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Önsöz
Değerli Okuyucular,
Bilim ve teknolojinin hızlı yükselişi ile birlikte ortaya çıkan önemli
neticelerden biri, disiplinler arası çalışmalara duyulan ihtiyaçtır. Disiplinlerin
bir arada kullanılabilir olması, bütünleşmeyi sağlanması ile düşünmeye ve
analitik bakışa dayalı bir yaklaşımı ortaya çıkarmaktadır. Disiplinler arası
çalışmayı kendisine düstur edinmiş bir araştırmacı ise dünyadaki ve
ülkemizdeki gelişme ve değişmeleri yakından takip ederek kendilerini ve
çalışmalarını farklı bilim dalları ile besleme, yeni araştırmalara önayak olma
gibi pek çok bakımdan fayda sağlamaktadır. Nitekim 21. yüzyıl dünyasının
temel özelliği de bilim dalları arasında ortak çalışmalar oluşturarak somut
anlamda insanların ve dünyanın yararına olacak gelişmeleri gün yüzüne
çıkarma ve araştırmacıları da her türlü yenilik ve değişimden haberdar
etmesidir.
Disiplinler arası çalışmak demek, bilim insanının evrensel boyutlarda
düşünmesi ve ürünlerini bu çerçevede ortaya koyması demektir. Metodolojik
bir çalışma ile aklı çok yönlü çalıştırmak ise araştırmacının bilim dallarından en
az birkaç tanesi ile mülâhaza etmesi anlamına gelir. Zira bilim insanı, ayrıntıda
gizli olan evrensel yasaların işleyişini keşfetmeyi istemeli ve vaktini buna
vakfetmelidir. Bu aşamada ise hiçbir disiplinin birbirinden bağımsız
olamayacağı da ortaya çıkan önemli neticelerden biridir. Her bilim dalı kendi
içerisinde müstakil bir yol çizerken aynı zamanda kendisini besleyen farklı
bilimlerden de yararlanarak üzerinde bulunduğu yolu geliştirme ve değiştirme
imkânına sahip olmaktadır. Dolayısıyla uluslararası ya da ulusal ölçekte
gerçekleştirilen her yeni buluş, sadece kendi alanını değil doğrudan ya da
dolaylı olarak pek çok bilim dalını da etkilemekte ve bilim insanlarını yeni bakış
açılarına sevk edecek bir ufuk açmaktadır.
Bu kitap ise çeşitli alanlarda özgün çalışmalar yapan araştırmacı ve bilim
insanlarının ortaya koydukları ürünleri bir araya getiren önemli bir kaynak
kitap olarak karşınızda durmaktadır. Kendi alanında gerçekleştirilen yeni
buluşlardan haberdar olmak isteyen ve farklı bilim dallarından yararlanarak
yeni buluşlar ortaya koymak isteyen bilim insanları için bu eser, istifade
edilmesi gereken önemli eserlerden biridir.
Yazı ile sözün farkını ortaya koymak ve unutulup giden bedenlerin yerini
isim ve eserlerle unutulmaz hâle getirmek amacıyla oluşturulan bu kitap,
7

kütüphanelerdeki yerini aldığı müddetçe hem kitapta yer alan bilgiler hem de o
bilgileri bilim dünyasına kazandıran isimler de unutulmayacaktır.
Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik isimli bu
eser, alanlarında yetkin pek çok bilim insanının özverili çalışmasının
neticesinde ortaya çıkan yazılardan oluşmaktadır. Fennî ilimler ile beşerî
ilimleri, karmaşadan ve kopukluktan uzak büyük bir ustalıkla iç içe sunabilen,
izlediği metodoloji ile de vurguladığımız disiplinler arası çalışmanın en güzel
örneklerinden biri olan bu çalışmalardan dolayı değerli bilim insanlarımıza
teşekkürümüz sonsuzdur ve kendilerine yeni çalışmalarında muvaffakiyetler
diliyoruz. Eserin oluşmasında emeği geçen tüm hakemlerimize ve çalışma
arkadaşlarımıza da müteşekkiriz.
Daha nice eserlerde buluşmak dileği ile siz değerli okuyucularımıza sevgi
ve hürmetlerimizi iletiyoruz.
Hoşçakalın…
Prof. Dr. Handan Asude BAŞAL
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK
Dr. Mine Nazan Kerimak ÖNER
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A – Cumhuriyet Dönemine
Edebiyat, Sanat, Kültür

İnsan İlişkileri Kuramları*
Human Relations Theory
Dr.Dr.İrfan ERTEKİN
Erzincan Üniversitesi

1.GİRİŞ
Örgüt, belirli bir amaca ya da amaç öbeğine yönelik, birbirleriyle bağlantılı
eylemlerin gerçekleştirilmesi için, bireylerin önceden belirlenmiş davranış
kalıpları, görev ve sorumlulukları çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan,
tamamlayıcılık ve süreklilik gösteren toplumsal bir yapılanmadır. Bozkurt ve
diğ.(1998). Aşkun (1981) ise, örgütü, özünde bir grup insanın belli bir amaç
yönünde güç birliği yapıp, bu birliğe gerektiğinde fiziksel araçları katıp,
ilişkilerini yine belli bir yönetim temeline dayanarak düzenledikleri toplumsal
sistem olarak tanımlamaktadır. Örgütler insanların gereksinimleri karşısında
ortaya çıkan yapılardır.
Yeryüzündeki ilk örgütler, insanların birtakım gereksinimlerini
karşılamak amacıyla verdiği uğraşlar sırasında, bu ihtiyacını başka birinin ya da
birilerinin yardımı olmaksızın karşılayamayacağını anlamasıyla ortaya
çıkmıştır. Böylece insanlar, beşeri hayatın başlangıcından itibaren bilgi,
kabiliyet ve zamanlarının kendi istek ve gereksinimlerini karşılamada yetersiz
olduğunu anlamış ve her zaman işbirliği yapma ihtiyacı duymuştur. Bu nedenle
de, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belirli yapı, kural ve süreçlerle bağımlı
olarak bir araya gelmişlerdir.
Örgüt sözcüğü, hemen herkesin anladığı, ama iki üç cümle içinde kısa veya
öz bir tanımını yapmakta zorluk çekeceği bir kavramdır. Örgüt; özünde bir grup
insanın belli amaçlar doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan birlikteliği
ile oluşan toplumsal bir sistemdir. Genel olarak örgüt denildiğinde, iki veya daha
fazla insanın, bir amacı gerçekleştirmek için, davranışlarını biçimsel kurallara
göre düzenlediği yapı anlaşılmaktadır. İnsanları bir araya getirecek ve
birbirleriyle etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak temel unsur ortak
amaçlardır. İnsanlar, belirli hedeflere ulaşmada biçimsel yapı içinde bir araya
geldiklerinde örgütü yaratmış olurlar. İnsanların her türlü gereksinimlerini
karşılamalarında bireysel çabalarına göre, örgütsel çabaların daha etkili olması
nedeniyle, örgütlerin sayısı ve türleri de insan ihtiyaçlarına uygun olarak artmış
ve önemli boyutlara ulaşmıştır. Devletten aileye, kâr amaçlı işletmelerden
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vakıflara, üretim sektöründen hizmet sektörüne değin küçük ya da büyük kâr
amaçlı ya da kâr amaçsız bir takım örgütler oluşmuştur. Organizasyonlar
(örgütler), kendilerini oluşturan bireylerin ötesinde bir tüzel kişiliğe ve çeşitli
özelliklere sahiptir. Organizasyonun bu özellikleri, bireylerin iletişim
davranışlarını ve ilişkilerini etkiler (MEB, 2012).
2.YÖNTEM
İletişim bir araştırmanın hem başlangıcında, hem de araştırmaya ilişkin
yöntem ve tekniklerin kullanılmasında sürekli kullanılan bir olgudur (Aziz,
2010). Bu görüş üzerinden yola çıkarak örgütsel kuramları konusunda
uzmanlarla iletişime geçilerek insan ilişkileri kuramları konusunda hangi
referanslardan faydalanılacağı üzerinde çalışılmış olup araştırmada önce
kaynak taraması yapılmıştır. Ardından elde edilen kaynakçalar üzerinde
literatür taraması yöntemi ile çalışma, geniş bir perspektiften ele alınarak
sonuçlandırılmıştır. İnsan ilişkileri kuramları konusunda literatür taraması
yapılırken hem ulusal hem de uluslararası kaynaklardan faydalanılmaya
çalışılmıştır. Çalışma betimsel bir araştırma olup, insan ilişkileri kuramları
birbirleriyle karşılaştırıldığından karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1.Örgüt Nedir?
Örgüt, belirli bir amaca ya da amaç öbeğine yönelik, birbirleriyle bağlantılı
eylemlerin gerçekleştirilmesi için, bireylerin önceden belirlenmiş davranış
kalıpları, görev ve sorumlulukları çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan,
tamamlayıcılık ve süreklilik gösteren toplumsal bir yapılanmadır. Bozkurt ve
diğ. (1998). Aşkun (1981) ise, örgütü, özünde bir grup insanın belli bir amaç
yönünde güç birliği yapıp, bu birliğe gerektiğinde fiziksel araçları katıp,
ilişkilerini yine belli bir yönetim temeline dayanarak düzenledikleri toplumsal
sistem olarak tanımlamaktadır. Örgütler insanların gereksinimleri karşısında
ortaya çıkan yapılardır.
Yeryüzündeki ilk örgütler, insanların birtakım gereksinimlerini
karşılamak amacıyla verdiği uğraşlar sırasında, bu ihtiyacını başka birinin ya da
birilerinin yardımı olmaksızın karşılayamayacağını anlamasıyla ortaya
çıkmıştır. Böylece insanlar, beşeri hayatın başlangıcından itibaren bilgi,
kabiliyet, güç ve zamanlarının kendi istek ve gereksinimlerini karşılamada
yetersiz olduğunu anlamış ve her zaman işbirliği yapma ihtiyacı duymuştur. Bu
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nedenle de, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için belirli yapı, kural ve
süreçlerle bağımlı olarak bir araya gelmişlerdir.
Örgüt sözcüğü, hemen herkesin anladığı, ama iki üç cümle içinde kısa veya
öz bir tanımını yapmakta zorluk çekeceği bir kavramdır. Örgüt; özünde bir grup
insanın belli amaçlar doğrultusunda tasarlanmış işbirliğine dayanan birlikteliği
ile oluşan toplumsal bir sistemdir. Genel olarak örgüt denildiğinde, iki veya daha
fazla insanın, ortak bir amacı gerçekleştirmek için, davranışlarını biçimsel
kurallara göre düzenlediği yapı anlaşılmaktadır. İnsanları bir araya getirecek ve
birbirleriyle etkileşim içinde bulunmalarını sağlayacak temel unsur ortak
amaçlardır. İnsanlar, belirli hedeflere ulaşmada biçimsel yapı içinde bir araya
geldiklerinde örgütü yaratmış olurlar. İnsanların her türlü gereksinimlerini
karşılamalarında bireysel çabalarına göre, örgütsel çabaların daha etkili olması
nedeniyle, örgütlerin sayısı ve türleri de insan ihtiyaçlarına uygun olarak artmış
ve önemli boyutlara ulaşmıştır. Devletten aileye, kâr amaçlı işletmelerden
vakıflara, üretim sektöründen hizmet sektörüne değin küçük ya da büyük kâr
amaçlı ya da kâr amaçsız bir takım örgütler oluşmuştur. Organizasyonlar
(örgütler), kendilerini oluşturan bireylerin ötesinde bir tüzel kişiliğe ve çeşitli
özelliklere sahiptir. Organizasyonun bu özellikleri, bireylerin iletişim
davranışlarını ve ilişkilerini etkiler (MEB, 2012).
3.2.Örgüt Kültürü Kavramı
Örgüt kültürü kavramını açıklamadan önce, kültür kavramı üzerinde
durmakta fayda vardır. Kültür kelimesi, Latincede,"toprağı işleme" anlamına
gelen, "cultura" kelimesinden gelmektedir. Cultura ise inşa etmek, işlemek,
süslemek, bakmak anlamlarına gelen, "Colere" kelimesinden türetilmiştir (tr.
wikipedia. org). Kültür, toplumun hemen hemen bütün üyeleri tarafından
paylaşılan, bir önceki neslin üyelerinden bir sonraki neslin üyelerine aktarılan
ve ahlâk, hukuk, örf ve adetler gibi davranışları, bireysel ve sosyal etkinlikleri
şekillendiren ve kurumsallaştıran oldukça önemli bir olgudur (İrmiş, 1995).
Kültür kavramı, en geniş anlamıyla insanoğlunun doğada değişim yaratarak
ortaya çıkardığı, her türlü fiziksel ve düşünsel birikimi içerir. Bu yönüyle insanın
gündelik deneyiminde ortaya koyduğu her tür somut ve soyut tecrübe kültür
kavramı içinde değerlendirilebilir (Aktan, 2009).
Örgüt kültürü, organizasyon içinde neyin önemli olduğu ve bazı şeylerin
nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir anlayış sergilemektedir. Findlay ve
Estabrooks (2006). Edger Schein örgüt kültürünü,"bir grubun dışa uyum
sağlama ve iç bütünleşme (external adaption and internal integration)
sorunlarını çözmek için oluşturduğu ve geliştirdiği belirli düzendeki temel
13
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varsayımlar" olarak tanımlamıştır. Wallach (1983), örgütsel kültür indeksi
vasıtasıyla kültüre nitelik kazandırma temeline dayanarak bir tipoloji
geliştirmiştir. Bürokratik, yenilikçi ve destekleyici kültür şeklinde üç boyut ele
alınmıştır. Bürokratik kültürde güç ve kontrol, sorumluluk ve otorite açıkça
belirlenmekte ve yüksek derecede sistemleştirme ve formalite etrafında
şekillenmektedir. Yenilikçi kültürler ise değişim, girişimcilik, heyecan ve
dinamizm gibi değerleri yansıtmaktadır. Bunlara ilaveten, destekleyici
kültürlerde geniş bir aile ile uyumlu ilişkiler ve insan değerleri odak noktası
olmaktadır. Eskiyörük ve Turan (2012).
Örgüt kültürü, işletme içinde tüm faaliyetlerin yapılış biçimlerini
etkilediği gibi halkla ilişkiler fonksiyonunun şekillenmesinde de etkili
olabilmektedir. Örgüt kültürünün taşıdığı özellikler, halkla ilişkiler
uygulamalarını farklı şekillerde etkilemekte ve desteklemektedir. Halkla
ilişkiler, kültürel öğelerin çalışanlara iletilmesinde ve kültürün
benimsetilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında örgüt
kültürü ve halkla ilişkiler örgütsel bir performansın asıl göstergeleridir. Halkla
ilişkiler örgüt içindeki üyeler arasındaki paylaşılmış değer, anlam ve inançların
benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Literatürde örgüt kültürü olgusu
genellikle çok boyutlu bir kavram olarak tanımlanmıştır. Örgüt kültürüne ilişkin
tanımlamalar, değerler, varsayımlar ve inançlar gibi kültüre devamlı katkıda
bulunan birçok öğe ile birlikte yapılmaktadır. Bu doğrultuda örgüt kültürü,
örgüt içinde neyin yapılması gerektiği ve nelerin değerli olduğu konusundaki
duyguyu bireye sağlayan, örgütü koruyan ve güçlendiren, çalışan grubunun da
birlikteliğini sağlayan belirli kuralları olan bir bağlayıcı olarak düşünülebilir. Bir
diğer tanımlamada ise; örgüt kültürü, takım değerlerden oluşmuş bu değerlerin
olduğu gibi kabul edildiği ve örgüt içinde çalışanlar tarafından ortaya atılmış bir
kavram olarak tanımlanmaktadır. Sezgin ve Bulut (2013).
Scott (2006) ise örgüt kültürünü, örgütün üyelerinin tutum ve
davranışlarını şekillendiren ve onlara rehberlik eden bir kontrol ve duygu
oluşturma mekanizması olarak tanımlamaktadır. Örgüt kültürü pek çok yolla
oluşturulabilir. Ancak, genel olarak şu aşamaları içermektedir (Doğan, 1997).
Birinci aşamada, tek bir kişi, yani örgütün veya organizasyonun kurucusu,
yeni bir girişim fikrine sahip olur. İkinci aşamada, örgütün kurucusu bir ya da
daha çok anahtar kişiyi örgüte getirir ve görüşlerini bu grupla paylaşır. Bu
getiren kişiler, işletme kurucusunun bakış açısını taşırlar. Tüm grup elemanları
böyle bir fikrin doğru, iyi ve değerli olduğuna, biraz risk taşıdığına, zaman, para
14

İnsan İlişkileri Kuramları

ve enerji harcamaya değeceği inancındadırlar. Üçüncü aşamada, kurucunun
oluşturduğu bu grup, örgüt için bina, yer, fon vb. çalışır. Bir sonraki aşamada ise,
çok kişi örgüte dahil edilir ve genel örgüt kültürü hikayesi inşa edilmeye
başlanmış olur. Örgüt kültürüne ilişkin özellikler ise şu şekildedir (Tevrüz,
1996).
İşletme kültürü, bütüncül bir özellik taşır. Dolayısıyla kültürün kendisi,
kültürü oluşturan parçaların toplamından farklı bir özelliğe sahiptir. Kültür,
işletmenin o güne kadar ki birikimlerini içeren tarihi bir perspektifi yansıtır. Bu
şekillenme, o işletmeyi oluşturan insanlar arasında uzun bir etkileşim ve
sosyalleşme süreci gerektirir. Bu etkileşimin ürünü olan kültürel değişkenler
(değer, inanç, tavır, sembol vb.) insanların algı çerçevelerini oluşturur. Kültür,
işletmenin yapısal özellikleri ile ilgili kavramlarla değil sadece, antropolojik
kavramlarla açıklanabilir. Kültürün değiştirilmesi zor ve uzun vadelidir.
Bütünde değil bazı değişkenlerde de (normlar, semboller, anlamlar, değerler)
değişim gerçekleşebilir. İnsan davranışlarının ifade boyutuyla ilgili sembolik
birikimler içerir. Dolayısıyla, kültür içerisinde, örgüt içinde söylenilen, yapılan,
üretilen ve görünenlerin arasındaki sembolik anlamlar önem taşır.
Kültür değişkenleri duygu yüklüdür. Kültür, duyguların sosyal açıdan
kabul görecek kanallara aktarılmasının bir yoludur. Kültürel öğelerin
oluşumunda, insanlar arası duygu paylaşımı önemli rol oynar. Kültürün
çekirdeğini, işletmede çalışanların zihinlerinde oluşturdukları dış dünya ile ilgili
deneyimlerine düzen, anlamlılık getiren ve doğruluğu sorgulanmadan kabul
edilen bilinç dışı düzeydeki varsayımları oluşturur.
3.3.Örgüt Kuramları
Örgüt kuramlarındaki gelişmeler, örgütsel iletişimi yakından etkilemiştir.
Bu etkileşim, dikkatle incelendiğinde belirgin bir biçimde görülmektedir.
Etkileşim, ister fark edilsin isterse fark edilmesin, halkla ilişkiler anlayış ve
uygulamalarının geçirdiği evreler, örgüt kuramlarının gelişim evreleriyle aynı
olmuştur denilebilir (Çetin, 2003). Örgüt kuramları, örgütsel işleyiş ve iletişim
açısından oldukça önemlidir. Çünkü örgütler, söz konusu bu kuramlar
doğrultusunda yapılanmalarını tamamlamışlardır. Örgüt kuramları, iletişim
algısıyla ele alınmıştır. Yani örgütsel iletişimin temel felsefesini oluşturan örgüt
ve örgüt içi çalışanlar bağlamında söz konusu kuramlar irdelenmeye
çalışılmıştır. Tarihsel süreç de dikkate alındığında örgüt kuramlarını üç temel
grupta incelemek mümkündür. Bunlar;
a. Klasik Örgüt Kuramları,
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b. İnsan İlişkileri Kuramı,
c. Modern Örgüt Kuramları.
ÖRGÜT KURAMLARI

1.Klasik Kuram
a. Frederic Winslow
Taylor
b. Max Weber
c. Henri Fayol

2.İnsan İlişkileri
Kuramı
a. Elton Mayo
b. Douglas McGregor
c. Rensis Likert

3.Modern Örgüt
Kuramları
a. Herbert Simon
b. Joan Woodward
c. Daniel Katz,Robert
Kahn
d. James E. Grunig,
T. Hunt

Şekil 1: Örgüt Kuramları
Tarihsel olarak bakıldığında halkla ilişkiler ve örgütsel iletişimin
gelişmesinde klasik ve insan ilişkileri kuramlarının az da olsa etkisinin olduğu
varsayılmaktadır. Ancak, modern örgüt kuramlarının ise halkla ilişkiler ve
örgütsel iletişimin sosyal yaşamda kabul görmelerinde etkisinin küçümseyecek
oranda fazla olduğu söylenebilir.
oysa toplumsal yönüde olmalıdır.
3.3.1. İnsan İlişkileri Kuramları
1900’lı yılların başlarında kendini göstermeye başlayan klasik kuram,
1929 yılında yaşanan ekonomik buhran nedeniyle, sorgulanmaya başlanmış ve
temel ilke olarak insanı merkeze yerleştiren davranışçı kuram olarak da
adlandırılan insan ilişkileri kuramı benimsenmeye başlanmıştır. Çünkü klasik
kuram, insan öğesini ikinci plana alarak, sadece üretim amacı olarak maddeyi
ilk plana almıştır. Bu düşünce, artık geçerliliğini yitirmiştir. Kreps (1989), insan
ilişkileri kuramının, örgüt üyelerinin tatminini artırmak ve örgüt çalışanlarının
en yüksek performanslarına ve potansiyellerine ulaşabilecekleri stratejileri
önererek, örgüt içerisinde sosyal ve kişisel ilişkilerin önemini vurgulamıştır.
İnsan ilişkileri kuramcıları arasında Elton Mayo, Douglas McGregor ve
Rensis Likert sırasıyla ele alınacaktır.
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3.3.1.1. Elton Mayo’nun Hawthorne araştırmaları
Elton Mayo (1880-1949) başkanlığında yürütülen Hawthorne deneyleri
çalışmayı yürüten diğer iki kişi Roethlisberger ve Dickson tarafından
Management and the Worker (1939) adlı kitapla yayınlanınca, Taylorist yönetim anlayışının ortaya koyduğu bilimsel yönetimin en ciddi eleştirisi de ortaya
konmuş oldu (Yağmurlu, 2004). Aslında Taylor’un Bethlehem Steel fabrikasında
yaptığı çalışma ile amaç ve yöntem açısından benzeşen Hawthorne deneyleri
sonuçları açısından klasik kuramın geçerliliğinin sorgulanmasına ve insan
ilişkileri okulunun temellerinin atılmasına neden olmuştur (Kreps, 1989).
Deneyler 1924-1933 tarihleri arasında Cicero, İllinois’deki Western Electric
Hawthorne Fabrikası’nda yürütülmüştür. Hawthorne deneyleri temelde
üretimi, en üst noktaya çıkarmak böylece örgütsel etkinliği artırmak amacıyla
başlatılmıştır (Miller, 1999). Hawthorne fabrikası yönetimi, çalışanlar arasında
ciddi bir iş doyumu eksikliği olduğunu ortaya koymuş ve bunun üstesinden
gelip üretimi arttırmak için yaptıkları girişimler olumsuz sonuçlanmıştır. Mayo
ve arkadaşları bu durumu düzeltmek amacıyla fiziki koşullardaki değişikliklerin
üretim artışına etkisi üzerine bir dizi çalışma başlatmıştır (Shockley- Zalabak,
1999).
Elton Mayo’nun çalışmalarını şu şekilde sıralamak mümkündür;
a. Aydınlatma Deneyleri: Bu çalışmanın temel amacı, aydınlatmanın,
üretim yapmakta olan örgüt çalışanları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını
saptamaktır. Bu amaçla iki grup örgüt çalışanı seçilmiştir. Birinci grubun
çalıştığı ortama ışık sabit tutularak verilmiş, ikinci örgüt çalışanlarının grubuna
ise ışık sistemli olarak artırılarak ve azaltılarak verilerek, örgüt çalışanlarının
üretimdeki performansları gözlemlenmiştir. Araştırma sonunda her iki örgüt
çalışanlarının üretimlerinde bir fark görülmemiştir. Bu araştırma sonucunda,
aydınlatmanın örgütlerde üretim ve verimlilik performanslarında bir etkisi
olmadığı sonucuna varılmıştır.
b. Röle Montaj Odası Deneyi: Bu çalışma, beş kadından oluşan telefon
rölelerinin montajını yapan bir grup üzerinde çalışılmıştır. Isı, nem, çalışma
saatleri, dinlenme araları gibi koşullar değiştirilmiş ve sonuçlan ayrıntılı olarak
tutulmuştur. Beş yıl süren bu deney boyunca üretim her tür koşulda yükselmeye
devam etmiştir. Bu sonuca Hawthorne etkisi denilmiştir.
c. Mülakat Programı: Elton Mayo, bu program çerçevesinde örgüt
çalışanları ile uzun süre mülakatlar yapmıştır. Bu araştırmanın amacı, çalışma
koşullarının üretime etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır.
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Roethlisberger (1959) bu amacı şöyle açıklamıştır. "Deneyi yapanların bilmek
istedikleri artık, kişinin nasıl hissettiği, içsel düşünceleri, yansıtma ve
endişelerinin ne olduğu ve iş çevresi ile ilgili neyi sevip neyi sevmediğiydi".
Araştırmanın sonuçları son derece çarpıcıydı, sonuç olarak araştırmacıların
zihnindeki insan portresi ekonomik insan portresiydi, yani kendi çıkarlarını
gerçekleştirmek için uğraşan ve temel olarak maddi özendiricilere karşı duyarlı,
mantıklı bir insan. Oysa, sonuçlar bunun tam tersini gösteriyordu,
karşılarındaki bireyler, duygularıyla davranıyor ve ekonomik insanın
mantığıyla hareket etmiyorlardı.
d. Seri Bağlama Gözlem Odası Deneyi: Çalışma, 3 farklı iş grubundan 14
çalışan üzerinde yapılmıştır. Çalışanların davranışlarındaki toplumsal etkiyi
ölçme amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda şu sonuçlar görülmüştür; grup
normları bir üretim düzeyini üyelerine empoze etmektedir, böylece yavaş iş
görenlerin üretimi yükselmekte bununla beraber hızlı iş görenlerin üretimi ise
düşmektedir (Yağmurlu, 2004).
Elton Mayo’nun Hawthorne araştırmaları, örgüt kuramları açısından
oldukça dikkate değer sonuçlar vermesi bakımından önemlidir. Hawthorne
araştırmalarında şu sonuçlar elde edilmiştir;
a. Kişilerarası iletişim, bireylerin örgüt içerisindeki davranışlarının
belirlenmesinde oldukça önemi bir rol oynamaktadır. İletişimin üretim
faaliyetlerindeki etkisi, ışık ve telefon role montaj odası deneylerinde
görülmüştür.
b. Yapılan mülakatlarda, aşağıdan yukarıya iletişimin sağlıklı bir şekilde
gerçekleşmesi, geribildirim sağlayarak iş doyumu ve verimlilik üzerinde olumlu
etki yaptığı sonucuna varılmıştır.
c. Seri bağlama gözlem odası deneyinde doğal iletişimin ortaya çıkardığı
grup normları üretimin düzeyini belirlemiştir. Bu klasik kuramın öngördüğü
biçimsel iletişim kanallarından başka bir şeydir, ilk kez Hawthorne
araştırmalarında ortaya konulmuştur (Kreps, 1989).
3.3.1.2. Douglas McGregor’un X-Y kuramı
McGregor (1906-1964) The Human Side of Enterprise adlı eserinde X
Kuramı ve Y Kuramı kavramsallaştırmasıyla klasik kuramın ve insan ilişkileri
kuramının insana bakışlarını ortaya koymuştur.
McGregor (1960), X ve Y kuramlarının özelliklerini şu şekilde
açıklamıştır;
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X Kuramı (Klasik Kuram)
1. Ortalama insanın doğasında iş sevmezlik vardır ve mümkün olduğu kadar işten kaçar.
2. Bu iş sevmezlik doğası dolayısıyla çoğu insanın örgütsel amaçlara
ulaşılması için yeterli çabayı göstermesi için zorlanması, denetlenmesi,
yönlendirilmesi ve cezalandırmayla tehdit edilmesi gerekir.
3. İnsan yönlendirilmeyi, sorumluluktan kaçmayı tercih eder, oldukça az
hırsı vardır ve her şeyden çok güvenlik ister.
Y Kuramı (Demokratik Katılımlı Yönetim Kuralı)
1. İşte düşünsel ve bedensel enerjinin harcanması oyun veya dinlenme
kadar doğaldır.
2. Örgütsel amaçlara yönelik çabanın sağlanmasında tek yol dış denetim
ve ceza tehdidi değildir. İnsan inandığı amaçlar uğruna kişisel yönlendirme ve
denetim yapabilir.
3. Amaçlara bağlılık ulaşılmalarıyla elde edilen ödüllerle ilgili bir işlevdir.
4. Ortalama insan uygun koşullarda sorumluluğu sadece kabul etmez aynı
zamanda arar.
5. Örgütsel sorunların çözümlenmesinde göreli olarak yüksek hayal gücü
yetenek ve yaratıcılık kullanma kapasitesi, nüfusta sınırlı değil geniş olarak
dağılmıştır.
6. Modern endüstriyel yaşamda ortalama insanın entelektüel kapasitesi,
sadece kısmi olarak kullanılmaktadır.
3.3.1.3. Rensis Likert’in katılımcı yönetim kuramı
Rensis Likert (1903-1981) katılımcı yönetim anlayışıyla insan ilişkileri
okuluna katkı yapmıştır. Yüksek ve düşük üretime sahip iş gruplan üzerine
yapmış olduğu karşılaştırmalar sonucu katılımcı yönetim kuramını
geliştirmiştir. Çalışanların örgütsel karar alma mekanizmalarına katılması
gerektiğini söyleyen Likert, bunun sağlanabilmesi için yönetim ve çalışanlar
arasında iletişimin desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Likert, yöneticiler üzerine yapmış olduğu araştırması sonucunda 4 tür
yönetim sistemi olduğunu söylemiştir.
a. Sömürücü Otoriter Yönetim Sistemi: McGregor’un X Kuramı
varsayımlarına benzemektedir. Bu sistem, yöneticileri çalışanlara sorun çözme
için sınırlı imkan verirken, iş üzerinde sıkı bir kontrol uygulamaktadırlar. Bu tür
yönetim, iletişime pek az yer vermektedir. Çalışanlar, korku ve ceza ile
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güdülenmektedirler. Bu yönetim anlayışında, örgütsel karar almada çalışanlara
katılma hakkı tanınmamaktadır.
b. Yardımsever Otoriter Sistem: Yönetimde hâlâ hiyerarşik bir yönetsel
kontrol mekanizmasıyla çalışan bir yönetim sistemini içermektedir. Ancak,
burada çalışanlara bir miktar güven duyulmaktadır. Örgütsel amaçların
saptanması üst yönetimce yapılmakla birlikte bazı konularda alt yönetim
kademelerinden de görüş alınmaktadır. Bu sistemde, iletişim daha fazladır.
c. Danışmacı Yönetim Sistemi: Yönetim çalışanlardan gelen her türlü
girdiye açıktır. Önemli kararlar üst yönetimde alınmakla birlikte, çalışanların
katılımı oldukça yüksektir. İletişim çift yönlü olarak hem aşağıdan yukarıya hem
de yukarıdan aşağıya işlemektedir.
d. Katılımcı Yönetim Sistemi: Likert’in en iyi örnek olarak ortaya
koyduğu yönetim tarzını göstermektedir. Örgütte alınan kararlarla ilgili
yönetim ve çalışanlar arasında tam bir güven bulunmaktadır. McGregor’un Y
Kuramında en iyi örnek olarak gösterdiği yönetim modeline benzemektedir.
Bu sistemde her çalışma grubunun üyesinin birden fazla grubun üyesi olması
sayesinde diğer gruplara bağlandığı bir kesişen grup yapısıyla çalışması
önemlidir. Kesişen grup üyeleri bağlantı çivisi (linking pins) olarak tanımlanır.
İletişim, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve bunlara ek olarak yatay olarak
da işlemektedir yani her yöne doğru bir iletişim bulunmaktadır (Kreps, 1989).
İnsan ilişkileri kuramı geleneksel örgüt yaklaşımının ilkeleri üzerine
kurulmakla birlikte makine yerine insanı ön plana alarak örgüt çalışmalarına
yeni bir boyut getirmiştir. Etkili iletişim, insan ilişkileri kuramının temelini
oluşturmaktadır. Likert (1961), iletişimin örgütlerin işleyişi açısından oldukça
önemli olduğunu vurgular. Yöneticilerin çalışanlara güvenmeleri ve çalışanların
da işle ilgili görüşlerini yöneticileriyle tartışmaları insan ilişkileri yaklaşımıyla
ilk kez öngörülmüştür. İnsan ilişkileri kuramında iletişimin yönü, yukarıdan
aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay olarak vurgulanmıştır. Çalışanların, örgüt
yönetimine yaptıkları işle ilgili önerilerini, düşüncelerini ilettikleri aşağıdan
yukarıya doğru iletişim son derece önemsenmiştir (Likert, 1961).
İletişimde kullanılan kanalları değerlendirirsek klasik kuram için yazılı
iletişim ne ise insan ilişkileri kuramı için sözlü iletişim odur. Miller (1999)’in de
vurguladığı gibi, sözel olmayan sinyal ve geribildirime izin vermediğinden,
yazılı iletişim, bunların mümkün olduğu yüz yüze iletişime göre daha az sosyal
etkiye sahiptir. Yüz yüze iletişimin hızlı karar alabilme açısından da örgütsel
etkinlik üzerindeki olumlu etkisi açıktır. Sonuç olarak, klasik örgüt kuramları
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sadece biçimsel iletişim üzerinde odaklanırlarken, insan ilişkileri kuramı hem
biçimsel hem de doğal iletişim üzerinde odaklanmaktadırlar.
4. SONUÇ
Elton Mayo’nun Hawthorne araştırmaları, örgüt kuramları açısından
oldukça dikkate değer sonuçlar vermesi bakımından önemlidir. Hawthorne
deneyleri temelde üretimi, en üst noktaya çıkarmak böylece örgütsel etkinliği
artırmak amacıyla başlatılmıştır. Kişilerarası iletişim, bireylerin örgüt
içerisindeki davranışlarının belirlenmesinde oldukça önemi bir rol
oynamaktadır. İletişimin üretim faaliyetlerindeki etkisi, ışık ve telefon role
montaj odası deneylerinde görülmüştür. Yapılan mülakatlarda, aşağıdan
yukarıya iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, geribildirim sağlayarak iş
doyumu ve verimlilik üzerinde olumlu etki yaptığı sonucuna varılmıştır. Seri
bağlama gözlem odası deneyinde doğal iletişimin ortaya çıkardığı grup normları
üretimin düzeyini belirlemiştir. Bu klasik kuramın öngördüğü biçimsel iletişim
kanallarından başka bir şeydir, ilk kez Hawthorne araştırmalarında ortaya
konulmuştur. McGregor’a göre insanın doğasında iş sevmezlik ve isteksizlik
vardır. Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu iş görenlerin iş verenler tarafından
sıkı denetimi ve sözlü komut ve emirler ile disiplinize edilmesidir. Bu
McGregor’un klasik kuram adını verdiği x kuramıdır. McGregor, geliştirmiş
olduğu demokratik katılımlı yönetim kuralı olarak; Y kuramında ise iş
görenlerin zorla değilde kendi istek ve arzuları ile motivasyonlarını
artırılabileceğine işaret eder. Çalışanların örgütsel karar alma mekanizmalarına
katılması gerektiğini söyleyen Likert ise, bunun sağlanabilmesi için yönetim ve
çalışanlar arasında iletişimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak
demokratik katılımcı yönetim kuralını geliştirme yönünde önemli bir katkısı
olmuştur. Çalışma sonucunda klasik kuramlar açısından ele alındığında örgütün
(kurum) sistematik ve stratejik bir organizasyon olarak formel (resmi) faaliyet
içerisinde varlığından söz edilebileceği sonucuna varılmıştır. Yine bir örgüt
(kurum) içerisinde belirlenmiş disiplinize edilmiş kuralların gerek işleyiş ve
gerek ise iş görenler açısından oldukça önemli olduğu görülmüştür. Bir örgüt
içerisinde yöneticiler ile iş görenler arasında uyumlu çalışmanın en önemli
hususlardan biri olduğu, yöneticiler ile çalışanlar arasında sözlü iletişim yazılı
iletişime göre daha belirleyici ve etkili olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan,
örgütlerin (kurumlar) gerek gerçek ve gerek ise tüzel kişilikler açısından olmaz
ise olmaz bir kamu hizmeti aracı oldukları yönüyle bireylerin yaşamlarında
oldukça önemli oldukları sonucuna varılmıştır.
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ÖZET: Ötekileştirici söylemler arasında konumlandırılabilecek olan Oryantalizm
ve Oksidentalizm, sadece erkek hükümran öznenin ileri sürdüğü homojen söylemlerden
ibaret değildir. Özellikle cinsiyet ve ırk konularında muhtelif çelişki ve çatışmalarla örülü
bu söylemlerin gücü, işleyişi ve sürekliliği bağlamında “özne olarak kadın”ın rolü de büyük
olmuştur. Erkek hükümran öznenin ötekileştirici söylemlere hizmet eden eserlerine
nazaran elbette kadın hükümran öznenin eserleri daha az sayıdadır ancak bu niceliksel
farka rağmen kadınların kaleme aldıkları kimi eserlerin de, bahsi geçen söylemleri
derinden etkilediğini söylemek mümkündür. Çalışmada, iki farklı kadın yazarın
mektupları bu bağlamda analiz edilecektir. Lady Mary Montagu’nün (1689-1762) kaleme
aldığı Turkish Embassy Letters (Türkiye Mektupları 1717-1718) ile Zeynep Hanım’ın
(1884-1923) 20. yüzyılın başlarında yazdığı A Turkish Woman’s European Impressions
(Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını) adlı kitaplar, içerik ve söylem özelliklerine göre
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Lady Mary Montagu, Zeynep Hanım, Oryantalizm,
Oksidentalizm, Gezi Yazısı, Mektup.
The Letters of Lady Mary Montagu and Zeynep Hanım
in the Context of Orientalism-Occidentalism
ABSTRACT: Orientalism and Occidentalism, which can be positioned among the
discourses of othering, are not only homogenous discourses created by the male dominant
subject. The role of "woman as subject" in the context of the power, functioning and
continuity of these discourses, which involve miscellaneous contradictions and conflicts
particularly based on gender and race, has also been great. Of course, the works of the
female dominant subject are fewer than the works of the male dominant subject within
the frame of discourses of othering. However, in spite of this quantitative difference, it is
possible to say that some of the works written by women has profoundly influenced the
discourses of othering. In the study, the letters of two different female writers will be
analyzed in this context. The books which are Turkish Embassy Letters written by Lady
Mary Montagu (1689-1762) in 1717-1718 and A Turkish Woman’s European Impressions
written by Zeynep Hanım (1884-1923) in the beginnings of 20th century will be
scrutinized according to their content and discourse features.
Keywords: Lady Mary Montagu, Zeynep Hanım, Orientalism, Occidentalism,
Travel Writing, Letter.
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Oryantalizm ve Oksidentalizm Üzerine
Edward Said, Oryantalizm1 kavramını genel olarak “Doğu üzerinde
egemenlik kurmak, ona hükmetmek amacıyla inşa edilmiş Batılı bir söylem”2
olarak tanımlar. Buna göre, 18. yüzyılın sonlarından itibaren Batılı sömürgeci
güçler, bir “öteki” kimliği yaratıp onu “Doğu” olarak adlandırdılar. Kendilerini
dünyanın ve medeniyetin merkezinde konumlandıran bu güçler, bir Doğu-Batı
karşıtlığı kurarak kendi hükümran kimliklerini inşa etmeye başladılar.
Böylelikle “ilkellik, barbarlık, mantıksızlık” gibi olumsuz nitelikler “Doğu”ya
yüklenirken “Batı”, “modern, kültürlü, aklın ve sağduyunun merkezi” olarak inşa
edildi. Bu temsiller günlük yaşamdan politikaya, sosyal bilimlerden güzel
sanatlara hayatın birçok alanında kullanıma sokuldu. Böylelikle Doğu’nun
bilgisi (!) elde tutularak onun üzerinde hâkimiyet kurma isteği âdeta bir
fanteziye dönüştü.
Bir diğer ötekileştirici3 söylem olan Oksidentalizme gelinecek olursa, bu
kavramın uzlaşılmış bir tanımının bulunduğunu söylemek güçtür. Bazıları onu
“nasıl daha iyi modern olunur, Batı'nın değerleri nasıl geliştirilebilir”
sorularının cevabını arayan bir disiplin olarak tanımlarken, bazıları Batı
değerlerine yönelik nefretin bir yansıması olarak görür. Bir başka grup düşünür
ise Batı'nın Oryantalizmle elde ettiği bilgiyi Doğu üzerinde tahakküm kurma ve
sömürü için kullandığı gerçeğinin göz önünde bulundurulması durumunda,
Oksidentalizmin bir nefsi müdafaa ve tahakkümden kurtulma, yani özgürleşme
hareketi olarak düşünülebileceğini belirtir.4 Bu, bir çeşit misilleme hareketi
olarak da düşünülebilir, yani Batı’nın Doğu’ya atfettiklerini bilme ve
cevap/karşılık verme hâli.
Reina Lewis, Gendering Orientalism: Race, Femininity and Representation
(Oryantalizmi Cinsiyetlendirmek: Irk, Kadınlık ve Temsil) adlı kitabında Said’in,
Oryantalizmi sömürgeci-erkek hükümran öznenin ileri sürdüğü homojen bir
söylem olarak tanımlamasına ve dolayısıyla Batılı kadının bu süreçteki rol ve
pozisyonunun görmezden gelinmesine karşı çıkar ve Oryantalizmin birçok
Oryantalizm ve Oksidentalizm kavramları için literatürde sırasıyla Şarkiyatçılık ve Garbiyatçılık
adlandırmaları da kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise tutarlık sağlanması açısından yazı boyunca
ilk kavramlar kullanılacaktır.
2 Edward Said, Orientalism, Vintage Books, New York 1979, p. 3.
3 Kendi kimlik inşasını tamamlamak için en başta bir “öteki”ye ihtiyaç duyan, olumsuzluk ve
acizlikle yüklü tüm nitelikleri, yarattığı “öteki”ye atfederek kendini “hâkim özne” olarak
kurgulamaya çalıştığı için bu söylemler “ötekileştirici/ötekici” olarak adlandırılmıştır.
4 Abdullah Metin, Oksidentalizm: İki Doğu İki Batı, Açılım Kitap, İstanbul 2013, s. 14.
1
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farklı etmeni içinde barındıran daha girift ve heterojen bir yapısının olduğunu
belirtir. Ona göre bazı Batılı kadınlar da yazılı üretim yoluyla Oryantalist
söylemde aktif bir rol oynamışlardır.5 Lewis’in bu “egemen-özne olarak Batılı
kadın” vurgusu ve “bu kadının Oryantalist retoriğin işleyişine etkileri”
hakkındaki düşünceleri özgün ve ufuk açıcıdır. Peki ya Doğulu kadın? “Egemenözne olarak Doğulu kadın”dan ve onun Oksidentalist söyleme etkisinden
bahsetmek mümkün müdür? Çalışma kapsamında bu soruya, II. Abdülhamid
devrinde yaşamış Zeynep Hanım’ın mektupları üzerinden ve Batılı bir gezgin
olan Lady Montagu’nün Türkiye hakkındaki gözlemleriyle karşılaştırmalı olarak
cevap aranacaktır. Lady Montagu ve Zeynep Hanım’ın temel ortak
noktalarından biri, ikisinin de varlıklı ailelerin üyeleri olmalarıdır. Bu
özelliklerinden dolayı ikilinin metinlerindeki “hükümran-öznelik konumu”nun
arayışına girişilebilecektir.
Lady Mary Montagu Oryantalist Söylemin Neresinde?
Çalışmada ilk olarak Lady Montagu’nün kaleme aldığı Türkiye Mektupları
1717-17186 Oryantalizm bağlamında ele alınacaktır. Lady Montagu’nün
Türklerle tanışması, 1716 yılında İngiltere tarafından İstanbul’a elçi olarak
atanan eşi Edward W. Montagu aracılığıyla olmuştur. Lady Montagu’nün, dönem
olarak Lale Devri’nden hemen önce, Sultan III. Ahmed’in tahtta bulunduğu ve
Osmanlı-Avusturya savaşının yaşandığı bir süreçte (1716-1718) Osmanlı
Devleti’nde ikâmet ettiği bilinmektedir.7 Bu dönemde İngiltere’deki
arkadaşlarına İstanbul’daki izlenimlerini en ince ayrıntılarına kadar anlatan
Lady Montagu, Türklerle ilgili ilk mektubunu Alexander Pope’a, 12 Şubat 1717
tarihiyle Belgrad’dan göndermiştir.
En başta ifade etmek gerekir ki “gizem”, “belirsizlik/muğlaklık” ve
“çelişen/çatışan ifadelerin bir aradalığı” gibi hususlar ötekileştirici söylemlerde
ortak olup onların semantik ve hermenötik imkânlarını genişletirler. Dolayısıyla
bu söylemlerle üretilen metinler, birbirinden bağımsız, muhtelif okuma,
anlamlandırma ve yorumlama süreçleriyle karşı karşıyadır. Irvin Cemil Schick,
Reina Lewis, Gendering Orientalism: Race, Femininity and Representation, Routledge, LondonNew York 1996, p. 17.
6 Eser (The Turkish Embassy Letters 1717-1718 or Letters From Turkey), The Complete Letters of
Lady Mary W. Montagu adlı üç ciltlik eserin birinci cildidir.
7 Songül Çolak, “Bir İngiliz Hanımefendisi’nin -Lady Montegu- Gözüyle Osmanlı Kadını”, Mustafa
Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.7, S.13, 2010, s. 388-389.
5
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The Erotic Margin adlı kitabında ötekileştirici söylemlerdeki bu çelişkili
ifadelerin “çok değerlilik, göndergeler çoğulluğu ve böylelikle farklılığın inşası”
bağlamında işlevsel olduğunu belirtir.8 Örneğin Lisa Lowe, Lady Montagu’nün
George Sandy, Jean Dumont, Robert Withers gibi Batılı eril seyyahların
eserlerinde görülen Doğulu kadın hakkındaki standart Oryantalist temsillere
karşı çıkan, onlarla çatışan feminist bir söylem geliştirdiğini söyler. Buna
karşılık Meyda Yeğenoğlu, Lowe’un okumasını eleştirip Lady Montagu’nün
Oryantalizmin monolitik anlatısını sekteye uğratmaktan ziyade Batılı erkek
seyyahlarda görülen “seyretme hazzının çekiciliği”nden kurtulamayarak
maskülen bir rol üstlendiğini, Doğulu kadının özel alanlarına (harem ve hamam)
girip onların “sırlarına” ulaştığını savunmasıyla aslında bu söylemlere katkıda
bulunduğunu ifade eder.9 Buna karşılık Srinivas Aravamudan ise Lady
Montagu’nün yazının performatif doğasından fazlasıyla haberdar olduğunu,
onun daha sınıfsal bir söylem ile aristokratik Türk kadınları üzerinden parçalı
bir kimlik saptamaya gittiğini, bunun da olumlu bir Oryantalist idealin
kurulmasını sağladığını belirtir.10 Görüldüğü üzere metnin barındırdığı muhtelif
muğlak ve müphem ifadeler, birbirinden çok farklı okuma/yorumlama
biçimlerini de beraberinde getirmiştir.
Peki, bütün bu farklı okuma biçimlerinin ötesine gidilerek kategorisel bir
ayrım endişesine düşmeden Lady Montagu’nün metninin Oryantalizmle
kurduğu girift ilişkileri çözümleme bağlamında ne(ler) söylenebilir? Bu
mektupların en dikkat çekici yanlarından biri, Oryantalizmin çizdiği katı ikili
karşıtlıkların/dikotomilerin yapısöküme uğratılarak yeniden sorunsal hâline
getirilmesi, yeniden yorumlanmasıdır. Bu bağlamda Tereza Heffernan, Lady
Montagu’nün Türkiye Mektupları’nın uzun zamandır süregelen Oryantalist
geleneğin çizdiği ikili zıtlıkların gevşekliğine, onların her an ters yüz edilmesinin
mümkün olduğuna işaret ettiğini savunur.11 Mektuplar yakından incelendiğinde
onların yıllardır metinsel düzlemde kurgulanmış Doğu-Batı temsilleri
bağlamında dolaşıma sokulan “peçeli-peçesiz”, “köle-özgür”, “duygusalrasyonel”, “din-akıl”, “gelenek-bilim” gibi ötekileştirici karşıtlıkların işleyişini
Irvin Cemil Schick, The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse, Verso,
London-New York 1999, p. 55.
9 Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler: Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark, Metis
Yayınları, İstanbul 2003, s. 106-124.
10 Tereza Heffernan, “Feminism Against the East/West Divide: Lady Mary’s The Turkish Embassy
Letters”, Eighteenth-Century Studies, V.33, N.2, 2000, p. 202.
11 Age, s. 203-205.
8
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bozan bir yönünün olduğu görülür. Lady Montagu peçenin kölelik, peçesizliğin
özgürlük anlamına geldiğini düşünmenin “kalıp” bir bakış açısı olduğunu ve
özgürlüğün tanımının bu kadar sığ çizgilerle çizilemeyeceğini düşünür. Nitekim
bir arkadaşına yazdığı mektubundaki kimi ifadeler bu hususta önemli bir yer
teşkil eder: “Türk kadınlarının saffetinden bahseden yazarlara hayret ediyorum.
Bunlar bizimkilerden çok daha serbest. […] Tabii ayrıca sokakta hiçbir erkek bir
kadına dokunamıyor ve takip edemiyor. İşte bu maskeli kıyafet sayesindedir ki,
kadınlar hiç yakalanmadan bütün ihtiraslarını tatmin etmekte tamamen serbest
oluyorlar.”12 Lady Montagu, “Doğu-peçe-köle” ve “Batı-peçesiz-hür” gibi
Oryantalist gelenekte yer etmiş algıların altını oyup onları tersine çevirerek
peçeli Doğulu kadının peçesiz Batılı kadından daha özgür olduğunu savunur.
Çünkü Meyda Yeğenoğlu’nun belirttiği üzere, peçeyle “gözlerinden gayri tüm
vücudu Avrupalı bakışa görünmez hâle gelen kadın görünmeden görebilendir.13
Dolayısıyla bu örnekte Batılı Lady Montagu, “bakan özne” konumunu yitirip
“bakılan nesne” konumuna geçmiş ve hâkimiyeti bir an için darbe almıştır.
Ayrıca daha önce Batılı eril seyyahların yazılarında çokça rastlanan Doğulu
kadının peçesini açarak ardındaki “gizem/sır/hakikat”i ortaya çıkarma emeli de
bu metinde tersine çevrilen noktalar arasındadır. Mektupların birindeki hamam
sahnesi bu tersine çevirmeyi örneklemesi açısından dikkat çekicidir:
“Velhasıl bu hamamlar bir nevi Türk kadınlar kahvehanesi. Şehrin bütün
dedikodusu burada anlatılıyor. Kadınlar böylece burada haftada bir kere
eğleniyorlar. […] İçlerinde en seçkin olanı beni yanına oturmam için zorladı.
Soyunmam için ısrar etti, hatta yardım teklif etti. Ben bir müddet çekindim, fakat
bütün diğerleri de aynı şekilde ısrar edince elbisemi çıkardım. Korsemi görünce
eşimin beni oraya hapsettiğini zannedip daha fazla zorlamadılar. Hislerine ve
inceliklerine hayran oldum.”14
Görüldüğü üzere Doğulu kadınlar hamamda, Batılı bir özne olan Lady
Montagu’nün kıyafetlerini soyarak onun “gizem”ine ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Dolayısıyla burada Doğulu kadının peçesini çıkarma eylemi, sembolik düzeyde
tersine çevrilerek Batılı kadının “peçe”sini çıkarmaya dönüşür. Lady
Montagu’nün korsesi, burada Batılı kadının vücuduna erişimin sınırını ifade
eden bir metafor konumundadır. Ayrıca, Oryantalist gelenekteki “öznenin

