygularının, isteklerinin, alışkanlıklarının ve bütün
davranışlarının içine alır. Bu nedenle insan biyopsikososyal bir varlıktır.
Dolayısı ile kişilik özellikleri ile performans arasındaki ilişkiyi, durumsal
değişkenlerin kişilik özellikleri üzerinde yarattığı etkiyi açıklamak
gerekmektedir. Bir çalışan içinde bulunduğu örgütün farklı kademelerinden
çeşitli durumsal uyarıcılar almaktadır. Bu uyarıcıların kişilik özellikleri
üzerinde yarattığı etki sayesinde çalışan kendi davranışlarını
yönlendirmektedir. Kişilik ve iş tatmini ilişkisinin ve performansa etkisinin
birbiriyle etkileşim içerisinde belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın
amacı, özel bir şirkette çalışan ve memnuniyet anketlerinde ortalamanın
altında memnuniyetsizlik ifade eden, farklı kişilik yapısında, farklı
kademelerde (Mavi Yaka, Beyaz Yaka, Yönetici Pozisyonunda göre yapan
bireylerde) ve farklı illerde bireylerin iş tatminlerinin iyileştirilmesinde bir
vaka analizinin gerçekleştirilmesidir.
1
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Gereç ve Yöntem: Uygulama kapsamında bireylerin psikosomatik ve
psikiyatrik durumlarının iş memnuniyetlerine ve işe aidiyet duygularına
etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma
örneklem grubu seçilmesi için ilgili firmanın İnsan Kaynakları
Direktörlüğü’nün 4 farklı grup şirketinde periyodik olarak yaptığı çalışan
memnuniyetinin ölçülmesine ilişkin çalışmalarda ortalamanın altında
puanlama yapan bireylerin veri tabanı oluşturulmuştur. En az puanlama
yapandan (vasat altı) en çok puanlama yapan bireye kadar (ortalama altı) tüm
veri tabanı çalışma kademelerine göre gruplandırılarak çalışma hakkında bire
bir görüşmelerle bilgilendirilmiştir. Çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul
eden 21 kişi örneklem grubu olarak projeye dahil edilmiştir. Çalışmaya
katılmayan diğer bireyler kontrol grubu olarak uzaktan izlenmiştir. İlk
uygulamada 21 kişiye Cornel Index Envanteri uygulanarak psikosomatik ve
psikiyatrik durumları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Envanter web
üzerinden gerçekleştirilmiş tüm soruların cevaplanması sağlanmıştır.
Katılımcıların envanteri mümkün olduğunca doğru cevaplandırması için
belirli şablon kullanıp kullanmadıkları incelenmiştir.
Katılımcıların şirkete giriş ve çıkış saatlerine uyumlarını, şirket
içerisinde iş dışı internet kullanım değerlerini öğrenmek için bilgi teknolojileri
direktörlüğünden PDKS ve data kullanım verileri alınmış ve uyumsuzluk
durumlarına ilişkin bilgiler alınarak analiz için kullanılmıştır. Çalışma
arkadaşlarıyla birebir görüşmeler yapılarak Cornel Index sonuçlarının
doğruluğuna ilişkin somut bilgiler alınmıştır. Uygulamalar kapsamında
şirketlerde odak grupları oluşturmuş ve iyileştirilmesi gereken konular önem
ve aciliyet durumları göz önüne alınarak ortaya çıkartılmıştır.
Çalışmaya gönüllü katılan 18 kişi 9 erkek ve 9 kadından oluşmaktadır.
Kadın katılımcıların yaş ortalaması 31,5 iken erkek katılımcıların yaş
ortalaması 37,33’tür. Kadın katılımcıların %66,67’si (6 kişi), erkek
katılımcıların %100’ü evlidir. Kadın katılımcıların % 33,33’ü Yüksek Lisans
düzeyinde, %44,44’ü Lisans düzeyinde ve %22,22’si lise düzeyinde eğitime
sahiptir. Erkek katılımcıların % 11,11’i Yüksek Lisans düzeyinde, %55,56’sı
Lisans düzeyinde, %22,22’si Ön Lisans düzeyinde ve %11,11’i lise düzeyinde
eğitime sahiptir. Kadınların beyaz yaka dağılımı % 77,78 mavi yaka dağılımı
%22,22 iken erkeklerin beyaz yaka dağılımı % 66,67, mavi yaka dağılımı
%33,33 biçimindedir.
Bulgular ve Tartışma: Genel grup popülasyonu mavi yaka ve beyaz
yaka olarak ele alındığında mavi yakalıların cornel index sonuçlarının
dağılımı; %20’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme, %20’sinde Nevrotik
Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu, %40’ında Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal
biçimindedir. Mavi yakalı kadın çalışanların %50’sinde Korkma ve İrkilme
Tepkisi Gösterme, %50’sinde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal bulunurken, Mavi
yakalı erkek çalışanların %33,33’ünde Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak
Bozukluğu, %33,33’ünde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal durumu
gözlemlenmiştir. Mavi yakalı çalışanların yaş ortalaması 39,4 iken mavi yakalı
kadın çalışanların yaş ortalaması 39,5 ve mavi yakalı erkek çalışanların yaş
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ortalaması 39,33’dür. Mavi yakalı çalışanların genel cornel index dağılımları
%40’ı Kuvvetli nevrotik ruhsal yapıya, %60’ı emotif ruhsal yapıya sahiptir.
Mavi yakalı kadın çalışanların %100’ü Kuvvetli nevrotik ruhsal yapıya sahip
iken, mavi yakalı erkek çalışanların %100’ü emotif ruhsal yapıya sahiptir.
Mavi yakalı çalışanlardan çalışmaya katılanların unvanları Şef, Personel
ve Ekip Lideri’dir. Çalışmaya katılan mavi yakalı çalışanların unvanlarının
dağılımı %60’ı Şef, %20’si Personel ve %20’si Ekip Lideri olarak
gerçekleşmiştir. Çalışmaya katılan mavi yakalı erkek çalışanların %66,67’si
Şef, %33,33’ü Ekip lideri iken mavi yakalı kadın çalışanların %50’si şef ve
%50’si personel unvanına sahiptir. Cornel Index sonuçları unvana göre
incelendiğinde ise; Şeflerin %33,33’ünde Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak
Bozukluğu, %66,67’sinde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal durumu söz konusu
iken, Personellerin %100’ü depresif, %100’ünde Korkma ve İrkilme Tepkisi
Gösterme durumu söz konusudur. Ekip liderlerinin incelemesinde herhangi
bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Unvanların cinsiyet boyutuna bakılmak
istendiğinde mavi yakalı şeflerin %33,33’ü kadın, %66,67’si erkek iken,
personellerin %100’ü kadın ve Ekip Liderlerinin %100’ü erkektir. Mavi yakalı
şef kadınların %100’ünde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal durumu
gözlemlenirken, mavi yakalı şef erkeklerin %50’sinde Nevrotik Kökenli Mide
Bağırsak Bozukluğu, %50’sinde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal durumu
gözlemlenmiştir.
Beyaz yakalıların cornel index sonuçlarının dağılımı; %38,46’sı
Depresif, %30,77’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme, %15,39’unda
Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu, %38,46’sında Aşırı Duyarlı ve
Şüpheci Hal, %7,69’unda Psikopati Durumu söz konusudur. Beyaz yakalı kadın
çalışanların %28,57’si Depresif, %42,86’sında Korkma ve İrkilme Tepkisi
Gösterme, %14,29’unda Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu,
%57,14’ünde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal durumu gözlemlenmiştir. Beyaz
yakalı erkek çalışanların %50’si Depresif, %16,67’sinde Korkma ve İrkilme
Tepkisi Gösterme, %16,67’sinde Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu,
%16,67’sinde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal, %16,67’sinde Psikopati Durumu
gözlemlenmiştir. Beyaz yakalı çalışanların yaş ortalaması 32,46 iken beyaz
yakalı kadın çalışanların yaş ortalaması 29,14 ve beyaz yakalı erkek
çalışanların yaş ortalaması 36,33’dür. Beyaz yakalı çalışanların genel cornel
index dağılımları %30,77’si Kuvvetli nevrotik ruhsal yapıya, %69,33’ü emotif
ruhsal yapıya sahiptir. Beyaz yakalı kadın çalışanların %42,86’sı Kuvvetli
nevrotik ruhsal yapıya sahip iken, %57,14’ü emotif ruhsal yapıya sahiptir.
Beyaz yakalı erkek çalışanların %16,67’si Kuvvetli nevrotik ruhsal yapıya
sahip iken %83,33’ü emotif ruhsal yapıya sahiptir.
Beyaz yakalı çalışanlardan çalışmaya katılanların unvanları Müdür,
Yönetici, Uzman, Uzman Yardımcısı ve Eleman’dır. Çalışmaya katılan beyaz
yakalı çalışanların unvanlarının dağılımı %15,38’i müdür, %30,77’si yönetici,
%30,77’si uzman, %15,38’i uzman yardımcısı ve %7,69’u eleman olarak
gerçekleşmiştir. Çalışmaya katılan beyaz yakalı erkek çalışanların %33,33’ü
müdür, %33,33’ü yönetici ve %33,33’ü uzman iken beyaz yakalı kadın
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çalışanların %28,57’si yönetici, %28,57’si uzman, %28,57’si uzman yardımcısı
ve %14,29’u elaman unvanına sahiptir. Cornel Index sonuçları unvana göre
incelendiğinde ise; Müdürlerin %50’si Depresif, %50’sinde Korkma ve İrkilme
Tepkisi Gösterme, %50’sinde Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal durumu söz konusu
iken, yöneticilerin %25’i Depresif, %25’inde Korkma ve İrkilme Tepkisi
Gösterme, %25’inde Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu, uzmanların
%25’i depresif, %25’inde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme, %50’sinde
Aşırı Duyarlı ve Şüpheci Hal, %25’inde psikopati, uzman yardımcılarının
%50’si depresif, %50’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme, %50’sinde
Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu, %100’ünde Aşırı Duyarlı ve
Şüpheci Hal, elemanların %100’ünde depresiflik durumu söz konusudur.
Unvanların cinsiyet boyutuna bakılmak istendiğinde beyaz yakalı müdürlerin
%100’ü erkek iken, yöneticilerin %50’i erkek, %50’si kadın, uzmanların
%50’si erkek, %50’si kadın, uzman yardımcılarının %100’ü kadın ve
elemanların %100’ü kadındır. Beyaz yakalı müdür erkeklerin %50’si depresif,
%50’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme, %50’sinde Aşırı Duyarlı ve
Şüpheci Hal durumu gözlemlenmiştir. Beyaz yakalı yönetici erkeklerin %50’si
depresif, %50’sinde Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu söz konusu
iken, beyaz yakalı yönetici kadınların %50’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi
Gösterme durumu gözlemlenmiştir. Beyaz yakalı uzman erkeklerin %50’si
depresif, %50’sinde ise Psikopati Durumu, beyaz yakalı uzman kadınların ise
%50’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme, %100’ünde ise Aşırı Duyarlı
ve Şüpheci Hal durumu söz konusudur. Beyaz yakalı uzman yardımcı