Lady Mary W. Montagu, Türkiye Mektupları 1717-1718, çev. Aysel Kurutluoğlu, Tercüman,
İstanbul 1970, s. 38.
13 Yeğenoğlu, age, s. 59.
14 Montagu, age, s. 37.
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görünmezliği ve nesnenin görünürlüğüne dayalı olan röntgenci bakış”15ın da
burada yok edildiği görülür. Batılı erkek seyyahların giriş izni olmayan “harem
ve hamam”a girebilen Lady Montagu, hem bakan hem bakılan, hem gören hem
görülen pozisyonlarında olduğundan, özne-nesne karşıtlığı en azından bu
pasajda yok edilmiştir. Yine bu bölümlerin, ötekileştirici söylemlerin ikili
karşıtlıklar aracılığıyla yarattıkları “kültürel ve cinsel fark”ı körükleme
girişiminden uzak olarak kaleme alındığını söylemek mümkündür.
Bununla birlikte Lady Montagu’nün kendinden önceki Batılı erkek
seyyahların giremediği Doğulu kadının “karanlık bölgesi” (dark zone) olarak
tabir edilen harem ve hamama girip bu kadınların hakikatine ulaştığını
savunması ise Oryantalist geleneğe hizmet eden bir unsur olarak göze çarpar.
Yazarın özellikle Sofya’da gittiği hamama dair gözlemlerini anlattığı mektubu
bu bağlamda önemlidir: “Size anlattığım, ömrünüzde göremeyeceğiniz ve hiçbir
seyyahın yazılarında bahsedemeyeceği bir manzaradır. Zira buralara girecek bir
erkek derhal hayatından olacaktır.”16 Lady Montagu, bu satırlar aracılığıyla
kendine geniş bir iktidar alanı yaratmakta ve kendini “hükümran bir özne”
olarak kurgulamaktadır. Batılı eril seyyahların yaptığı gibi “öteki”yi görülebilir,
izlenebilir kılarak otoritesini sağlamlaştırma peşinde olan yazarın bu satırlarla
Oryantalist söylemin hiyerarşik tavrına katkıda bulunduğunu söylemek
mümkündür. Çünkü bu noktalarda metin, gizem ve farklılığın vurgulandığı
egzotik ve ayrıştırıcı bir görünüm kazanır.
Metinde Lady Montagu’nün yazarlık otoritesini güçlendirmeye yönelik
söylemlerin bulunduğu çarpıcı bir pasaj daha vardır. Burada Lady Montagu, ismi
verilmeyen arkadaşlarından birine yazdığı mektupta kendinden önceki Batılı
seyyahlar hakkında ağır ithamlarda bulunarak kendi metinsel iktidarını
kuvvetlendirmeye çalışır:
“Görüyorum ki fikirlerinizi Türkiye hakkında bilgisi gayet az ve itimad
edilemeyecek olan, yazar Dümon’dan almışsınız. Umumiyetle yalan ve saçma
dolu Şark seyahatnamelerini okumak bana garip bir zevk veriyor. Bu yazarlar
herhalde ömürlerinde hiç kadın görmedikleri halde kadınlardan, erkeklerle
görüşmedikleri halde onların ahlâkından bahsedenlerdir. İçlerine bir delikten
dâhi bakmaya cesaret edemedikleri camilerden büyük bir cesaretle
bahsediyorlar.”17
Burada, önceki Batılı eril seyyahların anlattıklarının altını oyan, muhalif
bir söylem görülmektedir. Buna karşın eserdeki bu eleştirel üslubun varlığı, onu
Yeğenoğlu, age, s. 87.
Montagu, age, s. 38.
17 Age, s. 101-102.
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Oryantalist gelenekten tamamen koparmaz çünkü “oryantalist söylemin gücü,
farklı metinlerin birbirlerinden alıntılama yapması sayesinde daha da
sağlamlaşır; ancak bu, basitçe önceki temsillerin onaylanması veya tekrar
edilmesi sayesinde değil, daha önceki temsillerin eleştirilmesi, bozundurulması
yoluyla da gerçekleşebilir.”18 Dolayısıyla Lady Montagu’nün Doğu temsillerinin,
Batılı eril seyyahların temsillerine göre daha olumlu bir karakterde çizilmiş
olması, onları daha az masum kılmaz çünkü -ister olumlu ister olumsuz nitelikte
olsun- bu söylemlerin hepsi, öteki’nin farklılığına işaret edip egemen Batılı
öznenin kimlik inşasına katkıda bulunur. Bu yüzden Lady Montagu’nün bu
muhalif ifadelerinin de Oryantalist söyleme güç kazandıran bir yanının
bulunduğunu söylemek gerekir.
Lady Montagu’nün mektupları bağlamında değinilecek son nokta, yazarın
muhataplara göre değişen üslubudur. Prenses dö Gal, Lady Bristol, Rahip Conti,
Alexander Pope ve diğer muhataplara yazılan mektuplarda söylem, bariz bir
şekilde farklılaşır. Bu anlamda özellikle Lady Montagu’nün Prenses dö Gal ile
Lady Bristol’e yazdığı mektuplardaki üslup farklılığı dikkat çekicidir. Lady
Montagu, prensese yazdığı mektubunda, “Bu memleket ne kadar güzel olursa
olsun, buzları ve karlarıyla İngiltere’ye hiçbir zaman tercih edilmez. Zira
İngiltere, saadetini milletinin hürriyetinde arayan ve efendiden ziyade baba
olarak görülmek isteyen bir krallık tarafından idare ediliyor”19 derken Lady
Bristol’e yazdığı mektubunda “Türk değilim, ama talihsiz cariyelere gösterilen
iyi muameleyi de takdir ederim. […] Kendilerine kefaret parası verilmiyor ama
onların elbiselerine yaptıkları masraf, bizim hizmetçilerimize verdiğimiz
paradan fazla. Zannederim burada, erkeklerin kadınları kötü niyet ile satın
aldıklarını söyleyerek itiraz edersiniz. Fakat büyük Hristiyan şehirlerinde
bundan daha az alçakça bir niyetle mi satın alıyorlar?”20 diye sorar. Lady
Montagu, prensese yazdığı mektubunda, İngiltere’nin gerek coğrafi gerek
yönetim anlayışı açısından Türkiye’ye üstünlüğünden bahsederken Lady
Bristol’a yazdığı mektubunda İngiltere’ye övgüler, yergilere dönüşür. İkinci
mektupta Lady Montagu, İngiltere’dekiler de dâhil olmak üzere büyük Hristiyan
şehirlerinde aslında her şeyin dört dörtlük olmadığını belirtip erkek egemen
sistemin kadına yönelik aşağılayıcı tutumunu eleştirir. Bu bilgilerden hareketle
Lady Montagu’nün Türkiye Mektupları’nın, yukarıda bahsi geçen kimi
Yeğenoğlu, age, s. 109.
Montagu, age, s. 32-33.
20 Age, s. 128.
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noktalarda Oryantalist geleneğe eklemlenmekle birlikte, gerek bu geleneğin
yarattığı bazı ikili karşıtlıkları yapısöküme uğratarak onları tersine çevirme
girişimi gerekse de öz eleştiri yüklü pasajları itibarıyla ondan ayrıldığını
söylemek mümkündür.
Zeynep Hanım’ın Oksidentalist Söylemle İlişkisi
Ötekileştirici söylemler bağlamında incelenecek ikinci metin, Özgürlük
Peşinde Bir Osmanlı Kadını adlı kitaptır. 1913 yılında basılan ve orijinal ismi A
Turkish Woman’s European Impressions21 olan kitap, ancak 2001 yılında Nuray
Fincancıoğlu tarafından Türkçeye çevrilerek basılmıştır. Buket Uzuner’in
bildirdiği üzere, Fransız yazar Pierre Loti’nin, yayınlandığı yıllarda Avrupa’da
büyük ilgi gören Les Désenchantées (Bezgin Kadınlar) romanında anlatılan iki
kadın karakterden biri olan Zeynep Hanım (gerçek adı Zennur Nuri), (diğeri kız
kardeşi Melek; gerçek adıyla Nuriye Hanım) Galatasaray Lisesi mezunu ve
Fransa’da ziraat mühendisliği eğitimi almış Dış İşleri Bakanlığı (Hariciye
Nezareti) genel sekreteri Nuri Bey’in kızıdır. Zeynep Hanım, dönemin seçkin
Osmanlı ailelerinin kızları gibi iyi eğitim almış olup bildiği İngilizce, Fransızca,
Arapça, Farsça gibi birçok yabancı dilin yanı sıra piyano ve ud çalabilen çok
yönlü bir karakterdir.22 Zeynep Hanım’ın Fransa-Fontainebleau’da tanıştığı
İskoç gazeteci Grace Ellison, Pierre Loti’nin bahsi geçen romanının
kahramanlarından biri olarak Avrupa’da ün kazanmış ve “Batı’nın Oryantalist
beklentileriyle ‘haremden kaçan kadın’ kabul edilen Zeynep’i oralarda daha iyi
tanıtmak için ondan Avrupa izlenimlerini kendisine yazmasını ister.”23 Zeynep
Hanım, bu isteği kırmayarak ona Batı hakkındaki gözlemlerini içeren mektuplar
yazmaya başlar ve ortaya bir gezi yazısı kitabı çıkar. Biri hariç eserdeki tüm
mektuplar Zeynep Hanım’a aittir. Bu tek mektubun sahibi ise Zeynep Hanım’a
Avrupa seyahati esnasında belirli bir süre eşlik eden kardeşi Melek Hanım’dır.
Mektuplar genel olarak Zeynep Hanım’ın 1906 ile 1912 yılları arasında
Fransa’dan İsviçre’ye, İspanya’dan İtalya ve İngiltere’ye kadar olan Avrupa
macerasında edindiği izlenimleri anlatır.

Kitap, 2016 yılında orijinal ismiyle uyumlu olacak şekilde Bir Türk Kadınının Avrupa İzlenimleri
adıyla yeniden basılmıştır. Uzuner, kitaba yazdığı önsözde Zeynep Hanım hakkında daha ayrıntılı
bilgi edinmek isteyenlere şu kitapları önerir: Reina Lewis, Oryantalizmi Yeniden Düşünmek, Kapı
Yayınları ve Alain Quella-Villéger, Haremden Kaçanlar (İstanbul’da Bir Devlet Meselesi ve
Feminizm), YKY.
22 Buket Uzuner, “İlk ‘Tek Gezgin Türk Kadını’ Zeynep Hanım’ı Takdimimdir!”, Bir Türk Kadınının
Avrupa İzlenimleri, Everest Yayınları, İstanbul 2006, s. 11.
23 Age, s. 14, 15.
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Zeynep Hanım, II. Abdülhamid rejiminin uygulamalarından rahatsızlık
duyup özgürlük gayesiyle ülkesini terk ederek Avrupa’ya doğru yola çıkmıştır.
Hürriyet fikriyle Avrupa’yı özdeşleştiren Zeynep Hanım, orayı bir kurtuluş
kapısı olarak görmektedir. Onun Osmanlı/ev ile Avrupa/öteki arasında kurduğu
temel karşıtlık, “kafes” metaforuyla karşılanmış olan özgürlük-kölelik zıtlığına
dayanır. Bu metaforu, onun Ekim 1906 tarihli mektubunda görmek
mümkündür: “Sana Fransa’dan ilk izlenimlerimi vermemi istedin, ama ben
Fransa izlenimlerimden çok özgürlük izlenimlerimi yazacağım. Sana, kafesi ya
da demir parmaklıkları olmayan, ardına kadar açık bir pencere önünde ilk kez
durduğum zaman duyduğum o sonsuz mutluluğu anlatmaya çalışacağım.”24
Görüldüğü üzere Zeynep Hanım, Avrupa’yı “güneş/aydınlık/özgürlük”,
Osmanlı’yı da “kafes/karanlık/kölelik” şeklinde betimlenebilecek katı çizgilerle
resmetmiştir. Ancak “gözleyen özne” konumundaki Zeynep Hanım’ın Avrupa
hakkındaki izlenim ve görüşleri, yaşadığı hayal kırıklıkları neticesinde gün
geçtikçe değişmeye başlar. Bu düş kırıklığının ifadesi, “Batılı yüzlerde bir kişilik
yansıması bulmaya çalıştım; ama buna o kadar az örnek gördüm ki, adlarını
yazsam bu sayfayı doldurmaz. Burada, Londra’da da aynı düş kırıklığını
yaşadım. Bu insanlar yaşamla tüm ilgilerini gerçekten yitirmişler mi?”25 satırları
ile ve özellikle romanın sonundaki “Türkiye’den désenchantée [düş kırıklığına
uğramış] ayrıldım, Avrupa’yı désenchantée bırakıyorum. Benim rolüm
ömrümün sonuna kadar bu mu olacak?”26 cümlesinde görülür. Olcay Akyıldız’ın
belirttiği üzere bu hayal kırıklığı, beklentilerin hayalî ve metinsel oluşundan
kaynaklanmaktadır ve bu beklentiyi yıllarca yaşamış olan kişi, arzu nesnesi ya
da arzusunun hedefi olan şehre kavuştuğunda ciddi buhranlara yol açan bir
hayal kırıklığı yaşamaktadır.27
Bunun yanı sıra, Avrupa’da kadınların erkeklerden işaret gelmeden sigara
içemediğini gören Zeynep Hanım, Avrupa’daki özgürlük anlayışı ile ilgili
düşüncelerini sorgulamayı hızlandırır. Bu sorgulamalar, yazarın Avrupa
macerasının başında kalın çizgilerle ifade ettiği “özgürlük-kölelik”
eşleştirmesinden vazgeçtiğini göstermesi açısından önemlidir çünkü “Zeynep

Zeynep Hanım, Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını, çev. Nuray Fincancıoğlu, Büke Yayınları,
İstanbul 2001, s. 33.
25 Age, s. 145.
26 Age, s. 193.
27 Olcay Akyıldız, “Yerleşik Algıları Kırmak Her Zaman Gerekli”, K 24: Akademi Söyleşileri IV.
http://t24.com.tr/k24/yazi/olcay-akyildiz,1506 (Son erişim tarihi 1.03.2018).
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Hanım, körü körüne bir Batı hayranı değil, özgürlük ve adalet arayışında bir
öncü kadındır.”28
Metindeki Oksidentalizm bağlamında düşünülebilecek bir diğer nokta,
Zeynep Hanım’ın kendi yaşadığı topraklar hakkında yazılmış Oryantalist
metinlerin “yanlışlarını düzeltme” ya da “eksiklerini tamamlama” girişimidir.
Buna göre Zeynep Hanım’ın “Türkiye üzerine yazılmış her on kitaptan
dokuzunun yakılmasını ne kadar da isterdim!”29 ifadesi ile Lady Mary
Montagu’nün Türkiye Mektupları kitabına gönderme yaptığı aşağıdaki sahne
dikkat çekicidir:
“Lady Mary’nin kitabına göre çok modernleştik. Giyimde, giysilerimizi
Paris’ten aldığımıza göre, Paris’le aynı düzeydeyiz; kültür açısından ise biz belki
de Batı’dan daha gelişmişiz, çünkü bizim okuyacak daha çok boş zamanımız var
ve sizin Batılı yöntemlerinizle engellenmiyoruz. Yine de, bizi eleştiren
Avrupalılar bizi ne kadar az tanıyorlar! Batılılar bizi hâlâ arzuhalcilerin
hizmetine muhtaç kadınlar olarak görüyorlar! Bizi -onlara büyük hayranlık ve
yaptıklarına büyük ilgi duyan bizi- bir erkeğin birçok karısından biri olarak
düşünüyorlar. Oysa çokeşlilik (ve burada Bismillah diyorum ya da şükran duası
ediyorum) Türkiye’de hemen tümüyle ortadan kalktı.”30
Zeynep Hanım’ın savunma psikolojisiyle giriştiği bu “düzeltme çabası”na
kitabın birçok yerinde rastlamak mümkündür ancak bu çaba, Doğu ve Batı
arasında inşa edilen ayrımları ortadan kaldırmaktan ziyade kültürel kimlik
inşasını tamamlamaya yöneliktir ve bu hâliyle, ötekileştirici söylemlere
hizmetten öteye gidememektedir. Çünkü bu çaba, çorbanın kendisini değil
çeşnisini değiştirmekte ve bir bakıma onu daha “egzotik ve gizemli”, dolayısıyla
daha “arzulanan” kılmaktadır aslında. Başka bir ifadeyle bu “yeni” bilgiler, var
olan yapıyı sarsmak, onu sekteye uğratmaktan ziyade sadece yapının içindeki
malzemenin rengini değiştirmekten öteye gidemediği için ikili karşıtlıkları
beslemeye devam eder. Bunun yanı sıra Zeynep Hanım’ın müzik, dans, tiyatro,
yemek, konukseverlik, demokrasi, eğlence ve spor anlayışı gibi konuları Doğulu
ve Batılı olarak, yani farklılık odaklı çeşitli “yabancılaştırma stratejileri31” ile
Uzuner, age, s. 16.
Age, s. 136.
30 Age, s. 24.
31 Kavramı, Lisa Lowe’un Critical Terrains: French and British Orientalisms kitabından aktaran
Özlem Ezer’dir. Özlem Ezer, “‘Öteki’ Kadınların Temsillerini Kurgularken: Selma Ekrem ve Halide
Edip”, Üç Kadın Seyyahımızın Kaleminden Doğu, Batı ve Kadın 1913-1930, haz. Bülend Tuna, Kitap
Yayınevi, İstanbul 2012, s. 116.
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karşılaştırma girişimi de ayrıştırıcı söylemlere hizmet eder. Ancak Zeynep
Hanım’ın mektuplarındaki bu karşılaştırmaların daha çok “öteki”ni
gözlemleyerek kendine bakma, kendini değerlendirme, kendi hayatında kimi
değişiklikler yapma amacıyla, yani “domestik endişe”32 ile yapıldığını söylemek
mümkündür. Zaten genel olarak Oryantalist söylemdeki tahakküm endişesinin
ya da başka bir deyişle Batı’nın Doğu üzerinde hâkimiyet kurma arzusunun
Oksidentalist söylemde bir karşı atak olarak konumlandığını söylemek güçtür.
Zeynep Hanım’ın mektuplarının ötekileştirici söylemlere katkı sunan
özelliklerinin yanı sıra onları sorgulayıcı, sarsıcı kimi nitelikleri de
bulunmaktadır. Lady Montagu’nün metninde olduğu gibi bu mektuplarda da,
birbirleriyle çelişen/çatışan muhtelif söylemlerle karşılaşılır. Bu yüzden
metinde, ötekileştirici söylemleri destekleyici kimi ifadeler ile onların
indirgemeci/ayrıştırıcı tutumuna karşı çıkan çeşitli kullanımların yan yana
durduğu söylenebilir. Örneğin Zeynep Hanım mektupların birinde, Batılı
kadınlar hakkında kimi genellemeler yapar ancak daha sonra söylemlerinden
rahatsızlık duyup kendini sorgulamaya başlar: “Bu kadınların hepsi, fiziksel
olarak büyük bir Paris modacısının modelleri; manevi olarak da toplum onların
ne olmasına izin veriyorsa [o,] yani oldukça zararsız bir varlık.”33 Buna karşın
bu cümlelerden hemen sonra “Ama gerçekten, ben biraz ukalalık taslamıyor
muyum? Olsa olsa on beş dakika süren bir ziyaretten sonra böyle bir yargıya
varmaya nasıl cüret edebilirim?”34 cümlelerini yazar. Bu iç sorgulama, Zeynep
Hanım’ın, Batılı kadınları edilgenleştirip genellediği ifadelerinden rahatsızlık
duyduğunu ve belki de söylemlerinin ötekileştirici bir tona sahip olduğunu fark
ettiğini gösterir. Metinde ötekileştirici söylemlerin toptancı yargılar sunan
geleneğini yıkan bir diğer noktanın daha varlığını belirtmek gerekir: Ziyaret
edilen çeşitli Avrupa ülkeleri ve şehirlerindeki farklılıklara işaret etmek. Zeynep
Hanım altı sene süren Avrupa macerasında, Fransa’nın Paris ve Marsilya,
İtalya’nın Venedik ve Napoli, İsviçre’nin Territet ve Caux şehirleri ile Londra gibi
Avrupa’nın muhtelif ülke ve şehirlerini ziyaret ederek buralara dair
izlenimlerini “ortak bir Avrupalı kimliği” başlığı altında anlatmaktan ziyade,
mekânların birbirlerine göre benzerlik ve farklılıklarına işaret etmeyi tercih
etmiştir. Bu durum ötekileştirici söylemlerin toptancı söylemlerini sekteye

Meltem Ahıska, “Occidentalism: The History Fantasy of the Modern”, The South Atlantic
Quarterly, Duke University Press, Durham 2003, s. 268.
33 Zeynep Hanım, age, s. 120.
34 Age, s. 120.
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uğratan bir nitelik olarak göze çarpar. Özellikle metindeki İngiliz-Fransız
karşılaştırması bu bağlamda dikkat çekicidir:
“Londra’da, dünyanın başka hiçbir yerinde duymadığım bir güven
duygusu içindeyim. Avrupa’da şimdiye kadar gördüklerim arasında bana
otoriteye dayalı olmayan bir düzen duygusu veren tek başkent Londra. […] Paris
ne kadar başka! Kapıcıların günlük yaşamının anahtarını elinde tutan ve
ellerinden kurtuluş olmayan o adi kralların burada bulunmaması ne büyük
mutluluk!”35
Görüldüğü üzere Batı Avrupa’nın köklü devletlerinden olan İngiltere ve
Fransa karşılaştırılmış ve İngiltere, Fransa’ya oranla daha olumlu sıfatlarla
betimlenmiştir. Zeynep Hanım’ın ziyaret ettiği ülkelerle ilgili toptancı bir Batı
portresi çizmeyip onları farklılıklarına da temas ederek anlatma gayreti,
ötekileştirici söylemlerin kalıp ve genel ifadelerle anlatma geleneğinin dışında
olup daha özgün bir niteliğe sahiptir.
Editörlüğünü Grace Ellison’un yaptığı Özgürlük Peşinde Bir Osmanlı Kadını
kitabıyla ilgili son bir noktaya daha değinmek gerekir. Bu kitap, sadece Zeynep
Hanım’ın mektuplarından oluşmamaktadır. Eserde, Grace Ellison’un
mektuplara yaptığı bazı yorumlar ile metne koyduğu kimi görsel materyaller
bulunur. Ellison, Doğulu kadınlar ve onların yaşamıyla ilgili çeşitli fotoğrafları,
altlarında kimi açıklamalarda bulunarak mektupların arasına serpiştirir.
Ellison, bu eklemelerle metni görsel açıdan daha zengin hâle getirmeye çalışır
ancak bu düzenlemelerin sadece naif bir dokunuş olduğunu düşünmek de
yanıltıcıdır. Çünkü Batı’da “haremden kaçan kadın” olarak ünlenen Zeynep
Hanım, Batılı okur için zaten egzotik bir arzu nesnesidir. Ellison’un, Oryantalist
geleneğin Doğu ve özellikle Doğulu kadın üzerinde yarattığı gizem nedeniyle
büyük bir merak ve büyülenme içinde olan Batılı okurun ilgisini bu görseller
aracılığıyla cezbetmeye çalıştığı söylenebilir. Dolayısıyla metnin “Doğulu
hükümrân-özne Zeynep Hanım” üzerinden Oksidentalist bir okuması
yapılabileceği gibi, Batılı özne Grace Ellison’ın müdahaleleri vasıtasıyla da
metnin Oryantalist okuması yapılabilir. Bir başka deyişle, metinde Zeynep
Hanım ve Grace Ellison odağında hem Oryantalist hem de Oksidentalist bakışı
gözlemlemek mümkündür.