kadınların %50’si depresif, %50’sinde Korkma ve İrkilme Tepkisi Gösterme,
%50’sinde Nevrotik Kökenli Mide Bağırsak Bozukluğu ve %100’ünde Aşırı
Duyarlı ve Şüpheci Hal söz konusudur.
Sonuçlar: Odak çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ana konular:
“Çalışma saatleri, Ofis/Çalışma Ortamı, Sosyal Etkinlikler, Maaş Politikası,
Onurlandırma-Ödüllendirme/Takdir Sistemi” başlıkları altında olmuştur.
Çıkan konularla ilgili yapılabilir aksiyonlar insan kaynakları direktörlüğü ile
görüşülerek kararlaştırılmış ve üst yönetime sunulmuştur. Çalışma
ortamlarında fiziksel memnuniyetsizliklerin giderilmesi için orta ölçekli
harcamalar yapılarak hiç camı olmayan havasız mekânda çalışan bireyler
küçükte olsa camı olan ve temiz hava girebilecek bir ortama taşınmışlardır.
Çalışma saatleri sabah ve akşam 1 saat öne alınmıştır. Giriş ve çıkış saatlerinin
trafiğin en yoğun olduğu saatlere denk gelmesi nedeniyle gün içinde en az 2
saat yolda zaman geçiren çalışanlar 1 saat tasarruf etmişlerdir. Böylece sosyal
hayatlarına 1 saat fazla zaman ayırabilme avantajı elde edilmiş aynı zamanda
trafikte kalınma süresi minimize edildiği için işe stres oranı düşük gelinmeye
başlanmıştır. Sadece çalışmaya katılan gönüllüler de değil uygulama tüm
şirketlerde gerçekleştiği için çalışma sonrasında yapılan memnuniyet
anketlerinde memnuniyet puanlarında artış gözlenmiştir.
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1. Giriş
Son yıllarda teknolojik, ekonomik ve küresel tüm gelişmeler yoğun rekabet
koşullarını oluşturmuştur. Sanayileşmenin Endüstri 4.0 uygulamalarına
geçmesiyle iş olanaklarında mesleki yeterlilik kriterleri değişmiş bu duruma bağlı
olarak, birçok mesleki yeterlilik standartları yeni bir yapıya bürünmüş, iş veren
ve işçilerin beklentileri de farklılık kazanmıştır. Kurumların belirlemiş olduğu
hedeflere ulaşmasında mesleki yeterliliğin yanı sıra çalışanların kuruma
duydukları aidiyet ve yüksek iş tatmini işletme içerisinde etkin ve verimli olarak
çalışmalarında büyük ölçüde önemlidir. İşinden tatmin olmayan bireylerde, işin
yapılma koşullarından, kullanılan aletlerden, maddi gelirlerinden, takdir edilme
ve sosyal prestij eksikliğinden memnuniyetsizlik ve tatminsizlikler oluşabilir
(Eren, 2001: 241). Bu nedenle kurumların çalışanlarının iş tatminini etkileyen
faktörleri belirlemesi ve bunların iyileştirilmesi için çaba harcaması önemlidir.
Bunun için kurumunda bulunan bireylere ait memnuniyet anketleri
düzenleyebilir, dönemsel küçük gruplar halinde yapılan toplantılarla genel
durum değerlendirmesi yapılabilir, çalışan mesleki yeterlilik kapasite artırımı,
bireysel verim artırımı için eğitimler düzenlenebilir, kurum çalışanlarının
birbiriyle iyi iletişim kurması için ve takım kültürünün oluşturmasında etkili olan
etkinlikler yapılabilir. Ancak tüm iyileştirmeye yönelik faaliyetlerin yanında
yönetici ve yönetim tarzının, bir kurumun hedeflerine etkin ve verimli olarak
ulaşmasında en önemli etken olduğu göz ardı edilemez. Maaş gibi önemli bir
motivasyon kaynağının yetersiz olduğu iş ortamlarında sadece yönetici ve
yönetim tarzının iş tatmini üzerindeki ne derece önemli olduğunu etkilerini
gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Feldman ve Hugh, 1986: 196, akt, Erdil ve
dig, 2004). Buradan hareketle bireyin duygularının örgütsel yaşamla iç içe
olduğunu ve örgüt yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu nedenle de
çalışanların duygusal durumlarına daha fazla önem verilmesi gerektiği aşikardır.
Bu durumu vurgulayan Ashforth ve Humphrey (1995)’den sonra, duyguların
çalışma yaşamındaki rolüne odaklanılan birçok çalışma yapılmıştır. İş tatmini
genel olarak bireyin işine karşı gösterdiği olumlu ya da olumsuz tutumdur. Bir
başka deyişle, işe karşı olumlu ruh hali işe olan tatmini, olumsuz ruh hali ise olan
tatminsizliği ifade eder (Erdogan, 1999: 231). Olumlu ve olumsuz ruh hali elbette
ki bireyin kişilik özellikleri, karakteri, içinde bulunduğu aile ve sosyal çevresiyle
de direkt olarak ilişki içindedir. Özel hayatında ve iş yaşamında sağlıklı duygusal
tatmini yakalayan bireyler hem aile ve yakın çevreleriyle doğru sosyal ilişkiler
kurmakta hem de iş hayatında tatmini ve memnuniyeti yakalayan etkin ve verimli
bireyler olmaktadırlar.
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Bireylerin olumlu duyguları oluşturma kapasitesi kişilik özellikleri ile
doğrudan ilişkilidir. Kişilik kavramı insanın sosyal yaşantısının bir parçası olarak
yüzyıllar boyunca ilgi görmesine rağmen bilimsel gelişimine 1930’lu yıllarda
kişilik psikolojisinin diğer soysal bilim alanlarında ayrı bir bilimsel disiplin olarak
ortaya çıkması ile başlamıştır. Kişilik klinik tanımla; kalıtımla geçen ve yaşam
sürecinde çok az değişime uğrayan yapısal özellikler olan huy ve de çevrenin ve
yetiştirilmenin etkisi altında gelişen öğrenilmiş tutumlar olan karakterin
bileşkesidir (Akiskal ve ark. 1983). Diğer bir tanımla kişilik; bir insanın duyma,
düşünme, davranış biçimlerini etkileyen koşulların kendine özgü görüntüsüdür.
İçten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi altında olan kişilik bireyin biyolojik,
psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerinin, güdülerinin, duygularının,
isteklerinin, alışkanlıklarının ve bütün davranışlarının içine alır. Bireyin kişilik
özellikleri ile iş performansı (ya da memnuniyeti) arasındaki ilişkiyi, durumsal
değişkenlerin kişilik özellikleri üzerinde yarattığı etkiyi açıklamak
gerekmektedir. Bir çalışan içinde bulunduğu örgütün farklı kademelerinden
çeşitli durumsal uyarıcılar almaktadır. Bu uyarıcıların kişilik özellikleri üzerinde
yarattığı etki sayesinde kendi davranışlarını yönlendirmektedir.
Bu çalışma kapsamında kullanılan 101 sorudan oluşan Cornel Index Kişilik
Envanteri ülkemizde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından standardize
edilmiştir. Amerikan ordusunda yüksek sayıda personeli psikiyatrik bakımdan
elemek için yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan
gönüllüler firma tarafından yapılan memnuniyet anketlerinde daima ortalamanın
çok altında memnuniyet gösteren (yani memnuniyetsiz) bireylerdir.
2. Materyal ve Metod
2.1. Katılımcılara Ait Demografik Veri Dağılımı
Çalışmanın amacı; bireylerin psikosomatik ve psikiyatrik durumlarının iş
memnuniyetlerine ve işe aidiyet duygularına etkilerinin incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda çalışma örneklem grubu seçilmesi için ilgili firmanın İnsan
Kaynakları Direktörlüğü’nün 4 farklı grup şirketinde periyodik olarak yaptığı
çalışan memnuniyetinin ölçülmesine ilişkin çalışmalarda ortalamanın altında
puanlama yapan bireylerin veri tabanı oluşturulmuştur. En az puanlama
yapandan (vasat altı) en çok puanlama yapan bireye kadar (ortalama altı) tüm
veri tabanı çalışma kademelerine göre gruplandırılmıştır. Yapılması planlanan
çalışma hakkında tüm amaç, hedef ve diğer uygulamalar ayrıntılı biçimde
bireylerle yüz yüze bire bir görüşmeler yapılarak aktarılmıştır. Bilgilendirmelerin
ardından çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 21 kişi örneklem grubu
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olarak projeye dahil edilmiştir. Çalışmaya katılmayan diğer bireyler kontrol
grubu olarak uzaktan izlenmiştir.
İlk uygulamada 21 kişiye Cornel Index Envanteri uygulanarak
psikosomatik ve psikiyatrik durumları hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır.
Envanter web üzerinden gerçekleştirilmiş tüm soruların cevaplanması
sağlanmıştır.
Katılımcıların
envanteri
mümkün
olduğunca
doğru
cevaplandırması için belirli şablon kullanıp kullanmadıkları incelenmiştir.
Cevaplandırmada testi kandırmaya yönelik tavır sergileyen 3 kişi örneklem
grubundan çıkartılmıştır.
Katılımcıların şirkete giriş ve çıkış saatlerine uyumlarını, şirket içerisinde
iş dışı internet kullanım değerlerini öğrenmek için bilgi teknolojileri
direktörlüğünden PDKS ve data kullanım verileri alınmış ve uyumsuzluk
durumlarına ilişkin bilgiler alınarak analiz için kullanılmıştır. Çalışma
arkadaşlarıyla birebir görüşmeler yapılarak Cornel Index sonuçlarının
doğruluğuna ilişkin somut bilgiler alınmıştır. Uygulamalar kapsamında
şirketlerde odak grupları oluşturmuş ve iyileştirilmesi gereken konular önem
durumları göz önüne alınarak ortaya çıkartılmıştır.
Çalışmaya gönüllü katılan 18 kişi 9 erkek ve 9 kadından oluşmaktadır.
Bireyler firmaya ait üç farklı (İstanbul, İzmir ve Çerkezköy) ilde ikamet
etmektedir. Kadın katılımcıların yaş ortalaması 31,5 iken erkek katılımcıların yaş
ortalaması 37,33’tür. Kadın katılımcıların %66,67’si (6 kişi), erkek katılımcıların
%100’ü evlidir. Kadın katılımcıların % 33,33’ü Yüksek Lisans düzeyinde,
%44,44’ü Lisans düzeyinde ve %22,22’si lise düzeyinde eğitime sahiptir. Erkek
katılımcıların % 11,11’i Yüksek Lisans düzeyinde, %55,56’sı Lisans düzeyinde,
%22,22’si Ön Lisans düzeyinde ve %11,11’i lise düzeyinde eğitime sahiptir.
Kadınların beyaz yaka dağılımı % 77,78 mavi yaka dağılımı %22,22 iken
erkeklerin beyaz yaka dağılımı % 66,67, mavi yaka dağılımı %33,33 biçimindedir.
2.2. Katılımcılara Ait Cornel Indeks Değerlendirmeleri ve Dağılımı
Çalışmaya katılan bireylere ait Cornel Indeks sonuçları yazılan bir
program aracılığıyla hesaplanarak uzman psikoloğa yönlendirilmiştir.
3 farklı ilde çalışan beyaz yakalı erkek bireylerin Cornel Indeks
dağılımları tablo 1’de sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde İstanbul’da çalışan
beyaz yakalı erkek bireylerde Kuvvetli nevrotik ruhsal yapı, Çerkezköyde
çalışan beyaz yakalı erkek bireylerde Emotif ruhsal yapı, İzmir’de çalışan beyaz
yakalı erkek bireylerde Emotif ruhsal yapı görülmektedir.
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Unvan
Çalışma
Süresi
Yaş
Medeni Hal
Eğitim
Düzeyi
Cornel
Sonuçları