35

Age, s. 166.
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Sonuç
Bu çalışmada, Oryantalizm ve Oksidentalizm birer ötekileştirici söylem
olarak değerlendirilmiştir çünkü her ikisinde de kültürel kimlik inşası için en
başta bir “öteki” arayışı gözlemlenmektedir. Kendini muktedir pozisyonda
tanımlamak için ilk önce üzerinden hâkimiyet alanı sağlayacağı “öteki”yi
tanımlayan bu söylemler, ayrıştırıcı bir niteliğe sahiptir. Bu durum, en temelde
Doğu ve Batı olacak şekilde muhtelif ikili karşıtlıklar üreterek insanlartoplumlar-kültürler arasındaki ayrımı daha keskin hâle getirmiştir. Daima
farklılığa vurgu yapan bu ötekileştirici ses ve söylemin ise genellikle erkek
hükümran özneye ait olduğu söylenmiş ve bu noktada kadın hükümran öznenin
oynadığı rol görmezden gelinmiştir. Bu bağlamda yazıda, üst sınıftan Batılı bir
özne olan Lady Mary Montagu ve varlıklı bir aileden gelen Doğulu bir özne
konumundaki Zeynep Hanım’ın mektupları incelenmiş ve kadın hükümran
öznenin ötekileştirici söylemlerdeki yeri üzerine bir fikir verilmeye çalışılmıştır.
Metinlerin her ikisinde de muğlak ve müphem kimi noktaların, yer yer
birbirileriyle çelişen kimi ifadelerin bulunduğu görülmüştür. Dolayısıyla
metinlerin karakterinin salt homojen ve kasıtlı söylemlerden ibaret olmadığı
söylenebilir. Elbette bu durum, onlar hakkında birbirinden çok farklı okuma ve
yorumlama şekillerini de beraberinde getirmiştir. Lady Montagu ve Zeynep
Hanım’ın mektupları, belli açılardan ötekileştirici söylemleri tekrar edip DoğuBatı karşıtlığını derinleştirecek kimi ifadeleri içermekle birlikte, bazı noktalarda
da bu söylemlerin işleyişini bozarak onların indirgemeci bakışını sarsar. İşte
tam da bu yüzden metinlerin, -bütünüyle- bir ideolojinin “kasıtlı” söylem
üreticileri arasında gösterilmesi mümkün değildir. Ancak iki metin arasındaki
şu bariz farkı da aktarmak gerekir: Lady Montagu’nün sesi, Zeynep Hanım’a
nazaran çok daha baskın çıkar, onun muktedir olma arzusu daha şiddetlidir.
Zeynep Hanım ise hâkimiyet isteğinden çok özgürlük ve eşitlik arayışında olan
ve Batı’ya dair gözlemlerinde de aslında Batı’dan çok yine kendi ülkesiyle
meşgul bir portre sunar, bir başka deyişle yazdıklarına çoğunlukla yerel bir
endişe eşlik eder.
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Bolu İli Ağızlarında Kullanılan Zarf-fiil Eklerinin
Yapı Özellikleri
Prof. Dr. Erol ÖZTÜRK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÖZET: Bolu ve yöresi Anadolu Selçukluları zamanından itibaren yoğun Türk göçlerine
maruz kalmış, bölgeye çok sayıda Oğuz boyu yerleşmiştir. Bu durum bölgedeki yer adlarında
yaşatılan Kınık, Kayı, Salur, Eymür, Çepni, Avşar, Kızık, Dodurga, Karkın gibi boy adlarından açık
olarak anlaşılır. Bölgede Oğuz boylarının alt guruplarına ait olan çok sayıda yerleşim yeri ve
coğrafi isim bulunmaktadır. Bu durum yöre ağızlarının tabi olarak Oğuz Türkçesine göre
şekillendiğini gösterir.
Bolu ve yöresi ağızları kuzeyde Bartın-Zonguldak, doğuda Karabük-Çankırı, batıda
Sakarya-Bilecik güneyde Ankara’nın Beypazarı ve Nallıhan ağızlarıyla çevrilidir. Yapılan ilk
tasniflerde Kastamonu ağızları içerisinde gösterilmiştir. Ses bilgisi özellikleri bakımından Eski
Anadolu Türkçesinin yuvarlaklaşma, tonlulaşma gibi özelliklerini belirgin ölçüde yaşatmaktadır.
Şekil özellikleri açısından bakıldığında bazı şahıs eklerinin Eski Anadolu Türkçesindeki gibi
kullanıldığı görülür. Dikkat çeken şekil özelliklerinin biri de zarf-fiil eklerinde ortaya çıkar. Bolu
ağızlarında zarf-fiil ekleri standart Türkiye Türkçesindeki şekillerin çeşitli ilavelerle genişletilmiş
hâlleri olarak karşımıza çıkar. Bununla birlikte sıfat-fiil eklerinin üzerine hâl eklerinin
getirilmesiyle ortaya çıkan günümüzden farklı zarf-fiil ekleri de vardır.
Bu çalışmada Hayasi, Caferoğlu ve Öztürk’ün Bolu ağızlarıyla ilgili eserlerindeki
derlemelerden tespit edilen zarf-fiil ekleri yapı bakımından incelenmiştir. Ayrıca eklerin standart
Türkiye Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesindeki şekillerle mukayesesi yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bolu, ağız, zarf-fiil ekleri

Structure Properties of Adverbial Suffixes Used in Bolu Dialects
ABSTRACT: Bolu and its region have been subjected to intense Turkish migration since
the time of the Anatolian Seljuks and many Oghuz boys settled in the region. This situation is
clearly understood from the names of boys such as Kınık, Kayı, Salur, Eymür, Çepni, Avşar, Kızık,
Dodurga, Karkın which are kept alive in the names of places in the region. There are many
settlements and geographical names belonging to the subgroups of Oghuz boys. This situation
shows that the local dialects are shaped according to Oghuz Turkic.
Bolu and regional dialects are surrounded by Bartın-Zonguldak in the north, KarabükÇankırı in the east, Sakarya-Bilecik in the west and Beypazarı and Nallıhan dialects of Ankara in
the south. Bolu and its region were examined in Kastamonu dialects by the first classifications. In
terms of the characteristics of sound information Old Anatolian Turkic features such as roundness
and toning are evident. From the point of view of scructure properties, it is seen that some
personal suffix are used like Old Anatolian Turkic. One of the remarkable feature features emerges
in the adverbial suffixes. Adverbial suffixes expanded with some addition in Bolu dialect. However,
there are also different adverbial suffixes from the present day. They consist of adjective suffixes
and case endings.
In this study, the adverb-verb suffixes determined from Hayashi, Caferoğlu and Öztürk's
collections in Bolu dialects are examined in terms of structure. In addition, The suffixes are
compared with standart Turkey Turkish and Old Anatolian Turkish.
Key Words: Bolu, dialects, adverbial suffixes
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Bolu İli Ağızları
Bolu ve yöresi Selçuklular döneminde 11.yüzyılda yapılan Oğuz akınları
sırasında fethedilmiştir. Anadolu Selçukluları yıkılınca Gerede’de Şahin Bey,
Bolu’da Bolu Beyi, Göynük Karahisarında Emir Câkû Bey hüküm sürmüş, diğer
uç beylikler İlhanlılara tabi olmuştur. Konuralp Akyazı, Göynük, Mudurnu,
Düzce ve Bolu’yu Bizans’tan alıp Osmanlı topraklarına kattı. Konuralp ile
birlikte Samsa Çavuş, Akçakoca, Akbaş Mahmut, Gazi Abdurrahman, Köse Mihal,
Turgut Alp, Şeyh Mahmut Gazi gibi kahramanlar Orhan Gazi döneminde Bitinya
topraklarının tamamının Osmanlıların eline geçmesini sağladılar36. Bolu ve
yöresi Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde sancak beyi Konuralp’ın adıyla
Konrapa olarak anıldı.
Anadolu Selçukluları zamanından itibaren yoğun Türk göçlerine maruz
kalan bölgeye çok sayıda Oğuz boyu yerleşmiştir. Bu durum bölgedeki Kınık,
Kayı, Salur, Eymür, Çepni, Avşar, Kızık, Dodurga, Karkın gibi boy adlarının
günümüzde yerleşim yeri adı olarak yaşatılmasından da anlaşılmaktadır. Oğuz
gruplarının yoğun olarak yerleşmesi tabi olarak yöre ağızlarında kendini
göstermiştir.
Bolu’dan 6 kez geçmiş olan Evliya Çelebi Seyahatname’de Lisân-ı Istılahâtı Etrâk-ı Tosya ve Bolu ve Dörddîvan başlığı altında bölge ağzından 86 kelime
kaydetmiştir37.
Bolu İli Ağızları kuzeyde Bartın-Zonguldak, doğuda Karabük-Çankırı,
batıda Sakarya-Bilecik güneyde Ankara’nın Beypazarı ve Nallıhan ağızlarıyla
çevrilidir. Yapılan ilk sınıflandırmalarda Kastamonu ağızları içerisinde
gösterilmiştir.
İ. Kunoş Bolu ağızlarından bahsetmeyip yöreyi Kastamonu ağızları
içerisinde göstermektedir. Ahmet Caferoğlu Anadolu İlleri Ağızlarından
Derlemeler adlı eserinde Bolu ağızlarını Akçakoca bölgesini ve Düzce’de etnik
yapısı farklı bazı bölgeleri hariç tutarak Zonguldak ve Kastamonu ağızlarıyla
birlikte ele almıştır38. Tooru Hayasi’nin A Turkish Dialect in North Western
Anatolia, Bolu Dialect Material adlı eserinde Caferoğlu’nun görüşleri ışığında
Bolu ağızlarının Orta Anadolu, Rumeli ve Batı Karadeniz ağızları arasında sınır
teşkil ettiğini bildirmiştir39.
M. Zekâî Konrapa, a.g.e., s. 120-121.
Kurşun -Kahraman, 2005:II-91.
38 Ahmet Caferoğlu Anadolu İlleri Ağızlarından Derlemeler 1951, s. XVIII.
39 Tooru Hayasi, A Turkish Dialect in North Western Anatolia, Bolu Dialect Material, Tokyo 1988,
s.1.
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Karahan Bolu ağızlarını Batı Grubu içerisinde göstermiştir. Bolu merkez,
Gerede, Dörtdivan ve Mengen’e 3. alt grupta yer verirken; Göynük, Mudurnu,
Seben, Kıbrısçık gibi bölgelere 4. alt grupta yer vermiştir. Bu iki alt gruptan 3.
grup Zonguldak Bartın, Kastamonu, Çankırı ağızlarına; 4. Alt grup Beypazarı,
Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Ayaş ağızlarına yakındır40.
Bölge ağızlarında yuvarlaklaşma, tonlulaşma gibi Eski Anadolu
Türkçesinin yaygın ses bilgisi özellikleri görülmekte, bazı şahıs ve bildirme
eklerinin Eski Anadolu Türkçesindeki şekillere benzerliği dikkati çekmektedir.
Ayrıca şimdiki zaman ekinin ünlüsünde meydana gelen düzleşme neticesinde
ekin -yo/-yoru, ve -ya/-ye varyantlarının görülmesi, Göynük ve Mudurnu
dolaylarında -ıbat, -ıbatı şekillerinin bulunması öne çıkan diyalektik
özelliklerdir.
Zarf-Fiil Ekleri
Zarf-fiiller şahıs ve zaman belirtmeden soyut bir hareket kavramı ifade
eden fiilimsilerdir41. Başka bir ifadeyle zamana bağlı olmayan zarf-fiil eklerini
almış fiil şekilleridir. Türkçede sayıları sınırlı olan zarf-fiil eklerinin Eski Türkçe
döneminden günümüze kadar bir kısım değişiklikler gösterdiği bilinmektedir.
Cümlede sebep, tarz, miktar, zaman, azlık-çokluk kavramlarını karşılayan zarf
unsuru olarak yer alırlar. Anadolu ağızlarında42 yöreden yöreye değişiklik
göstermekle birlikte zarf-fiil eklerini sayısı Standart Türkiye Türkçesinden
fazladır. Zarfların cümlede fiile yakın bir yerde bulunması daha vurgulu
söylenmelerine buna bağlı olarak da bazı morfemlerle genişlemelerine yol
açmıştır. Anadolu ağızları standart dile göre daha serbest olduğundan sıfat-fiil
eki+hâl eki yapısındaki zarf-fiil eklerinin kullanımında daha rahat davranıldığı
görülür.
Zarf-fiil eklerinin edatlarla birleşerek kelime grubu şeklinde birleşik
yapılı zarflar (-IncAyA kadar, -mAdAn önce, -mAk üzere vb.) oluşturması da söz
konusudur.
Bolu ağızlarında kullanılan zarf-fiil eklerinin yapıları standart Türkiye
Türkçesine göre farklılık arz eder. Bu farklılık bölge ağzındaki eklerin daha çok
pekiştirici morfemlerle genişletilmesinden kaynaklanmaktadır. Pekiştirici
morfemler olarak: -I, -A, -sI, -I, -k, -m, -n, -dAn şekilleri yaygındır.

Leylâ Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara 1996, s.158-163.
Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimler Sözlüğü, İstanbul 1989, s. 166.
42 Bkz. Leylâ Karahan, Anadolu Ağızlarında Kullanılan Bazı Zarf-fiil Ekleri, Zeynep Korkmaz’a
Armağan, TKAE, Ankara 1966, s. 205-233.
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Caferoğlu, Hayasi ve Öztürk’ün eserlerindeki Bolu ve yöresinden yapmış
derlemeler taranarak alınan zarf-fiil eki örnekleri yapılarına göre üç gruba
ayrılmaktadır.
1. Sonuna Aldığı Pekiştirici Morfemle Genişlemiş Olanlar
- IncA+sI
Eski Türkçede -GInçA43 şeklinde olan ek Oğuz Türkçesinde -IncA, -IncAK
olarak görülmektedir44. Karabük, Zonguldak, Bartın ağızlarında -IncAsI şekli
olmayıp -IncAk45 örnekleri vardır. Karabük ve yöresinde -ıncah, -ıncahın, ıncakın şekilleri yaşamaktadır46. Bolu ağzında hem standart Türkiye
Türkçesindeki -IncA şekli, 3. şahıs ekiyle genişletmiş olan -IncAsI şekli, -k
morfemi ile genişletilmiş -IncAk şekli ve ünlüleri değişikliğe uğramış -UncA, IncI, (-AncA) şekilleri kullanılmaktadır. Hatta ‘y’ yardımcı ünlüsünü bünyesine
katmış -yIncAsI şeklinin de örnekleri vardır: girincesi, deñişdirvėmeyincesi,
gelmiyincisi, duruncası, varmayıncası, gelincesi, ölüncesi, ölüverincesi,
olmuyıncası, çağrılıncası, çağrılmayıncası, kesincesi, oluvencisi, alevlenincesi,
tutıyincası, gelmiyincisi.
- IncAsI
Ekin bu şekli bölgede -IncA’dan daha yaygındır. Bazı Anadolu ağızlarında
bünyesinde z/s değişikliğiyle ve iyelik 3. teklik şahıs ekinin ünlüsünü
kaybetmesiyle -IncaAs, -IncAz şeklinde kullanılmaktadır47. Bolu’da bu şekiller
olmayıp -IncAsI şekli kullanılmaktadır.
Varamayıncası ümidi kesmiş tabi
Yoğun bakımda duruncası da bi şėy dakmışlar o da on ḡúnde bi
deñişecėğimiş. Onu da deñişdirvėmeyincesi idrar yolu intihap olmuş.
Yaşlanıncası ėyice sabıtdım ben. Uğlan da ölüvėrincesi…
Bu toğukçuluk şėydincesi alevlenincesi iş goñşular ḵóyüñ içindeki evi
bırakdı gitdi.
Gamayı alıncası, çakmış oraya ayak boşa çıkmış.
Herif eve girincesi dönmüş gitmiş.
Hani şindi tirak işine gelincesi, böyle tirak...

A. von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Ankara 1988, s.87.
Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, TDK, Ankara 2013,
s.103.
45 M. Emin Eren, Zonguldak, Bartın, Karabük İlleri Ağızları, Ankara 1997, s.89.
46 M. Dursun Erdem, Karabük ve Yöresi Ağızları, Karabük 2012, s.117.
47 Leylâ Karahan, a.g.e., s.211.
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-yIncAsI
Ekin bünyesine y yardımcı sesinin dâhil olasıyla ortaya çıkmıştır.
On yėdi yaşıma giriyincesi burıya geldim.
Ondan sonra nikânıñ ikisini bi yere götürürlē aħşam oluyıncası...
Bu örneklerdeki -sI 3. teklik kişi iyelik eki pekiştirme gayesiyle
kullanılmıştır.
-IncA+k
Ekin sonuna Eski Türkçedeki “ok” pekiştirme edatının kalıntıs olan -k
pekiştirme morfeminin getirilmesiyle oluşur. Anadolu ağızlarında çok yaygındır.
Bubam dúğürliye gelincek vėricin, dėdi kendiliğinden.
-kAn+A
Bölgede -kAn zarf-fiil eki kalınlık incelik uyumuna bağlı olarak
kullanılmaktadır. -A, -I, m pekiştirme morfeminin eklendiği -kAnA, -kAnI, kAnAm şekilleri ortaya çıkmıştır. Anadolu ağızlarında bu zarf-fiil ekinin çeşitli
şekillerde pekiştirici morfemlerle genişlemiş örneklerine rastlanır. Bolu
ağızlarında -kAnA şekli yaygındır.
Yaşımdıykana, baḫakene, gelinikene, çıkarıkana vb.
On yaşımdıykana, on bir yaşımdıykana bėni bėş yaşımda yazdudu.
Zāten gelinikene bile kendi evlerine guymadılā unu.
Onu bilemiycin gari, çıkarıkana ādet.
Şindi geçēkene gadunnā gelmişlē suyuñ başına.
Fırun atākana ekmek yok.
“Ben gosgoca reyisi cumhurukana” demiş, “meselā Türküyeniñ
başkanıyıkana” demiş, “ben de bu gadā zevk yok” demiş.
-kAn+I
Yarabbi ben bunu gurtarıkanı o da beni dutā mı?
-kAn+A+m
-kAnA ekinin m morfemiyle genişletilmiş şeklidir.
Yahu adam beyne yaşākanam, undan sonra...
-ArAk+dAn
-ArAk zarf-fiil ekinin -dAn uzaklaşma hâl ekiyle genişlemiş
varyantıdır.
Valla bėni isdeyerekden aldılā.
Zāten bir işi severekden yapıyesa memnun.
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-Āk+dAn
-ArAk zarf-fiil ekinin ses olayına maruz kalmış şekli olan -Āk
avryantının -dAn ekiyle genişlemiş hâlidir.
Şindi bu dedeñ dėrkine deyzem gızı dėr, çay ōsun goyvėmemişsiñ
diyēkden gelü, gavga edēkden.
Orıya da arıba çıkmazdı gışları. Barajdan geçiyoduk. Hep yürüyēkden
çıkardık.
2. Sıfat-fiil Eki Üzerine Hâl Eki Getirilmesiyle Teşekkül Etmiş
Olanlar
Türkçede sıfat-fiil eklerinin üzerine hâl eki almak suretiyle zarf-fiil
eki olarak kullanılması yaygındır. Ağızlarda bu yapılar pekiştirici üzerlerine
aldıkları farklı morfemlere farklı şekillerde ortaya çıkarlar.
-AsI+y+A
Sıfat-fiil eki -AsI ile yönelme hâl ekinin birleşmesiyle teşekkül
etmiştir. “Incaya kadar” anlamına gelen zarflar yapmaktadır. Başka Anadolu
ağızlarında da örneği vardır: gelesiye, diyesiye, varasıya, gidesiye vb. Kadar
edatıyla birlikte birleşik zarf yapıları oluşturur.
Bu ileri yaparuz yatasıya.
Şėysi çıkacıya gadā, mikrobu ölesiye gadā.
-AcI+y+A
Gelecek zaman sıfat-fiilinin (-AcI) -A yönelme hâli ekiyle
birleşmesinden teşekkül etmiştir. -AsIyA ekinin anlamını vermektedir. Kadar
edatıyla birlikte kullanılmaktadır.
Çıkacıya gadā...
Şėysi çıkacıya gadā, mikrobu ölesiye gadā.
-An+dAn
An sıfat-fiilinin -dAn ayrılma hâl ekiyle birleşmesinden teşekkül
etmiştir. Bu zarf-fiil eki sonra edatıyla birlikte kullanılmaktadır.
Gaymağını alandan sōra yavan pėynir yaparuz.
-dIğ+I+sI+nA+n
Bu ek “-ması ile beraber” anlamı vermektedir. -dIk sıfat fiili üzerine
iyelik ekleri (ek yığılması şeklinde) ve vasıta eklerinin getirilmesiyle
oluşmuştur. Ekin sonunda n pekiştirici morfemi yer alır.
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Okullar kapandı. Okullar olmadığısınan kimse yok yāni. Bizim
ḵóylerimizde fazla gazanış olmaz.
-cI+y+n+A
Anadolu ağızlarında -AcAk sıfat -fiil ekinin çeşitli ses olaylarına
uğramış şekli olan -cI sefat-fiil ekinin iyelik 3. teklik şahıs eki (-I) ve yönelme hâl
eki (-A) almasıyla teşekkül etmiştir. İyelik eki zamanla erimiştir.
Az bi bosdanı vā, su kesili mesilivö, gayrı bir dolu alacıyna.
Ahmatlā’dan on adam olaciyna ben gibi bi tāne garı olsun, dėdim.
-mA+cA+lI
İsim-fiil eki olan -mA ile eşitlik hâl -cA ve isimden isim yapan -lI
eklerinin bir araya gelmesiyle teşekkül etmiştir.
Cumartesi ḡúnü āşam gına yaparuz, bazar ḡúnü gelin almacalı.
-dUk+cA
-dUk sıfat-fiil ekinin -cA eşitlik hâliyle birleşmesinden teşekkür eder.
Yatdukca yatasım geldi.
-cAğ+I+n+dA
Gelecek zaman sıfat-fiilinin üzerine -I iyelik eki ve -dA bulunma hâl
ekini gelmesiyle teşekkül eder.
Sığırtmac dutarız yazın olacağında.
3. Kip Eklerinin Zarf-fiil eki Olarak Kullanılması
Standart Türkiye Türkçesi ve Anadolu ağızlarında olduğu gibi Bolu
ağızlarında da kip eklerinin (soru, iyelik vb. ekleri ve bazı morfemlerle birlikte
zarf-fiil eki gibi kullanılması söz konusu olmaktadır.
-dI mI+-dI
Bėnim gelin candarma candarma, dėrdi, eve gelen oldu mu du...
O erenler bayramı yazın oldu mu du yaparlar, ḵóyüñ muhtarı kim ise...
Urdan döndük mü dü bazardan...
Galkdık mı dı...
Şimdi budan çıkdıñ mı dı....
Gelin vardım mıdı çıkarlardı.
Debedibinnen galkdıñ mı dı...
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-dI mI+sI+y+I+dI
-mI / -dI kalıbının -sA şart ekiyle genişlemesi sonucunda teşekkül
etmiştir. Soru ekinin ünlüsü şat ekinin ünlüsünün daralmasına yol açmıştır.
Yaz oldumisiyidi ineklerimiz bızlardī, bızalarını emzirüdúḵ, savarduk.
Yaylıya ḡóçdúḵden sōra ḡóçümüzü yaylıya yıkdıñ, eviñi
yerleşdüdiñmisiyidi sırtımıznan akşam yakacimiz oduna giderdúḵ.
-U/ -mAz
Standart Türkiye Türkçesinde kullanılan -r /-mAz geniş zaman
olumlu- olumsuz eklerinin zarf-fiil eki gibi kullanılması söz konusu olmaktadır.
Bolu ağzında r ünsüzünün düşmesiyle ve ünlünün yuvarlaklaşmasıyla bu kalıp
-U / -mAz şeklinde ortaya çıkmıştır.
Tömüzlüğe giderdim kelü kelmez hemen.
-dI+mI+y+cI
Görülen geçmiş zaman kip -dI ekinin soru eki ve üzerine başka
morfemler alarak genişlemesiyle teşekkül etmiştir.
Dúñürliğe geldimiyci gızıñ gafasını açallādı. Acaba kel mi vā, ḵór mü
vā. Ondan sōra gucaklama maksadiynan āzı mı kokuye, sırtı mı kokuye öyne
bişele yapālarmış öñcellēde.
-mI+y+sI
-mA isim-fiil ekinin üzerine-sI iyelik ekini almasıyla teşekkül eder.
Allah rāzı olsun apātman goñşuları olmıysı bėnim hayatım gaydıydı.
4. Standart Türkiye Türkçesindeki şekle yakın olanlar
-IncA, -UncA, -IncI, (-AncA)
Gidince şinci sabālin gakıya.
Furından çıkıyınca ben şerbeti de sıcak koyarın.
Tesadüf etmiş aħşam olunca
Tepsiye dökünce gayrı kimnen yirsēn yi āfiyet olsun.
Şincik düşünence de aklıma geliye uyku muyku galmey.
Undan sōra ekerüz, bunnā çıkma başlayıncı gayrı çapaynan ḡózelce
gazaruz.
U evi yapıyınca vėrdim okula tā ḵúçüdü.
-kAn
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Standart Türkiye Türkçesinde -ken şekli kullanılan bu ekin hem kalın
hem de ince şekilleri vardır. Üzerine pekiştirici morfemler alarak genişlemesi
de söz konusudur (-kAn+A, -kAn+I, -kAn+A+m).
Aylīkan, varıkan, gitdiyken, böyneken, çağırukan, hışdamazkan.
Geliniñ ayāna kına yakākan bi ilahisi var.
İşde birine hışdamazkan, ikisine hışdamazkan artık bėnim sabır da
gaçıbeti besbelli.
O askere gitdiyken bebeyi oldu.
-ArAk
Bu ek standart Türkiye Türkçesi ve diğer Anadolu ağızlarında
yaygındır. Bolu ağzında -dAn ayrılma hâl ekiyle genişletilmiş (-ArAk+dAn, Āk+dAn) ve ünlü benzeşmesine uğramış (-AlAk) şekilleri bulunur. Bolu ağzına
yakın bölgeler olan Karabük, Zonguldak, Bartın yörelerinde -AlAk, -AnAk, lAkdAn, -ArAħdAn, -AħdAn örnekleri tespit edilmiştir48.
Dokus sahat yörüyerek...
-AlAk
Gendisini ḡórerek anlaşalak emme çok çabık da ayrılıyallā.
O ondan ḡólelek o ondan ḡólelek yapıyo.
-Up, -Ub
Uyuyup muyuya galmañ şėyde niydi o, aygazlar filan.
Şöyne makasla kesilüp kesilüp yumak edilürdü.
Unnāñ ekmeğin hazıllayacān unnāñ gānın doyurub yollayecañ.

-AlI
Eski Türkçedeki -gAlI zarf-fiil ekinin Eski Anadolu Türkçesinde baş
ünsüzünü kaybetmiş olan -AlI şeklidir. Standart Türkiye Türkçesinde olduğu
gibi Bolu ağızlarında da kullanılmaktadır.
Değmen u zaman iyiyidi emme şindi dėyil. Ėtmiye, çoğ oldu gapanalı.
Hazireniñ yirmi sekizinde ben elli seneyi elime alacın evleneli.
-A
-A zarf-fiil ekinin bazı örneklerde -ArAk anlamında kullanılması söz
konusudur.
48
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İşde yarınnaşa sıreynan bi vāruz.
-I , -A
Gaynar gazan daşmaz mı? /Yol buradan aşmaz mı? diyi diyi türḵú
çağır...
Gide gide...
Sonuç olarak Zarf-fiil eklerinin pek çoğunda sona alınan ek ya da edat
ve morfemlerle birleşme, ek yığılması, edatların ekleşmesi vb. durumlar
sebebiyle genişleme görülmektedir. Pek çok Anadolu ağzında rastlanan bu
durum Bolu ağızlarında da görülür. Bölgede zarf-fiil eklerinin de standart
Türkiye Türkçesine göre farklı şekilleri vardır. -A, -I -n -k, -m -sI, -I, -dAn gibi
pekiştirme amacıyla kullanılan morfemler zarf-fiillerin sonuna eklenerek
genişlemelerine yol açmıştır. Eklerin genişlemesinin bir başka sebebi olarak
vurgu, cümlede fiile yakınlık, ağızların standart ölçülerinin olmaması vb.
gösterilebilir.
Bolu ağızlarında Eski Anadolu Türkçesi döneminde kullanılan dIğIndA, -dUkdA, -dUkcA, -IcAk, -IncA+k, -U zarf-fiillerinin Bolu ağızlarında
aynen ya da küçük değişikliklerle devam ettiği görülür.
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Millî Benlik ve Bağımsızlık Mücadelesi Örneği:
Ölüm Daha Güzeldi
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ULUTÜRK
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi
ÖZET: Sovyet Rusya'nın işgal ettiği topraklardan biri de Azerbaycan Türklerine ait
olan coğrafyadır. 1918 yılında bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, iki yıl sonra 1920'de
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yıkılıp Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla tekrar Sovyet Rusya'nın egemenliği altına girer. Bu baskıcı
dönem ise 1991 yılına kadar devam eder. Nitekim 1991'de Sovyetler Birliği dağılır ve ülke
tekrar bağımsızlığını kazanır. Söz konusu bağımsızlık mücadelesi, bu coğrafyada yaşayan
Türkleri oldukça fazla etkilemiştir. Öyle ki dil ve din ile ilgili gerçekleştirilen kısıtlamalar
zulüm boyutuna ulaşır ve atalarına ait mezar taşlarını bile bırakmayı göze alarak çok
sevdikleri vatan toprağından ayrılmak, çare olarak görülür. Bu esnada yaşanan travmatik
olaylar hem toplumu hem bireyi derinden etkiler. Bireyin etkilenmesi ise sanat ve
edebiyatın tesir altında kalacağının bir göstergesidir. Zira pek çok yazar yaşadıklarını,
duyduklarını ya da gördüklerini yazıya geçirerek onların unutulmasını önlemeyi bir vazife
olarak görür. O yazarlardan biri Mehmed Niyazi Özdemir'dir. Bu dönemi yaşamış olan
gerçek bir kahramanın anlattıklarından yola çıkarak oluşturduğu romanı Ölüm Daha
Güzeldi'de, son derece detaylı tasvirler ile hem dönemi hem de bireyi tahlil etmiş olan
yazar, bilhassa kamplarda gerçekleştirilen işkence ve zulümler üzerinde durarak
yaşananları somutlaştırır. 1926-1930 yılları arasını konu alan roman, sosyalizm uğruna
yaşlı-genç, dil-din ayırt etmeksizin halkın çeşitli işkencelere maruz kaldığını ve dolayısıyla
bağımsızlık denen yüce kavramın ne kadar önemli olduğunu vurgular.
Biz de çalışmamızda, Ölüm Daha Güzeldi romanı özelinde Sovyet Rusya'nın
Azerbaycan Türklerine yaşattığı zulmü ve onların millî benliklerini korumak için
gösterdikleri direnci ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Tarihi, Sovyet Rusya, Bağımsızlık, Ölüm Daha
Güzeldi.

Nationality and Independence Struggle Example:
“Ölüm Daha Güzeldi”
ABSTRACT: One of the territories occupied by Soviet Russia belongs to Azerbaijani
Turks. Azerbaijan declared its independence in 1918, and two years later in 1920, the
Democratic Republic of Azerbaijan was demolished and the Soviet Socialist Republic of
Azerbaijan was established again, under Soviet Russia. This repressive period lasts until
1991. As a matter of fact, in 1991 the Soviet Union was dissolved and the country gained
its independence again. The struggle for independence has affected Turks living in this
geography. So much so that the restrictions imposed on language and religion reach the
level of persecution and it is seen as a remedy to leave their homeland very much. The
traumatic events that are happening at this time are deeply affecting both the society and
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the individual. The influence of the individual is an indication of the influence of art and
literature. Because many writers see that they live, hear or see what they see as a task to
prevent them from forgetting. One of those writers is Mehmed Niyazi Özdemir. The novel,
which is a real hero who has lived through this period, is based on his “Ölüm Daha Güzeldi”.
In the “Ölüm Daha Güzeldi”, the writer, who has analyzed both the period and the
individual with highly detailed descriptions, embodies those living in torture and
persecution in particular. Between 1926 and 1930, the novel emphasizes the importance
of the independence that the people are exposed to various hardships without distinction
between old and young, language-religion for the sake of socialism.
In our work, we will try to put forth resistance to Soviet Russia's persecution of the
Azerbaijani Turks and their national self-preservation in the novel, “Ölüm Daha Güzeldi”
Key Words: History of Azerbaijan, Soviet Russia, Indipendence, “Ölüm Daha
Güzeldi”.