Cornel Alt
Index
Sonuçları

İlk
Memnuniyet
Anket
Sonuçları
İkinci
Memnuniyet
Anket
Sonuçları

İstanbul
Kişi 1
Kişi 2
Müdür
Yönetici
+5 Yıl
1-3 Yıl

Çerkezköy
Kişi 1
Uzman
1-3 Yıl

İzmir
Kişi 1
Müdür
+5 Yıl

Kişi 2
Uzman
1-3 Yıl

Kişi 3
Yönetici
1-3 Yıl

38
Evli
Lise

32
Evli
Lisans

31
Evli
Lisans

47
Evli
Lisans

32
Evli
Lisans

Emotif
ruhsal
yapı

Kuvvetli
nevrotik
ruhsal
yapı
Nevrotik
Kökenli
Mide
Bağırsak
Bozukluğu

Emotif
ruhsal yapı

Emotif
ruhsal
yapı

Emotif
ruhsal
yapı

38
Evli
Yüksek
Lisans
Emotif
ruhsal
yapı

Psikopati
Durumu
Söz
Konusu

Korkma
ve
İrkilme
Tepkisi
Gösterir

Depresif

Depresif

65,45%

40%

84,14%

48,14%

Depresif

61,48%

37,36%

36,52%

Aşırı
Duyarlı
ve
Şüpheci
Hal
40,5%

60,65%

45,75%

46,88%

51,14%

Beyaz yakalı kadın bireylerin Cornel Indeks dağılımları tablo 1’de
sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde İstanbul’da çalışan beyaz yakalı kadın
bireylerde Kuvvetli nevrotik ruhsal yapı, Çerkezköyde çalışan beyaz yakalı
kadın bireylerde Kuvvetli nevrotik ruhsal yapı, İzmir’de çalışan beyaz yakalı
kadın bireylerde Emotif ruhsal yapı görülmektedir.
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Unvan
Çalışma
Süresi
Yaş
Medeni Hal
Eğitim
Düzeyi
Cornel
Sonuçları

Cornel
Index
Sonuçları

İstanbul
Kişi 1
Uzman
Yardımcısı
1-3 Yıl

Kişi 2
Uzman
Yardımcısı
0-1 Yıl

26
Evli
Lisans

24
Bekar
Lisans

Kuvvetli
nevrotik
ruhsal
yapı
Alt Depresif

İzmir
Kişi 1
Yönetici

Kişi 2
Uzman

0-1 Yıl

3-5 Yıl

3-5 Yıl

0-1 Yıl

1-3 Yıl

32
Evli
Yüksek
Lisans
Emotif
ruhsal
yapı

33
Evli
Lise

32
Evli
Lisans

28
Bekar
Yüksek
Lisans
Emotif
ruhsal
yapı

29
Bekar
Yüksek
Lisans
Emotif
ruhsal yapı

Emotif
Kuvvetli
ruhsal yapı nevrotik
ruhsal
yapı
Korkma
ve Korkma Depresif
Korkma
İrkilme
ve
ve İrkilme
Aşırı
Tepkisi
İrkilme
Tepkisi
Duyarlı ve Gösterir
Tepkisi
Gösterir
Şüpheci
Gösterir
Hal
Nevrotik
Aşırı
Kökenli Mide
Duyarlı ve
Bağırsak
Şüpheci
Bozukluğu
Hal

İlk
37,63%
Memnuniyet
Anket
Sonuçları
İkinci
41,45%
Memnuniyet
Anket
Sonuçları

Kuvvetli
nevrotik
ruhsal yapı

Çerkezköy
Kişi 3 Kişi 1
Kişi 2
Yönetici Eleman
Uzman

Aşırı
Duyarlı ve
Şüpheci
Hal

Aşırı Duyarlı
ve
Şüpheci
Hal
41,14%
44,25% 41,47%

44,14%

50,64%

64,14%

48,58%

58,54%

86,24%

68,88%

41,14% 48,39%

Mavi yakalı erkek bireylerin Cornel Indeks dağılımları tablo 1’de
sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde Çerkezköyde çalışan beyaz yakalı erkek
bireylerde ve İzmir’de çalışan beyaz yakalı erkek bireylerde Emotif ruhsal yapı
görülmektedir.
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Unvan
Çalışma Süresi
Yaş
Medeni Hal
Eğitim Düzeyi
Cornel Sonuçları
Cornel
Alt
Sonuçları

Index

İlk Memnuniyet Anket
Sonuçları
İkinci
Memnuniyet
Anket Sonuçları

Çerkezköy
Kişi 1
Şef

İzmir
Kişi 1
Şef

1-3 Yıl
37
Evli
Ön Lisans
Emotif
ruhsal
yapı
Nevrotik Kökenli
Mide
Bağırsak
Bozukluğu
62,54%

1-3 Yıl
37
Evli
Lisans
Emotif
ruhsal
yapı
Aşırı Duyarlı ve
Şüpheci Hal

+5 Yıl
44
Evli
Ön Lisans
Emotif ruhsal
yapı

30,15%

40,85%

65,15%

35,45%

44,17%

Kişi 2
Ekip Lideri

Mavi yakalı kadın bireylerin Cornel Indeks dağılımları tablo 1’de
sunulmaktadır. Tablo incelendiğinde İzmir’de çalışan mavi yakalı kadın
bireylerde kuvvetli nevrotik ruhsal yapı görülmektedir.
İzmir
Kişi 1
Personel

Unvan
Çalışma Süresi
Yaş
Medeni Hal
Eğitim Düzeyi
Cornel Sonuçları

Kişi 2
Şef

Cornel Alt Index Sonuçları

+5 Yıl
41
Evli
Lise
Kuvvetli
ruhsal yapı
Depresif

İlk Memnuniyet Anket Sonuçları

Korkma ve İrkilme
Tepkisi Gösterir
38,48%

41,45%

51,51%

48,9%

İkinci
Memnuniyet
Sonuçları

Anket
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nevrotik

3-5 Yıl
38
Evli
Lisans
Kuvvetli
nevrotik
ruhsal yapı
Aşırı Duyarlı ve Şüpheci
Hal
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3. Sonuç ve Tartışma
Bireyin işte tatmini; işinin özellikleri ile burada mesleğine yönelik arzu ve
isteklerinin çalışma ortamı ile birleştiğinde gerçekleşmesi ile sağlanmaktadır. İşe
karşı duyulan pozitif tutum iş doyumuna eşdeğerken, negatif tutum iş
doyumsuzluğu olarak adlandırılmaktadır. İnsan yaşamının önemli bir
bölümünün iş yerinde geçtiğinin düşünülmesi, iş tatmin oranının yaşamını da
büyük ölçüde etkilediğini, işinden aldığı haz ve bunun yaşamı üzerindeki olumlu
etkisi aşamalı olarak ruh sağlığı yanında beden sağlığı üzerinde de olumlu etkisini
göstermektedir. Literatürde yapılan çalışmalar; aile yaşamında mutlu olan
bireylerin iş hayatlarında, iş hayatında mutlu olanların da aile hayatında mutlu
olduklarını ve bağlı olduğu tüm örgütlerde de bu tatminle paralel olarak verimli
olduklarını savunmaktadır.
İş tatmini kişiden kişiye değişen bir özelliktir. Bunun en önemli nedeni
kişilerin değerlerinin önem derecelerinin farklılık göstermesidir. Bireylerin
hayatta önemsedikleri olay ve kişiler esasında kişilik özellikleri ile doğrudan
ilişkilidir. Kişilik kavramı insanın sosyal yaşantısının bir parçası olarak yüzyıllar
boyunca ilgi görmesine rağmen bilimsel gelişimine 1930’lu yıllarda kişilik
psikolojisinin diğer soysal bilim alanlarında ayrı bir bilimsel disiplin olarak ortaya
çıkması ile başlamıştır. Kişilik; bir insanın duyma, düşünme, davranış biçimlerini
etkileyen koşulların kendine özgü görüntüsüdür. İçten ve dıştan gelen
uyarıcıların etkisi altında olan kişilik bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve
edinilmiş bütün yeteneklerinin, güdülerinin, duygularının, isteklerinin,
alışkanlıklarının ve bütün davranışlarının içine alır. Bu nedenle insan
biyopsikososyal bir varlıktır. Dolayısı ile kişilik özellikleri ile performans
arasındaki ilişkiyi, durumsal değişkenlerin kişilik özellikleri üzerinde yarattığı
etkiyi açıklamak gerekmektedir. Bir çalışan içinde bulunduğu örgütün farklı
kademelerinden çeşitli durumsal uyarıcılar almaktadır. Bu uyarıcıların kişilik
özellikleri üzerinde yarattığı etki sayesinde çalışan kendi davranışlarını
yönlendirmektedir. Kişilik ve iş tatmini ilişkisinin ve performansa etkisinin
birbiriyle etkileşim içerisinde belirlenmesi gerekmektedir.
Şirketlerde yapılan memnuniyet anketlerine çalışanların verdikleri
cevaplar ve uzun yıllar aynı şirkette çalışan bireylerle yapılan görüşmelerden yola
çıkılarak hazırlanan çalışmada; tümden yola çıkılarak, bireylerin kişilik özellikleri
ve çocukluk çağında yaşanan psikiyatrik bozukluklar dışında kalan yaşam boyu
birçok sağlık ve hayat kalitesi değişkenini etkileyen travmaların ölçülmesinin iş
tatminine olan ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Kullanılan Cornel Index (CI) kişilik envanterinin Türkçeye uyarlanması
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılmıştır. Envanter, değişik
koşullarda bulunan denekleri psikomatik ve psikiyatrik açıdan incelemek
amacıyla oluşturulmuştur. Bireylerin Çocukluk çağı travmalarının
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değerlendirildiği Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ) 20 yaş öncesi istismar
ve ihmal yaşantılarını geriye dönük ve niceliksel olarak değerlendirmede yararlı
olan, geçerliği ve güvenilirliği gösterilmiş̧, öz bildirime dayalı, uygulaması kolay
bir ölçme aracıdır. Çocukluk çağında maruz kalınan olumsuz deneyimler,
psikiyatrik bozukluklar dışında hayat boyu bir çok sağlık problem ve hayat
kalitesini düşüren alışkanlık ya da hastalıklara yatkınlığı belirlemektedir (Felitti,
1998). Sigara, nikotin ve madde bağımlılığı, karaciğer hastalıkları, otoimmun
hastalıklar, istenmeyen gebelik, cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklar, riskli
cinsel davranışlar, onlu yaşlarda gebelik, intihar girişimi, obezite, mide bağırsak
sendromları bunlar arasında yer almaktadır.
Tüm bu ölçme değerlendirme çalışmalarının sonuçları uzman klinik
psikolog tarafından incelenerek değerlenmiş ve yorumlanmıştır. Birbir görüşme
talep eden bireylere yönlendirme yapılarak destek almalarında yardımcı
olunmuştur.
Yapılan çalışmaların son basamağında birebir ve grup görüşmeleri (focus
group) yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ana konular üzerinden
ayrı ayrı yapılabilecekler düşünülmüş ve optimum fayda/minimum maliyet ile ele
alınmıştır.
Çalışma saatleri ile ilgili surveymonkey üzerinden Istanbul merkez ofisine
anket gerçekleştirilmiş olup, ankete katılan 90 kişinin 69’u çalışma saatlerinin
08:00-17:30’dan 07:30-17:00’a alınmasını isterken 21 kişi ise istememiştir. Diğer
şirketlerde ise çok katılımlı toplantılar üzerinden çalışma saatleri ile ilgili fikirler
toplanmıştır. Saat değişikliğini istemeyen kişilerin gerekçeleri sorulmuş,
çözülemeyecek problemler olduğu anlaşılmış ve kişiler ikna edilmiştir. Buna göre
Merkez ofis çalışma saatleri 07:30-17:00, Çerkezköy ve İzmir fabrika tedarikçi ve
müşteri şartlarından dolayı 08:00-17:45 ve İzmir Merkez inşaat firmalarının
çalışma koşulları da göz önüne alınarak 08:30-18:30 olarak değiştirilmiştir.
Ofis ortamı konusunda Istanbul merkez binasında havalandırma, gün
ışığından faydalanma, çalışma masa/sandalyelerin standartlarının olmaması
problemleri göz önüne alınarak aksiyonlar alınmıştır. Merkez ofis bulunduğu
binada kiracı olduğu için sadece odalarda yer değişikliği yapılmış, optimum fayda
sağlanılması için çaba sarf edilmiştir. Ancak binanın genel şartlarından ötürü
fayda kısıtlı kalmıştır. Faydanın kısıtlı olması sonrasında üst yönetim ile yapılan
toplantı gerçekleştirilmiştir, kira kontrat süresi bitene kadar bu şekilde devam
edilmesine, yeni kontrat dönemi öncesinde ise hem mevcut durumdan hem de
hızla büyümeden ötürü daha konforlu bir binaya taşınma sözü alınmıştır. Diğer
problemli çalışma yeri İzmir Fabrika’da ise ofislerde tekrar dizayn çalışması
yapılmış ve açık ofisten, birimlerin ayrı ayrı ofislerinin olacağı şekilde yeni bir
düzene geçilmesine karar verilmiştir. Sene başında bütçelenmiş bir çalışma
olmamasından ötürü sadece camlı bölmelerle ayrılan ofislerde ses yalıtımı yeterli
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düzeyde sağlanamamış olup, yeni bütçe döneminde aciliyetli olarak düzenleme
yapılması kararlaştırılmıştır. Masa/sandalye standartları konusunda İzmir
Fabrikada Kaynakhane artık çalışma planına göre fabrikanın masa ve
sandalyelerini üretmekte ve standartlar çerçevesinde çalışan isteklerini
karşılayacak şekilde çalışmaktadır.
Onurlandırma-Ödüllendirme/Takdir konusunda özellikle tüm şirketin
genel sorunu olduğu yapılan toplantılarda üst yönetim tarafından kabul
edilmiştir. Buna göre özellikle yazılı bir politikasının bile olmadığı ilaç tarafında
aciliyet olarak prosedür hazırlanmış ve ŞYK(icra)’da sunumu yapılmıştır. Y
kuşağının özellikle takdir/tebrik konusundaki beklentilerini doğru anlamak ve
değerlendirmek adına yönetici ve lider rolündeki kişilere eğitim verilmesi bu
toplantıda kararlaştırılmıştır. 2 yıldır atıl durumda olan öneri sistemi tekrar aktif
edilmiş ve kurul toplantı planına uyum oranı, kurulda bulunan üyelerin bireysel
hedef kartlarına gösterge olarak atanmıştır.
Sosyal etkinlikler için “Break-Bırak” adında sosyal faaliyet ekibi
kurulmuştur ve çalışan istekleri toplanmıştır, bu istekler anket olarak çalışanlara
sunulmuş ve en çok talep gören etkinlikler için fizibilite çalışılmıştır. Alınan onay
neticesinde 4 etkinliğin 2018 takvimi içerisinde gerçekleştirilmesi
kararlaştırılmıştır.
İnternet kullanımında hem güvenlik gerekçesi hem de tasarruf gerekçesi ile
firewall genişletilmiştir. Sadece 12:00-14:00 arası serbest saat ilan edilmiş, bu
saatlerde de firewall tamamen devre dışı olmamış sadece yetkiler bir üst yetki
sınıfına tanımlanmıştır.
Bunlara ek olarak, çalışanların memnuniyetini arttırmak adına, yerinde
masaj hizmetlerinden teklif alınmış ve değerlendirilen teklifler neticesinde 2018
yılının 3. Ve 4. çeyreğinin 2. Haftasında merkez ofislerinde, 4. Haftalarında
fabrikalarda ilgili hizmetten faydalanılmasına karar verilmiştir. Bu şekilde
çalışanların hem fiziksel hem de ruhsal yorgunluklarının azaltılması
planlanmıştır.
Sonuç olarak çalışmadan önce yapılan memnuniyet anketleriyle çalışma
sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarından sonraki memnuniyet
göstergelerinde beyaz yakalılarda memnuniyet %20,70 oranında artmış, mavi
yakalılarda memnuniyet %14,88 oranında artmıştır. Kadınlara bakıldığında
beyaz yakalı kadınlarda memnuniyet %21,58, erkelerde memnuniyet %19,69,
mavi yakalı kadınlarda memnuniyet %25,62, erkeklerde memnuniyet %8,43
oranında artmıştır.
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ÖZET: Lojistik sektöründe de tüm sektörlerde olduğu gibi iş kazaları
yaşanmaktadır. Lojistik sektöründe yer alan işletmeler ekonomik faaliyet
sınıflandırmasına göre taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri ile
kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı, suyolu taşımacılığı ve havayolu
taşımacılığı gibi alanlarında bulunmaktadır. Tüm bu alanlar kendi çalışma
şartlarına göre farklı riskler içermektedir. Bu nedenle çalışmada lojistik
sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarında 2013 ile 2016 yıllarını
kapsayan dönemde gerçekleşmiş olan iş kazalarına ilişkin resmi veriler
incelenerek durumun belirlenmesine çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik Sektörü, İş Güvenliği, İş sağlığı, İş Kazası
Appearance of Occupational Accidents in the Logistics Sector in Turkey
Abstract: In the logistics sector, there are occupational accidents as in
all sectors. According to the economic activity classification, the enterprises in
the logistics sector are located in the fields of land transportation and pipeline
transportation, waterway transportation and air transport, with storage and
support activities for transportation. All these areas have different risks
according to their working conditions. For this purpose, in this study, the
official data on occupational accidents in 2013 and 2016 period in the field of
economic activity in the logistics sector were examined and the situation was
tried to be determined.
Keywords: Logistics Sector, Work Accident, Occupational Safety,
Occupational health