Giriş
1918 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan, iki yıl sonra yani 1920
yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin yıkılıp Azerbaycan Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla tekrar Sovyet Rusya'nın egemenliği
altına girer. Bu baskıcı dönem ise 1991 yılına kadar devam eder. Nitekim
1991'de Sovyetler Birliği dağılır ve ülke tekrar bağımsızlığını kazanır. Bu süre
zarfında, yaşanan olaylar ve kaybedilen canlar ile son derece ağır bir yük ortaya
çıkar ve bu yük, Azerbaycan tarihine derin izler bırakır.
Söz konusu olay ve durumlar, halkı derinden etkilediği gibi "toplumun
aynası olan" yazarların da düşünce dünyasını tesir altında bırakır. Bu aşamada
yazarlar herhangi bir olayı görmeseler dahi, yaşayanları ile muhatabiyetleri
neticesinde yaşamış kadar olur, hatta hissettikleri duygu ve fikir yoğunluğunu
eserlerine nakşetmeyi bir vazife olarak addeder. Mehmed Niyazi Özdemir de
zikredilen duygu ve fikrî yoğunluğu son derece derinden yaşayan
yazarlarımızdan biridir. Ölüm Daha Güzeldi adlı eserini bu bağlamda oluşturan
yazar, romanın başına söz konusu "vazife" bilincine sahip olduğunu
gösterebilmek için şu notu düşmüştür:
"Bu kitabımla onlara mezar taşları dikmek istemedim. Tek dileğim,
ölümlerinden bir şeyler
kurtarabilmekti. Yazmaya başlayınca, kasırgaya
tutulan bir gazel yığınından ancak birkaç yaprak yakalanabileceğini
anladım. Ama mâbedlerin yandıkları yerleri göstermenin de görev olabileceğine
inandığımdan devam ettim."49
49

Mehmed Niyazi Özdemir, Ölüm Daha Güzeldi, Ötüken, İstanbul 2015, s. 5.
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Romana başlamadan önce dikkatlere sunulan bu not, yazarın müşahit
olmamasına rağmen duyduklarından ne kadar etkilendiğinin de bir
göstergesidir. Nitekim işgalci güç olarak varlığını koruyan Sovyet Rusya, pek çok
devleti gerçeklikle ilgisi olmayan vaatler ile kandırmıştır. Öyle ki "Ruslar,
Azerbaycan'a adalet ve özgürlük vaadiyle girmiş, yöneticileri ve halkı aldatmış,
bölgeyi kültürel ve ekonomik açıdan sömürmüştür. Halk, Rusların yaptıkları
adaletsizlikleri fark etse de bunu sesli olarak dile getiremez. Dile getirenler de ya
kurşuna dizilmekte ya da sürgüne gönderilmektedir."50
1. Ölüm Daha Güzeldi ve Rus Yalanları
Romanda
olay
örgüsü,
kendi
topraklarında
hür
olarak
yaşayamadıklarından dolayı üzülen ve çeşitli baskılar ile karşılaşmalarından
dolayı Türkiye'ye göç etmeye karar veren Zeynep Ana, oğlu Tahir Mihmandarlı
ve akrabalarının göç etmeye çalışmaları esnasında yaşadıkları, oğul Tahir'in
yakalanarak tutuklu kamplarına gönderilmesi ve burada başına gelenler
üzerine kurgulanmıştır. Bu süreçte ise Rusların Azerbaycan halkını kandırması
ile ilgili pek çok yorum ve tahlil yapılmaktadır. Söz gelimi roman, Azerbaycan
Komünist Partisi Genel Sekreteri, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı
olan Neriman Nerimanov'un bir toplantı için gittiği Moskova'dan dönüşünde
uçağının düşmesi neticesinde ölmesi ve olayı duyan halkın çeşitli yorumlar
yapması ile başlar. Bu yorumlar ise Rusların ve onların destekçisi olmaktan
kurtulamayan Neriman Nerimanov'un hakkında gerçekleştirilen olumsuz
eleştiriler olarak karşımıza çıkar. Örneğin olayı haber alan Azerbaycan'ın
Zengibasar şehrinin Çöllümihmandarlı köyü halkı kendi aralarında şöyle bir
sohbet gerçekleştirir:
"-Onlar öyle kolay kolay gelemezlerdi, diye yakınarak söze başladı.
Türkiye'deki kardeşlerimize dua
etsinler. Bize, 'Kızılordu buradan geçip,
Türkiye'deki kardeşlerimize yardım edecek!' dendi. Biz de
silahlarımıza
sarılmadık. Onlar da gelip kolayca yerleştiler. Elbette ki petrollerimizi işletecek,
ürettiğimiz
malları ucuz ucuz götürecek, bize de 'pis Türk' diyecekler. Ağlarını
her yere kurdular; sök sökebilirsen
artık. Ne el yeter, ne güç!
-Biz gafildik, dedi Nazım, suçlayan bir sesle. 'Buradan geçip, Türkiye'deki
kardeşlerimize yardım edecekler!' diyen Nerman Nermanof ve arkadaşlarıydı.
Hele o 'demokratik düzen için dış destek
sağlıyoruz.' Yalanına ne buyrulur?
Fatih Özdemir, Türk Romanında Ruslar, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2009, s. 215.
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Nerman Nermanof ve arkadaşları onların gelip, topraklarımıza
yerleşeceklerini biliyorlardı. Bir iktidar uğruna vatanı satmak buna
derler. Nerman Nermanof şimdi
başbakan! Neyin, kimin başbakanı acaba?
Hiç düşünüyor mu? Evet çoğumuz suçluyuz ama
gafildik; bundan dolayı da
bağışlanabiliriz. Nerman Nermanof ve arkadaşları onların gerçek amaçlarını
bildiklerinden bağışlanamazlar."51
Alıntıdaki diyalog, halkın Ruslara hangi vaatler karşısında kandıklarını
ortaya koyar. Ayrıca kendi düşünce sistemine uymayan kişileri kamplara
götüren Ruslar, orada kalan kişilerin yaşam koşulları hakkında da gazetecilere
yalan beyan verdirerek her şeyin yolunda olduğu görüntüsünü ortaya koymaya
çalışmaktadır. Kampta kalan kişilerden biri olan Estonyalı Peter, yaşadığı bu
tecrübeyi şöyle anlatır:
"-Çok uzaklara götürdüler. Sıcak oda verdiler. Yemek çok, iş yok. Onlara et
lâzım, kesecekler galiba,
dedik. İki ay sonra temiz, yeni elbiseler verdiler.
Vatanlara gideceğiz zannettik. Bize gazetecilerin
röportaj
yapacaklarını
söylediler; 'Ne sorarlarsa, iyi diyeceksiniz' dediler, istedikleri gibi konuşmazsak
bizi öldüreceklerini söylediler. Bizi röportaja çıkardılar. Çok gazeteci
vardı. Sorulara hep 'iyi' cevabını
verdim. 'Oda sıcak, iş ağır değil, yemek çok,
yattığımız yer ve elbiselerimiz temiz, cezamı çekiyorum.'
dedim."52
Kamplarda yaşanan söz konusu mezalimlikler, romanda son derece
detaylı tasvirler ile somutlaştırılmıştır.
2. Ölüm Daha Güzeldi ve Rus Mezalimi
Sovyet Rusya, sosyalizmi benimseyen ve üstünlük kurduğu her millete de
bu anlayışı dikta eden bir yönetime sahiptir. Söz konusu baskıcı yönetim,
idarecilerden halka kadar herkesin üzerinde ciddi etki gösterir. Yönetim, kendi
milletinden dahi olsa çıkarlarına ters düşen herhangi bir söylem veya eylemde
bulunan kişileri ortadan kaldırmak için her türlü girişimde bulunur. Kamplara
gönderdiği kişilere ise insanî bir yaklaşımdan çok uzak tutum ve davranış
sergilenir. Romanda Sibirya kampına gönderilen mahkûmların vagonlara
altışarlı bindirildiği, sıkış tepiş bir hâlde yolculuk yaptırıldığı, yolculuk boyunca
ise yemek verilmediğinden dolayı mahkûmların açlıkla mücadele ettiklerinden
bahsedilir. Ayrıca kampa gelen mahkûmlar barakalarda kalır ve ot yataklarda
yatar. Her birine numara verilmesi ve numaraları ile çağrılmaları ise insanlara
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birer 'nesne' gözüyle bakıldığının göstergesidir. Mahkûmlar çorba içer ve ağır
işlerde çalıştırılır. Çamaşırlarını küller ile yıkar, banyo yapamadıkları için
yatakları ve elbiseleri bit ile dolar. Hastalandıklarında viziteye gitmeleri çok
zordur. Kendilerine verilen görevleri aksatıp da ceza almamak adına kendi
tedavileri için herhangi bir girişimde bulunmaları ise fark edildiği takdirde
hücre cezası almalarına sebep olur. Bu durumda mahkûmların neredeyse her
davranışı "Sovyetler'in yüksek çıkarlarını baltalama"53 olarak görülür ve en ağır
ceza ile cezalandırılmalarına sebep olur. Böyle bir ortamı somutlaştırmak adına
ise yazar, roman boyunca çeşitli kişilerin yaşamlarından ve kamplarda
çektikleri eziyetlerden örnekler vererek mağduriyeti ortaya koymaya çalışır.
Örneğin romanda yer alan Neriman Nerimanov'un ölümü de bunlardan biridir.
Zira Nerimanov, Moskova'da katıldığı toplantıda Azerbaycan'daki okulların
büyük bir kısmında Ermenilerin öğretmenlik yaptığını, onların yerine kendi
milletlerinden olanların öğretmen olarak yetiştirilmesi gerektiğini, Azerbaycan
petrollerinde de Rusların yerine kendi insanlarının çalışması için nitelikli iş
gücü kapasitesinin arttırılması amacıyla ihtiyaç olan çalışmaların yapılması
gerektiğini belirttiği bir konuşma yapar. Fakat bu konuşma toplantıdakiler
tarafından 'ırkçı' olarak nitelendirilmesine sebep olur. Tüm tepkilere rağmen
konuşmasına devam eden Nerimanov, kendi halkı için şunları dile getirir:
"...Beni ırkçı olarak niteleyenler komünizmde milliyetçilik olmadığını iyi
bilmelidirler. Azerbaycan'daki petrollerde mutlaka Rusların çalışmasını istemek
milliyetçilikten başka nedir? Kooperatifte çalışan bayan
Bozino ve onun
gibiler halkıma 'pis Türk' derlerse, halkımın da buna karşı koyması bir etki-tepki
meselesidir. Eğer kooperatiflerimizde çalışacak memurları yetiştirmezsek,
bayan Bozino'lar halkıma 'pis Türk' demeye devam edecekler; bu da halkların
birlikte, barış içinde yaşamalarını yaralayacaktır.
Halkların
mutluluğuna
inanmış ve bunu amaç bilmiş insanlar olarak kooperatiflerimizde çalışacak
memurları, öğretmenleri, petrol ve diğer üretim konularında gerekli olan
uzmanları yetiştirecek okulları
açmayı planlamış durumdayız.. Bu planla
partimizin amacına biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Çünkü
hepinizin bildiği
gibi, partimizin değişmez ilkesi, halkların kendi kendilerini idare etmeleridir.
Elbette bu
idare işçi sınıfının elinde olacaktır."54
Nerimanov'un bu konuşması Rus hükümetini rahatsız eder ve dönüş
yolunda uçağı düşen Nerimanov, yanarak ölür. Bu ölüm şekli ise suikast
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tartışmalarını gündeme getirir. Nitekim roman kahramanlarından Zeynep Ana,
şu yorumu yaparak cesur bir tavır sergiler:
"-Ruslar kendi milletine yâr olmayanın, bir başka millete yâr olmayacağını
gayet iyi bilirler. İhanette
kumara benzer bir tat vardır; birincisini işleyen,
ikincisinden kendini kurtaramaz. Bu gerçeği iyi
bildiklerinden
onun
55
cezasını verdiler. Bu günü de yas ilan ederler; hepimize yas tuttururlar."
Neriman Nerimanov'un ölümünden sonra Rus yönetimi baskıcı tutumunu
daha da arttırır. Artık kendi gelenek, kültür ve inancına dair herhangi bir şey
yapmakta dahi zorlanır hâle gelen Çöllümihmandarlı köyü sakinleri, duruma
kendi içlerinde isyan etseler de herhangi bir olumsuz tavır sergilemekten de
çekinir. Nitekim sonları bellidir: işkence kampları. Karşılaşacakları tüm menfi
duruma karşın Zeynep Ana ve akrabaları Türkiye'ye göç etmeye karar verir ve
hazırlık yapmaya başlar. Fakat durumu haber alan Rus yetkilileri Zeynep Ana ile
akrabalarını yola çıkacakları akşam kaldıkları evde basar. Tahir Mihmandarlı ve
birkaç kişiyi tutuklayarak hapishaneye gönderir. Hapishanede defalarca
sorgulanan Tahir, suskunluğunu korur. En sonunda ona okumasını fırsat
vermeden bir belge imzalatılır ve hapishanede tanışıp dost olduğu Feyzullah
Hoca ile ellerine kelepçe takılarak nereye gittiğini bilmedikleri bir yolculuğa
çıkarlar. Tahir ve Feyzullah Hoca "Böyle gidişleri çok duymuşlar ama döneni ne
görmüş ne de işitmişlerdi."56
Rusların kendi amaçlarına ters düştüğünü düşündükleri kişileri herhangi
bir somut sebep belirtmeksizin hapishaneye göndermesi ve onları mahkûm
edebilmek için işkencelerde bulunması da olası bir durumdur. Nitekim
hapsedildikten sonra kaldığı koğuşta duyduğu seslerden etkilenen Tahir,
işkence sırasının kendisine gelmesini büyük bir endişe ile bekler. Yapılan
zulümlerden ise "penceresiz, loş ışıklı bir yere girdiklerini, bir de ense köküne inen
dipçiği hatırlıyordu. Falakaya yatırılışı, kum torbasıyla dövülüşü, karanlıkla
boğuşmak, korkulu bir rüyayı tekrar yaşamak gibi geliyordu ona. Yüzüne vurulan
su ile ayılıyor ayaklarının altına inen ilk darbe ile bayılıyordu. 'Bilmiyorum!'
kelimesini beynine kazımıştı; ayılıp bayılıyor, ahlar, feryatlar arasında aynı
kelimeyi sayıklıyordu."57
Tahir'in yaşadığı bu travma, kampta kalan herkesin ortak duygusudur.
Yapılan mezalimliklerde ise herhangi bir merhamet kırıntısına dahi yer
verilmez. Öyle ki bir sabah koğuştan çıkan mahkûmların gördükleri manzara,
Age., s. 13.
Age., s. 70.
57Age., s. 60.
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Rus acımasızlığını gözler önüne sermektedir. Zira boyunlarından direklere
asılmış cesetlerin üzerinde yazılı olan "Birinci kamptan kaçarken vuruldular.
Yasalara karşı gelen cezasını çeker."58 yazısı, adeta sağ kalanlara bir uyarı niteliği
taşımaktadır.
Kamptaki koğuşlar son derece soğuk ve insanların yaşabilmesi için
uygunsuz şartlara sahiptir. Tahir ise bu koşullara uyum sağlamaktan başka
çaresinin olmadığını bilir. Zira Tahir "geç kalmanın cezasını biliyordu; ilk defa
geç kalmak üç gün hücreyi gerektirir; suçun tekrarı ise cezayı iki katına çıkarırdı;
çünkü bunda bir kasıt aranırdı."59 Aynı zamanda "hafif dalmak, sadece
dinlememek suçunu gerektirmezdi; aynı zamanda protesto anlamına gelir, cezası
üç gün hücreden başlardı."60 Tahir'in koğuşta kaldığı sürece dost olduğu
Feyzullah Hoca ise kampta yaşadığı hapis hayatının kaderi olduğunu ve buna
uyum sağlaması gerektiğine inanmaktadır. Ayrıca Türklerin hiçbir zaman
destekçi bulamayacakları kanaatine varan Hoca, diğer mahkûmlara da şu
cümleler ile tesir etmeye çalışır:
"-Rahat yaşamak istiyorsan, hayatı olduğu gibi kabul et. Dileklerinin
hayatına şekil vermesini istiyorsan,
sıkıntılara katlanmalısın. Ancak böyle
61
yaşadığının farkına varırsın."
Feyzullah Hoca'nın bu telkini umudunu kaybettiğinin de bir göstergesidir
denilebilir. Kampta sürekli idam ve işkenceye şahit olan Tahir, Feyzullah
Hoca'nın bu bakış açısı ve zaman zaman verdiği telkinler ile moralini düzeltse
de bir süre sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Hiçbir zaman
kurtulamayacağı düşüncesi ise onun bütün umudunu elinden alırken kız
kardeşi ve annesi ile yaşadığı güzel günlere dönemeyecek olmasının
üzüntüsünü yaşar. Aslında bu duygu durumu, tüm mahkûmlarda var olan bir
durumdur. Zaman zaman kampta af dedikoduları gündeme gelse de kamp
kurulduğundan bu yana oradan kurtulanın olmadığını herkes bilir. Hatta cezası
azalan kişiye yeni suçlar yüklenerek ceza süresi uzatılırken bu olumsuz koşullar
bazı mahkûmların ruhsal dengesini altüst eder, bazılarının da intihar etmesine
sebep olur. Söz gelimi, yaşadığı duruma tahammül edemeyeceğini anlayan
mahkûmlardan biri, " 'Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyidir!' diye bağırarak sol
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kolunu kapının yanındaki kütüğü üstüne koydu ve elindeki satırı indirdi. Alev gibi
ışıldayan kanı tavana fışkırdı."62
Benzer bir durum ise mahkûm Hüseyin'in başına gelir. Cesur ve fedakâr
biri olan Hüseyin en tehlikeli görevlerde çalışarak hepsini başarı ile bitirmiştir.
Lakin görevlerden birinde yakalanmış ve türlü işkenceler gördükten sonra
zararı dokunmayacağını düşünerek bir arkadaşının ismini vermiştir. O kişi bu
beyan üzerine on beş yıla mahkûm edilir. Hüseyin bu duruma sebep olduğunu
öğrenince çok üzülür ve bir daha konuşup kimsenin canını yakmamak için
"dilini dışarıya çıkarmış, altından namluyu takıp ateş etmiş. Tabii yalnız dilini
vurmamış; dudağını yarmış, burnunun bir kanadını koparmış."63
Başka bir mahkûm ise Rusların kendi milletinden olan Estonyalı
Nikolaus'tur. Romanda mahkûmların inşaatlarda, yol yapımlarında vb. işlerde
çalıştırıldığından bahsedilmektedir. Bir gün koğuştan çıkıp merkez bina
inşaatına giden mahkûmlardan Nikolaus, ince ince doğranmış tahtaları sırtlanır
ve yürümeye başlar. Bu esnada kamp çavuşu olan Çezar'ın önünden geçerken
tahtalardan birkaçını düşürür. Bunun üzerine Çezar, Nikolaus'un sırtına kamçı
vurmaya başlar. Buradan da Çezar'ın "Rusların kendi milletinden bile olsa rejim
düşmanlarına işkence ve baskı yaptığının kanıtı olarak romana
yerleştiril[diğini]"64 düşünmek mümkündür. Ayrıca Çezar'ın yardımcılarının
kendisine getirdiği hücrede donarak ölen bir mahkûm haberine ise "-Doktora
muayene ettir, zaptını tut; imzalat; cesedi de kaldır!"65 diyerek soğukkanlı bir
yaklaşımda bulunması ise insanî değerlerden ne kadar uzaklaştıklarının somut
bir delili olarak görülebilir.
Bir başka psikolojik değişimi ise Hasan Dede ve Komünist Eşber yaşar.
Hasan Dede "herkesten daha çok görevine titizdi; mesai saati olup olmadığına
bakmadan su taşırdı. Her zaman omuzları, paçaları ıslaktı. Koğuşta yatarken, bir
başkasıyla konuşurken onu gören olmazdı; ya su yolunda iki yana sallanarak
yürür ya da dolu tenekelerin başında dikilirdi. Komünist Eşber de onu bir gölge
gibi takip ederdi."66 Fakat yaşadığı ve gördüğü olaylar Hasan Dede'nin
etrafından kendisini soyutlamasına sebep olur ve daha önce şehit edilen
akrabalarından Azim Dayı'yı aklından hiç çıkaramaz. Durup dururken söylediği
"Azim! Vurdular seni Azim!" cümlesi ise Hasan Dede ile özdeşleşen bir cümle
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hâline gelir. Komünist Eşber ise Hasan Dede'nin yakın bir takipçisidir. Ruhî
dengesini kaybeden Eşber, işlediği cinayetleri anlatır ve ölüm cezasına
çarptırılır. Aldığı bu ceza dengesini iyice bozar ve o da "Gafil ne bilir..." diye
tekrarlamaya başlar.
Kampta yalnızca işkence ve zulüm yapılmaz, aynı zamanda haftanın üç
akşamında iki saat 'doktrin dersi' denilen bir ders verilir. Derse katılmak
zorunludur. Yetkililerin dışında herkes katılmak zorundadır. Hatta su taşımak
ve mutfakta çalışmak, eğitime katılmamak için bir sebep değildir. Rus yetkililere
göre herkesin sosyalizm ile şuurlandırılması gerekmektedir. Derslerden birinde
şunlar anlatılmaktadır:
"Sosyalizm tarihî bir zorunluluktur. Sun'i değil, tabiîdir. Nasıl tarihî bir
gelişme sonucu kapitalizme gelinmişse, sosyalizme de gelinecekti; bunu
engellemek mümkün değildi. Lenin ve arkadaşları bu
oluşumu
çabuklaştırmışlardır. Büyük dâhîler mutlu bir rastlantı sonucu toplumumuzda
yetiştiğinden, bu
çığır Sovyetler Birliği'nde başladı. Mutlu günler artık çok
uzak değildir, işçi sınıfının önderliğinde bu
devrim gerçekleştirildi. Elbet işçi
sınıfının diktatörlüğünde bu düzenin nimetleri görülecektir. Sosyalizmin
itici gücüyle yakında Sovyetler Birliği kalkınacak, bütün vatandaşlarının
karnı tok, sırtı pek olacaktır. Tabiî özgürlük ve eşitlik bu düzenin güvencesi ve
bekçisi gene onun bilinci olacaktır.
İnsanlar bu düzende renklerine, dillerine göre bugüne kadar ayrılmamıştır,
bundan sonra da
ayrılmayacaktır. Sömüren, sömürülen olmadığı gibi
zulüm, feodalite de sona
ermiştir. Bu düzen herkese,
ama
herkese
bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da mutluluk verecektir. İnsanların birbirini
boğazlaması nasıl Sovyetler Birliği'nde tarihe gömülmüş ise sayemizde
yakında bütün dünyada tarihe gömülecektir!.. (...)"67
Derslerde yalnızca doktrin anlatılmaz. Bazı akşamlar ihtilâlin nasıl
yapıldığından söz edilir. Sosyalizm savunucusu yazarlardan hikâye ve
romanlardan parçalar okunur. Okunan parçaların en önemli özelliği birbirine
çok benzemesidir. Öyle ki bunlarda zengin fakiri sömürür, ağa köylüyü
kırbaçlar, din adamı bir şey üretmeden geçim sağlar, burjuva devleti halka
zulüm eder. Anlatılan olaylarda yalnızca kişiler değişiklik göstermektedir. Ve
bütün mahkûmlar sessiz bir şekilde bütün dersi dinlemek zorundadır. Zira
esnemek ve uyuklamak suç sayılmaktadır. Roman boyunca Rusların uyguladığı
söz konusu zulüm ve işkenceler detaylı olarak tasvir edilmiştir.
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Sonuç
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Sovyet Rusya'nın zulümlerinden
muzdarip olmuş devletlerden biridir. Sovyetler Birliği olarak gerçekleştirdiği
mezalimlikler ise tüm dünyanın müşahitliği ile vuku bulmuştur. Kendi
çıkarlarına ters düşen herkese, ırk ve din ayırt etmeksizin zulüm ve işkence
etmekten çekinmeyen yönetim, özellikle Türklerin yaşamlarını zindana
çevirmiştir. Ölüm Daha Güzeldi adlı eser ise tüm yaşananlara canlı bir şahidi
kahraman olarak seçmiş ve Sovyet Sosyalist sistemin zalimliklerini
somutlaştırmayı başarmıştır. Yaşanmış bir olayı ele aldığını romanın başında
belirten yazar, olabildiğince objektif davranmaya çalışmış, kamplarda yapılan
işkencelerin mahkûmların ruh ve beden sağlığını oldukça kötü etkilediğini, kimi
mahkûmların intihar ettiğini, kimisinin ise kaçmaya teşebbüs ettiği için
vurulduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur. Mahkûmların insanî tutum ve
davranışlardan uzak bir muamele ile karşılaştıklarını da tasvir eden yazar, bu
aşamada dünyayı eşitlik ve özgürlük kavramları ile etkilemeye çalışan Sovyet
Sosyalist yönetimin, kaçındığı ve eleştirdiği her şeyi kendisinin uyguladığını
göstermiştir. Söz konusu uygulamadan dolayı ise o topraklarda yaşayan
insanların yaşamaktan ziyade 'ölümü tercih ettiğini' ve 'ölümü daha güzel
bulduğunu' roman boyunca verilmek istenen yegâne mesaj olarak görmekteyiz.
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ÖZET Yönlere göre güney, güneybatı, kavim adlarına göre ise Oğuz grubunda yer
alan Türkmen Türkçesi, yapısında Oğuzca pek çok unsur barındırmasının yanında birtakım
hususiyetlerle de bu gruptan ayrılır. Oğuzcanın yanında Çağatayca, Uygur Türkçesi ve Kıpçak
Türkçesi’nin de etkisinde gelişen Türkmencenin, Türkiye Türkçesi’nden ayrılan en önemli
özelliklerinden biri de asli uzun ünlüleri koruyor olmasıdır. Türkmencenin kelime
hazinesini, Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça, Farsça ve Rusça kelimeler oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Türkmen Türkçesinin söz varlığında önemli bir yere sahip olan hastalık
adları ve tıp terimleri çeşitli sözlük, makale ve kitaplar taranarak belirlenmiş,
sınıflandırılmış, köken, yapı ve anlam bakımından incelenmiştir. Tespit edilen hastalık adları
ve tıp terimlerinin Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü ve Divanü Lûgat-it Türk’teki kullanımları
saptanarak karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan karşılaştırmada aynı ve benzer kullanımlarının
yanında Türkmen Türkçesi’ndeki farklı kullanımları da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkmen Türkçesi, hastalık adları, tıp terimleri, sınıflandırma.

Medical Terms and Diseases Names Used in Turkmen Turkish
ABSTRACT: Turkmen Turkish, according to directions is in the group South and
South west but according to the names of the tribes, it is in the Oghuz group. Turkmen
Turkish contains many Oghuz elements in its structure and beside of it is separated from this
group by some characteristics. Turkoman was developed under the influence of Chatai,
Uyghur Turkish and Kipchak Turkish beside Oghuz and one of them ost important features
which separete it from Turkish that Turkoman preserves the main long vowels.
In this study, the names of diseases and medical terms which have an important place
in the Turkmen Turkish vocabulary determined by scaned the various dictionaries, articles
and books, classified and examined in terms of origin, structure and meaning. Disease names
and medical terms which identified in this study, have been determined and compared with
the usage of in the Old Uyghur Turkish Dictionary and in the Divanü Lûgat-it Türk. In this
comparison, the same and similar uses and different uses in Turkmen Turkish were
determined.
Key words: Turkmen Turkish, disease names, medical terms, classification.
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GİRİŞ:
Oğuz grubu şivelerinin doğu kolundan olan Türkmen Türkçesinin
karakteristik yapısını Oğuz Türkçesinin özellikleri oluşturmaktadır. Bunun
yanında Türkmence Doğu Türkçesinin etkisiyle Kıpçak ve Çağatay Türkçesinin
özelliklerini de barındırmaktadır.68
Yazılı edebiyatlarının başlangıcından (18. Yüzyıl) 1928 yılına kadar Arap
alfabesini kullanan Türkmenler, 1928-1940 yılları arasında Latin, 1940’tan
sonra da Kiril alfabesini kullanmışlardır. Türkmenistan’da 1993 yılında ise
meclis kararıyla Latin alfabesini esas alan yeni Türkmen alfabesine geçilmiş,
2000 yılından itibaren de bütünüyle Latin alfabesi kullanılmaktadır.69
Ana Türkçedeki aslî uzun ünlüleri en iyi muhafaza eden Türk yazı dili olan
Türkmencenin kelime hazinesini Türkçe kökenli kelimelerin yanında Arapça,
Farsça ve Rusça kelimeler oluşturmaktadır.70
Bir dilin çekirdek yapısını oluşturan en önemli öge o dilin temel
sözvarlığıdır. Ulusların başat ihtiyaçlarını karşılayan kelimeler doğal olması
itibariyle dilin zenginleşme sürecinde elde ettiği diğer yapılara oranla daha
önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda temel sözvarlığı en basit oluş ve
durumları ifade etmenin yanında, soyut kavramlardan bilimsel konulardaki
düşünceleri açıklamaya kadar tüm anlatım yollarında ihtiyaç duyulan kelime ve
söz öbeklerini büyük ölçüde içeren yapıdır.71 Tüm bu özellikleri sebebiyle bir
dilin ses ve şekil özelliklerinin yanı sıra söz varlığı da her daim mühim bir
araştırma konusu olmuştur.
Aksan, söz varlığını sadece dilbilgisi ögelerinden ibaret olmayan,
deyimlerin, kalıplaşmış ifadelerin, atasözlerinin, ikilemelerin, terimlerin vb.
çeşitli anlatım unsurlarını da içine alan bir kavram olarak ele almaktadır.72 Bu
kavramların içinde saydığımız terimler bir dilin önemli yapı taşlarındandır.
Terim; bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı
karşılayan kelime, ıstılah olarak tanımlanmaktadır.73
Ayrıca terimler bir dilin gelişmişliğini, işlevselliğini ve tarihî yönünü de
gösteren yapılardır. Bu bakımdan tarihî metinlerde var olan ve bugün hala
Türkmen Türkçesinde yaşayan terim niteliğindeki kelimelerin ortaya
Ahmet Buran, Ercan Alkaya vb, Çağdaş Türk Yazı Dilleri 1 Güney-Batı Oğuz Grubu, Akçağ Yay.
Ankara, 2014, s.156.
69 Ahmet Bican Ercilasun, Türk Lehçeleri Grameri, Akçağ Yay. Ankara, 2007, s. 234.
70 Mehmet Kara, Türkmence, Akçağ Yay. Ankara, 2001, s. 2.
71 https://www.cokbilgi.com/yazi/temel-soz-varliginin-onemi/
72 Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi, 2004, s.7.
73 Türk Dil Kurumu, “Büyük Türkçe Sözlük”, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts.
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çıkarılması yönündeki araştırmalar Türkçenin geçmişte bilim dili olarak canlı
bir biçimde kullanıldığını ortaya koymaktadır.
Türkmence de tarihi bir lehçe olarak farklı dillerle etkileşimleri sebebiyle
hafızasında pek çok arkaik unsur barındırmaktadır. Bu unsurlardan bazıları
hastalık adları ve tıp terimlerinde görülmektedir. Tıp terimleri; hastalık adı,
organ adı, ilaç adı, tedavi yöntemleri, tıbbi araç ve gereçler gibi geniş bir söz
varlığını kapsamaktadır. Buradan hareketle araştırmamızda Türk lehçelerinden
biri olan Türkmen Türkçesi’ndeki hastalık adları, tıp mesleğiyle uğraşanlara
verilen adlar, tedavi yöntemleri, ilaç adları, genel sağlık terimleri, tıbbi araç ve
gereçler belirtilmeye çalışılmıştır.
Türkmen Türkçesi’nde kullanılan hastalık adları ve tıp terimlerine
baktığımızda yabancı dillerin etkisinin yanında Eski Türkçe dönemi ve Divanü
Lügati’t Türk’le birçok benzer yönünün olduğu şu şekilde tespit edilmiştir: Eski
Türkçede aġrı-, aġrıġ, aġraġ, aġruḳ, aġruş, ig, iglig, igsiz, tuga kelimeleri, Divanü
Lügati’t Türk’te agrı-, aġrıg, aġruş, igçil, igleş-, iglig, çerlen-,kapın-,kem, mun,
sögel, toga kelimeleri hastalan-, ağrı çek-, ağrı ve hastalık kelimelerini
karşılamak amacıyla kullanılmıştır. Günümüz Türkmen Türkçesi’nde ise
hastalık; agrı, aza, bitap bol-, çırçıkla-, dert, hüyle-, ıza, igli, kesel, näsag, sırkavla, zerzaybol- kelimeleri ile ifade edilmektedir.
Sağlam, sıhhatli, esen ol- kavramları Eski Türkçede ӓsӓn, äsängü,
äsängülük, igsiz, kämsiz, su, toġasız; DLT’te ise esen, onul-, ongul-, sag, yarp
şeklinde karşımıza çıkarken Türkmen Türkçesi’nde berdaşlı, dayav, sagatlankelimeleriyle adlandırılmıştır.
Eski Türkçede doktor, hekim, tabip, hasta bakıcı kelimeleri baḥşi, baḳşı
bögü, ämçi, ämçin, otacı şeklindeyken, DLT’te bu kavramlar emçi, otacı
kelimeleriyle karşılanmış, Türkmen Türkçesi’nde ise vraç, hirurg, meditsina,
sanitar kelimeleri bu ifadelerin karşılığı olmuştur.
İlaç kavramı Eski Türkçe döneminde äm, im, igdilä, isman, arırı, baġır,
bara, käsk, ot yäm, ödgürkü, ḳarġı çuġun, saba, sam, sang, siri, şıvaçır, yüründäk,
DLT’te em, em sem, irwi, ot, şeklindeyken, Türkmen Türkçesi’nde aynı kavram
derman kelimesiyle karşılanmıştır. Buna istinaden himikat (kimyasal maddeler,
ilaçlar), sançgı (hastalığı iyileştirmek amacıyla vücuda şırınga edilen ilaç),
tabletka (ilaç tableti), vaktsina (aşı) kelimeleri tedavide kullanılan ilaç vb. adlar
arasındadır.
Bu lehçede hastalığın tedavi edildiği mekânlara, ameliyat ve tedavi
sırasında kullanılan araç ve gereçlere verilen bazı adlar şunlardır: däliler
keselhanası (akıl hastanesi), dermanhana (eczane), gospital (hastane), inçe
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kesel sanatorisi (verem hastalıkları senatoryumu), izolyator (bulaşıcı
hastalıklar koğuşu), keselhana (hastane), klinika (klinik), poliklinika
(poliklinik), efir (eter), rentgen (röntgen),retsept (reçete), mazok (tahlil için
alınan parça), operatsiya (ameliyat), tampon (tampon).
Bilimsel yöntemlerin henüz gelişmediği dönemlerde hastayı tedavi
etmede kullanılan yöntemlerin başında gelen ve bugün halk hekimliği olarak
adlandırılan geleneksel tedavi yöntemlerine başvurulmaktaydı. Bu sahada da
hastalık adları ve tıp terimlerini incelerken bilimsel yöntemlerin yanında şifalı
bitki ve geleneksel tedavi yöntemlerinin de kullanıldığını görmekteyiz.
daglamak (Tedavi amacıyla yarayı dağlamak), däri derman (şifalı otlar,
kocakarı ilaçları) çitik basmak (halk hekimliğinde ağrıyan yeri kızgın ocağın
ucuyla dağlamak, yakmak.) ve gotan eti (halk hekimliğinde ilaç olarak kabul
edilen kuş eti) bu kullanımlardan sadece birkaçıdır.
Yapılan bu tespitlerin ışığında Türkmence de kullanılan hastalık adlarını
ve bedende etkili oldukları yerleri şu şekilde sınıflandırabiliriz:74
Solunum Yolu Hastalıkları:
Bağır keselleri: ciğer hastalıkları. Bokurdak agırısı: boğaz ağrısı.
Çigrek: soğuk algınlığı. Näsaglık zararlı dagdıra-: hastalık nedeniyle titremek.
Demgısma: astım. Bronhial demgısma: bronşit astımı. Dümev: nezle, soğuk
algınlığı, grip. Gakılıklı üskülevik: balgamlı öksürük. İnçe kesel: verem. İnçe
kesel protsesi: verem hastalığı. İniň gız-: ateşlenmek. Öyken ince keseli:
tüberküloz, verem. Öyken çişmesi: akciğer iltihabı. Sovuklama: soğuk
algınlığı, üşütme. Üsgülevik: öksürük. Yoñ: soğuk alma, rahatsızlık. Yoñla-:
soğuk almak, keyifsizleşmek.
Göz Hastalıkları:
Göz gap-: kör olmak. Gözden gal-: körleşmek, görüşü azalmak. Şova: kör,
miyop, uzağı göremeyen. Şullar-: gözü hastalık nedeniyle akmak. Şullı: akıntılı
ve ağrılı göz rahatsızlığı olan.
Kulak Hastalıkları:
Gulagıñ agral-: sağırlaşmak. Gulagıñ işitmezlik: bir kulağı sağır olmak.
Gulagıñ gapıl-: sağır olmak. Gulagıñ şanla-: kulağı çınlamak. Hapgırtma:

74Çalışmamızda,

Talat Tekin, Mehmet Ölmez vd. Türkmence-Türkçe Sözlük, Simurg Kitapçılık,
Ankara,1995. ; İlhan Çeneli, Türkmen Türkçesi Sözlüğü, TDAY Belleten 1982-1983. ; TDK Yay.
Ankara, 1986. ; M. Hamzayev, Türkmen Dilinin Sözlüğü, Türkmenistan SSR Ilımlar
Akademiyası’nın Neşriyatı, Aşgabat, 1962. adlı eserler taranmıştır.
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paraditit, kabakulak. Ker: sağır. Ker bol-: sağırlaşmak, sağır olmak. Kerlik:
sağırlık.
Karın, Mide ve Sindirim Güçlüğü ile Bağırsak ve İdrar Yolu
Rahatsızlıkları:
Aşgazan keselleri: mide hastalıkları. Babasıl: basur. Bagröyken
ağzından çık-: kusmak. Bövrek çişmesi: böbrek iltihabı. Dalak bol-: dalaktan
rahatsızlanmak. Dalakla-: dalaktan hastalığa tutulmak. Ganlı iç geçme: kanlı
ishal. Garın agrısı: karın ağrısı. İç keselleri: iç hastalıkları. İçiñ geç-: sürgün
olmak, ishal olmak. İç agırı: karın ağrısı. İç geçme: sürgün, ishal. Ganlı iç
geçme: dizanteri. Ödek: yemek borusu. Öge-: midesi bulanıp çıkarmak,
öğürmek. Öt: öd, safra. Öd haltası: safra kesesi. Paratif: paratifo. Sarıñ gayna: midede yanma, ekşime gibi rahatsızlıklar oluşması. Tsistit: sistit.
Baş Ağrısı, Beyin ve Damar Hastalıkları:
Kelle agırısı: baş ağrısı. Añını yitir-: bilincini yitirmek. Ganıñ basışı: kan
basıncı. Baş agırı: baş ağrısı. Beynä gan inmesi: beyin kanaması. Beynisi
çaykan: beyni sarsılmak. Çakıza: migren. Däli bol-: deli olmak, aklını kaçırmak.
Ismaz: felç inme. Ismav sırkavı: felç hastası. Kakınla-: sinir nöbeti geçirmek.
Kellagırı: baş ağrısı. Meningit: menenjit. Otura: felçli, inmeli.
Deri Hastalıkları:
Beze çıkar-: yılancık çıkarmak. Beze keselli: yılancık hastası. Cerhet
döre-: irinlenmek, cerahat bağlamak. Çıban: çıban. Çıkuv: yara, çıban. Demrev:
liken, egzama. Deri keselleri: deri hastalıkları. Gızamık: kızamık. Gici: kaşıntı
Gicilevük: uyuz,kaşıntı. Gök gabarcık: dolama. Heyvere: cüzam. İriñle-:
irinlenmek, cerahat bağlamak. İteşen: kurdeşen. Keşik: yara. Mama: çiçek
hastalığı. Mäz: beze, gudde. Okuma: dolama, etyaran parmakta çıkan bir yara.
Özen: İltihap, irin. Pakgar: deri üzerinde şişlik oluşmak. Peşehorda: insanın
vücudunda çıkan, uzun süre geçmeyen ağrısız yara. Pis: derinin ve saçların
beyazlaması hastalığı. Täcihoraz: kızıl hastalığı. Ten-: vücutta sıcaktan
kabarcık oluşmak. Tümmi: şiş, kabarcık. Uçuk: Uçuk. Venerik: zührevi
hastalığı olan insan. Yörülgen: dolama. Zarbıkla-: iltihaplanmak.
Omurga Hastalıkları:
Bil agırı: bel ağrısı. Küyki: kambur. Küyki bol-: kamburlaşmak. Omurt
agrısı: omur ağrısı. Yatıra: yatalak hasta.
Bulaşıcı Hastalıklar (Yakançlı mikroplar):
Demrev: egzama. Difteria: difteri. Dizanteria keseli: dizanteri. Dümev:
nezle, soğuk algınlığı, grip. Gara hassalık: tifo, karahumma. Gızamık: kızamık.
Gicilevük: uyuz, kaşıntı. Gök bogma: boğmaca. Guduz: kuduz. Hapgırtma:
61

Levent DOĞAN – Gonca GÜLVODİNA

paraditit, kabakulak. Ganlı iç geçme: dizanteri. İnçe kesel: verem. İnfektsiye:
enfeksiyon. Mama: çiçek hastalığı. Meningit: menenjit. Merezel: frengi. Mergi:
kolera. Gürgünli: tifüs. Öyken ince keseli: tüberküloz, verem. Soyuklama:
soğuk algınlığı, üşütme.
Virüs, Bakteri, Parazit, Mikrop Gibi Zararlı Mikroorganizmaların
Neden Olduğu Hastalıklar:
Bakteriya: bakteri. Kesel döredici bakteriyalar: hastalığa neden olan
bakteriler. Demrev: liken, egzama. Difteria: difteri. Gara hassalık: tifo,
karahumma. Gızamık: kızamık. Gızzırma: sıtma. Gicilevük: uyuz, kaşıntı. Gök
bogma: boğmaca. Guduz: kuduz. Hapgırtma: paraditit, kabakulak. Heyvere:
cüzam. Isıtma: sıtma. Mama: çiçek hastalığı. Mergi: kolera. Uçuk: uçuk.
Doğuştan veya Sonradan Meydana Gelen Rahatsızlık, Sakatlık ve
Dilsizlikle İlgili Kullanılan Kelimeler:
Agsa-: topallamak. Çolak: ayağı kesilmiş, kırık veya sakat. Yirik dodok:
tavşan dudak, yirik dudak. Golak: elsiz, çolak. Göz gap-: kör olmak. Gulaksız:
kulaksız. Kekeç: kekeleme. Ker: sağır. Köse: sakalsız, bıyıksız. Küyki: kambur.
Lal: dilsiz. Sakav: kekeme.
Yapılan sınıflandırılmadan sonra Türkmencenin söz varlığında tespit
ettiğimiz hastalık adları ve tıp terimlerini köken ve yapı bakımından
incelemeye75, deyimlerde, atasözlerinde ve ikilemelerde kullanımlarını
belirtmeye çalıştık. Saptanan pek çok hastalık adının Arapça, Farsça ve Rusça
kökenli olduğu görülmüştür.
I.KÖKENLERİNE GÖRE TIP TERİMLERİ VE HASTALIK ADLARI
I. a. Türkçe Adlarla Kurulanlar:
Agsa-: topallamak. Aşa düş-: çok fazla yiyip hastalanmak. Avun-: acı
duymak. Aza: ağrı, sızı. Bagır avusı: çocuk ölümü. Bagır keselleri: ciğer
hastalıkları. Baş ağırı: baş ağrısı. Bükürt-: soğuk, ağrı gibi nedenlerle
büzülmek. Çolak: ayağı kırık, sakat. Dalak bol-: dalağından hastalanmak.
Gicilevük: uyuz, kaşıntı. Golak: elsiz, çolak. Gotur aç-: 1.çiçek hastalığına
yakalanmak. 2. uyuz olmak. Gulagıñ agral-: sağırlaşmak. Ismaz: felç, inme.
Kekeçle-: kekelemek. Okuma: dolama. Otura: felçli, inmeli. Özen: iltihap, irin.
Özünden git-: bayılmak. Sovuklama: soğuk algınlığı, üşütme. Sovuk urmak:

Kelimeler köken bakımından incelenirken Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesindeki Türkçe
Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, TDK Yay. Ankara, 2007 adlı eser esas alınmıştır.
75
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üşüyerek hastalanmak. Titir titir et-: kasılmak, titremek. Tutgay: sara
hastalığı.
I. b. Yabancı Adlarla Kurulanlar:
Bakteriya: bakteri. (Fr.) Dert: hastalık. (Far.) Diabet: şeker hastalığı.
(Fr.) Difteria: difteri. (Fr.) Dizanteria: dizanteri. (Fr.) Emfizema: amfizem. (Fr.)
Epilepsiya: epilepsi, sara. (Fr.) İnfektsiya: enfeksiyon. (Fr.) Heyvere: cüzam.
(Ar.) Gambur: kambur. (Fr.) Lal: dilsiz. (Far.) Menengit: menenjit. (Fr.)
Merezel: frengi. (İt.) Mergi: kolera. (Fr.) Tsistit: sistit. (Fr.) Tsinga: iskorbüt.
(Fr.)
I. c. Yabancı + Türkçe kelimelerle Kurulanlar:
Bitap bol-: hastalanmak. (Far.+ T.) Cerhet döre-: irinlenmek, cerahat
bağlamak. (Ar.+T.) Cın kak-: sara hastalığına yakalanmak. (Ar.+T.) Kalp agrısı:
kalp ağrısı. (Ar.+T.) Mӓdӓne değ-: mide fesadına uğramak, iştahı kesilmek.
(Ar.+T)
II. YAPILARINA GÖRE HASTALIK ADLARI VE TIP TERİMLERİ
II. a. Tek Sözcükten Oluşanlar:
Babasıl: basur. Bakteriya: bakteri. Börtük: şişme, şişkinlik, ur. Çakıza:
migren. Çıkuv: yara, çıban. Çigrek: soğuk algınlığı. Çiş: ur, şiş. Çolak: ayağı kırık,
sakat. Demrev: liken, egzama. Diabet: şeker hastalığı. Dümev: soğuk algınlığı,
grip. Emfizema: anfizem. Emgek: sayrılık, hastalık. Epilepsiya: epilepsi, sara.
İnfektsiya: enfeksiyon. Iza: şiddetli ağrı, sızı. İgli: zayıf, hastalıklı, cılız.
Gızamık: kızamık. Golak: elsiz, çolak. Guduz: kuduz. Heyvere: cüzam.
Hirurgiya: cerrahi, operatörlük. Kekeç: kekeme. Mama: çiçek hastalığı.
Meditsina: hekimlik. Merezel: frengi. Mergi: kolera. Okuma: dolama. Otura:
felçli, inmeli. Özen: iltihap, irin. Rak: kanser. Rentgen: röntgen. Retsept: reçete.
Sırkav: sayrı, hasta. Uçuk: uçuk.
II. b. Yapım Eki Alarak Oluşanlar:
+lİ: Keselli: hastalıklı. Berdaşlı: sağlam, sıhhatli. Gakılıklı: balgamlı.
Kakınlı: sara hastası. Izalı: şidetti ağrılı, sızılı. İgli: zayıf, cılız, hastalıklı.
Guragırılı: romatizmalı. Örgünli: tifüs. Şullı: ağrılı ve akıntılı göz rahatsızlığı
olan. Yokançlı: bulaşıcı hastalığı olan.+lIk: Argınlık: yorgunluk. Näsaglık:
hastalık. Gakılık: balgam. Garahassalık: tifo, karahumma. Tüykülik: tükürük.
-lA, (+lA-n): Asgınla-: zayıflamak, hastalanmak. Arrıkla-: cılızlaşmak. Çırçıkla: hastalanmak. Dalakla-: dalağından rahatsızlanmak. Hüyle-: hasta olmak,
rahatsızlanmak. Sırkavla-: hastalanmak. İriñle-: irinlenmek, cerahat bağlamak.
Kakınla-: sinir nöbeti geçirmek. Kekeçle-: kekelemek. Lapla-: ateşlenmek.
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Lovla-: şiddetli ateşlenmek. Ötle: kolesistit. Sovukla-: soğuk algınlığı, grip.
Yoñla-: soğuk almak, keyifsizleşmek. Zarbıkla-: iltihaplanmak. Sagatlan-:
sağlığı iyi durumda olmak. -k, -ık, -ak, -uk: Arrık: cılız, zayıf. Börtük: şişme,
şişkinlik, ur.-gı: Yatgı: rahim, dölyatağı. Sançgı: hastalığı iyileştirmek amacıyla
vücuda şırınga edilen ilaç.-ma: Okuma: dolama, etyaran; parmakta çıkan bir
yara.-a: Otura: felçli, inmeli.Yatıra: yatalak hasta vb. yapım ekleriyle çeşitli
hastalık adlarının oluşturulduğunu görmekteyiz.
II. c. İsim Tamlaması Şeklinde Oluşanlar:
Aşgazan keseli: mide hastalığı. Kelle agırısı: baş ağrısı. Bagır keseli:
ciğer hastalığı. Beyhuş dermanı: uyku ilacı. Bokurdak agırısı: boğaz ağrısı.
Bövrek çişmesi: böbrek iltihabı. Ganıñ basışı: kan basıncı. Däli keselhanesi:
akıl hastanesi. Deri keseli: deri hastalığı. Siydik haltası: sidik torbası. Kella
agırı: baş ağrısı. İç agırı: karın ağrısı. Garın agrısı: karın ağrısı. Gemircek
dokuması: kıkırdak dokusu. Yürek operatsiyası: kalp ameliyatı.
II. d. Sıfat Tamlaması Şeklinde Oluşanlar:
Acı derman: acı ilaç. Ağaç etli: Bir deri bir kemik, çöp gibi çok zayıf. Agır
keselli: ağır hastalıklı. Baş vraç: başhekim. Derledici derman: terletici ilaç.
Garağuş keseli: sara hastalığı. Suvuk derman: sıvı ilaç. Yirik dodok: tavşan
dudak. Gakılıklı üskülevik: balgamlı öksürük. Övrendekli kesel: müzmin
hastalık.
III. ANLAM BAKIMINDAN HASTALIK ADLARI VE TIP TERİMLERİ
III. a. Ad Aktarması Yoluyla Oluşanlar:
Acı derman: acı ilaç. Agır keselli: ağır hastalıklı. Al açmak: sedef
hastalığı. Aşa düş-: çok fazla yiyip hastalanmak. Bagrını yere ber-: ağır hasta
olup yatmak. Demgısma: astım. Eñek at-: Ağır hasta olmak. Göz gırdır-:
Trahom hastalığı yüzünden göz kapaklarının altındaki çıkıntıları temizlemek. İç
geçme: ishal. İnçe kesel: verem. Sovuk ur-: soğuk vurmak, üşüyerek
hastalanmak. Yirik dodok: tavşan dudak.
III. b. İkileme Yoluyla Oluşanlar:
Däli-telbe: deli. Sag-aman: sağ salim. Sag- salamat: sağ salim. Saglık
esenlik: iyilik sağlık. Elsiz-ayaksız: elsiz ayaksız. Gahar-gazaba mün-:
sinirlenmek. Göz-gaş çekmek: gözü seğirmek. Gan-pet yok: yüzü solgun, beti
benzi yok. Emi-yomı şu bolsun: bu ilaçtan sonra iyileşip ayağa kalksın,
hastalıktan kurtulsun. Larsa-larsa gal-: aniden şişmek, vücudun aniden
şişmesi. Tarpa-tayın sırkavla-: ansızın, birdenbire hastalanmak. Titir titir et: hastalık nedeniyle sarsılmak, titremek.
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III. c. Deyim Şeklinde Oluşanlar:
Bir toplumun hayat görüşünü, felsefesini yansıtmada önemli bir yere
sahip olan deyimler, ifade edilmesi güç ve anlam yetersizliğine neden olabilecek
durumlarda başvurulan kısa ve özlü anlatım araçlarıdır. Türkmencede de
deyimler hastalık durumları dile getirilirken sıkça başvurulan ögeler olmuştur.
Yaptığımız taramalar neticesinde Türkmencede sıkça kullanılan deyimlerden
birkaçı şu şekildedir: 76
Al aç-: Sedef hastalığına yakalanmak.
Ağzı bimaza: Hamile, gebe.
Ağaç etli: Bir deri bir kemik, çöp gibi, çok zayıf.
Akıldan azaş-: Aklını kaybetmek, delilik.
Añrıñ bärik gel-: Midesi bulanmak, kusacak gibi olmak.
Aşa düş-: Çok fazla yiyip hastalanmak.
Aşağına suv giden yalı bol-: Kuvvetten düşmek, kendini kötü hissetmek.
Aş sayla-: Aş ermek, yemek seçmek.
Bağrını yere ber-: Ağır hasta olup yatmak.
Bağröykeniñ ağzından çık-: Midesi bulanıp kusmak.
Bağröykeniñ görün-: Bir deri bir kemik kalmak, çok zayıflamak.
Bir gözi aya bakyar, bir gözi şetdalı kakyar: Şaşı gözlü.
Cöcek çıkar-: Kızamık çıkarmak.
Cın kak-: Sara hastalığına yakalanmak.
Dalak bol-: Dalağından hastalanmak.
Eñek at-: Ağır hasta olmak
Gan öy-: Bir darbe sonucu vücudun belli bir yerinde kan toplanıp
morarma.
Gark ur-: Fena halde öksürmek, öksürürken boğulacak hale gelmek.
Gayzar bol-: Vücudu sulanıp şişmek, sertleşmek.
Gızıl etçik bol-: Kan revan içinde kalmak.
Gızıl etene et-: Yaralanmak, vücudunda yara ve ezikler meydana
getirmek.
Gotur aç-: 1.Çiçek hastalığına yakalanmak.2. Uyuz olmak.
Gök dalak bol-: Hastalık yüzünden morarmak.
Görüm gör-: Adet görmek.
76Mehmet Kara, Ahmet Karadoğan, Türkmen Türkçesi-Türkiye Türkçesi Deyimler Sözlüğü, İstanbul:

Etkileşim Yayınları, 2014, Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, C.1. İstanbul, 1989
adlı eserlerdeki deyimler taranmıştır.
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Göze gan in-: Hastalık sebebiyle gözü kızarmak.
Göze gara suv in-: Gözü kör olmak.
Göze gubar in-: Yaşlılıktan dolayı gözünün feri gitmek, iyi göremez
olmak.
Gözüni agdarıp yat-: Kendini kaybetmek, bayılmak.
Gözün çorbasını akdır-: Ağrı yüzünden gözü çapaklanmak.
Gün ur-: Güneş çarpmak, güneş altında kalmaktan dolayı hastalanmak.
Gulagı agır: Sağır.
Gurptan düş-: Hastalık nedeniyle zayıf düşmek.
Huşı gaç-: Bilincini yitirmek.
Huşun git-: Hafızası zayıflamak.
İki gat bol-: Hamile, gebe olmak.
İşda tutul-: Yemeden kesilmek, iştahı kapanmak.
Kakın tut-: Sarası tutmak, isteri nöbeti tutmak.
Käkeläp dur-: Heyecan veya şaşkınlık yüzünden kekelemek.
Keşdin çekmezlik: Hastalıktan midesi yiyecek kabul etmeme.
Mädäne değ-: Mide fesadına uğramak. İştahı kesilmek.
Ot al-: Bir yeri çok kaşınmak, ağırmak.
Özüñden git-: Bayılmak.
Pis aç-: Alaca (Abraş) hastalığına yakalanmak
Sancı döre-: Sancı tutmak, sancılanmak.
Sapağa dön-: Hastalık sebebiyle zayıf düşmek.
Sarı getir-: Sarılık nedeniyle bütün vücudun sararması.
Sarın gayna-: Midesi kaynamak, midesi ekşimek.
Sovuk ur-: Soğuk vurmak, üşüyerek hastalanmak.
Suv oğurla-: Su toplamak, iltihaplanmak.
Şel aç-: Felç olmak.
Titir titir et-: Kaslar hızlı ve küçük kasılmalarla sarsılmak.
Yara sal-: Yara açmak, yaralanmak.
Yartı adam bol-: El ve ayağından birini kaybetmek, engelli olmak.
Yürek bulan-: Midesi bulanmak.
Yürek dıkıl-: İştahı kapanıp midesi tıkanır gibi olmak.
Yüzi suvlan-: Hamilelikten dolayı şişmanlamaya başlamak.
Atasözleri kullanıldıkları dilin kelime hazinesini ve kültürel zenginliğini
yansıtan öğretici ve özlü sözlerdir. Türkmencede atasözlerinin sıkça kullanıldığı
zengin bir hafızaya sahip tarihi bir lehçedir. Bu lehçede kullanılan atasözlerinin
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günlük konuşma dilinde sıkça kullanımının yanında bilimsel terimlere de
yansıdığını, hastalık ve tıp terimlerinde de sıkça kullanıldığını görmekteyiz. Bu
sahadaki atasözlerinde geçen hastalık ve tıp terimlerinin bazılarını şu şekilde
sıralayabiliriz:77
Agırı nirede bolsa canıñ şol yerde. (Ağrı neredeyse, canın ordadır.)
Acal geldi cahana, baş ağırı bahana. (Еcel gelince cana, baş ağrısı bahane.)
Akıl başdan, edep yaşdan. (Akıl başta, edep yaştadır.)
Az iyen arassa, köp iyen hassa. (Az yiyen temiz, çok yiyen hasta.)
Baş agırman, baldır sızlaman bolmaz. (Baş ağrımadan, baldır sızlamadan
olmaz.)
Bergilinin malı yok, hastalının janı yok. (Borçlunun malı yoktur, hastanın
canı yoktur.)
Dertli gutulcak bolsa, tebibi duş geler. (Dertli iyileşecek olsa doktora
rastlar.)
Dogrı gelen ajala lukman hekim neylesin. (Zamanında gelen ecele
lokman hekim neylesin.)
Dert agladar, ışk sözleder. (Dert ağlatır, aşk söyletir.)
Dert aytsañ, tebip köpeler. (Derdini söylesen doktor çoğalır.)
Dert başga, acal başga. (Dert başka, ecel başkadır.)
Dert çeken tebip bolar. (Dert çeken doktor olur.)
Däli öz törüni bermez. (Deli kendi yerini vermez.)
Dişiñ agırsa, çek (soğur), gutul, goñşıñ yaman bolsa, göç, gutul. (Dişin
ağrırsa çek kurtul, komşun yamansa göç kurtul.)
İşlӓ pövrenseň ussa bolarsın, işlemesen hassa. (Çalışıp öğrenirsen usta
olursun, çalışmazsan; hasta.)
Gep diyseň gap-gap, iş diyseň bitap. (Söz desen kutu kutu (çok), iş desen
hasta (yorgun).
Gış gızamık gelmesin, tomus mama. (Kışın kızamık, yazın çiçek hastalığı
gelmesin.)
Gan bilen giren can bilen çıkar. (Kan ile giren, can ile çıkar.)
Gözi körden köńli kör yaman. (Gözü kör olandan gönlü kör olan kötü.)
Guduzıñ ömri kırk gün. (Kuduzun ömrü kırk gündür.)
Çalışmada, Gurbandurdı Geldiyew – Annamırat Altuyew, Türkmen Nakılları Ve Atalar Sözı,
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2002.; Mırat Çayırev, Türkmen Halk
Nakılları, Aşgabat, 2005.; Sapar. Kürenov, Muhittin Gümüş, Türkmen Atasözleri, Ankara, 1995.;
B.Mammetyazov, N. Esenmıradov, Türkmen Nakılları ve Atalarsözi, Aşgabat, 1983. ; Ömer Asım
Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, C.1. İstanbul, 1989. adlı eserlerdeki atasözleri taranmıştır.
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Hassa soramak adat, hal soramak medet. (Hasta sormak âdet, hâl sormak
medet.)
Her kim öz agırısına ağlar. (Herkes kendi hastalığına (ağrısına) ağlar.)
Lalıñ diline enesi düşer. (Dilsizin diline annesi düşer.)
Köse adama her kim bir gıl berse, sakgallı bolar. (Кöse kişiye her kişi bir
kıl verse, sakalı olur.)
Kör sese bakar, ker agza. (Кör sese, sağır ağıza bakar.)
Kör bilen yatan çaşı bolup turar. (Kör ile yatan şaşı kalkar.)
Keselä kesel, oña seredenem kesel. (Hastaya hasta, ona bakan da hasta.)
Keselin yaşıran, ölümin äşgär eder. (Hastalığını gizleyen, ölümünde
ortaya çıkar.)
Kelin yanında kelläñi gaşama. (Kelin yanında başını kaşıma.)
Niräñ agırsa, canıñ şol yerde. (Ağrı neredeyse, canın ordadır.)
Ölüsi bolan üç gün aglar, dälisi bolan ölinçä. (Ölüsü olan üç gün, delisi olan
ölene kadar ağlar.)
Sıgırlı öyde sul olmaz. (Sığırlı evde hastalık olmaz.)
SONUÇ
Bu çalışmada yapısında pek çok arkaik unsur barındıran Türkmencenin
söz varlığında önemli bir yere sahip olan hastalık adları ve tıp terimleri konu
edinilmiş, hastalık adları sınıflandırılmış, köken ve yapı bakımından
incelenmiştir. Ayrıca hastalık adlarının yanı sıra bu lehçede kullanılan
terimlerin birçoğunun da Türkçe kökenli olmasının yanında özellikle tıp
terimlerinde alıntı kelimelerin varlığının da söz konusu olduğu belirlenmiş,
ağırlıklı olarak Arapça, Farsça, Fransızca ve Rusça kökenli kelimelere yer
verildiği görülmüştür.
Buna ilaveten Türkçenin tarihi metinlerinde yer alan kullanımların
benzer ve aynı şekilde bu sahada da kullanılıyor olması bu hastalık adlarının
Eski Türkçe dönemine kadar uzandığını göstermektedir.
İsim tamlaması şeklinde oluşturulan hastalık adları ve tıp terimlerinin
çoğu belirtisiz ad tamlaması şeklinde kurulmuştur. Ayrıca hastalık adlarının
zaman zaman renk öğesinden de faydalanılarak oluşturulduğu görülmektedir.
Gara hassalık, garağuş keseli, gök boğma, gök kabarcık, gızıl etene bolmak
örneklerinde görüldüğü gibi.
Lehçede ad aktarması ve ikilemeler yoluyla oluşturulan birçok hastalık
adı ve tıp terimi mevcuttur. (Al açmak: sedef hastalığı, demgısma: astım, inçe
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kesel: verem, däli-telbe: deli, larsa-larsa galmak: Aniden şişmek, vücudun
aniden şişmesi vb.)
Yapılan incelemede hastalık ve tıp terimlerinin atasözü ve deyimlerde de
sıkça kullanıldığı tespit edilmiş, Türkiye Türkçesinde var olan birçok atasözü ve
deyimin bu sahada da varlığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir. Atasözü ve
deyimlerde tıp terimlerden ziyade hastalık adlarıyla oluşturulan örneklerin
varlığı da dikkat çekmiştir.
Bunun yanı sıra bazı hastalıkların birbirinden farklı kelimelerle dile
getirilmesi de söz konusudur. Örneğin; kekeme kelimesi kekeç ve sakav şeklinde
iki kelimeyle karşılanırken, sara hastalığı da aynı şekilde sarı getirmek,
epilepsiya, kakınlı, cın kakmak, tutgay, garağuş keseli şeklinde birçok kelimeyle
ifade edilmiştir. Yine hasta olmak kavramının pek çok kelimeyle karşılandığı
görülmektedir. Agrı, aza, bitap bol-, çırçıkla-, dert, hüyle-, ıza, igli, kesel bu
kullanımların birkaçıdır.
Taramalar esnasında geçmişten günümüze hastalıkları tedavide
kullanılan modern tedavi yöntemlerinin yanında geleneksel tedavi de kullanılan
şifalı ot ve bitkilere, halk hekimliğine ait yöntemlere başvurulduğunu gösteren
birkaç örnekle de karşılaştık.
KISALTMALAR
Ar.: Arapça
Far.: Farsça
Fr.: Fransızca
İt.: İtalyanca
R.: Rusça
DLT.: Divanü Lûgat-it-Türk
ET.: Eski Türkçe
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“Mezâr, Cânımı Âteşlere Eden İlkâ”
Nigâr Hanım’ın Eserlerinde Ölüm Teması
Dr. Öğr. Üyesi Hiclal DEMİR
Hitit Üniversitesi
ÖZET: Türk edebiyatının “ara nesil” olarak adlandırılan döneminin önemli
isimlerinden Nigâr Hanım (1862-1918), hayatı ve eserleriyle özgün bir sanatçıdır. Babası,
Macar ihtilali sebebiyle Osmanlı Devletine sığınarak ihtida eden Osman Paşa, annesi ise
Keçecizâde Fuat Paşa’nın mühürdarı Nuri Bey’in kızı Emine Rifatî Hanım’dır. Anne ve
babası dolayısıyla Doğu ve Batı kültürleriyle iç içe olan Nigâr Hanım çok yönlü bir eğitim
görmüştür. Madam Garos’un Kadıköy’deki okulunda Fransızca, İtalyanca, Rumca,
Ermenice, piyano ve resim dersleri almış; diğer yandan Arapça ve Farsça öğrenmiştir.
Çocuk denilecek yaşta evlenen ve üç evlat sahibi olan Nigâr Hanım, ayrılıp barışmaların
sık yaşandığı bu evlilikte mutluluğu bulamamıştır. Küçük yaşlardan itibaren yazıp
biriktirdiği eserlerini Efsûs adıyla yayımladığında (1887) edebiyat çevrelerinin dikkatini
çekmiş, daha sonra Efsûs (II. Kısım) (1890), Nîrân (1896), Aks-i Sadâ (1899) adlı eserleriyle
şöhretini pekiştirmiştir. Mektuplardan oluşan Safahat-i Kalb 1901’de yayımlanmıştır.
Nigâr Hanım’ın son eseri ise Elhân-ı Vatan (1916)’dır.
Klasik Türk edebiyatının yanı sıra Batı edebiyatını da takip eden Nigâr Hanım,
eserlerinde eski nazım şekillerinin yanı sıra yeni şekiller de denemiş, ancak aruz
ölçüsünden hiç vazgeçmemiştir. Nigâr Hanım, şiirin yanında nesir türünde de yazmış;
Alfred de Musset, Lamartine gibi yazarlardan yaptığı tercümeleri kitaplarına almıştır.
Edebî yaşamı, daha çok yaşadıklarının yazıya yansıması olarak şekillenmiş; eserlerinde
“aşk” ve “yalnızlık”ın yanında “ölüm” temasına da sıkça yer vermiştir. Erkek kardeşini bir
kazada kaybeden Nigâr Hanım, daha sonra annesinin, babasının ve arkadaşlarının
ölümüne tanık olmuş; dönemin ruhunun da etkisiyle bu kayıpları şiir ve nesirlerine
aktarmıştır. Bu çalışmada; onun kardeşine yazdığı mersiye, anne ve babasının ardından
yazdığı şiirler, nesir şeklinde yazdığı yas yazıları şekil ve içerik bakımından incelenecek,
şiirler Klasik edebiyatta yazılan mersiyelerle karşılaştırılarak farklılıklar tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nigâr Hanım, mersiye, ölüm.

“Grave, Release That Throw My Dear in To The Fire”
The Theme of Death in Nigâr Hanim’s Works
ABSTRACT: Nigâr Hanım (1862-1918), one of the important names of the period
called “intermediate generation” of Turkish literature, is an original artist with her life and
works. Her father is Osman Pasha, who took refuge in the Ottoman Empire due to the
Hungarian Revolution, and her mother Mrs. Emine Rifatî, daughter of Nuri Bey, the seal of
Keçecizâde Fuat Pasha. Nigâr Hanım, who is interwoven with Eastern and Western
cultures due to her parents, has been educated in a multifaceted way. She received French,
Italian, Greek, Armenian, piano and painting lessons at Madem Garos’ school in Kadıköy;
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on the other hand she learned Arabic and Persian. Nigâr Hanım, who married at a child’s
age, has had three children, but has not found happiness in this marriage, where
separation and peaceful lives are common. When she published her works she wrote and
wrote since her early ages in the name of Efsûs (1887), she attracted the attention of the
literary circles and later she strengthened her reputation with her works Efsûs (Part II,
1890), Nîrân (1896) and Aks-i Sedâ (1899). The Safahat-i Kalb, which consists of letters,
was published in 1901. The last work of Nigâr Hanım is Elhân-ı Vatan (1916).
In addition to classical Turkish literature and following Western literature, Nigâr
Hanım has tried new forms as well as old forms of poetry in her works but never gave up
in the measure of aruz. Nigâr Hanım wrote in prose type besides poetry; has translated
texts from some authors such as Alfred de Musset, Lamartine and she put these
translations into her books. Literary life of her is shaped more as a reflection of what they
live in; she often work on the themes of “love” and “loneliness” in addition to “death”. Nigâr
Hanım who had lost her brother in an accident and later witnessed the death of her
mother, father and friends; and these losses are transferred to poetry and prose, with the
influence of the spirit of the period. In this study; elegy (mersiye) of her written for
brother, poems written after her mother and father, mourning writings in prose form will
be examined in terms of form and content; and poems will be compared elegies
(mersiyeler) in written Classical literature to identify differences between them.
Key words: Nigâr Hanım, elegy (mersiye), death.