Giriş
Askeri bir terim olan lojistik, geri hizmetle ilgili faaliyetleri anlatmakta
kullanılırken, felsefi açıdan sözcük hesapla ilgili ve hesaba dayalı anlamlarında
kullanılmaktadır. İktisadi açıdan ise mal ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik
etkinliklerin yönetimi, örgütlenmesi ve planlamasına lojistik denilmektedir.
Günümüzde küresel piyasalarda işletmelerin rekabet gücünü artıran lojistik
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faaliyetlerin önemi giderek artmaktadır. Lojistik sektöründe artan teknolojik
gelişmelerinden etkilenmesi ile tüm süreçlerde değişim yaşanmaktadır.
Bir ürünün hammadde aşamasından başlanmak üzere ilk üreticisinden
son tüketicisine ulaşıncaya kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme,
ambalajlama, dağıtım gibi birbirlerinden farklı tüm süreçlerini kapsayan lojistik
sektöründe de tüm sektörlerde olduğu gibi iş kazaları yaşanmaktadır. İş kazaları
sonuçları açısından değerlendirildiğinde tüm paydaşlar için zarar verici
niteliktedir. İş kazasından birincil olarak etkilenenler ile yakınları, çalışma
arkadaşları için sosyal anlamda yıkıcı etkiye sahip olan iş kazaları ve işgücü
kayıpları ile çalışmakta oldukları işverenler içinde bir takım kayıplar
yaratmaktadır. Ayrıca özellikle lojistik sektöründe müşteri konumunda olan kişi
ve kuruluşlarda iş kazaları nedeni ile kayıplara uğrama potansiyeline sahiptir.
Bu nedenlerle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesiyle iş
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması tüm paydaşlar için olumlu etkiye sahip
olacaktır.
Türkiye’de Lojistik Sektörünün Durumu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hazırlamış olduğu Türkiye
Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 2014 yılı Sektör Raporu’nda; “dünya ölçeğinde ele
alındığında günümüzde lojistik faaliyetlerinin, rekabet üstünlüğü sağlamada
giderek artan bir öneme sahip olduğu” belirtilmektedir. Ayrıca raporda Dünya
Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre ulaştırma hizmetlerinin toplam hizmetler
içindeki değeri son on yılda %20 dolayına çıktığını vurgulanmaktadır. Diğer
hizmet kalemleri incelendiğinde ise ulaştırma ve lojistik sektörünün hizmet
sektörü içinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulanmaktadır. TOBB’i lojistik
sektörüne ilişkin rapor hazırlanırken temel amacını; “Türkiye ekonomisi için
çok büyük bir önem taşıyan Ulaştırma ve Lojistik sektörünün, mevcut
durumunu ayrıntılı olarak incelenmesi ile ileriye yönelik çözüm önerilerini
ortaya koymak” olarak ifade etmiştir. Raporda yük ve yolcu taşımacılığının
değerlerine ilişkin olarak aşağıda bulunan Tablo 1’e yer verilmiştir. Tablo 1’de
yolcu ve yük taşıma değerlerinin ulaşım türlerine göre dağılımı görülmektedir.
Tablo incelendiğinde; yurt içinde yük taşımacılığında karayolunun yaygın
olarak kullanıldığını, yurtdışı yük taşımacılığında ise deniz yolunun kullanıldığı
görülmektedir. Hava yolu taşımacılığı sadece yurtiçi ve yurtdışı yolcu
taşımacılığın da kullanılmaktadır. Diğer taraftan demiryolu yük taşımacılığının
yurtiçinde yurtdışına oranla göreli olarak daha fazla olduğu görülmektedir.
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Tablo1- Yolcu ve Yük Taşıma Değerlerinin Ulaşım Türlerine Göre
Dağılımı

Ulaşım Yolu Yolcu/Yük

Karayolu

Demiryolu

Havayolu

Denizyolu

Yurtiçi/Yurtdışı

Yolcu (Milyon yolcu-km)
ve/veya
Yük Taşıma Değeri(Milyon ton-km)
2012

2013

2014*

Yolcu

Yurtiçi

258,874

268,179

284,256

Yük

Yurtiçi

216,123

224,048

237,831

Yolcu

Yurtiçi

2,949

2,976

3,075

Yük

Yurtiçi

10,473

10,241

11,079

Yurtdışı

750

590

470

Yurtiçi

19,731

23,357

26,416

Yurtdışı

64,945

79,696

93,005

Yurtiçi

15,753

17,332

18,247

Yurtdışı

1,030,000

1,050,000

1,060,000

Yolcu

Yük

Kaynak: TOOB Raporundan alınmıştır. (*TOOB Raporunda Gerçekleşme
Tahmini olarak verilmiştir)
Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın (GSYİH) 2017 yılında 851 milyar
dolar olarak gerçekleştiği ve lojistik sektörünün payının 100 milyar doların
üzerinde olduğu vurgulanmaktadır. Rapora göre GSYİH’nın %14’ünün lojistik
hizmetlerden oluşmaktadır ve lojistik sektörünün yaklaşık 400 bin kişiye
istihdam olanağı sağlamaktadır.
Lojistik sektörü ile ilgili olarak gerçekleştirilen hizmetleri nakliye ve
depolama olmak üzere iki ana başlıkta incelemek mümkündür. Lojistik
sektöründe yer alan işletmeler ekonomik faaliyet sınıflandırmasına göre
taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler, kara taşımacılığı ve boru
hattı taşımacılığı, suyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı ile posta ve kurye
faaliyetleri alanlarında bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada posta ve kurye
faaliyetleri müşteriler tarafından paketlenmiş ve uygun şekilde bildirimi
yapılmış malların taşınmasına yönelik olarak işlemlerin yürütülmesi nedeni ile
araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
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Lojistik Sektöründe İş Kazaları ve Nedenleri
Lojistik sektöründe yürütülen işler nakliye ve depolama olmak üzere iki
ana başlık altında incelenebilmektedir. Dolayısı ile lojistik faaliyetlerde
gerçekleşen işlemler hem taşımacılık alanında hem de depolama alanın farklı iş
ve iş yapma süreçlerine sahiptir.
Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olarak Peker
tarafından yapılan çalışmada lojistik faaliyetler konusundaki gruplandırma
Tablo-2’de görülmektedir. Ana ve alt İşler iş sağlığı ve güvenliği açısından
değerlendirildiğinde farklı risklere sahiptir. Bu nedenle lojistikle ilgili ekonomik
faaliyet alanlarında çalışanlar için tek bir risk metodunu benimsemek mümkün
değildir. Peker çalışmasında; “Lojistik sektörü özü itibariyle agresif, tehlikeli
çalışma ortamı bulunan ve hızlı bir faaliyetler silsilesidir ve bu nedenle gerekli
önlemlerin alınmaması halinde kazalar kaçınılmaz olur” demektedir. Peker
çalışmasında bir lojistik firmasındaki iş kazalarını incelemiştir. İncelenen iş
kazalarının sebeplerini analiz ettiğinde yaşanan kazaların tek bir nedene
dayanmadığı ve birden fazla nedene dayandığını ortaya çıkarmıştır. Peker’in
bulgularına göre kaza nedenleri; dikkatsizlik, bilgi eksikliği, çalışanın görevi,
operasyon prosedürü, kişisel koruyucu ekipman, dizayn-montaj, bakım
programı, ekipman, geri bildirim, kullanılan metot olarak sıralanmaktadır. Kaza
nedenlerinin tekrar sayıları üzerinden yaptığı inceleme ile özellikle dikkatsizlik,
kullanılan metot ve bilgi eksikliğine vurgu yapmış ve lojistik işletmelerin depo
fonksiyonlarını gerçekleştirirken bu üç ana nedenin ortadan kaldırılması
yönünde çaba sarf etmeleri gerektiğini söylemektedir. Peker çalışmasında bu üç
nedenin elimine edilmesi halinde iş kazalarının azalacağı sonucunu çıkarmıştır.
Gerçekleşmiş olan kazaların işletme içinde hangi çalışma bölgesinde olduğuna
ilişkin inceleme sonuçlarına göre ise en çok kaza yaşanan alanın ürünlerin
toplandığı ve sevkiyata hazır hale getirildiği depo alanı ile ürünlerin sevk
edildiği ya da mal kabulün yapıldığı alan olan rampa bölgesinde olduğunu tespit
etmiştir. Her iki bölgenin de ortak özelliğinin emek-yoğun bir çalışmanın
yürütüldüğü alanlar olmasına vurgu yapmıştır. Lojistik işletmelerinde özellikle
emek yoğun ve işlek çalışma alanlarına özel önem vererek bu bölgelerde ilave
koruyucu- önleyici tedbirler almaları halinde iş kazası sayısında düşüş
yaşanacağına dikkat çekmiştir.
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Tablo 2- Lojistik Faaliyetleri
Asli Faaliyetler

Destek Faaliyetleri

Stoklama alanı belirleme
Yöntem ve hizmet seçimi
Stok bekleme havuz
Taşımacılık Nakliye rotalama
Depolama belirleme
Stok yerleştirme
Araç planlama
Depo şekillendirmesi

Envanter
Yönetimi

Bitmiş
ürünlerin
stoklanması
Kayıtların tutulması
Malzeme
Tedarik-satın
alma
Elleçleme
planlaması
Kısa
dönemli
satış
tahminleri

Müşteri
Hizmetleri

Müşteri
ihtiyaçlarının
Manuel- el ile tasarım
belirlenmesi
Koruyucu
Depolama tasarımı
Müşteri
hizmetlerinin Paketleme
Koruyucu tasarım
belirlenmesi

Satış sipariş işlemleri
Sipariş
Bilgi toplama, saklama ve Üretim
İşlemleri ve
kullanma
Planlama
Bilgi Akışı
Veri analizi

alanı

Ekipman seçimi
Ekipman
yenileme
seçimi
(amortisman)
Sipariş toplama işlemleri
Stok depolama ve düzenleme

Üretim miktarlarını belirleme
Üretim
sıralaması
ve
zamanlaması

Kaynak: Reeder and Brierty’in (1987) çalışmasından Peker (2009)
tarafından hazırlanmıştır.
Konuya ilişkin bir başka çalışma Kuyucu tarafından gerçekleştirilmiştir ve
taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyet alanına yönelik olarak
yürütmüştür. Kuyucu çalışmasında iş kazalarının faaliyetlere göre dağılımı ile
kazaların yara sebeplerine göre dağılımını bir arada değerlendirilerek hangi
durumlarda kazaların yaşandığı tespit etmiştir. Araştırmanın bulgularına göre
kazaların %34’ü motorlu taşıtların kullanımı, %24’ü yüksekte çalışma veya
malzeme düşmesi, %16’sı elle taşıma işleri, %14’ü el aletleri ile çalışma, geri
kalan %12’si diğer sebeplere bağlı olarak yaşanmıştır. Kuyucu’nun çalışmasına
göre; lojistik faaliyetlerin depolama süreçlerinde, iş sağlığı ve güvenliği
risklerinin değerlendirilmesinde tespit edilen en önemli bulgunun işyerlerinde
en büyük risk unsurunun motorlu taşıtların kullanımı olduğudur. Kuyucu kaza
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istatistikleri ve saha gözlemleri sonucu özellikle yüksekte çalışmaya vurgu
yapmış ve saha gözlemlerinde istif güvenliğine genelde dikkat edilmediğini
tespit etmiştir. Depolama işleri insan gücü yoğun olarak kullanıldığı ve çalışan
sirkülasyonunun yoğun yaşandığı bir alan olması nedeni ile çalışanlarda eğitim
eksikliğinin fazla olduğunu tespit etmiştir. Kuyucu’nun çalışmasından ortaya
çıkan bir diğer sonuç ise kurumsal yapıya sahip olan işletmelerde kaza
şiddetinin daha düşük olduğudur.
Beaulie çalışmasında karayolu taşımacılığında en büyük sağlık ve
güvenlik sorununun sürücü yorgunluğu olduğunu belirtmektedir. Dünyada
ulaşım sektöründe gerçekleşen kazalarının temel nedenlerinin başında
yorgunluğun olduğu Beaulie’nin çalışmasında vurgulanmaktadır. Karayolu
taşımacılığında yapılacak olan çalışmaların sadece sürücülerin çalışma
koşullarını iyileştirme ile ilgili olmadığını belirterek sürücülerin
yorgunluğundan kaynaklı olarak gerçekleşebilecek kazalardan insanları
koruma yönünden de önemli olduğunu vurgulamaktadır.
Terzioğlu ve Kaya çalışmalarında ağır taşıtların karıştığı ölümlü ve
yaralanmalı trafik kazalarını incelemişlerdir. İnceleme sonuçlarına göre 20132014 yıllarına ait ağır taşıtların karıştıkları ölümlü ve yaralanmalı trafik kaza
bilgileri analiz edildiğinde kazaya karışan araçlar içinde ağır taşıtların payının
yaklaşık %8 olduğu görülmüştür. Ancak, ölü sayıları dikkate alındığında toplam
ölümlerin %23’ünün ağır taşıtların karıştıkları trafik kazalarında meydana
geldiği tespit edilmiştir.
Tatar ve arkadaşlarının çalışmasında ise suyolu taşımacılığında
limanlarda çok farklı faaliyet alanları ve buna bağlı olarak da farklı iş yapan
çalışanlar ve ekipmanlar bulunduğunu belirtmişlerdir. Meydana gelen iş
kazalarını; liman trafiği, taşımacılık kaynaklı iş kazaları, vinç operasyonları
nedeniyle oluşan iş kazaları, serdümen-işaretçiden kaynaklanan iş kazaları,
düşmeye (yüksekten düşme, kaymak ve takılıp düşme) bağlı iş kazaları şeklinde
gruplandırmışlardır. Ayrıca limanlarda taşınan tehlikeli maddelerin
oluşturabileceği risklere de vurgu yapılmıştır.
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Grafik- 1. Yılmaz ve İlhan tarafından belirlenmiş olan iş kazası
türlerinin dağılımı

Kaynak: Yılmaz ve İlhan’ın çalışmasından alınmıştır (2018)
Yılmaz ve İlhan tarafından denizcilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin
durumunun belirlenmesine yönelik çalışmada 652 gemi çalışanına anket
uygulanmış ve son beş yıl içerisinde iş kazası geçirip geçirmedikleri
sorulmuştur. Bu soruya 51 kişi evet yanıtı vermiştir. Toplam katılımcılarının
%8’inin iş kazası yaşadığını belirtmiştir. Çalışmada kaza geçiren çalışanlara
geçirmiş oldukları kaza türleri sorulmuş ve bu soruya birden fazla yanıt verme
olanağı tanınmıştır. Böylece belirlenen iş kazası türleri Grafik 1’de
görülmektedir. Grafik 1’i incelediğimizde iş kazalarının yoğunluklu olarak
düşme, kesik, yabancı cisimlerin batması, sıkışma ve ezilmeler, kaynak işlemleri
nedeni ile yanma, göze çapak kaçması vb. nedenlerle gerçekleştiği
görülmektedir. Gemilerde yürütülen çalışmalarda pek çok farklı faaliyetin
olması nedeni ile iş kazalarının nedenleri çeşitlendiği görülmektedir.
Havayolu taşımacılığına uçak bakım işlerine yönelik olarak Erol ve
Kambur tarafından 2017 yılında yapılan çalışmada; sektörde can ve mal kaybına
neden olan kazaların %70-80 oranında insan faktöründen kaynaklı nedenlerle
meydana geldiğini ve özellikle havacılık sektöründe meydana gelen kazaların
hem mal hem de can kaybına neden olduğunu vurgulanmıştır.
Üçüncü tarafından yapılan çalışmada ise bakımda iş güvenliği araştırılmış
ve Avrupa Birliği ülkelerinde tüm çalışanların %6’sının bakım işlerinde
çalıştığını ancak tüm iş kazalarının % 15-20’sinin ise bakım işlerinde
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gerçekleştiğini vurgulamıştır. Üçüncü çalışmasında bakımcıların karşılaştıkları
iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile bakım hatalarının paralel olduğunu
vurgulayarak büyük endüstriyel kazalar ile ilişki kurmuştur.
Ateş ise havacılık işletmelerindeki stajyer öğrencilerin iş sağlığı ve
güvenliği algısına yönelik çalışmasında, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği
konusunda eğitim eksikliği olduğu tespit etmiştir. Ancak çalışmadan elde edilen
verilere göre öğrenciler genel olarak staj yaptıkları işyerlerindeki iş sağlığı ve
güvenliği konusunda yüksek memnuniyet düzeyine sahiptir.
Araştırma kapsamında lojistik sektörüne yönelik iş sağlığı ve iş
güvenliğini ekseninde gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmalar incelendiğinde
nicelik açısından oldukça az olduğu görülmüştür.
Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yıllık olarak yayınlanan iş
kazası ve meslek hastalığına ilişkin veriler lojistik sektörü için iş kazaları
yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, 2013-2016 yıllarını
kapsayan dönem için SGK İstatistik Yıllıklarından derlenerek düzenlenmiştir.
SGK tarafından yayınlanmakta olan veri seti yalnızca 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 4-1/a kapsamında
zorunlu statüde sigortalı olarak çalışanları kapsamaktadır.
Hesaplamalarda kullanılan iş kazası sayısı, aktif sigortalı sayısı, iş kazası
nedeniyle meydana gelen geçici iş görememezlik gün sayısı ile ölüm sayısı
ekonomik faaliyet alanlarına göre derlenmiştir.
Derlenmiş olan veriler önce %’lik oranlar hesaplanarak incelenmiş ve
yorumlanmıştır. Daha sonra ise iş kazalarının değerlendirilmesinde kullanılan
Kaza Sıklık Oranı (KSO) hesaplanmış ve yorumlanmıştır.
Kaza Sıklık Oranı, bir takvim yılında çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık
kaç tane iş kazası olduğu göstermektedir. Bu incelemeler yapılırken
hesaplamalarda 1 yıl içerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5
saat çalışıldığı kabul edilmektedir. İş kazasına bağlı oranların hesaplanmasında
yıllık izinler ve hastalık izinleri hesaplamanın kapsamı dışında tutulmuştur.
Araştırmadan elde edilen veriler Microsoft Office Excel programı kullanılarak
hesaplanmıştır.
Kaza Sıklık Oranı (KSO) =