Keder geçer bırakır yâdigâr eserlerini!
Nigâr Hanım
Türk edebiyatının önemli kadın şairlerinden Nigâr Hanım (1862-1918),
edebî olarak “ara nesil”in özelliklerini taşımaktadır. Tanzimat ve Servet-i Fünûn
edebiyatlarıyla oluşan değişimleri takip ederek kendi sesini bulmuş ancak
Klasik edebiyattan da tamamen uzaklaşmamıştır.
Nigâr Hanım, Macar ihtilali sırasında Osmanlıya sığınan ve daha sonra da
ihtida edip Osman Nihâlî adını alan Osman Paşa’nın kızıdır. Asıl ismi Sandor
Farkaş olan Osman Paşa, Harbiye Mektebinde hocalık yapmıştır. Pek çok dil
bilen, beste yapabilecek kadar musiki ile ilgili olan Osman Paşa, kızının eğitimi
ile de yakından ilgilenmiştir. Nigâr Hanım, önce mahalle mektebine gitmiş, daha
sonra bir Fransız okulunda yatılı olarak okumuştur. Örtünme yaşı geldiğinde de
okuldan alınarak evde özel hocalarla dil ve piyano derslerine devam etmiştir.
Bildiği yabancı diller sayesinde Batı edebiyatını yakından takip eden Nigâr
Hanım, “mütedeyyin bir Türk hanımı” olan annesinin etkisiyle Doğu kültürüne
de hâkimdir. İbrahim Alâattin Gövsa’nın belirttiğine göre, Hisar’daki yalısında
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ve Şişli’deki konağında yerli ve yabancı sanat erbabının ziyaretlerini kabul eden
Nigâr Hanım, “âdetlerinde Avrupalılaşmış, fakat zevklerinde şarklı bir kibar
Türk hanımı” olarak tanınmıştır (1959: 10). Bu bağlamda edebî kimliğinin de
Klasik edebiyat üzerine temellendirildiği söylenebilir. Abdülhak Şinasi Hisar,
Nigâr Hanım’ın çok yönlü kişiliğinden ve dönemindeki şöhretinden söz ederken
şunları söyler: “Nigâr Hanım, o zamanlarda, şiirlerini ‘Kadınlara Mahsus
Gazete’de neşrettiriyor; tanıdıklarıyla fransızca, almanca görüşebiliyor;
alafranga musikiyi de seviyor; edebiyattan bahsediyor; resmi de anlıyor ve
bütün bunlar o zamanlarda birer muvaffakiyet diye hanımların dikkatlerini
çekiyordu” (1956: 447).
Nigâr Hanım, Ruşen Eşref’e verdiği mülakatta, annesinin hafızasında pek
çok beyit olduğunu, şairlik zevkini ondan aldığını belirtir (Ünaydın 1972: 22).
Kendisi de Klasik şiiri çok okumuştur: “O zamanlar ben eski divanları okurdum.
Leylâ, Şeref divanları; Esat Muhlis Paşa divanı ki, Esat Muhlis Paşa çocuklarımın
eniştesinin, yani Sadullah Paşa’nın babasıdır. O vakitler, sabahlara kadar,
dirseklerim yazıhane üstünden kalkmazdı” (23). Nigâr Hanım edebî birikimini
hem Doğu hem de Batı edebiyatının önemli isimlerini okuyarak elde etmiştir:
“Hep eski divanları okurdum; daha doğrusu elimin altına ne geçerse okurdum.
Bu benim âdetimdir. Bir taraftan da Hugo, Musset, Lamartine… Eskiler arasında
beni en fazla Fuzulî duygulandırdı.(…) Fuzulî, Fuzulî; hâlâ da, bugün de Fuzulî…
Ve Nedim. (…) Şeyh Galib’i de çok sevdim (…) Sonra ben de ilhamlarımı yazı
haline getirmeye başladım” (23).
Edebiyatımızda yeni bir çığır açan Namık Kemal, Şinasi, Abdülhak Hâmit,
Recaizâde Ekrem, Sami Paşazâde Sezai gibi sanatçıları takdirle anan Nigâr
Hanım, onların fikir ve üsluba yenilik ve kibarlık getirdiğini düşünür. Edebiyatı Cedide’den Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin ve Halit Ziya’dan da övgüyle söz
eder (24-26).
Nigâr Hanım yaradılışından gelen şairlik yeteneğini; aldığı eğitim,
annesinin Klasik şiir merakı ve kendi okumalarıyla beslemiştir. Ancak içindeki
bu birikimin gün yüzüne çıkması talihsiz bir olay sonucu olur. Bir kazada
kardeşini kaybeder: “Kardeşim bir kaza sonunda ölmüştü ve benim en evvelki
şiirim de, maatteessüf, bir mersiye oldu” (22). Küçük yaşta tattığı bu ölüm acısı
edebî yaşamının başlangıcı olmuş, daha sonra bir yıl arayla anne ve babasını
kaybetmesi hassas ruhu üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Diğer yandan,
evliliğinde mutluluğu bulamaması, arkadaşlarının kaybı, devrin karamsar ve içe
kapanık havası sonucu şiirlerinde ve düzyazılarında “ölüm” temasına sıkça yer
vermiştir.
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Nigâr Hanım’ın ilk eseri, 1887’de yayımlanan Efsûs’tur. Yayımlanmış ilk
kadın eseri olması sebebiyle önemlidir. Daha sonra sırasıyla Efsûs (II. Kısım)
(1890), Nîrân (1896), Aksi-i Sadâ (1899) ve Safahat-ı Kalb (1901) yayımlanır.
Son eseri hamasî şiirlerin yer aldığı Elhân-ı Vatan (1916)’dır.
Efsûs, Nîrân ve Aks-i Sadâ adlı eserler, manzum ve mensur kısımlardan
oluşur. Manzum kısımlarda Klasik edebiyat etkisiyle yazılmış gazel, nazire ve
mersiyelerin yanı sıra Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerinin yeni şekil ve
konularıyla yazılmış şiirler de mevcuttur. Nesir bölümlerinde Musset,
Lamartine gibi isimlerden çeviriler, yakın çevresindeki ölümlerin
hissettirdikleri ve duygu dünyasını yansıtan diğer konular yer alır. Efsûs (II.
Kısım) ise eski ve yeni tarzda yazılmış şiirlerden oluşur. Genel olarak
bakıldığında; yaşadıklarının, devrin edebî ortamının ve Fransız romantiklerinin
etkisiyle “melal” eserlerinin ağırlıklı duygusudur. “Ölüm” temasına ise
hayatındaki kayıplara bağlı olarak son eserlerinde daha çok yer verir. Aks-i
Sadâ’da yer alan “Darabât-ı Mevt” başlıklı yazıda, geriye dönüp baktığında
kendisinde iz bırakmış ölümleri hatırlar ve onları özlemle anar. Bunlar; kardeşi,
annesi, babası ve arkadaşları Aziz ve Makbule Leman’dır. Onlar için mersiyeler,
kabir kitabeleri yazmış, bazı düzyazılarında da ölüm temasını işlemiştir. Bu
çalışmada, Nigâr Hanım’ın kardeşi, annesi, babası, Aziz ve Makbule Leman’ın
ardından yazdığı ölüm temalı şiir ve düzyazıları incelenecek, şiirlerin klasik
mersiye formuyla benzerlik ve farklılıkları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Makalenin sonunda, Nigâr Hanım’ın kitaplarında yer alan ölüm temalı şiir ve
nesirleri tablo şeklinde verilecektir (Ek 1). Ayrıca, kitaplarında yer almayan ve
Nazan Bekiroğlu tarafından tespit edilen “Pederimin Resmi” ve “Makbere-i
Ebeveyn” adlı şiirlerin yazı çevrimi yapılacaktır (Ek 2).
Kardeşinin Vefatı
Nigâr Hanım’ın kardeşi için yazdığı mersiye, Efsûs (II. Kısım)’da yer alır.
Günlüklerinde Nigâr Hanım dokuz yaşındaki kardeşinin ölümünü şöyle anlatır:
“Bir cuma günü beni görmeye gelen dokuz yaşındaki kardeşim Ali, lalasıyla
Unkapanı yakınlarında gezinirken kendisine çarpan bir arabanın altına düşmüş,
ezilmiş ve birkaç saat sonra ölmüştü. Henüz on dördüncü yaşıma girmiştim.
Ölümün korkunç acısını ilkin bu yaşta duydum. Bir tanecik kardeşim müthiş bir
kazaya kurban gitmişti. (…) Bu aile mâteminin ilk günlerinde tabii pek çok
ağladım. Sonralarıysa çok kere annemin döktüğü mâtem yaşlarıyla yüreğim
yanardı, zira kendisini hiçbir şey teselli edemezdi” (Şair Nigâr 1959: 17).
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Nigâr Hanım kardeşini defnettikten iki gün sonra onun için bir mersiye
yazmıştır ancak zaman içinde bu şiiri unutur. Yıllar sonra yalnız kaldığı bir gece,
kardeşinin canı gibi sakladığı fotoğrafını eline alıp bakarken bu şiiri hatırlar.
Dağınık evrakının arasında bulamaz. Kardeşi gibi, onun için söylenen
mersiyenin de yok oluşu şaire derin bir ızdırap verir ve ağlayarak ikinci defa bu
mersiyeyi yazar. Duygularını da şöyle belirtir: “Efsûs ki; devrân o yegâne
şerîkimi bana çok gördü… Eyvâh ki sâ’ik-i takdîr onu küçük yaşında aldı götürdü
de benim ömr-i bed-bahtânemi on sene sonra hakkında yeniden mersîye-hân
olacak kadar temdîd etdi. Bu gibi hâtırat-ı müellime o dereceye kadar mûcib-i
rikkat oldu ki birâderim bu gece vefât etmiş kadar gönlümde ye’s-i küllî hissedip
pek çok ağladım…” (Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 111).
Nigâr Hanım’ın on yıl sonra aynı duygularla tekrar yazdığı bu mersiye,
10’ar beyitlik 4 kıtadan oluşur. Klasik edebiyatta mersiyeler genellikle terkib-i
bend, terci-i bend ve kaside şeklinde yazılmıştır. Nigâr Hanım bu mersiyede
farklı bir kafiye düzeni kullanmış ancak her bentin son beytinde “Sûret-i fevtin
senin pek gamlıdır ey dâderim / Ağlasın yâdınla dâ’im kalb-i rikkat-perverim”
mısralarını nakarat olarak tekrarlayarak terci-i bent havasından da tamamen
çıkmamıştır. Türk edebiyatındaki mersiyeleri inceleyen Mustafa İsen, içerik
olarak bakıldığında mersiyelerin, dünyanın geçiciliği, zalimliği; feleğe sitem;
yas; övgü; olayın tasviri ve dua bölümlerinden oluştuğunu söyler (1992: 22).
Nigâr Hanım’ın mersiyelerinde bu bölümlere yer yer uyulduğu görülür. İsen,
Tanzimat edebiyatıyla bir yandan klasik mersiye formu devam ettirilirken bir
yandan da Batı etkisiyle farklı bir formda ağıt örneklerinin görülmeye
başladığını belirtir. Mersiye şairi ölenle ilgiliyken, özellikle Hâmit’den itibaren
şairler, felsefi olarak ölümü de sorgulamışlardır (11). Bu etkiyle Nigâr Hanım da
mersiyelerinde zaman zaman ölüm kavramını sorgulamış ancak çoğunlukla
ölenin ardından hissettiklerini dile getirmiştir.
Nigâr Hanım kardeşi için yazdığı mersiyeye ecele sitemle başlar:
Ey ecel, ey kanlı aldın sen yegâne dâderim
Âh bilmem ki niçün kasd etdin ol nâzik tene
(Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 111)
Devamında, anne ve babasının sürekli ağladığını, dönülmez yola
gitmesine rağmen hâlâ onu beklediğini, böyle bir olayın hiç hatıra gelmediğini
dile getirir. II. bentte “yas”la birlikte olayın meydana gelişi hakkında da bilgi
verir. Nigâr Hanım bir gün gönlünde gizli bir keder hissetmiş, daha sonra
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kalbine hançer gibi bu ölüm haberi sokulmuştur. Kardeşinin önce yaralanma,
altı saat sonra da ölüm haberini aldığını, yaranın tedavi kabul etmediğini ve son
anlarında onun yüzünü göremediğini belirtir.
III. bentte “yas” devam eder. Nigâr Hanım, tam sekiz yaşındayken
kardeşinin üç adet yarayla toprağa verildiğini, ölümünün gönlünde daimi bir
ızdırap bıraktığını söyler. Son bentte, “melek” diye seslendiği kardeşinin
kendisine mektepte de arkadaş olduğunu, şimdi bu felaketler evinde yalnız
kaldığını belirtir. Bu bentte “övgü” bölümü de yer alır. Nigâr Hanım, kardeşinin
çok zeki olduğunu, bu erken ölümün ona yakışmadığını söyleyerek dünyanın o
nazenin vücudun ilim ve edep kazanmasına imkân vermemesine sitem eder.
Görüldüğü gibi mersiyede “dua” kısmı yoktur. Nigâr Hanım, üzerinden on
yıl geçmesine rağmen olayı tüm ayrıntılarıyla hatırlamış, o günkü kederi
yeniden yaşayarak duygularını etkili bir şekilde kâğıda dökmüştür.
Annesinin Vefatı
Nigâr Hanım boşandığı İhsan Bey’le çocuklarının saadeti için ikinci kez
evlenir ancak bu evlilik de iyi gitmez. Babasından kalan mirası bitiren İhsan Bey,
ailesinin geçimini sağlamaktan aciz kalıp Nigâr Hanım’ı baba evine göndermeye
kalkışır. Kızlarının bu durumu, anne ve babasının sağlığını etkiler. Önce babası
felç olur ancak tedaviyle iyileşir. Annesi ise çektiği üzüntüler yüzünden iyice
ağırlaşır ve 1897’de vefat eder (Nigâr Hanım 1959: 48-51).
Nigâr Hanım, daha anne ve babası sağ iken Efsûs (II. Kısım)’da
“Vâlideynim” başlıklı bir şiir yazmış ve onlara olan sevgisini, bağlılığını,
minnetini dile getirmiştir. Babasına “Ey dâd u lutf u şefkati efzûn olan peder”
diye seslenir ve onun aydınlık yüzüne bakınca gönlündeki kederlerin gittiğini
vurgular. Varlığının sebebi, annesinin tek eşi olan babasının himaye bakışının
sürekli üzerinde olmasını diler. Annesi hakkında da şunları söyler:
Mâder nedir: mürüvvet ü şefkat numûnesi
Bir heykel-i vefâ vü mücessem bir iktirâb!
Evlâdına fedâ ediyor var ise nesi
Evlâd olursa gamlı o da vakf-ı ızdırâb
(Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 63)
Bu duygular içinde Nigâr Hanım, Allah’tan anne ve babasına keder
vermemesini, kendi canını almasını ancak onların zevalini göstermemesini
dilemiştir (63-64). Ailesine bu derece düşkün olan Nigâr Hanım’ı annesinin
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vefatı çok sarsar. Duygularını hem şiir hem de nesir olarak dile getirir. 16 Şubat
1313 tarihini taşıyan “Ser-i Kabrinde” başlıklı yazı ile annesinin kabrinin
başında hissettiklerini cümlelere döker. Onsuz geçirdiği bu ilk bayramda
annesinin, masumluğu ve melek gibi tatlılığı ile gözlerinin önünde hazin bir
surette tecelli ettiğini belirtir. Bayram tebrikini, hasret gözyaşları dökerek
yapmanın tahammül edilmez bir acı olduğunu söyler. Mezarının başında doya
doya ağladığını ancak kendisini burada bırakmayacaklarını belirterek hayatın
devam ettiği gerçeği ile bir kez daha yıkılır. Çünkü buradan ayrılıp halkın
arasına karışmak zorunda kalacaktır. Feryatlarını dinlemeye ve gözyaşlarını
görmeye artık kimsenin tahammülü kalmamıştır. Herkes, insan olmanın
icabınca “kederden çekinir, neşveye incizâb eder”. Diğer insanları kendinden
uzaklaştırmamak, tamamen yalnız kalmamak için annesi ve ondan kalan kederi
kalbinin en derin noktasına defnetmeye mecbur olmak onu daha da üzer (Nigâr
Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 272-273).
Bu yazının devamında “Vâlidemin Kitâbe-i Kabri” başlığı altında “Şurada
medfûn olan Osman Paşa’nın haremi, Nigâr’ın vâlidesidir. Hakkında
rahmet’ullahiyeyi niyâz ile zâ’irden rûhu için Fâtiha temenni ederim.” yazısı
ve ardından 7 beyitlik, aa ba ca… kafiye düzeniyle yazılmış bir şiir yer alır
(273-274). Fâtih Andı, edebiyatımızda kitâbe-i seng-i mezar yazmanın
1880’lerden sonra, özellikle Ara Nesil ve Servet-i Fünûn şairleri arasında
arttığını, hemen her şairin birkaç kitâbe-i seng-i mezar şiiri yazdığını belirtir
(1992: 19). Bu etkiyle olsa gerek Nigâr Hanım, annesi, babası ve arkadaşı Aziz
için kabir kitabeleri yazmıştır.
Annesi için yazdığı kitabede Nigâr Hanım, orada yirmi yıl bir hastalığa
esir olmuş, vefalı bir eş, şefkatli ve sevgi dolu bir annenin yattığını söyler. Bu
kıymetli insanın ölümüyle kendi de babası da perişan olmuştur. Şimdi bu iki
elemli kalp, onun mezarının başında beklemektedir. Kitabenin son beyti
şöyledir:
Hayfâ ki âh ü nâlemize vermiyor cevâb,
Etdi o şimdi rahmet-i rahmâna iktirân!
-Rumeli Hisarı, 28 Ağustos 1313(Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 274)
Bu mezar kitabesinden sonra 19 Ağustos 1313 tarihli “Vâlidem” adlı uzun
bir mersiye yer alır. 12 dörtlükten oluşan şiir, abab/ cdcd/ efef…. kafiye
düzeniyle yazılmıştır. Şiirin ilk dörtlüğünde -klasik mersiyeden farklı olarak77
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varlık-yokluk kavramlarını sorgulayan şair, bunu düşünmenin caiz olmadığını
ancak “emr-i Hudâ”nın da anlaşılamadığını belirtir:
Bugün vücûd nedendir, yarın neden yokluk?
Hayâta bâ’is olan bu nefes nedir acaba?
Bunu düşünmede câ’iz değil denir çokluk,
Kabâhat olmasa da anlaşılmaz emr-i Hudâ. (274)
Nigâr Hanım ömrü, belli bir zaman süren işkence olarak niteler ve devam
ettiği müddetçe elemlerin arttığını söyler. Geride kalıp gözyaşı dökmektense
sevdiklerinden önce ölmeyi tercih ettiğini belirterek annesini gizleyen mezar
için şu satırları yazar:
Mezâr, cânımı âteşlere eden ilkâ
Mezâr, oldu benim şimdi matmah-ı nazarım;
Mezâr, vâlidemi eyleyen bugün ihfâ,
Niçün beni sana îsâl etmiyor kaderim? (275)
Nigâr Hanım, “yas” tutmaya devam eder. Annesinin vefatı ile hayatın
gözünden tamamen düştüğünü, bu ayrılık derdiyle yaşamanın cehennemden
farkının olmadığını belirtir. Şair, annesinin yanı sıra kendi hâline de
üzülmektedir. Bunu “Senin gibi beni yokdur cihânda bir sevecek” mısraından
anlamak mümkündür. Tabiatın nizamı, ölümün arkasından ağlamayı gerektirir.
Bunun farkındadır ancak güçsüz düşmüştür ve bu derde nereden teselli
bulacağını bilememektedir:
Fakat ne çâre beni mevtin eyliyor bî-tâb,
Bu derde, anneciğim, nerde tesellî bulayım? (275)
Son dörtlükte ise, üzüntüsünün son nefesine kadar devam edeceğini
belirterek okurdan annesinin ruhu için Fâtiha ister:
Demek ki etdi tevârüs bugün bana şîven,
Dem-i âhire kadar âh u vâh eder giderim;
Seninçün ağlayarak ben de şimdi kâri’den
Selâm-ı rûhun içün Fâtiha niyâz ederim.
(275-276)
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İsim verilmesi (“Vâlidem”) ve şekil özellikleriyle klasik mersiyeden
ayrılan bu şiirin ilk bendinde ölüm, varlık-yokluk kavramları sorgulanmış ancak
daha sonra yas ve dua bölümleriyle klasik mersiye formu devam ettirilmiştir.
Nigâr Hanım, “Darabât-ı Mevt” adlı yazısında annesinin arkasından
şunları söyler: “Ah anneciğim. Seni hiçbir vakit unutmayacağım. Son
nefeslerinde bile dudağından eksilmeyen “Nigâr’ım, yavrum’ hitâbın dâimâ
hasretli kulaklarımda çınlayarak. O zamandan bu güne kadar daha hiçbir gece
seni anmadan uyuyamadım, her sabah gözümü açtığım zamansa dilimin ucuna
ilkin mukaddes adın geldi” (Nigâr Hanım 1959: 55).
Babasının Vefatı
Nigâr Hanım, annesinin vefatından bir yıl sonra babasını da kaybeder.
Babası ile birbirlerine çok düşkündürler. Müzisyen olan ve Nigâr Hanım’ın
belirttiğine göre sekiz dilde okuyan, yazan ve konuşan Osman Paşa (Şair Nigâr
1959: 51), kızının iyi bir eğitim almasını sağladığı gibi edebî yaşamında da etkili
olmuş, eserlerini yayımlaması konusunda onu desteklemiştir. Baba-kız
arasındaki yakınlığı gösteren en iyi örnek, Nigâr Hanım’ın eserlerinde “Nigâr
binti Osman” ismini kullanmasıdır. Taha Toros, Nigâr Hanım’ın bütün
şiirlerinde “Nigâr binti Osman” imzası ile babasını yaşattığını belirtir (1992:
182).
Günlüklerinde babasına olan sevgisini “Pederim değil midir ki beni her
felâketimde himaye etti? Pederim değil midir ki dûçar olduğum mihnetlerden
beni daima halâs etmeye çalışır” (Bekiroğlu 2008: 33) sözleriyle anan Nigâr
Hanım, babası için bir mersiye yazmıştır. “Pederim” başlıklı mersiye 8 bentten
oluşur. Her bentte 6 mısra vardır.
‘Adem senin de mi etdi makâmını işgâl?
‘Adem diyârına gitdin mi, sevdiğim pederim?
(Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 276)
mısralarıyla başlayan şiirde Nigâr Hanım, yaşadığı çaresizliği “Peyinde
ben de bu def’a şitâb eder giderim” sözleriyle ifade eder. Annesinin vefatını takip
eden günlerde tek emeli, babasının huzur ve rahatını sağlamak olmuş, ne yazık
ki bu çabaları sonuçsuz kalmıştır. Babasının annesine kavuştuğunu ancak kendi
nasibine yine ağlamanın düştüğünü söyler. Daha sonra “övgü” kısmına geçer ve
babasının niteliklerini sayar. Babası, kılıç ve kalem sahibi, üstün vasıflı, bilgili,
yiğit bir asker; merhametli, alçakgönüllü ve iyi huylu bir insandır:
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Bir ehl-i seyf ü kalem, sâhib-i meziyyet idin;
Rahîm idin, mütevâzı, halûk u dâniş-ver,
Bedî’a-i cûy-ı tabiat, pür istikâmet idin,
Dilîr, ehl-i vukûf u şecî bir asker.
(…)
O fikr-i hikmet ü irfân, o tab’-ı müstesnâ,
Ederdi zâtını dâ’im avâmdan tefrîk;
Bütün seni tanıyanlar eder bunu tasdîk. (276-277)
Nigâr Hanım, babasına olan sevgisini ve hayranlığını dile getirirken
“dünyada başka hünerim yoksa da senin kızın olmakla iftihar ederim” der. Onun
gibi yaşamak ve ölmek istediğini, onun şanlı ismine layık olmayı dilediğini ifade
eder. Son bentte “Mu’allimim, pederim, hâmî-i vefâ-kârım” diyerek babasının
hem hocası hem de vefalı bir koruyucusu olduğunu vurgular ve ölümüne
dayanmanın çok zor olduğunu belirtir.
Mersiyede dua bölümü yoktur. Şair, annesinden yaklaşık on ay sonra
babasını da kaybetmenin derin kederini sözlere dökmüş, kimsesiz kalışına
ağlamıştır. Bir asker, öğretmen ve insan olarak babasının üstün vasıflarını
saymış, müstesna yaradılışını tanıyan herkesin takdir ettiğini belirtmiştir.
Nigâr Hanım, babası için bir de kabir kitabesi yazmıştır. “Pederimin
Kitâbe-i Kabri” başlıklı şiirin başında “Mekteb-i Harbiye-i Şâhâne mu’alliminden
merhûm Osman Paşa’yı buraya defnettiler. Kerîmesi Nigâr rûh-ı peder içün
zâ’irden Fâtiha niyâz eder.” Tarih-i vefâtı: 17 Mayıs 1314, ifadeleri yer alır.
Devamındaki 14 beyitlik şiir, aa/ ba/ ca… kafiye düzeniyle yazılmıştır.
Nâmûs-ı mücessemdi şu medfende yatan zât,
Askerdi, mu’allim idi, meftûn-ı kemâlât. (277)
beytiyle başlayan şiirde Nigâr Hanım, babasının özelliklerini anlatır:
Ömrü, baştanbaşa bir fazilet yoludur. Âdildir ve güzelliklere tutkundur.
Yaptıklarıyla/yaşamıyla bu hasletlerin hepsini ispatlamıştır. Ölümüyle kızını
biçare bırakmıştır. Pederini anmak, Nigâr Hanım için ölene kadar tedavisi
mümkün olmayan müthiş bir yaradır.
“Vâlideynim” başlıklı yazısında da hislerini şöyle dile getirir: “Hasret azabı
anneminkinden daha yeni olan babacığım! Geçen yıl seninle birlikte onun
kabrine gittiğimiz zaman ona kavuşmak için çabuk ölmeyi, onun yanına
gömülmeyi dilemiştin. İşte şimdi sen ona kavuşmuş bulunuyorsun, bense
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ağlayarak ruhlarınıza Fâtiha okuyorum” (Nigâr Hanım 1959: 51-52). Bu satırları
yazarken karşıdan gelen keman sesi, şaire babası ile ilgili bir anıyı hatırlatır.
Piyano çalmayı yeni öğrenirken yanlış yaptığında babası, merdiven inmek
zahmetine katlanarak yanına gelip hatasını düzeltir. “Bütün levhalar gene
gözlerimin önünde canlandı. Sen nerdesin, annem nerde, ben nerde kaldım,
niçin kaldım? Heyhât...” (52)
“Darabât-ı Mevt” başlıklı yazısında ise ‘ruh ve vicdanımın mürebbisi’
dediği babasının vefatının annesinden hemen sonra olduğunu belirtir ve şu
soruyu sorar: “Nasip beni bir sene içinde hem öksüz hem yetim bıraktı…
Ağlamak… Heyhât, bu acıları dindirebilir mi?” (55)
Aziz Hanım
Nigâr Hanım, hayatının baharında vefat eden Server Paşa’nın küçük
kerimesi Aziz Hanım için “Teessüf-i Azîm” başlığıyla bir yazı kaleme almış,
yazının devamına da bir mersiye eklemiştir. Aks-i Sadâ’da yer alan yazıda Nigâr
Hanım, Aziz Hanım’ın güler yüzlü, mütevazı ve merhametli olduğunu, bu kadar
sevilmese vefatının gönüllerde bu derece yara açmayacağını, insanları hüzün ve
matemden bu derece şaşkın hâle getirmeyeceğini vurgular.
Süslü bir üslubun kullanıldığı yazıda Aziz Hanım, nisan yağmurlarıyla
büyüyen zarif bahar çiçeklerine benzetilir, ancak gamlı akşam rüzgârı ile
solmuştur. Nigâr Hanım haberi duyduğunda, kalbinin buna inanmak istemediğini
belirtir: “(…) bu haber-i mâtem-eseri aldığım zaman da kalbim vâlihinden bir
dürlü sıhhatine kâ’il olmak istemedi, Azîz ile makber arasını pek uzak buluyor idi”
(Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 280). Nigâr Hanım, melek gibi hâlleri, dindar
tavırlarıyla Azîz’in bu sefil dünyaya değil ulvi âleme layık olduğunu kabul etse de
hayatın kendisine tebessüm edeceği bir zamanda ölümü ona yakıştıramaz (280).
Nesir kısmından sonra 4 bentlik bir mersiye yer alır. Mersiyeye, kadere
ve ecele sitemle başlayan Nigâr Hanım, hayattan nasibi az olan Aziz’in bu genç
yaşta neden heder olduğunu sorgular. Onun; oğlu, annesi ve kız kardeşi için
hayatta kalması gerekirdi, der. Ona yakışanın mutlu bir ömür olduğunu belirtir
ve ölümüne inanamaz:
Memât nerede, ömrden veren nişân nerede?
Mezâr nerede o gül yüzlü nev-civân nerede? (281)
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Ancak son bentte, inansa da inanmasa da gerçek olan tek şeyin Azîz’in
vefatı olduğunu, belki zamanın bu hasret derdine alıştıracağını ama ölmediği
müddetçe onu unutmayacağını belirtir:
Unutmam, âh, muhibbem seni anar giderim;
Geçen zamânı seninle, anar da, âh ederim!
(281)
Nigâr Hanım, Aziz için bir de “Kitâbe-i Seng-i Mezâr” yazmıştır. 5 beyitten
oluşan ve aa ba ca… kafiye düzeniyle yazılan bu kitabede, mersiyede olduğu gibi,
ölümünün verdiği üzüntü ve yokluğuna alışmanın imkânsızlığı üzerinde
durulmuştur. Kitabenin son beyti şöyledir:
Azîz! Mevki’in oldu cinân; lâkin, âh,
Bizim de mevki’imiz hasretinle nîrândır.
15 Şubat 1314 (281)
“Darabât-ı Mevt” başlıklı yazısında; kardeşi, anne ve babasından sonra
kendisini en çok etkileyen ölümün Aziz’in vefatı olduğunu söyleyen Nigâr
Hanım, (Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015: 284) onun ardından yazdığı düzyazı,
mersiye ve mezar kitabesi ile acısının büyüklüğünü dile getirmiştir.
Makbule Leman
Nigâr Hanım, çağdaşı şair Makbule Leman’ın vefatının ardından bir yazı
kaleme almıştır. Bu yazıda, öncelikle Makbule Leman adıyla ilk nerede
karşılaştığını anlatır. “Vâlidemden Ebedî Müfârekat” başlıklı yazısıyla gönlünde
ona karşı bir saygı oluşmuştur. İsmini öğrendikten kısa bir süre sonra sıhhatinin
bozuk olduğunu işitip kederlenmiştir. Aradan yıllar geçer. Hanımlara Mahsus
Gazete’de Makbule Leman’ın yazıları çıkmaya başlar. Arkadaşları Makbule
Leman’ın Nigâr Hanım’ı tanımak istediğini söylerler. Hatta imkân olsa hasta
yatağından kalkıp kendisinin gelmek istediğini öğrenince Nigâr Hanım onu
evinde ziyaret eder. Karşısında kalbi kadar kendi de güzel bir kadın vardır:
“Manen bir hârika-i hilkat olan Makbule Leman Hanımefendi maddeten de bir
hüsn-i bâ-kemâl idi” (282). Nigâr Hanım’ın bu hatıralarının canlanmasına sebep,
on dört yıllık hastalığın ardından onun vefat ettiğini işitmesidir. Çok üzülür:
“Merhûmeye bir hem-meslek gibi değil tâli’in beni mahrûm etdiği bir hemşîre-i
cân gibi ağlıyorum…” (283) Nigâr Hanım, Makbule Leman’ın ölümü karşısında,
onun, dertlerle geçen gençliğine mi, zamansız ölümüne mi, yoksa edebiyat
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kudretine mi ağlayacağını bilemez. “Darabât-ı Mevt” başlıklı yazısında da
Makbule Leman’ın ölümünün kendisini çok etkilediğini belirtmiş ve onun
Ma’kes-i Hayâl adlı eserinden bölümlerle üzüntüsünü dile getirmiştir (285).
Ölüm Temalı Diğer Şiirleri
Efsûs (II. Kısım)’da “Ma’dûm” adını taşıyan bir mersiye yer alır. Şiir, 5
bentten oluşur. Her bentte 4 beyit vardır. Terci-i bend şeklindeki mersiyenin
kafiye şeması aa aa aa anan / bb bb bb anan… şeklindedir.
“Ağladı hep tanıyanlar seni ey nâzlı civân/ Giryeden fâ’ide ne ‘avdetine
yok imkân” mısraları her bendin sonunda nakarat olarak tekrarlanır. “Nasıl
ellerdi sana kasd eden ey tâze fidân?”, “Nasıl insandı seni mahv eden ol bîvicdân?” mısralarından genç yaşta öldürülen bir kişi için yazıldığı tahmin
edilmektedir. Şair, yaşı henüz 20’yi bulmadan mezarın ona ebedi mesken
olmasına isyan etmektedir.
III. bentte, ölüm haberini duyduğu an
inanamadığını, içine bir keder çöktüğünü belirtir ve daha sonra bunun “emr-i
İlah” olduğunu kabullenir. Genç yaşında siyah toprağın onun yatağı olduğunu,
ağızlardan hep şaşkınlık feryatlarının yükseldiğini belirtir. IV. bentte Nigâr
Hanım, ölümü sorgular. “Ey mazlûm” diye seslendiği kişinin daha ömrünün
baharında olduğunu, o meşum elin gurbette kendisine niçin kıydığını, kederli
kabrin kendisini nasıl aldığını sorar. Bu ölüm karşısında ay ve yıldızların matem
tutmasının uygun olacağını düşünür.
Son bentte şair, “ağlar” redifiyle duygularını daha açık anlatmıştır.
Merhamet ve mürüvvet sahibi gönüllerin, mezarını ziyaret eden ruhların ve
işiten herkesin gençliğine ağlayacağını; kendisinin de kıyamet gününe kadar
matem tutacağını belirtir (Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri 2015:112-113).
Aks-i Sadâ’nın sonunda “Mersiye” başlıklı bir şiir daha yer alır.78 Nigâr
Hanım’ın kitaplarına girmemiş ölüm temalı başka şiirleri de vardır.79
Yazma serüveni kardeşinin vefatının ardından yazdığı mersiye ile
başlayan Nigâr Hanım’ın son şiiri de bir mersiye olmuştur. Raif Necdet’in
teyzesinin oğlu M. Rauf, otuz üç yaşında tifüse yenik düşmüş ve Nigâr Hanım,
davetlerinin müdavimi olan bu zata bir mersiye yazmıştır. Mersiyeyi yazdığı
Nigâr Hanım-Toplu Şiirleri adlı eseri hazırlayan Refika Altıkulaç Demirdağ, bu şiirin Fatma
Rasihe Hanım’ın talebi üzerine yazıldığını belirtir.
79 Nazan Bekiroğlu’nun tespit ettiği ve Ek 2’de yazı çevrimini vereceğimiz bu şiirler şunlardır:
“Pederimin Resmi”, Şehbâl, no: 22, 15 Haziran 1326 (28 Haziran 1910), s. 434.
“Makbere-i Ebeveyn”, Şehbâl, no: 58, 1 Ağustos 1328 (14 Ağustos 1912), s. 18.
78
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günlerde kendisinin de bu mikrobu taşıdığının farkında değildir (Bekiroğlu
2008: 141). Raif Necdet, Nigâr Hanım’ı hasta yatağında ziyaret etmiş, Nigâr
Hanım kendisine “Merhum Rauf Bey için yazdığım mersiye benim son şiirim,
son eserim olacak!” demiştir. Bunun üzerine Raif Bey “Ne garîb tesâdüf ki bînazîr şâirenin ilk eseri de bir mersiye imiş!.. Hayât-ı edebiyye ve
sanatkârânesini iki mersiye arasında yaşamış bu büyük, bu hassâs ve muzdarib
kadına benden ebedî bir neşîde-i hürmet ü takdîs!..” der (1335: 196).
Sonuç
Nigâr Hanım eserleriyle ve yaşam biçimiyle Tanzimat dönemiyle başlayan
zihniyet değişiminin sembol kadınlarındandır. Macar asıllı bir baba ve şarklı bir
annenin üstüne titrenmiş ve iyi eğitilmiş evladı olan Nigâr Hanım, küçük yaşta
evlenerek çocukluk cennetinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Evlilik hayatı
hayal kırıklıklarıyla geçmiş, boşandıktan sonra çocuklarına iyi bir eğitim
aldırmak için çabalamıştır. Edebiyat, iç dünyasındaki kırgınlıklarla baş
edebilmesi için bir sığınak olmuş, eserlerinin yanı sıra hayatı boyunca günlük
tutmuştur.
Nigâr Hanım, yaşadıklarının de etkisiyle aşk, yalnızlık ve ölüm temalarına
şiirlerinde sıkça yer vermiştir. Fransız edebiyatından takip ettiği Musset’nin
etkisi ve devrin şartları sonucu şiirlerinde melankoli kaçınılmaz olmuştur. Yeni
evlendiği sırada bir kaza neticesinde kardeşini kaybetmesi ruhunda derin
yaralar açmış, onun için yazdığı mersiye ile edebî hayatı başlamıştır. Çocukluk
saadetinin mimarları anne ve babasının kaybı ile hayatı biraz daha eksilmiş,
onların yasını yazdığı mersiyeler, kitabe-i seng-i mezarlar ve nesirlerle
tutmuştur. Arkadaşı Aziz ve çağdaşı şairlerden Makbule Leman’ın ölümlerinden
de çok etkilenmiş, onlar için de mersiye ve düzyazılar yazmıştır. Nigâr Hanım’ın
son şiiri de M. Rauf için yazdığı bir mersiye olmuş, edebî yaşamı “iki mersiye
arasında” vücut bulmuştur.
Klasik edebiyatı iyi bilen, Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatlarının
getirdiği yenilikleri takip eden Nigâr Hanım, dönem olarak “Ara Nesil”in
hususiyetlerini göstermektedir. Şiirlerinde aruz ölçüsünden vazgeçmemiş,
nazım şekli olarak gazel gibi klasik şekillerin yanında yeni şekiller de
kullanmıştır. Şairin ölüm temasını işlediği manzum ve mensur eserlerin
incelendiği bu çalışmada, klasik mersiyeye içerik olarak çoğunlukla bağlı
kalınmakla birlikte şekil olarak daha serbest bir tutum izlendiği görülmüştür.
Şiirlere “Mersiye” başlığının yanında “Vâlideme”, “Pederime” gibi başlıklar
konmuş, ölüm kavramının sorgulandığı mısralara yer yer rastlansa da daha çok
ölenin yası tutulmuştur. Dönemin bir özelliği olarak kabir kitabeleri de yazan
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Nigâr Hanım, nesirlerinde de bu en yakınındakilerin ölümünün sarsıntısını
duygulu ve sanatlı ifadelerle dile getirmiştir.
Nigâr Hanım, yayımladığı eserler kadar yurtdışı gezileri, evinde ağırladığı
yerli-yabancı sanat erbabı, tanıştığı devlet adamları hatta giyim-kuşamıyla
devrin sosyal hayatında önemli bir figür olmuştur. Kardeşi, annesi ve babası
başta olmak üzere yaşadığı kayıpların yasını tutmuş ancak yaşamdan da
tamamen kopmamıştır.
EK-1
Eserin Adı

Türü

Yazıldığı Kişi/ Kişiler

Yer Aldığı Kitap

Yazıldığı Tarih

Mersiye

Şiir

Kardeşine

Efsûs (II. Kısım)

15 Nisan 1303

Ma’dûm

Şiir

?