Toplam Kaza Sayısı
x 1000000
Toplam İnsan Saat Çalışma Sayısı
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Çalışmada kullanılan verilerin SGK istatistiklerinden alınmış olması ve
SGK verilerinin sadece bildirimi yapılmış ve müfettişlerce onaylanmış olan iş
kazalarını1 içermesi nedeni ile Türkiye’deki durumu tam anlamıyla ifade
edememektedir. Ancak genel durum hakkında bir öngörü yaratabilecek
niteliktedir. İşyerinde ve/veya işe bağlı bir nedenle gerçekleşen hafif
yaralanmalar genellikle çalışan ve işverence yeterince önemsenmemektedir. İş
kazasının çalışan sağlığı ile ilgili sonuçları kötüleştikçe kayıt altına alınıyor
olması konu ile ilgili bir diğer sorundur. Bu noktalardan bakıldığında Türkiye’de
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin durumun saptanmasında daha kapsamlı
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır.
Araştırmanın Bulguları
Lojistik sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarında çalışanların
cinsiyete göre dağılımları Tablo-3’de görülmektedir. Lojistik sektöründe kadın
istihdamının en fazla olduğu ekonomik faaliyet alanı olan havayolu
taşımacılığından sonra ikinci sırada taşıma için depolama ve destekleyici
faaliyetler olduğu görülmektedir.
Tablo-3 incelendiğinde kadın çalışanların özellikle havayolu
taşımacılığında diğer taşıma türlerine göre daha fazla oranda olduğu
görülmüştür. Havayolu taşımacılığında, 2013 yılında kadın çalışanların oranı
%35,9 iken 2016 yılında bu oran %45’e ulaşmıştır. Kadın çalışanların oranının
daha yüksek olmasının nedeninin, Türkiye’de havayolu taşımacılığı ile büyük
oranda yolcu taşımacılığı yapılması olduğu düşünülmektedir.
Kadın istihdamının yüksek olduğu bir diğer lojistik sektörde yer alan
ekonomik faaliyet alanı ise taşıma için depolama ve destekleyici faaliyetler
alanıdır. Taşıma için depolama ve destekleyici faaliyetler alanında kadın
istihdamı araştırmanın ilk yılında %18,9 olan oran son yılında %18,7
1

MADDE 13- İş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına
bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere
gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın
sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren
olaydır.
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oranındadır. Araştırmanın kapsadığı dört yıllık dönem içinde taşıma için
depolama ve destekleyici faaliyetler alanında kadın istihdamında oransal olarak
büyük bir değişimin yaşanmadığı görülmektedir.
Yük ve yolcu taşımacılığında yurt içinde ve dışında aktif olarak kullanılan
kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığında çalışanların cinsiyete göre
dağılımı incelendiğinde erkek çalışanların daha fazla orana sahip olduğu
görülmektedir. Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığında araştırmanın
kapsadığı dönemde yaklaşık %90 oranında erkek çalışan istihdam edilmektedir.
Suyolu taşımacılığında ise bu oran daha yüksektir. Suyolu taşımacılığında
araştırmanın ilk yılında %94 olan oran son yılında %92,7 ye gerilemiştir.
Tablo 3- Lojistik Sektöründe Yer Alan Ekonomik Faaliyet Alanlarında
Çalışanların Cinsiyete Göre Dağılımları
YIL

2013

2014

2015

2016

DAĞILIM ORANI (%)

FALİYET ALANI

ERKEK

KADIN

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

90,0

10,0

Su Yolu Taşımacılığı

94,0

6,0

Havayolu Taşımacılığı

64,1

35,9

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

81,1

18,9

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

90,0

10,0

Su Yolu Taşımacılığı

92,1

7,9

Havayolu Taşımacılığı

57,2

42,8

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

81,4

18,6

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

89,5

10,5

Su Yolu Taşımacılığı

92,0

8,0

Havayolu Taşımacılığı

56,4

43,6

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

81,4

18,6

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

89,6

10,4

Su Yolu Taşımacılığı

92,7

7,3

Havayolu Taşımacılığı

54,5

45,5

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

81,3

18,7

Kaynak: SGK verilerinden yazar tarafından hesaplanmıştır.
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Tablo 4’de lojistik sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarında iş
kazası sayıları görülmektedir. Araştırma döneminde toplamda 69247 iş kazası
yaşanmıştır. 2013-2016 dönemini kapsayan araştırmanın tüm yıllarında en çok
iş kazası kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşıma için depolama ve
destekleyici faaliyetler alanında yaşanmıştır. Tablo incelendiğinde
görülmektedir ki havayolu taşımacılığı haricindeki tüm ekonomik faaliyet
alanlarında sayısal olarak erkekler daha fazla iş kazası geçirmektedir. Havayolu
taşımacılığı alanında istihdamda kadınların oranı yüksektir. Ancak yine de
istihdam oranının oldukça üzerinde bir rakamdır. Diğer yandan iş kazalar
açısından kadınların sayısal olarak en fazla kaza geçirdiği alan taşıma için
depolama ve destekleyici faaliyetler alanıdır.
Tablo 4- Lojistik Sektöründe Yer Alan Ekonomik Faaliyet Alanlarında İş
Kazası Sayıları
YIL

2013

2014

2015

2016

İŞ KAZASI SAYILARI

FAALİYET ALANI

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

7387

210

7597

Su Yolu Taşımacılığı

587

7

594

Havayolu Taşımacılığı

322

606

928

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 6036

746

6782

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

7091

196

7287

Su Yolu Taşımacılığı

307

3

310

Havayolu Taşımacılığı

390

1008

1398

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 7187

892

8079

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

6899

218

7117

Su Yolu Taşımacılığı

231

4

235

Havayolu Taşımacılığı

572

1133

1705

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 7855

1049

8904

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

7037

209

7246

Su Yolu Taşımacılığı

42

1

43

Havayolu Taşımacılığı

531

995

1526

1132

9496

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 8364

Kaynak: SGK verilerinden yazar tarafından düzenlenmiştir.
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Tablo 5’de lojistik sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarında iş
kazası oranları görülmektedir. Tablo’4 incelendiğinde en yüksek iş kazası
oranına havayolu taşımacılığının sahip olduğu görülmektedir. 2013 yılında
faaliyet alanında çalışanların %9,2 sinin iş kazası geçirdiği görülmektedir. Bu
oran 2014 yılında %6,2, 2015 yılında %6,7 ve 2016 yılında %5,9 oranına
gerilemiştir. Havayolu taşımacılığında istihdam edilenlerin cinsiyetlerine göre
iş kazası geçirme oranları açısından tablo incelendiğinde ise özellikle kadın
çalışanların daha fazla iş kazası geçirme oranına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 5- Lojistik Sektöründe Yer Alan Ekonomik Faaliyet Alanlarında
İş Kazası Oranları
YIL
2013

2014

2015

2016

FAALİYET ALANI

İŞ KAZASI ORANLARI (%)
ERKEK

KADIN

TOPLAM

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

1,3

0,3

1,2

Su Yolu Taşımacılığı

2,2

0,4

2,1

Havayolu Taşımacılığı

5,0

16,8

9,2

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 3,4

1,8

3,1

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

1,4

0,3

1,3

Su Yolu Taşımacılığı

2,1

0,2

2,0

Havayolu Taşımacılığı

3,0

10,4

6,2

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 3,8

2,1

3,5

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

1,4

0,4

1,3

Su Yolu Taşımacılığı

1,6

0,3

1,5

Havayolu Taşımacılığı

4,0

10,2

6,7

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 4,0

2,4

1,6

Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

1,4

0,4

1,3

Su Yolu Taşımacılığı

0,3

0,1

0,3

Havayolu Taşımacılığı

3,8

8,4

5,9

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa. 4,3

2,5

4,0

Kaynak: SGK verilerinden yazar tarafından hesaplanmıştır.
Havayolu taşımacılığını iş kazası oranlarının yüksekliği açısından takip
eden faaliyet alanı taşımacılık için depolama ve destekleme faaliyetleridir.
Araştırmanın ilk yılında %3,1 olan oran 2014 yılında %3,5’e yükseldikten sonra
2015 yılında %1,6 oranına kadar gerilemiştir. Ancak 2016 yılında ilk yılda
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gerçekleşen oranında üzerine çıkarak %4’e yükselmiştir. Bu durum 2015
yılındaki düşüşün tesadüfi olduğunu düşündürmektedir.
İş kazası oranları açısından en düşük orana sahip olan Kara Taşımacılığı
ve Boru Hattı Taşımacılığında araştırma döneminde çarpıcı bir değişiklik
görülmemektedir. Araştırma periyodu boyunca %1,2-1,3 oranında kalmış ve
olumlu ya da olumsuz bir değişiklik gözlemlenmemiştir. Su Yolu
Taşımacılığında ise ilk yıl %2,1 olan oran her yıl biraz daha düşme göstererek
2016 yılında %0,3 seviyesine gerilemiştir.
Tablo 6’da ise lojistik sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarında
iş kazası nedeni ile gerçekleşmiş olan ölümlerin sayıları görülmektedir.
Araştırma dönemi içerisinde 647 erkek ve 6 kadın olmak üzere 653 kişi iş kazası
sonucunda hayatlarını kaybetmiştir. İş kazası sonucu gerçekleşmiş olan
ölümlerin en fazla olduğu ekonomik faaliyet alanı kara taşımacılığı ve boru hattı
taşımacılığıdır. İş kazası oranlarının en düşük olduğu faaliyet alanlarından biri
olan kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığında çok sayıda ölümlü iş
kazasının gerçekleşmiş olması çarpıcıdır. Bu faaliyet alanını ise ölümlü iş
kazalarının çokluğu açısından takip eden ekonomik faaliyet alanları sırası ile
taşıma için depolama ve destekleyici faaliyetler, suyolu taşımacılığı ve havayolu
taşımacılığı takip etmektedir.
Tablo 6- Lojistik Sektöründe Yer Alan Ekonomik Faaliyet Alanlarında iş Kazası
Nedeni ile Gerçekleşmiş olan Ölümler
YIL

FALİYET ALANI

2013

Kara Taşıma. Ve Boru
Taşıma.