Efsûs (II. Kısım)

-

Ser-i Kabrinde

Nesir

Annesine

Aks-i Sadâ

Şiir

Annesine

Aks-i Sadâ

Vâlidem

Şiir

Annesine

Aks-i Sadâ

Pederim

Şiir

Babasına

Aks-i Sadâ

Şiir

Babasına

Aks-i Sadâ

Nesir

Anne ve Babasına

Aks-i Sadâ

Vâlidemin
Kitâbe-i Kabri

Pederimin
Kitâbe-i Kabri
Vâlideynim
Te’essüf-i Azîm

Nesir

Aziz’e

Aks-i Sadâ

-

Şiir

Aziz’e

Aks-i Sadâ

Şiir

Aziz’e

Aks-i Sadâ

Nesir

Makbule Leman’a

Aks-i Sadâ

Kitâbe-i Seng-i
Mezâr
Makbule Lemân

Kardeşi, Annesi,
Darabât-ı Mevt

Nesir

Babası, Aziz ve

Aks-i Sadâ

Makbule Leman’a

16 Şubat 1313
28 Ağustos
1313
19 Ağustos
1313
14 Haziran
1314
2 Mayıs 1315
19 Teşrîn-i sânî
1314
21 Kanun-ı sânî
1312
21 Kanun-ı sânî
1312
15 Şubat 1314
26 Teşrîn-i
evvel 1314
24 Teşrin-i sânî
1314

Fatma Rasihe
Mersiye

Şiir

Hanım’ın talebi
üzerine
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Aks-i Sadâ

25 Nisan 1313

Hiclal DEMİR

bEK-2
PEDERİMİN RESMİ 80
-sayfiyeden ‘avdetdeVakûr çehre-i rihlet-nümây-ı iz’ânın,
‘Amîk-nazra-i rikkat meâl-i ‘irfânın;
Halâs olunca bugün zîr-i setreden, birden
Belirdi rûh-ı ‘alîlimde gizli bir şîven.
Şu resm-i sâmıtın ma’nî-i bülendi beni
Harâb-ı ye’s ü fütûr etdi âh, bak yeniden..
***
Bütün temâs edilen bu esâs-ı beytîye,
Kitâb, kalem, gazete, bir bilûr pâre bile
Yerinde cümlesi mevcûd, sen ise nâ-mevcûd!
Nasıl bu hikmete ersin bu fikret-i mahdûd?
Şu nakş-ı azrefi mâderdi eyleyen ihdâ,
Hayât.. ‘Ömr-i bilûrdan bile degil memdûd..
***
Bugünki nazra-i rahmın cidâl-i ‘ömrüme mi?
Evet, netîcesi sensizligin bu, ey hâmî,
Cidâl! İşte pey-â-pey budur beni kemiren,
Cidâl-i vahdet-i ‘ömrüm, cidâl-i hüzn ü mihen;
Fakat yeter, beni artık bırakmayın yalnız
Alın evet, beni de âh, vâlidem ile sen.
Nişantaşı - 30 Eylül, 1325
Nigâr binti Osman
MAKBERE-İ EBEVEYN – FİLİSKİNLER 81
Sükûna müftekır oldukca ben bilâ-te’cîl
Gider tavâf ederim kabr-i pür-sükûnunuzu,
Ziyâretiyle civâr-ı elem-nümûnuzu
Sevip sevilmeye muhtâc olan bu rûh-ı ‘alîl
Duyar muhabbete dâ’ir neşâ’id-i perrân
Kenâr-ı makberenizde ve ben hazîn, giryân
Büküp de boynumu dinler ölemez, dinlenirim..
***
80
81

Şehbâl, no: 22, 15 Haziran 1326 (28 Haziran 1910), s. 434.
Şehbâl, no: 58, 1 Ağustos 1328 (14 Ağustos 1912), s. 188.
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Meşâm-ı rûhuma birden gelir o bûy-ı vefâ
Ki iftirâkınız etdi ile’l-ebed mahrûm,
Ne sizden evvel onu ve ne sonra kimse bana
Bi-hakkın eyledi ihsâs o neş’eme ma’dûm.
Bütün civârınıza neşr ile bir ‘ıtr-ı hazîn
Eder. Eder bana va’d-i sükûn-ı gam-âgîn
Kenâr-ı kabrinizi kaplayan filiskinler!
Rumeli Hisarı - 2 Temmuz 1328
Nigâr binti Osman
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Reşat Nuri Güntekin’in Akşam Güneşi Romanını
Yasak Aşk Bağlamında Okumak
Dr. Banu ANTAKYALI
ÖZET: Milli edebiyatın kurucularından ve Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının
güçlü yazarlarından Reşat Nuri Güntekin, romanları, öyküleri ve oyunlarıyla daha çok
Anadolu’yu temsil eden ve toplumsal sorunları dillendiren bir yazar olarak tanınmıştır.
Güntekin, eserlerinde ele aldığı konular, yapı ve izlekler, gözlem gücü, karakterleri işleyişi,
yalın anlatımı ile dikkat çekmiş ve pek çok çalışmaya konu olmuştur. Yazarın
romanlarında ağırlıklı olarak yer verdiği aşk izleğinin Anadolu izleğinin gölgesinde
kalması, onun hem eserlerinin anlamlandırılıp değerlendirilmesinde hem de Türk
edebiyatı tarihindeki yerinin belirlenmesinde önemli boşluklar yaratmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, yazarın 1926 yılında yayımlanan Akşam Güneşi romanını,
hikâyenin ana kahramanları Nazmi Bey ile Jülide ekseninde, onların yasak aşkı
bağlamında okumak ve Reşat Nuri Güntekin’in edebiyatçı kimliğinin daha kuşatıcı bir
şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamaktır.
Anahtar kelimeler: Reşat Nuri Güntekin, Akşam Güneşi, Yasak aşk
Read The Novel By Resat Nurı Güntekın In The Context
of Forbıdden Love In The Aksam Gunesı
ABSTRACT: Reşat Nuri Güntekin, one of the founders of national literature and
one of the strong writers of Turkish literary period in the Republican era, is known as a
writer who represents Anatolia more with his novels, stories and plays and expresses
social problems. Güntekin has attracted attention with his subjects, structures and scrolls,
observation power, character handling, lean narration and many subjects. The fact that
the love trail, which the author has mainly included in his novels, remains in the shadow
of the Anatolian watch, creates significant gaps both in the interpretation and evaluation
of his works and in the determination of his place in the history of Turkish literature.
The aim of this study is to read the novel of the evening sun published by the author
in 1926 on the axis of Jülide and Nazmi Bey, the main heroes of the story, in the context of
their forbidden love and to contribute to the more sophisticated evaluation of Reşat Nuri
Güntekin's literary identity.
Key Words Reşat Nuri Güntekin, The Evening Sun, Forbidden Love
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Reşat Nuri Güntekin’in Akşam Güneşi Romanını Yasak Aşk
Bağlamında Okumak
Güncel Türkçe Sözlükte “Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, amor”
(TDK, Güncel Türkçe Sözlük) ifadeleriyle tanımlanan; yaşattığı heyecan ve
coşku ile insan yaşamını anlamlı kılan aşk, ruhsal ihtiyaçları doyurmaya yönelik
güçlü bir duygusal gereksinimdir. Gönül okşayıcı yanı ile insanın temel
içgüdülerine hitap eden duygu, haz odaklı yaşantıları ile kişinin narsisistik
yapısında da olumlu tepkiler yaratır.
Temel bir duygulanım olan aşkın ‘ne’liği üzerine yapılan tüm araştırmalar
onun doğasını anlamak ve anlamlandırmaya yönelik büyük bir çaba içindedir.
Hem felsefenin, hem görsel sanatların malzeme olarak ilgisini çeken ve
yüzyıllardır tartışıla gelen kavram, edebiyatın da önemli ana izleklerinden biri
olarak yerini alır.
Tıp alanında olduğu gibi sanat alanında da insana ya da olaya yaklaşımı
ile yüzeydeki belirti ve bulguların ötesinde yatan sebepleri / anlamı araştıran
psikanaliz, edebi metin çözümlemeleri için de çok önemli bir kaynaktır.
İnsanların ruhsal derinliğini tüm ayrıntılarıyla inceleyen psikanalizin “kadına ve
aşka bakışının altında temel olarak çocuk cinselliğinin masum aşkı olan ödipal
sevgi yatar. Bu anlayışa göre, her erkek çocuk annesine, her kız çocuk da
babasına cinsel ilgi duyar. Bu olağan koşullarda 5 – 6 yaş dolayında çözümlenir
ve ebeveynlere duyulan yasak duygular bilinçdışına bastırılır. (…) İlk aşkın anne
ya da baba olması insanları yaşam boyu bir anne ya da baba benzeri; eş değeri
arayışına iter.” (Alper, 2012, s. 43)
Aşkı ana tema olarak ele alan edebi eserlerin içeriklerini psikanalitik
eleştiri yöntemiyle çözümlediğimizde oldukça karmaşık psikodinamiklerle
karşılaşırız. Arzu kavramıyla iç içe olan aşk, zaman zaman esiri olduğu
heveslerin sürüklemesiyle inançlarla, toplumun gelenek, görenek ve yasalarıyla
çatışan bir yapıya bürünerek ‘yasak’ nitelik kazandığında, bu durumun içerdiği
psikodinamik alt yapıyı anlamlandırmak hem yazar hem de okur için ikna edici
özellikler taşıyacaktır.
1926 yılında birinci baskısı yapılan ve Reşat Nuri Güntekin’in “eserin
bütün olarak muhtevasından ziyade, hâkim duygu temini ifade eden güzel bir
sembolleştirme” (Emil, 1984, s. 247) ile Akşam Güneşi adını verdiği roman,
hikâyenin asıl kahramanı Nazmi Bey ile karısının yeğeni Jülide arasında
gelişerek platonik çizgide ilerleyen yasak bir aşkın anlatımıdır. Üç ana
bölümden oluşan eserin bütününe bakıldığında asıl kahraman Nazmi Bey’in
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çocukluğundan ölümüne kadar geçen sürede ömrünün çeşitli olay ve durumları
anlatılsa da romanda dikkatleri üzerine çeken esas nokta, yasak aşk temidir.
Romanın tahlilinde kahramanların aile içi ilişkilerini çözümlemek, onların
erken dönem deneyimlerinin oluşturduğu ruhsal gerçekliklerine ulaşmak,
varacağımız yargılar açısından ikna edici özellikler taşıyacaktır. Zira insanoğlu,
-özellikle anne ve babası tarafından- sevilmeye, ilgilenilmeye, değer görmeye,
okşanmaya muhtaç bir canlıdır ve bir çocuğun hayatında yetkin bir anne ve
babanın varlığı hem biyolojik, hem psikolojik hem de sosyal açıdan gereklidir.
Bu bağlamda psikanalitik inceleme yöntemi, romanın ana kahramanları Nazmi
Bey ve Jülide’nin davranışlarını yorumlamada biz okurlara önemli veriler
sunacaktır çünkü “arzuların ve bilinçdışındaki nesnelerin müdahale etmediği
bir etkinlik yoktur.” (Lagache, 2005, s. 62) Ve biz okurlara bireyin arzu, düş ve
fantezileri ile ilgili en dolaysız ve sahici bilgiyi psikanaliz verecektir.
Romanın ana mekânı (M…S) adasına hükümet doktoru olarak
görevlendirilen Kemal Bey, Nazmi Bey’in tüm hayat hikâyesini önce adada
tanıştığı insanların birbirine zıt rivayetlerinden daha sonra da Nazmi Bey’in
ağzından aktararak esas kahramanın kişiliği hakkında bilgi sahibi olmamızı
sağlar. Küçük yaşta genç bir kadın olan annesini tifodan kaybeden Nazmi Bey’in
bir çocuk için yeteri kadar travmatik etkiye sahip olan bu yaşantının yıkıcı
etkisini üzerinden atamadan hastalıklı bir adam olan babası tarafından sekiz
yaşındayken –sebebi her ne olursa olsun- yatılı bir okula verilerek aile
ortamından uzaklaştırılması, onun duygu dünyasının çözümlenmesini gerekli
kılan önemli ipuçları olarak metne yerleştirilmişlerdir. “Anlaşılan babamı pek
fazla tanımış ve sevmiş değildim.” (Güntekin, 2014, s. 36) ifadesi de zaten aile
ortamından erken yaşta koparılan Nazmi Bey’in zihinsel katmanlarında baba
imgesinin aldığı şekli göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Kişilik yapısının oluşum ve gelişim aşamasında ebeveyn yokluğunun
etkisi, Nazmi Bey’in çocukluk, ergenlik ve gençlik dönemlerinde bir zıtlıklar
manzumesi olarak en uç değerler arasında gidip gelerek bir anı diğer anını
tutmayan bir kişilik yapısıyla karşı karşıya getirir bizi. Sınıfının en tembeli, en
çalışkanı, en yaramazı, en ağırbaşlısı, en merhametlisi en merhametsizi, en
ahlâklısı, en ahlâksızı vb. nitelemelerle tanınan Nazmi Bey, çocukluk dönemi
çatışma ve karmaşaları ve bunlara yönelik savunmaları içeren davranışlarıyla
derin bir aşkla sevdiği Jülide’ye karşı zaman zaman ne kadar merhametsiz ve
haşin olacağının da habercisidir.
Amcasının himayesinde hayata tutunan Nazmi Bey, canlı, hareketli,
kabına sığmayan yapısı, serüven tutkusu ve kendisine hareketli deneyim
91

Banu ANTAKYALI

sunacağı düşüncesiyle asker olmayı seçer. Bir çatışmada ağır bir şekilde
yaralandıktan sonra iyi bakılmaması neticesinde kalp rahatsızlığı ortaya çıkar.
Delişmen Nazmi Bey, askerlikten ayrılarak amcasının kızı Şükran ile evlenir ve
babadan kalma (M…S) adasındaki Ayazma çiftliğine yerleşir. Sınırsız bir yaşama
şevki, heyecanı ve coşkusuyla dolu olan biri için bu hastalık insanı yaşamdan
apansız koparan hastalıklardan daha korkutucudur:
“Birdenbire götüren hastalıklardan çok korkunç doktor bey dedim,
hayatta heyecan ve hareketten başka ne vardı ki? Buna “diri diri mezara
gideceksin… Ellerin hasta kalbin üstünde, on sene, yirmi sene, dünyayı
görmeden yaşayacaksın… Dünyanın neşesi, gürültüsü kulağına geldikçe elinle
hasta kalbe basacaksın” demek. Ben nasıl tahammül ederim? Ölüm bundan on
kat temiz bir şey doktor bey…” (Güntekin, 2014, s. 111 – 112)
Böylece Nazmi Bey, kalan ömrünün nasıl bir duygu atmosferinde
geçeceğini sarf ettiği sözlerle ortaya koyar. Her ne kadar elinden geldiğince
gizlemeye, bastırmaya çalışsa da –Jülide’nin varlığı ile birlikte- zaman zaman
yüzeye çıkan yalnızlık, hüzün ve umutsuzlukla dolu günler, onu adada geçirdiği
on yılın sonunda yaşayan bir ölü haline getirir.
“Avrupa incelikleriyle bezeli, göz alıcı, şık “salon zabiti” imgesini, yakası
kapalı boz ceketi, dizlerinde dolakları, yüzünün yarısını örten beyaz güneşliğiyle
taşralı toprak adamı silueti içine gömmeye girişmesi” (Altuğ, 1989, s. 148)
Nazmi Bey’i, acıyla ve umudun yitimiyle başkalarından ve dış dünyadan kasıtlı
bir kopmaya iter. O karakterdeki bir insan için toplumsal yaşamdan kopup bu
durgun hayata razı olmak ise ebedi bir hapishanedir. Anne – babasız bir şekilde
yatılı okulda büyüyen Nazmi Bey, içinde var olan ve hiç dolduramadığı o boşluk
duygusu ve yaralı ruh haliyle kendini kapattığı adada, kırılmış umutlarıyla
çaresizlik ve ölüme de gömülür.
Yıllar önce Yalnız Servi’de annesinin rahatsızlığı, babasının ilgisizliği
neticesinde himayesine aldığı küçük Jülide’nin öksüz ve yetim bir genç kız
olarak adaya gelmesi “sakin ve rüyasız hayata alışıncaya kadar çok azap çeken”
(Güntekin, 2014, s. 179) Nazmi Bey’in sükûnet bulan iç dünyasında taşların
yerinden oynamasına sebep olur. Adada kendine sağlam bir dünya kurduğuna
olan inancı darmadağın olur. Artık sahip olmadıklarının, elinden yitip gidenlerin
azabını gün günden daha fazla duymaya başlar. Bu ıstırap arttıkça Jülide’ye olan
davranışları sertleşir.
Kendisini ve karısını avutmak için sürekli olarak ruhunun duyduğu
mutluluk ve huzurdan bahseden Nazmi, aslında Jülide’nin varlığı ile bir kez daha
hatırlar ki adanın dışında gürül gürül bir dünya akmaktadır ve o ne yaparsa
92

Reşat Nuri Güntekin’in Akşam Güneşi Romanını Yasak Aşk Bağlamında Okumak

yapsın iç dünyasındaki boşluk hiçbir surette dolmayacaktır. Nazmi Bey’in kendi
uçarı, taşkın ruhunun bir örneğini gördüğü Jülide’ye karşı başlangıçta haşin ve
sert davranmasının, onun her davranışını acımasızca eleştirmesinin altında
yatan nedenlerden biri de budur. Taylan Altuğ’un “Reşat Nuri’nin Üç Romanında
“Öldüren Aşk” Teması” başlıklı makalesinde değindiği üzere bu eleştiri ve
çatışma “Nazmi’nin yapma huzur ortamının parçalanışından duyduğu
tedirginliğin de bir dışavurumudur.” (Altuğ, 1989, s. 148)
Çiftliğe geldikten sonraki ilk zamanlar çevresindeki herkese yukarıdan
bakan ve onları değersizleştiren tutumu, kibirli, mağrur tavırları ile eniştesi
Nazmi Bey’in tepkilerini üzerine çeken Jülide, adada suskun bir hayalet olarak
varlığını sürdüren bu bezgin adamın ruhuna iyi gelmez. Nicedir içinde uyutup
uyuşturduğu ihtirasları, feragat ettiği tutkuları, tesellisi mümkün olmayan
yalnızlığı ile Nazmi Bey, içten içe bu küçük kızı, sakin, dingin, heyecansız
hayatına bir tehdit unsuru olarak görür. Onu her fırsatta eleştirir. Görünürde bu
eleştiriler, Jülide’nin Avrupa memleketlerinde aldığı yanlış terbiyeyedir. Oysa
bilinçaltında Jülide’nin nicedir kabuk bağlamış yarasına dokunan varlığınadır
tepkisi. Zamanla onun yaşam enerjisiyle dolu tavırları, coşkun ve heyecanlı
varlığı Nazmi Bey’in yanılmadığını gösterir:
“Bu çocuğun bana ne kadar çok benzeyen noktaları vardı. Yaşamak
ihtirasını en kuvvetli sadmeler halinde kalplerimizde duyduğumuz bir zamanda
beni hastalık, onu kimsesizlik, bu hüzün ve sükût adasına atmıştı. (…) Zaman ile
uyuşan fakat bir türlü tamamıyla şifa bulmayan bu derdi nasıl unutmuş, aynı
yerlerde aynı acıyı çeken bu zavallı küçük dert arkadaşının halini niçin bu kadar
geç anlamıştım? Evet Jülide bir parça on sene evvelki ben demekti.” (Güntekin,
2014, s. 247)
Merhamet verecek kadar cılız, renksiz, ufak bir kızcağız… Daima güneşe
bakıyor gibi titriyor hissini veren açık yeşil gözleri, yaptığı gizli bir kabahatten
korkuyormuş gibi suçlu bir tavrı (Güntekin, 2014, s. 73) olan Jülide, annesinin
ölümünden sonra babasının dışişlerindeki görevi nedeniyle Avrupa
memleketlerini dolaşarak büyüyen görünürde şımarık, yaramaz, asi ama ruhu
yaralı bir genç kızdır.
Jülide’nin annesi, kendisini aldatan eşini silahla yaralamış, sonrasında
yakalandığı sinir hastalığı ve buhranların neticesinde çocuğu dâhil çevresiyle
tüm ilişki ve iletişimini kopararak hayatta soluk bir gölge olarak varlığını
sürdürmüştür. Ruhsal örgütlenmesinin henüz tamamlanmadığı bir dönemde
anne sıcaklığından mahrum olmak bir yana, gün günden yavaş yavaş annesinin
ölümüne tanıklık etmesi şüphesiz ki küçük Jülide’nin ruhunda geçmeyecek izler
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bırakacaktır. Onun hassas, alıngan, zaman zaman öfke nöbetlerine kapılan
varlığı, ambivalan (iki yönlü) duyguları, asabi ve saldırgan tavır ve tutumları
annesi ile kuramadığı ilişkinin neticesidir. Bu bağlamda ilk kez Lacan tarafından
psikanalitik literatüre sokulan “Ayna evresi”nden bahsetmek yerinde olacaktır.
Saffet Murat Tura, Defter dergisinin 1995 yılında yayımlanan yirmi
dördüncü sayısında yer alan “Şeyh ve Ayna” başlıklı yazısında, annenin ayna
benlik nesnesi işlevini yerine getirmedeki eksiklikleri, çocuğun gelişim
düzeyine uygun ise çocuktaki muhteşem, büyüklenmeci teşhirci arkaik benliğin
giderek olgunlaşacağı ve erişkin benliğin uygun, kabul edilebilir ihtiraslarına
dönüşeceğinden bahseder. Tura’ya göre, benliğin bu kutbu yeterince gelişmiş
bir insan, kendine olan güvenini, saygısını, kendinden hoşnutluğunu korumak
için dış dünyada daha az hayran olunmaya, beğenilmeye gerek duyacaktır.
Böylelikle kişi, eleştirilere daha az duyarlı olacak, alınganlık, çabuk
zedelenebilirlik, saldırı karşısında depresyon veya öfke gibi yanıtlar
geliştirmeye daha az yatkın olacaktır. Aynı yazıda Tura, annenin kişiliğindeki
bazı bozukluklar ya da yaşadığı talihsiz bazı olaylar (mesela annenin bedensel
hastalıkları vs.) nedeniyle bu ayna işlevini yerine getiremediği takdirde erişkin
yaşamda kabaca ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili şunları söyler:
“Anne’nin ayna işlevi dönüştürülerek içselleştirilemediği için, özne benlik
saygısını korumak için sürekli dış desteğe, onaya, sevilmeye hatta hayranlığa
gereksinim duyar, benlik saygısını başka türlü koruyamaz. Yani eksik olan
psişma içi yapılarını telafi edecek benlik nesnelerine gereksinim duyar. Kolay
zedelenir, alıngan ve güvensizdir.” (Tura, 1995, s. 73)
Psikanalitik literatür, anne ile çocuk arasındaki nesne ilişkisinin özgül
niteliğinde eş duyumdan kaynaklanan psikopatoloji ile ilgili yapılan birçok
tespitle dolup taşmaktadır. Hakan Kızıltan “Sol Memenin Altındaki” başlıklı
yazısında anne – çocuk arasındaki ikili ilişkide istikrarlı bir doyum yaşanmadığı
takdirde çocuğun ruhsal yapılanmasında haset duygusunun gelişeceğinden
bahseder:
“Şayet ikili ilişkide anne çocuğun gereksinimlerini gereğince
aynala(ya)maz ve çocuk sürekli biçimde frustrasyona maruz kalırsa
hâlihazırdaki haset dinamiği anneyle somut ilişkide doğrulanacak, pekişip
güçlenecek, benlik hızla kötücüllüğe ve psikopatolojiye sürüklenecektir.”
(Kızıltan, 2016, s.183)
Jülide’nin hassas, çabuk kırılıveren, alıngan, öfkeli, çalkantılı duygu
dünyası, ruhsal örgütlenmesinin henüz tamamlanmadığı yaşlarda annesi ile
kuramadığı empatik ilişkiden izler taşır. Yaşamın henüz başında olmanın
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verdiği ruhsal acemilikle de Jülide, eniştesinin yanında söyleyeceği bir sözden,
gerçekleştireceği bir davranıştan ötürü küçük düşeceği kaygısı ve onun
söyleyeceği bir sözün kendisini ne çok yaralayacağı düşüncesi ile depresyona
yatkın, öfke krizlerine gebe bir ruh hali içinde çiftlikte aylarını geçirir. Eniştesi
onun için öyle bir uyarandır ki ondan gelen her türlü tepkisel tavır, Jülide’de
narsisist yaralanmalara yol açmaktadır. Nitekim Nazmi Bey’in Jülide’ye olan
sert ve müsamahasız davranışları genç kızda yetersizlik, çöküntü ve yalnızlık
hissine yol açar.
Nazmi Bey’in Jülide’nin annesi, babası, kardeşi kısacası her şeyi olması bir
süre sonra Jülide’nin zihninde ülküleştirilmiş bir idealle eniştesine
bağlanmasına yol açar. Jülide, kendisiyle dost olan bu imgeye zamanla âşık olur.
Bu hâlden sebep, başa çıkılamaz acı ve utanç yaşamaya başlar. Genç kızın
duygusal yoğunluğu öyle bir aşamaya gelir ki yaşadığı vicdan muhasebesinin
doğurduğu duygu ile baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, ilgisizlik gibi pasif agresif
yöntemlere başvurur. Jülide, anne sevgi ve ilgisinden yoksun büyümesinin
neticesinde bebek – anne arasındaki güven veren tatmin duygusunu Nazmi
Bey’de yaşamak ister.
Annesinin
yaşadığı
travmayı
yaşının
küçüklüğü
nedeniyle
anlamlandıramayan, bu nedenle duygusal kavrayışında boşluk olan Jülide, bu
boşluğu doldurmasını içten içe içten içe eniştesinden talep eder. Kendisini saran
her duygu, gördüğü rüyalar, beklentiler hep eniştesi ile ilgilidir:
“Freud, kız çocuğun annesiyle ilişkisinin daha sonra erkeklerle ilişkileri
açısından ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.” (Klein, 2016, s. 45)
Öte yandan Nazmi Bey için de benzer bir durum söz konusudur. Erken
yaşta yitirdiği annesi ile babasından uzakta geçirdiği yaşamında, çözülmemiş
ödipal çatışmaların etkisiyle normal bir aşk ilişkisine girme kapasitesi
engellenir Nazmi Bey’in. Ömrünün ilk yıllarında yaşadığı sevgi nesnesinin kaybı
–en önemli nesne olan anne kaybı- ile büyük bir yoksunluk yaşayan Nazmi Bey,
annenin yaşamında bıraktığı boşluğu gidermek adına; aşkı ve cinselliği rahatça
yaşayıp duygudaşlık kurabileceği bir kadın seçme konusunda erişkin bir ruhsal
örgütlenme gösteremez. Kızı yaşındaki Jülide’ye karşı geliştirdiği ahlâki değer
yargılarına aykırı duygularıyla patojen bir ilişki kümesine yönelir:
“Erkek çocuk aslında annesine âşıktır, cinselliğin meşru görüldüğü
kadınlar ona yabancı kadınlardır oysa bu yüzden de her aşk bir anne arayışı ve
o anne bulunmadığı için de bir hüsrandır. Duygu ve cinsellik bilinçdışı bir
surette ayrılmıştır, anne ve babayı birer cezalandırıcı imge olarak içe alan kişi,
çocukluğunda arzu ettiği ebeveynine benzer bir biçimde, farklı ve yeni bir arzu
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nesnesini hedef edinmiştir. Bu yeni durum, ebeveynden başkasına yönelen bu
sevgi o cezalandırıcı ana baba imgesine karşı kişinin kendisini koruyucu bazı
savunmalar geliştirmesine yol açar. İlk savunma arzu nesnesine karşı zahidane
bir tutumla yaklaşmaktır. Kişi romantik itkilerini savuşturmak için arzu
nesnesini değersizleştirir. (Sayar, 2011, s. 46) ”
Nazmi Bey de Jülide de, adadaki durgun yaşamın döngüsüne ayak
uyduramayan kayıp iki ruhtur. Geçmişten getirdikleri duygusal yüklerle uzun
bir süre ikisinin de aşkı birbirlerine duydukları nefretle beslenir. Otto F.
Kernberg’in Aşk İlişkileri adlı eserinde değindiği üzere “Arzu nesnesi ile
kaynaşma yalnızca erotik heyecan ve aşk koşullarında değil; aynı zamanda, aşırı
acı ve nefret koşullarında da güçlenir.” (Kernberg, 1995, s. 174) Başlamadan
bitmeye yazgılı olan bu aşk, ikisinin de ruhunu alt üst eden bir seyir izler.
Canlılığı, hareketi, heyecanı, eğlenmeyi önemseyen Nazmi Bey için de
Jülide için de ada hayatı bir cehennemdir ve birbirlerine hissettirmemeye
çalışarak bir diğerinin varlığında yaralarını sardıkları bir mekândır. Nazmi
Bey’in Jülide’ye duyduğu yasak sevinin altında onun iç dünyasında nicedir
bastırdığı serüven duygusunun ve çatışmalarının bir yansımasını bulması yatar.
O da karısının yeğenine duyduğu aşkın ayıbının sancısıyla baba – kız imgesine
sıkı sıkıya tutunur. Kendisinin bir baba onun da kızı olduğunu kendisine ve
çevresine sıklıkla yineler. Böylelikle hem psikolojisini rahatlatarak sessizce
içinde bulunduğu durumu kendi benliğinden bile gizlemeye çalışır hem de
duygularının serbest çağrışımından kendini koruyarak arzularının
gerçekleşmesini engeller.
Nazmi Bey, eski yaşamının izlerinden kendini kurtarabilmek ve unutmak
adına sığındığı ada hayatında büyük bir emek ve mihnetle kendini hapsettiği on
senelik ruh inzivasından Jülide ile yaşadığı küçük olaylar, durumlar, diyaloglar
ve hepsinden önemlisi genç kızın varlığıyla sıyrılır. Onun için, eski yaşamına
karşı yeniden ortaya çıkan ihtiras ve arzuyla dolu özlemin ve bu özlemin
beraberinde getirdiği ıstırap ve buhranların tek sebebi Jülide’dir. (Güntekin,
2014, s. 214) Genç kızın evin içinde çaldığı kemanın Nazmi Bey’e eski delişmen
ve hareketli günlerini hatırlattığı melodiler, yaşlı zabitin gizli bir düş kırıklığı
içinde, yıllarca başarılı olduğu ama mutlu olamadığı, tatmin bulamadığı bu ada
hayatında, içinde bastırmaya, unutmaya çalıştığı anılarıyla baş etmesini
güçleştirir. Bu öğrenilmiş çaresizlikle onu yüzleştiren Jülide, öfkesini ve
saldırganlığını yönelttiği bir özne olmaktan kurtulamayacaktır:
“Paris’teki, İstanbul’daki eski hayatım sade gözümde parlak, renkli
hayallerini uyandırmakla kalmıyor, gönlümü duyulmamış emellerin hicranıyla,
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dudaklarımı yarım kalmış buselerin hasretiyle yakıyordu. Bütün eski sevgilerim
ve sevdiklerim bu bir türlü dağılmayan rüya içinde toplanmıştı. O vakitler bir
sevda bir sevdayı söndürür, sevilen bir yüz başka bir yüzün hayalini
unuttururdu. Halbuki şimdi eski sevdiklerim güzelliklerinin bütün müessir
incelikleriyle gözlerimin önündeydi. Birinin ince sesi kulağımda gülüyor, birinin
eli saçlarımı, alnımı okşuyor, birinin ayrılık dakikasında güzel gözlerinden akan
yaşlar yanaklarımı yakıyordu. Ben burada, karanlıkta serilip yattığım yerde
yaralı bir hayvan ıstırabıyla kıvranırken başka yerlerde milyonlarla insan ışıkla,
çalgıyla, içki ve sevda ile sarhoş eğleniyor, yaşıyor, hayattan nasip alıyordu.
İçimde bir çılgın isyan hamlesi uyandı. Yerimden kalktım, çocuk gibi ağlayarak;
‘Ben yanlış, çok yanlış hareket ettim, diyordum, doktorların bana verdiği
nasihatleri dinlemeyecektim: Heyecansız ve emelsiz bir uzun hayatın ne zevki
olur? Hastalığımı herkesten saklayacaktım. Eskisi gibi yaşamaya devam
edecektim… Buna belki iki ay, belki üç aydan fazla tahammül edemezdim…
Fakat bu iki üç ay, üç ay burada geçireceğim uzun, renksiz senelere bin kere
müreccahtı… Ordunun, yolda yanından geçenleri döndürüp kendine baktıran en
güzel zabiti belki bir ziyafet gecesi sonunda, çılgın bir raks esnasında sevilmiş
bir kadının kollarına düşecek, gülümseyen dudaklarında bir aşk busesiyle
ölecekti. Üzerine tutulan mumların ışıkları içinde pırıl pırıl yanan üniformasıyla
ölen bu genç, güzel erkân-ı harbe herkes acıyacaktı.” (Güntekin, 2014, s. 213 –
214)
Hiçbir şeyin geçmişi bir musiki parçası kadar kuvvetle
canlandıramayacağına inanan Nazmi Bey, çaldığı kemanla bir daha geri
gelmeyecek geçmiş günlere dair duyduğu özlemi canlandıran Jülide’ye sert ve
haşin tavırla tepkisini gösterir. Bu öfke, aslında yaşamda hiçbir şeyin gerçek
anlamda hiçbir zaman unutulmadığını gösteren genç kızın hem yapay huzur
ortamını bozan varlığına hem de bu varlığın Nazmi Bey’in kendisinin de henüz
tüm boyutlarıyla farkında olmadığı derindeki ilkel duygu ve dürtülerinin
varlığıyla gitgide bir kapanın içine hapsolmasına yöneliktir:
“Elinde kemanıyla kapıya doğru gidiyordu. Yayı sandalyelerden birine
takılarak yere düştü. Ondan evvel yere eğilip yayı aldım. Fakat nasıl oldu
bilmiyorum. Bu yay asabi parmaklarım arasında birdenbire çatırdadı, iki parça
oldu. Bu vakadan sonra Jülide aylarca benimle dargın durdu. Ben de ona söz
söylemiyor, hatta yüzüne bakmıyordum.” (Güntekin, 2014, s. 215)
Aşk ve saldırganlığın karşılıklı etkileşimi de dikkate alınırsa ada
hayatında olabildiğince sert davranır Jülide’ye Nazmi Bey. Babasının
kuramadığı otoriteyi yeniden kurmak, onun tutum ve tavırlarını Anadolu
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ahlâkına uygun hale getirmek gibi tamamen ahlakçı bir tutumla hareket eder.
Bu, bir savunma düzeneğidir. “Kişi romantik itkilerini savuşturmak için arzu
nesnesini değersizleştirir.” (Sayar, 2011, s. 46) Ancak; bir süre sonra Jülide ile
Nazmi Bey birbirlerinde, çektikleri acılı yalnızlığın izlerini görürler. Bu,
aralarındaki buzların erimesine sebep olur. Nazmi Bey, önce nefret ettiği
Jülide’ye derin bir merhamet duyar. Kısa bir süre sonra bu merhamet hissinin
yanına, kökeni çok eskilere dayanan ama bir vakit üstü örtülerek görmezden
gelinen dostluk duygusu eklenir. Nazmi Bey, Jülide’ye karşı olan
davranışlarından ötürü kendisini eleştirir:
“Ben bu kimsesiz çocuğu hiç anlamaya çalışmamıştım. En masum
kusurları, hafiflikleri gözüme batmıştı. Ondan, çok yaşamış ve çok ıstırap çekmiş
büyük insanların vakar ve melâlini beklemiştim. Babalık ve vasilik vazifemi sade
sahte bir ciddiyetle kaşlarımı çatmaktan, ağır vakur sabır ve feragat nasihatleri
vermekten ibaret addetmiştim.” (Güntekin, 2014, s. 229)
İki aşığın kavuşması, ahlâk perspektifinden bakıldığında sonlanması
gereken bir süreçtir. Onların toplumsal ve kültürel çerçeve ile yoğrulmuş ruhları
büyük bir isyanla bu duyguları bastırıp inkâr etmelerine neden olur. “Aşk bir
bağlanma – kopma diyalektiğidir. Donatır ve yoksun bırakır!” (Eğrilmez, 2011,
s. 37) Alt metinde idealleştirilmiş bir anne - babayla yakın ilişki kurmak isteyen
bir çocuğun duyguları olarak okuduğumuz Jülide’nin aşkı, kendisine heyecan
veren bir donatıdan; çok sevdiği teyzesinin kocasına karşı hissettiği yasak
sevinin getirdiği suçluluk duygusunun baskısıyla bir yoksunluğa evrilir. Genç
kız, süperegonun tavizsiz reddiyle kendini cezalandırmaya ihtiyaç duyar ve
intihar etmeye karar verir:
“İlkel üst – ben’in yasakları ihlal edildiğinde duyulan duygu, insanın bu
dünyadaki varoluşunu sorgulama konusu haline getiren utançtır. Kimse zarar
görmemiştir ama sanki insanın kendi varlığı bir suç gibidir.” (Savaşır, 1995, s.
24)
Ruhsal ve toplumsal birçok etkenin varlığıyla hissettiği yasak sevda
sebebiyle büyük bir buhranın içine sürüklenir Jülide. Bu karmakarışık duygu ve
ilişkiyi çözümleyememesi onu utancın karanlık dehlizlerine bırakır. Jülide’nin
içten içe cezalandırılması gerektiğine inanması, toplumun dayattığı kuralların
da bir yansımasıdır.
Jülide için aşkla bağlandığı eniştesi Nazmi Bey, bir yanılsama öznesidir
aslında. Bunu Jülide’nin evlendikten bir süre sonra bu sevdadan kurtulup
iyileşmesi ile anlarız. Nazmi Bey için ise aynı şeyi söyleyemeyiz. Jülide’nin
intihar girişiminden önce yazdığı ve eniştesine duyduğu aşkı tüm çıplaklığıyla
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anlattığı mektubu okuyan Nazmi Bey, genç kızın hislerinden haberdar olduktan
sonra duygularının alevli dönemi başlar. Ancak her ne olursa olsun Nazmi Bey
hislerini dışa vurmamakla beraber büyük bir çaba harcayarak Jülide’yi, yaşına
uygun biriyle evlendirir.
“Sevdiğimiz süre dışında başka hiçbir zaman ıstıraba karşı korunmamız
bu kadar zayıf olamaz ve sevdiğimiz kişiyi veya onun sevgisini yitirdiğimizde
daha önce hiç olmadığımız kadar çaresiz bir mutsuzluk içinde oluruz.” (Nasio,
2007, s. 36) Dışarıdan sakin, kıpırtısız görünen duygu dünyasında Nazmi Bey,
genç, yeniyetme âşıklar gibi Jülide’nin düğününe icabet eden herkese nefret
duyar. Yaşadığı acı, gerçeği sağlıklı bir şekilde değerlendirme yetisini elinden
alır. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat onun için mümkün değildir:
“Birçok kimseler beni memnun etmek için işlerini güçlerini bırakıp ta
uzaklardan gelmişlerdi. Hâlbuki ben bugün etrafımda gördüğüm bütün
çehrelere kin bağladım. Bu kalabalık bana esrarengiz bir gadr ve zulüm için
toplanmış gibi geldi. O günden sonra ne vakit onlardan birine tesadüf etsem
içimde müphem bir nefret hissi uyanıyor, yüzüne bakmamak için yere yahut
uzaklara bakarak konuşuyordum.” (Güntekin, 2014, s. 397)
“Aşk acısı ödipal yasaksevinin mirasıdır! Ulaşılamazlık, yasak nesneye
yöneliş, karşılıksızlığın kamçıladığı tutku ve değersizlik duygusu ödipal aşkın
nitelikleridir.” (Eğrilmez, 2011, s. 38) Aşk ilişkilerinde egemen olan ödipal
çatışmalarla bağlantılı olarak Jülide’nin Nazmi Bey’e duyduğu aşkı, bilinçdışı bir
şekilde annesiyle yarım kalan ilişkisinden kendini kurtarmak amacıyla
gerçekleştirdiği bir bağımlılık olarak değerlendirebiliriz. Anne ile kurulan ilksel
bütünlüğün geri kazanılması arzusu ile “yasak nesne” konumundaki teyzesinin
kocası Nazmi Bey’in aşkını talep etmektedir. Böylece Jülide, çocukluk
döneminde yeterli sevgi ve ilgi görmediği anne ve babasının olumsuz imgesini
içselleştirirken “çocukluğunda arzu ettiği ebeveynine benzer bir biçimde, farklı
ve yeni bir arzu nesnesini hedef edinmiştir.” (Sayar, 2011, s. 46)
Nazmi Bey, karakterinin ve Jülide’ye duyduğu derin hislerin etkisiyle
onun patolojisini sağaltmak için elinden gelen her şeyi yapar. Nazmi Bey, bu
yasak seviden ahlâki bir zafer kazanarak çıkar. Jülide’nin bilinçaltında
geçmişinden kalma patojenik ilişkileri, geçmişi ile ilgili tüm olumsuzlukları
kuvvetli çabalarıyla bertaraf eder. Jülide zamanla bu yasak seviden iyileşerek,
olumlu anlamda dönüşüm yaşayarak hayata yeniden başlar: “Eleştirel,
kısıtlayıcı ve karşı koyucu nitelikte istemleri temsil eden üst benlik alt benlikten
gelen kontrol dışı istekleri bastırır veya mantıksal yasaların izin verdiği ölçüde
izin verir” (Freud, 1998, s. 90)
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Nazmi Bey ile Jülide’nin zihinlerindeki örtük bellekte çocukluk
dönemlerinde anne ve baba ile kurdukları ilişkisel deneyimler önemli yer
etmiştir. Ebeveynin ilgi ve sevgisinden yoksun bırakılmışlığın zihinlerine ektiği
duygular, onlardan kendilerine miras kalan narsisistik yaralanmaların
oluşturduğu kimlikleri, birbirleriyle kurdukları iletişimin temelinde yer alır.
Ebeveynin sağlayacağı güven ve sevgi ortamının eksikliği içinde yetişmiş
olmaları, sağlıklı özdeşim kuracakları anne – babanın yokluğu kısmen sağlıksız
bir kişilik örgütlenmesine sebep olacaktır. Jülide şefkat yoksunluğunu eniştesi
ile gidermeye çalışarak bebek – anne arasındaki güven veren tatmin duygusunu
yeniden yaşamak ister. Nazmi Bey ise, kurduğu hiçbir ilişkide yaşayamadığı
tatmin duygusu ile istemsizce Jülide’ye yönelir. Sevgiyi doyasıya yaşadıkları bir
ortamda büyüyemeyen iki kahraman, bilinçaltlarında çekirdek benliklerinin
temel bileşenleri olan aşk ve ihtirası birbirlerinde gidermek arzusu duyarak
içselleştiremedikleri anne – baba modelini yaşamaya çalışırlar:
“Sağlıklı bir sevgi ortamında oğlanlar sağlıklı babalarıyla özdeşim
kuracak, kızlar sağlıklı anneleriyle özdeşim kuracaklar ve anne – baba – çocuk
ilişkisindeki güven ve sevgi ortamı çocuğun benliğine yerleşecek ve tüm yaşamı
boyunca onun için bir rehber işlevi görecektir. Yani çocuklar anne – babalarının
kişiliklerini içlerine alıp, sindirip kendilerinin kılacak ve yaşamları boyu onu
kullanacaklardır.” (Alper, 2012, s. 90)
Akşam Güneşi, erotizmin, ihanetin, desisenin, kıskançlığın bulaşmadığı,
kahramanların iradeleri dışında doğup neticelenen saf bir yasak aşkın
hikâyesidir. Reşat Nuri, Nazmi Bey ile Jülide’nin duygu ve davranışlarında çok
başarılı bir tutarlılık yakalayarak hiçbir kuramsal karışıklığa meydan
vermeyecek kesinlikte onların davranışlarını psikanalitik açıdan yorumlamaya
elverişli kılar. Beyhan Uygun Aytemiz’in “Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında
Aşk İlişkileri” başlıklı doktora tez çalışmasında paylaştığı şu tespit bu anlamda
dikkate değerdir:
“Millî edebiyat romancısı” nitelemesi, bugüne değin Reşat Nuri Güntekin
ve yapıtları hakkında kuşatıcı bir saptama olarak kullanılmış ve romanlardaki
aşk ilişkileri, genellikle, uzak durulan bir alan olagelmiştir. Kanımızca bu tavır,
yazarın duygusal romanlarında yer alan ana karakterleri kurgularken
gösterdiği özenin ve gerek çocukluk dönemine ilişkin deneyimleri, gerekse
ebeveyn, çevre, insan ve aşk ilişkileri açısından “tutarlı” kendilikler yaratma
konusundaki başarısının da göz ardı edilmesine neden olmuştur. Oysa
Güntekin, aşk romanlarının geleneksel yapısını kırdığı ya da dönüştürdüğü ve
bunu, söz konusu yapının vazgeçilmez öğeleri olan klişeleşmiş kadın ve erkek
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karakterlerin içini doldurduğu, onları narsisistlerin o kendine özgü
“çekicilikleri”yle donattığı için de böylesine geniş bir okur kitlesine ulaşmayı ve
kalıcı olmayı başarmıştır.” (Aytemiz, 2005, s. 210)
Aşk, özü itibarıyla hayata mutluluk ve heyecanla tutunmamızı sağlayan
bir yolculuktur; ancak bu romanda aşkın varlığı bir zillettir ve Reşat Nuri
Güntekin, bunu, anlamsal bir süreklilikle okura iletmeyi başarmıştır. Yazar,
gerçekçi bir şekilde çizdiği karakterlerin ruhsal hallerini, gelişigüzel bir şekilde
metne yerleştirmez. Yaşamın ilk yıllarında tatmin edilmemiş duyguların,
yetişkin dönem yaşamına yansımalarını psikodinamik bir alt yapıyla ve
karakterlerin duygu ve davranışlarında çok başarılı bir tutarlılıkla okura sunar.
Biz, ailevi arka planı merkeze alarak çocukluklarından itibaren kendi içlerinde
bir tutarlılık sergileyen Nazmi Bey ve Jülide’nin birbirleriyle kurdukları ilişkinin
niteliğini çözümleyebiliriz.
Sonuç
Milli Edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen ve
yazdığı eserlerle Türk Edebiyatı’nda sarsılmaz bir yer elde eden Reşat Nuri
Güntekin, yalnızca yalın bir dille kurguladığı eserlerinde ele aldığı Anadolu ve
Anadolu insanını işleyişindeki başarılı tutumu ile değerlendirilecek bir yazar
olmanın ötesindedir. Onun tutarlı bir çizgide gelişim gösteren, derinlikli ruhsal
örgütlenmeye sahip karakterlerinin esas kahramanlarını oluşturduğu aşk
romanları da gözden kaçırılmayacak kadar kıymetli ürünlerdir.
“Hiçbir sanat yapıtı psikanalizi devreye sokmadan çoğu kez gerçek
yaşamdan yansımalar olan kurmaca gerçekliği tam olarak çözümleyemez.”
(Özbek, 2007, s. 7) Psikanalitik düşünce, ister gerçek yaşamda ister kurmaca
dünyada olsun insanın çatışmalarla dolu iç dünyasını anlamlandırmada, onun
evrensel olan bazı yönlerini çözümlemede çok değerli bir vazife, bir anahtar
işlevi görür. Reşat Nuri’nin aşk temasının eserin ana izleğini oluşturduğu
romanlarından biri olan Akşam Güneşi’ni psikanalizin temelinde çözümlemeye
çalıştık.
Reşat Nuri, Nazmi Bey ile Jülide arasındaki ilişkiyi kurgularken geçmişte
ödipal dönemde kalan ilişkilerini anımsatan bir ilişki kurgular. Ebeveyn ve
çocuk arasında karşılıklı kurulan bağı, başarılı bir şekilde irdeleyen yazarın
kurguladığı kahramanlar, tutarlı kendilik yapısına sahiptir. Yasaklayıcı
süperego ile çatışmaya giren hisleri ile de gerçekçidir. Yazar, romanda anne –
çocuk arasında sağlıklı bir şekilde kurulacak ilişkinin, bireyin tüm nesnelerle
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kurduğu / kuracağı ilişkilerin temelini teşkil etmesini başarılı bir şekilde
anlamlandırır.
Romanda ana kahramanlar, “Aşk, arkaik bir duygudur, anne – çocuk
ilişkisinin mirasıdır.” (Eğrilmez, 2011, s. 39) tespitine uygun bir tavırla,
birbirleriyle kurdukları ilişkinin merkezine ebeveynlerinin ruhsal işlevlerine
bağlı olarak şekillenen karakter özelliklerini yerleştirirler. Böylece, annenin ilgi
ve sevgisine yeterince ulaşamamış ve doyum sağlayamamış kahramanlar,
ödipal çatışmaların izlerini birbirleriyle kurdukları ilişkide yeniden yaşar, ilksel
döneme ait duygu ve savunmalarını geri çağırırlar. Yazar, romanda Nazmi Bey
ile Jülide’nin çocukluk dönemlerinden getirdikleri ve kişiliklerinin oluşmasında
etkili olan duygu yüklerini yansıtırken kahramanların bunu birbirlerine
doğrudan ifade etmelerine izin vermez.
Güntekin, kahramanı Nazmi Bey’in ömrünün akşam güneşine benzettiği
bu aşkı anlatırken melankoli ile yoğrulmuş başarılı bir atmosfer de sunar okura.
Genç ve güzel bir kızla; olgun ve yakışıklı bir subayın dikkat çekecek aşkını,
toplumun örf ve adetlerine ters düşecek bir şekilde işlemekten sakınır. Bu yasak
aşkta masumiyeti içeren öğeler, yazar tarafından satır aralarına ısrarlı bir
şekilde yerleştirilirken kahramanların iç dünyalarını egemenlik altına alan
yasak sevi, nihayetinde alt edilerek genel ahlâka uygun bir tavır sergilenir.
Hem kadın hem erkek kahraman açısından yabancı olan duygu içerikleri,
bu yabancılıktan ötürü yıkıcı ve kişileri travmatize edici sonuçlara gebeyken;
yazar, aşkla yanıp tutuşan Nazmi ile Jülide’yi cinsellikten soyutlanmış, sevgiyi
esas alan bir aşkın özneleri olarak sunar. Böylece, derin, tutkulu ve çatışmalı
aşkın doğuracağı aşk söyleminin niteliğini de belirler. Merakla beklenen
düğümün çözülme aşamasında Reşat Nuri, okura bir aşk hikâyesinden
beklenildiği romantik sonu hazırlamaz. Gücünün son kertesine kadar hisleriyle
mücadele eden kahramanları “yanlış” yapmaktan alıkoyar.
Nazmi Bey ve Jülide kendi temel nesne ilişkilerindeki kayıp parçayı
birbirlerinde bulmayı isteyen ve bu sayede birbirleriyle bütünleşmenin
arayışında olan iki kayıp ruhtur.
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Mekânın İnsana Tezahürü:
Boğazkesen Fatih'in Romanı
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ÖZET: Şehirlerin şahı olan İstanbul, tarihî süreç boyunca her zaman dikkatlerin
üzerinde toplandığı ve ülkelerin sahip olmak istediği şehir olarak karşımıza çıkar.
Edebiyat dünyası ise böylesine önemli bir şehri görmezden gelmeyerek eserlerine nakış
nakış işlemeyi seçer. Bilhassa yazarlar, romanlarında İstanbul'dan mekân olarak
yararlanmanın yanında şehrin tarihî kimliğini konuşturarak olay ve durum
değerlendirmesi yapar. Tarihî roman olarak karşımıza çıkan bu romanlar, özellikle
Osmanlı İstanbul'una değinerek kurmaca metni oluşturur. Söz konusu eserlerden biri
Nedim Gürsel'in Boğazkesen Fatih'in Romanı'dır. Postmodern kurgu ile kaleme alınan
roman, günümüz İstanbul'u ile Fatih Sultan Mehmet dönemi İstanbul'u üzerinde durarak
olay örgüsünü üstkurmaca yöntemi ile birleştirir. Roman boyunca İstanbul, kişilerin
psikolojileri doğrultusunda bir kimliğe bürünür. Bu kimlik ise fetihten önce dertlerin baş
gösterdiği bir yer olarak tasvir edilirken fetihten sonra her yıkıldığında yeni
medeniyetlere ev sahipliği yapması ile önemli bir konuma sahiptir. İstanbul'un insansı bir
kimliğe büründüğünü gördüğümüz roman, mekânın ve o mekânda yaşanan tarihî
olayların kişide bıraktığı izleri sayfalarında barındırır. Bu bağlamda biz de çalışmamızda
Boğazkesen Fatih'in Romanı'nda olayların gerçekleştiği mekân olan İstanbul'un mekâninsan bağlamında üstkurmaca yöntemi ile nasıl ele alındığını ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Postmodern Tarih Romanları, Üstkurmaca, Boğazkesen
Fatih'in Romanı, İstanbul.