2014

ÖLÜM SAYILARI
ERKEK

KADIN

TOPLAM

183

-

183

Su Yolu Taşımacılığı

11

-

11

Havayolu Taşımacılığı

-

2

2

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek.
Fa.

29

1

30

Kara Taşıma. Ve Boru
Taşıma.

170

2

172

Su Yolu Taşımacılığı

9

-

9

Havayolu Taşımacılığı

1

-

1

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek.
Fa.

29

-

29

Hattı

Hattı
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2015

2016

Kara Taşıma. Ve Boru
Taşıma.

Hattı
162

-

162

Su Yolu Taşımacılığı

2

-

2

Havayolu Taşımacılığı

3

-

3

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek.
Fa.

23

-

23

178

1

179

Su Yolu Taşımacılığı

4

-

4

Havayolu Taşımacılığı

1

1

2

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek.
Fa.

36

1

37

Kara Taşıma. Ve Boru
Taşıma.

Hattı

Kaynak: SGK verilerinden yazar tarafından düzenlenmiştir.

Kaza sıklık hızı bir takvim yılında çalışılan her 1000000 iş saatine karşılık
kaç tane iş kazası olduğunu göstermektedir. SGK istatistiklerinde 4-1/a
kapsamında zorunlu statüde çalışanlar için araştırma dönemi içerisinde 2013
yılında 5,88, 2014 yılında 6,51, 2015 yılında 6,77 ve 2016 yılında 7,9 olarak
verilmektedir. Tablo 6’da görülmekte olan lojistik sektöründe yer alan
ekonomik faaliyet alanlarının kaza sıklık hızları incelendiğinde havayolu
taşımacılığında 2013 yılında 4-1/a kapsamında zorunlu çalışanlara kıyasla
yaklaşık 7 kat fazla olduğu ve diğer yıllarda ise yaklaşık olarak 3,5-4,4 oranında
fazla olduğu görülmektedir. Özellikle havayolu taşımacılığında kadın
çalışanlarda kaza sıklık hızı çok yüksektir.
Tablo 6- Lojistik Sektöründe Yer Alan Ekonomik Faaliyet Alanlarında
Kaza Sıklık Hızları
YIL

FALİYET ALANI

KAZA SIKLIK HIZI
ERKEK

KADIN

TOPLAM

5,8

1,5

5,3

Su Yolu Taşımacılığı

9,9

1,9

9,4

Havayolu Taşımacılığı

22,2

74,8

41,0

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

15,3

8,2

14,0

2013 Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

2014 Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

6,1

1,5

5,6

Su Yolu Taşımacılığı

9,5

1,1

8,8

Havayolu Taşımacılığı

13,4

46,3

27,5
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Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

16,8

9,1

15,3

6,1

1,6

5,6

Su Yolu Taşımacılığı

7,1

1,4

6,6

Havayolu Taşımacılığı

17,8

45,6

29,9

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

18,0

10,5

7,3

2015 Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

2016 Kara Taşıma. Ve Boru Hattı Taşıma.

6,4

1,6

5,9

Su Yolu Taşımacılığı

1,4

0,4

1,3

Havayolu Taşımacılığı

16,7

37,5

26,2

Taşıma. İçin Depolama Ve Destek. Fa.

19,1

11,3

17,7

Kaynak: SGK verilerinden yazar tarafından hesaplanmıştır.
Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler alanında kaza sıklık
hızı incelendiğinde araştırmanın tüm dönemlerinde 4-1/a kapsamında zorunlu
statüde çalışanlara kıyasla yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca ilave etmek
gerekir ki havayolu taşımacılığı ile taşımacılık için depolama ve destekleyici
faaliyetler alanında istihdam edilen erkek ve kadınların iş kazası sıklık hızı
cinsiyet ayrımı yapılmadan hesaplanmış olan 4-1/a kapsamında zorunlu
statüde çalışanlara göre yüksektir.
Araştırmanın kapsadığı ilk üç yılda suyolu taşımacılığında istihdam
edilenlerin kaza sıklık hızı, 4-1/a kapsamında zorunlu statüde çalışanların kaza
sıklık hızından yüksektir. Ancak çalışmanın son yılında ise kaza sıklık hızı 1,3
seviyesine düşmüştür. Suyolu taşımacılığında cinsiyet açısından iş kazası sıklık
hızı incelendiğinde erkeklerin daha dezavantajlı durumda olduğu
görülmektedir.
Tablo 6’da kaza sıklık hızı açısından yapılan inceleme sonuçlarına göre
sadece kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı faaliyet alanında araştırmanın
kapsadığı tüm yıllarda 4-1/a kapsamında zorunlu statüde çalışanların kaza
sıklık hızının altında kaldığı görülmektedir. Ancak bu faaliyet alanında da
erkeklerin kaza sıklık hızı kadınların kaza sıklık hızına kıyasla yüksektir.
Değerlendirme ve Öneriler
Lojistik sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarına yönelik olarak
2013-2016 yıllarını kapsayan dönem içinde SGK istatistiklerinin iş kazaları
yönünden incelenmesi ile yürütülen çalışmada elde edilen bilgiler aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
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• Lojistik sektöründe çalışanların cinsiyete göre dağılımları
incelendiğinde erkek istihdamının daha yoğun olduğu görülmektedir. Lojistik
sektöründe yer alan ekonomik faaliyet alanlarının içinde kadın istihdamının en
fazla olduğu alan havayolu taşımacılığıdır. Havayolu taşımacılığı Türkiye’de
yolcu taşımacılığında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yük taşımacılığında daha
fazla etkin olan faaliyet alanlarında erkek çalışanların daha yoğun olarak
istihdam edildiği görülmüştür.
• Araştırma dönemi içerisinde gerçekleşmiş olan iş kazaları ile ekonomik
faaliyet alanında istihdam edilen kişi sayısına bağlı olarak incelenen iş kazası
oranlarında 2013 yılından 2016 yılına kadar gelinen süreçte radikal bir
değişiklik olmadığı görülmüştür. Ancak yapılan inceleme sonucunda sayısal
olarak en fazla taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler ile kara
taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı alanında iş kazasının yaşandığı
görülmüştür.
Lojistik sektöründe taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler iş
kazalarının en çok yaşandığı ekonomik faaliyet alanıdır. Alanındaki işletmeler
insan yoğun bir çalışma alanı olduğundan konuya ilişkin önlemler alınırken bu
durumun göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur. Türkiye’de tüm
taşımacılık faaliyetlerinin yaklaşık %89’u Kara taşımacılığı ve boru hattı
taşımacılığı ve %5’i demiryolu taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. İş kazası
sayısı açısından kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı faaliyet alanı ise
ikinci sırada gelmektedir. Bu ekonomik faaliyet alanında yer alan işletmelerde
yürütülen çalışmalar yine insan yoğun çalışmanın yürütüldüğü ve ayrıca trafik
risklerinin de bulunduğu bir faaliyet alanıdır
• Araştırmanın kapsamış olduğu dört yıllık dönem içerisinde iş kazası
sonucunda gerçekleşmiş olan ölüm vakaları sayısal olarak incelendiğinde en
çok kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı faaliyet alanında gerçekleştiği
görülmüştür. Ayrıca iş kazası sonucu gerçekleşmiş olan ölüm vakaları cinsiyet
açısından değerlendirildiğinde erkek çalışanlar dezavantajlı durumdadırlar.
• Bir takvim yılında çalışılan her 1000000 iş saatine karşılık kaç tane iş
kazası olduğunu gösteren kaza sıklık hızı açısından lojistik sektörüne ilişkin
veriler incelendiğinde ise sırası ise havayolu taşımacılığında, taşımacılık için
depolama ve destekleyici faaliyetler ve suyolu taşımacılığında 4-1/a
kapsamında zorunlu çalışanlara kıyasla oldukça yükseltir. Sadece kara
taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı alanında Türkiye’de 4-1/a kapsamında
çalışanlardan daha düşük kaza sıklık hızı tespit edilmiştir.
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Araştırmadan elde edilen veriler bütünsel olarak değerlendirildiğinde
2013 yılından 2016 yılına gelinen zaman zarfında sektörde iş kazaları açısından
olumlu bir değişikliğin sağlanamadığını söylemek yanıltıcı olmayacaktır.
Lojistik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalarda tüm
faaliyet alanlarında yürütülen işler ve süreçleri için ayrı değerlendirme
yapılmalıdır. Türkiye’de alan yazın incelendiğinde maalesef lojistik sektöründe
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak yapılmamış çalışmaların oldukça az
olduğu görülmektedir. Konuya ilişkin yürütülmüş olan çalışmalar ağırlıklı
olarak taşıma için depolama ve destekleyici faaliyetler alanında yer alan
işletmeleri kapsayan çalışmalardır.
Bu nedenle lojistik sektöründe bulunan her ekonomik faaliyet alanındaki
iş süreçleri göz önüne alınarak risk değerlendirmeleri yapılmalıdır. Çünkü iş
kazaları ve çalışmadan kaynaklı nedenlerle gerçekleşmiş olan ölümlerin önüne
geçilebilmesi için lojistik sektöründeki tüm faaliyet alanlarına özgü spesifik
risklerin belirlenmesi gereklidir. Ayrıca lojistik sektöründe bulunan ekonomik
faaliyet alanlarında iş kazalarının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınabilmesi
için her faaliyet alanına yönelik kaza analizlerinin yapılması gerekmektedir.
Kazaların neden ve nasıl meydana geldiği, benzer bir kazanın yaşanmaması için
neler yapılması gerektiği konularında çalışmalar yapılmalıdır.
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