Effect Of Place To Human: "Boğazkesen Fatih'in Romanı"
ABSTRACT: Istanbul, which is the best city in the world, as a city that has always
been attracted to attention during the historical process and countries want to own. The
literary world chooses to using this city in their works. In particular, the authors make use
of the historical identity of the city as well as the fact that they use Istanbul as their venue
in their novels. These novels, which are anticipated as historical novels, form the text of
fiction, especially referring to the Ottoman Istanbul. One of these works is Nedim Gürsel's
"Boğazkesen Fatih'in Romanı" novel. The novel, based on postmodern fiction, combines
the event pattern with the method of metafiction by standing on the present-day Istanbul
and Fatih Sultan Mehmet period Istanbul. Throughout the novel, Istanbul takes an identity
in the direction of the psychology of the people. This identity is portrayed as a place where
troubles begin before the conquest, and it has an important position in that it is hosted by
new civilizations after each conquest. The novel, which we see as a human identity of
Istanbul, contains the pages of the place and the traces left behind by historical events in
that place. In this context, we will also try to show how Istanbul, which is the place where
the events take place in the "Boğazkesen Fatih'in Romanı", is handled by the method of
supremacy in the place-human context.
Key Words: Postmodern Historical Novels, Metafiction, "Boğazkesen Fatih'in
Romanı", Istanbul.
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Giriş
Mekân, anlatmaya bağlı edebî türlerden olan romanın en önemli yapı
unsurlarından biridir. Bazı romanlarda mekân masalsı bir yapı içerisinde
verilirken bazılarında mekânın insan hüviyetine büründüğü görülmektedir.
Romanda mekân genel itibariyle "asıl unsur"82 konumunda bulunur. Aynı
zamanda vakanın gerçek ya da hayali olsun, mutlaka bir mekâna ihtiyacı olduğu
da bilinmektedir. Bu nedenle mekânın çeşitli işlevleri mevcuttur. "Vakanın
varlık bulduğu yer, şahısların içinde yaşadıkları, kendi oluşlarını fark ettikleri
alan" olmaları, bu işlevlerden yalnızca birkaçıdır. Ayrıca mekân "şahısların
içinde bulundukları çevreyi algılayış biçimlerini, ruhsal ekonomik durumlarını,
karakterlerini açıklama yolunda imkânlar sunabilir. Şahısları tanıtma yollarının
biri olarak dramatik bir iş de üstlenerek vakanın temel öğesi olur ve şahsın
çevresini, algılayış şekillerini, o çevredeki ruh durumunu hatta karakterini etkiler.
Yer değiştirmelerin vakaya ve davranış biçimlerine kattığı değişiklikleri de gözden
uzak tutmamak gerekir."83
Mekânın vakanın gerçekleştiği yer olmasının dışında sembolik bir
konumu da vardır. Hatta şahıs kadrosu gibi yönlendirici ve yol gösterici olması,
mekânı yapı unsurları arasında farklı bir konuma yükseltir. Söz gelimi Nazan
Bekiroğlu'nun Nar Ağacı romanındaki 'nar ağacı', Yakup Kadri
Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak romanındaki 'konak', Peyami Safa'nın
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanındaki 'hastane' gibi mekânlar, vakanın
gerçekleştiği yer olmanın dışında sembolik bir değere sahiptir. Tüm bu
işlevlerden yola çıkarak romancının mekân unsurunu dört maddede ele almak
mümkündür:
"a)Olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak,
b)Roman kahramanlarını çizmek,
c)Toplumu yansıtmak,
d)Atmosfer yaratmak"84
Bu maddeler ile birlikte "eserin bünyesinde yer alan mekân tablosunda, bir
dönemin gelenekleri, eşyâ 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
Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yayınları, Ankara 1984, s. 43.
Mehmet Narlı, "Romanda Zaman ve Mekân Kavramları", Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 7, s. 98.
84 Mehmet Tekin, Roman Sanatı 1, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, s. 129.
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yapar."85 Bu esnada ise Abdülhak Şinasi Hisar'ın mekânın ve şehirlerin
hatıraları saklayan bir hafıza olduğunu belirten "Hemen her bina yetiştiği tarihin
bir parçasıdır. Tıpkı durmuş bir saat gibi içinde kaldığı zamanı gösterir."86
sözlerini, eşya-şehir-insan ilişkisini hatırlatması bakımından dile getirmek
gerekmektedir. Söz konusu durum zamanla modern algılayışın tesiri altında
kalarak çoklu bir mekân algısının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu
anlayışta kişiye göre değişen mekân algısı vardır. Çünkü modernizm ile birlikte
'birey' temelli bir bakış ortaya çıkmış ve mekân yalnızca bireyi anlatmakta bir
araç olarak görülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla "çevre bir insanı, o çevre ne ise
öyle değil de o insan tarafından görüldüğü oranda etkiler."87 Nitekim bireyi
hayattan ve mekândan soyutlamak mümkün olmadığına göre, olayların cereyan
ettiği farklı mekânların kültür ve bakış açısına göre değişerek romanı hayata
yaklaştıracağını da unutmamak gerekmektedir.
Romanlardaki mekân tahlilinde kullanılan tasniflerden biri 'açık-kapalı
mekân' algısıdır. Açık mekân olarak daha çok şehrin halka açık umumi yerleri
söz konusu iken kapalı mekânlar için ise duvarlar ile çevrili ev, otel, konak,
hastane, hapishane gibi mekânlar söz konusudur. Açık mekânlara aynı zamanda
şehirlerin genel hüviyeti ve havası da dâhil edilebilmektedir. Nitekim ele
aldığımız yazarın eserlerinde, söz konusu tasnifin son derece yerinde bir şekilde
uygulandığını söylemek mümkündür.
Nedim Gürsel, Boğazkesen Fatih'in Romanı ve İstanbul
İstanbul, tarih boyunca pek çok devletin merkezi olmakla birlikte,
stratejik önemi ve sahip olduğu onca değer ile birçok liderin gözünü kamaştıran
bir şehir olagelmiştir. İstanbul sadece bir şehir değil, köklü bir kültürün ve
geçmişin tamamlayıcılığını sağlayan ender bir açık mekândır.
Temelleri İ.Ö. VII. yüzyılda Megaralılar tarafından atılmış olan şehrin 324326 yılları arasında Konstantinopolis adıyla Romalılar tarafından inşa edildiği
bilinmektedir. Şehir ekonomik, siyasal, kültürel ve dinî bakımdan Bizans'ın
merkezi olmuştur. 1453 yılına kadar Bizans'ın elinde olan şehir, bu tarih ile
birlikte yeniçağın başlangıcı olan fetih ile şereflenmiş ve Osmanlı Devleti'nin
payitahtı olmuştur. Böylelikle merkezîlik konumu, İslam dünyası ve Osmanlı
Devleti döneminde de devam ettirmiştir.88 Şehir kısa sürede büyük bir nüfusa
Mehmet Tekin, age., s. 131.
Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları, Bağlam Yayınları, İstanbul 1997, s. 167.
87 S. Kemâl Yetkin, Edebiyatta Akımlar, Remzi Kitabevi, İstanbul 1967, s. 78.
88 Tülay Özekin, Tarihsel Romana Karşılaştırmalı Bir Bakış: Amin Maalouf, Orhan Pamuk, Nedim
Gürsel, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi), 2007, s. 65.
85
86
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sahip olmuş ve çok kültürlülüğün bir nişanesi halini almıştır. Böylesi önemli bir
şehrin yazarlar nazarındaki karşılığı da oldukça yoğun bir tesir olarak karşımıza
çıkar. Nitekim Nedim Gürsel, yatılı olarak okuduğu Galatasaray Lisesi'ne
geldiğinde ilk defa İstanbul'a ayak basmış ve şehirden son derece etkilendiğini
her defasında dile getirmiştir. Öyle ki eserlerinin kahramanlarını dahi şehirlerin
oluşturduğunu, "Kentleri betimleyerek bir şiirsel atmosfer yaratmaya çalıştım.
Kent bir izlek benim yazdıklarımda. Boğazkesen'de asıl kahraman İstanbul (...)
Kentlerin bende kalan, kendi öznelliğime yansıyan yönlerinden yola çıkarak
kurdum öykülerimi ve romanlarımı. Dolayısıyla bu kentler coğrafyaları ve
tarihleriyle benim öznelliğimin bir parçası oldular."89 diyerek açıklamıştır.
İstanbul onun için vazgeçilmez şehirlerden birisidir. Romanlarındaki yeri
ise kimi zaman şahıs kadrosundan daha ötede bir öneme sahip olmuştur.
Yazarın ele almış olduğumuz Boğazkesen Fatih'in Romanı adlı eserinde
anlatıcıya söylettiği şu sözler, onun İstanbul özlemini her daim yaşadığını ve
eserlerinde hep İstanbul'u anlattığını ortaya koyması bakımından önemlidir:
"Kitaplarımın birçoğunda da İstanbul'u anlatmıştım. Hem uzaktayken
İstanbul'a duyduğum özlemi, hayalimdeki kenti, hem delikanlılık günlerimin,
artık anılarıma ait olan İstanbul'u hem de gezginlerle tarihçilerin
yazıp
çizdikleri İstanbul'u dile getirmiştim. Kentin sokaklarını da anlattığım olmuştu,
ahşap yapılarıyla büyük otellerini, saraylarını da. Camilerinden olduğu kadar
kiliseleriyle sinagoglarından da
söz etmiştim. Diyeceğim tarihi ve
coğrafyasıyla öznel bir İstanbul imgesi olmuştu şimdiye dek yazdığım kitaplarda.
İnsansız, uzak ama renkli bir imge. Renkli ve gerçek."90
Şehrin kuruluşuna dair çeşitli efsanelerden de bahsederek okuyucuyu
şehir ile ilgili mitolojik bir boyuta sürükleyen anlatıcı, bu efsaneleri "Bu bölüm
İstanbul'un kuruluş efsanelerini işte onları anlatır."91 başlığı altında müstakil bir
bölüm olarak karşımıza çıkarır. Efsanelerden biri Süleyman Peygamberin şehri
ilk kuran kişi olmasına dair efsane iken diğeri ise "Tanrı'nın yeryüzünü yeni bir
düzene sokmak amacıyla yarattığı İskenderi Zülkarneyn yani Frenklerin Büyük
İskender dedikleri iki boynuzlu imparatoru[nun]"92 hikâyesidir.
Romanın isminden de anlaşılacağı üzere şehrin önemli bir tarihî eseri
olan Rumeli Hisarı'nın kastedildiği bilinmektedir. Yazarın romanının ismiyle
Mustafa Bal, Nedim Gürsel'in Öykü ve Romanlarında Kent ve Kadın, (Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Adana 2008, s. 18.
90 Nedim Gürsel, Boğazkesen Fatih'in Romanı, Doğan Kitap, İstanbul 2012, s. 73.
91 Gürsel, age., s. 75.
92 Gürsel, age., s. 82.
89
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ilgili verdiği şu detaydan sembolik bir yaklaşım içerisinde olduğunu söylemek
de mümkündür:
"İlk romanım Boğazkesen'e bir alt başlık koymadan önce çok düşündüm.
Fatih Sultan Mehmet'in Rumeli
Hisarı'na verdiği bu ad, romanın içeriği
yönünden yeterince anlam zenginliği taşıyordu. Hem Pontus'tan
gelebilecek
yardımı önlemek için Boğaz kesilmiş oluyor (askeri ve stratejik anlamda), hem de
romanın
sonunda bir cinayet işleniyordu. Üstelik 15. yüzyıl, şiddetin günlük
yaşamda olağan bir kader gibi
yaşandığı,
Boğazkesenlerle
kesilen
boğazların birbirine karıştığı ve bu eylemlerin hesabının sorulmadığı bir
dönemdi."93
Roman, üstkurmaca tekniğinden yararlanılarak oluşturulmuş bir
postmodern tarih romanıdır. Üstkurmaca olarak oluşturulan romanda üst
metnin olay örgüsü, Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşmektedir.
Kurmaca olay örgüsü ise 1980'li yıllara tekabül eder. Üstkurmaca olayda
yaşananları Boğazkesen'in yapılması, Venedikli bir kaptan olan Antonio
Rizzo'nun tutsak edilmesi ve öldürülmesi, Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın
katledilmesi, İstanbul'un kuruluş efsaneleri, Fatih Sultan Mehmet'in kendisiyle
hesaplaşması, İstanbul'un kuşatılması ve fethi olarak sıralamak mümkündür.
Üstkurmacanın olduğu bu sayfalar dışında, kurmaca metnin oluşturduğu
ve yazar olarak karşımıza çıkan Fatih Haznedar'ın İstanbul'u gezme ve kaleme
alacağı kitap için kaynak bulma çabalarından da bahsedildiği görülmektedir. Söz
gelimi yazar, kitabını yazmak için uygun ruh haline sahip olmak adına, bir süre
kaldığı yalıdan İstanbul'u gezmek üzere çıkar. İskeleye doğru ilerleyerek vapura
biner. Bu esnada eskiden gördüğü İstanbul ile yeni İstanbul'u kıyaslayarak
kendisinde uyandırdığı farklılığı dile getirip uzun bir tahlili şöyle yapar:
"İskeleye dek yol boyunca yürüdüm. Yalılar, daha doğrusu tek tük kalan
yalıların arasını doldurmuş
biçimsiz beton yapılar kıyıyı kapattıklarından
uzun süre denizi göremedim. (...) Sonra vapura binmeye
karar
verdim.
Eminönü'ne dek bir vapur yolculuğu iyi gelebilirdi. (...) Akıntıyı arkamıza alıp
Kandilli'ye
doğru yol almaya başladık.
Sis oldukça yoğundu. Her iki kıyı da görünmez oldu bir süre sonra. Solda
Küçüksu Kasrı'nın kirli beyazı hayal meyal seçiliyordu. Cinayet filmlerindeki taş
duvarlı, karanlık avlulu köhne yapıları andırıyordu saraydan çok. Göksu Çayırı
ise tümüyle kayıplara karışmıştı. Çınar ağaçları, yol, Sevda Tepesi de. (...)
Görmeden, nereye doğru gittiğimizi bilmeden, hoş bir su hışırtısında
93

Nedim Gürsel, "Tarihsel Roman Tarihi Yorumlayan Romandır", Gösteri, Mayıs 1997, s. 74.
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ilerliyorduk. (...) Binlerce yıl öncesini, şu an üzerinde bulunduğumuz denizin
oluştuğu jeolojik zamanları düşündüm. Karadeniz'in suları o devirde alçak bir
vadi olan Boğaz'ı doldurup Akdeniz'in tuzlu, ılık sularıyla birleştiklerinde, iki
denizin şehvetle birbirlerine girdikleri, sarmaşıp halleştikleri günlerde
balıklara ne olmuştu acaba? İnsan
henüz yeryüzünde yoktu, ama balıklar,
hatta deniz dibi canavarları o zamanlar da vardı. Sular vadiyi
kaplayınca
tepeler alçalmış, kuzeyden güneye doğru üstten, ters yöndeyse alttan hareket eden
bir akıntı
oluşmuştu. O gün bugündür kim bilir kaç balık sürüsünü, kaç
gemiyi, kendini Boğaz'ın derin sularına
bırakıp intihar eden -ya da
öldürülen- kaç mutsuz insanın cesedini sürüklemişti bu akıntı. Ve şimdi de bizi
alıp götürüyor, karşı kıyıya ulaşmaya çabalayan vapurumuzu aşağıya,
Kızkulesi açıklarına doğru
çekiyordu. (...) Ben bu düşüncelerle uğraşır,
İstanbul'un en eski günlerini, tarih öncesi dönemlerde başına gelenleri
hayal
ederken sis açılmaya, Boğaz yavaş yavaş kendini ele vermeye başlamıştı. (...)
Bebek iskelesine yaklaştığımızda kıyıdaki caminin minaresini gördüm.
Parkta ağaçlar yapraklarını dökmeye başlamışlardı henüz. (...) Kıyı boyunca
eski, ahşap yalılarla beton yapılarda uykudan yeni
kalkmış
kadınlar,
balkonda günün ilk sigarasını tüttüren pijamalı erkekler görüyordum. (...) Eskiden
kentte istediğim gibi dolaşır, günbatımında kıyı kahvelerinin serinliğinde,
öğlen çınarların gölgesinde
dinlenir, akşam içkiye başlamadan önce dostlarla
sözleştiğimiz kahveye giderken bu kentin her köşesini,
her
sokağını
bildiğimi düşünürdüm. İstanbul'da, böyle amaçsız dolaşmalarım sırasında
keşfetmiştim eski
evleri. Yine bu dolaşmalarımdan birinde Bizans
sarnıçlarına inmiş, Galata'nın küflü, ıslak mahzenlerinde
oturmuştum."94
Anlatıcı, İstanbul'un sokaklarını dolaşmaya ve orada yaşadığı sürece
aklında ve hayalinde kalan İstanbul ile o an gezdiği İstanbul arasındaki farkı
hissetmek ve yazacağı romana İstanbul'u nakış nakış işleyebilmek için Haliç'ten
Anadolu Hisarı'na kadar pek çok yeri adımlar. Ona göre "kurulduğundan bu yana
gizlerini saklayan, kendini hiçbir zaman tümüyle ele vermeyen, her köşesinde bir
tarih, eski bir ölüm barındıran İstanbul, sonsuz [bir] kent…"95 olarak insanların
karşısında durmaktadır. Anlatıcının gezerken uğradığı Fatih Camii Külliyesi ise
tasvirleri arasında son derece canlı ve berrak bir anlatım ile okuyucuya sunulur:
"Fatih Külliyesi'ndeyim işte! Kurşun kubbeli, küçük sivri külahlı, demir
pencereli yapılar boyunca
yürüdüm. Bir zamanlar en ünlü bilginlerin ders

94
95
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verdikleri, öğrencilerin bedava yiyip içtikleri, kitaplıkları,
hamamı, imareti,
kervansarayı, darüşşifası ve muvakkithanesiyle bir bütün oluşturan, bilgiyle
dayanışmayı, hocayla öğrenciyi, inançla düşünceyi kaynaştıran bu
mekânda bulunmaktan garip bir tat duydum. Hem içinde hem dışındaydım
zamanın. Zaman bu eski duvarlar, molla, danişment ve suhte odalarının
gizi,
kurşun kubbelerin yalnızlığıydı. (…) Fatih'in yaptırdığı medreseler boyunca
yürüdüm.
Büyük kapıdan caminin iç avlusuna girdim sonra. Avlu boşluğunu
çok kenarlı, dört yanına dört servi
dikili güzel bir şadırvan doldurmuştu.
Kimseler yoktu görünürde. Bir kemerin gölgesine oturup oymalı,
güzel
sütuna dayadım sırtımı. Şadırvanın suyuna bakarken, yıllar önce, henüz bu kenti
bırakıp gitmediğim
günlerde, her hafta sonu arkadaşlarla oturduğumuz
kahvenin hemen yanındaki cami avlusunu anımsadım.
O avluda da bir
şadırvan vardı. Ama şu an sesini duyduğum, kendimi tekdüze akışına bırakmak
istediğim
su o su değildi. (…)
Yan kapıların birinden ara sokaklara çıktığımda caminin içine neden
girmediğimi anladım. Görkemli
kubbeyle minarelerin bir depremde
yıkıldıklarını, eski yapıdan günümüze çok az şey kaldığını biliyordum çünkü. Eski
yapı… Eski zaman, eski günler, eski ölüm. Her şey yeniydi oysa, eskiyi içimde bir
ben
taşıyordum. Biten bir aşkın, yıkılan bir ilişkinin enkazı gibi. Depremde taş
taş üstüne kalmamıştı. Kubbeler çözülmüştü kemerlerinden, yer yarılmış,
topraktan cesetler fışkırmıştı. Fatih'in türbesi de
yeniydi, sandukası da.
Cesedin yerinde yeller esiyordu."96
Anlatıcı külliyeyi gezerken gördüğü tarihî binalardan etkilendiğini
belirtmeden geçmez. Hatta Fatih'in türbesine gelince "ölüyü yanımda, yanı
başımda hissettim. Toprak kokmuyordu, hayır! Devinimsizdi. Resimlerindeki gibi
sakallı, soluk. Şimdi sandukasının içinde doğrulsa, kalkıp türbenin kapısını açsa,
bana doğru gelse, kucaklasa.. Ya da yanına çağırsa beni, 'Sayende canlandım.
Canıma canını kattın, nabzımı tuttun kaleminle. Sana bir can borçluyum, yeni bir
hayat' diye mırıldansa."97 diyerek yazmak istediklerine eserinin kahramanından
onay bekler gibi bir ruh hâline bürünür.
Üstkurmacadaki anlatıcı olan Nicolo yani Sultan Fatih'in iç oğlanı
olduktan sonra aldığı isim olan Selim ise İstanbul'un fethine katılır ve vakaları
kaydetmekle görevlendirilir. Gördüklerini yazarken İstanbul'u bir 'su şehri'
olarak tasvir ederek memleketi olan Venedik ile benzerlik kurar. Su/rlarla
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çevrili olan bu şehir onun için kurtarılmayı bekleyen bir tutsak gibidir. Nicolo
şehrin karşısına geçip de o muazzam yapıyı gördüğünde, hayatının hiçbir
anında böyle görkemli bir şehirle karşılaşmadığını düşünür ve şu tasviri yapar:
"Otağı hümayun ilkyaz habercisi kırlangıçlar gibi nisan rüzgârında kanat
çırpan altın sırmaları, kan
renginde kumaşı ve flamalarıyla Ayos Romanos
kapısının tam karşısındaki tepeye kurulduğunda iki denizi
aynı anda gördüm.
Bizans'ın bin yıllık surları, güneşte parıldayan sayısız burçlar, mazgallar ve
savunma
kulelerini birbirine bağlayan taş merdivenler karşımda
dikiliyorlardı. Önlerinde yer yer deniz suyuyla dolmuş ve derin bir hendek, sonra
ilk duvar, duvarın berisindeyse o güne dek hiçbir kalede, dolaştığım liman
kentlerinin en görkemlisinde bile görmediğim asıl surlar vardı."98
"Sol tarafta, kıyı boyunca uzanıp giden surların yanı sıra saydam, pırıl pırıl
bir deniz daralarak karanın içlerine dek giriyor, kenti Galata ve Pera'dan
ayırıyordu. Suyun üzerinde süslü kayıklar, dev kalyonlar,
havada
dönüp
duran martı kuşları beyazlığında yelkenliler vardı. Karşı tepede dikilen İsa
Kulesi'nin
gölgesi Ceneviz mahallesinin geniş pencereli taş evlerine, oradan
da Galata surlarının üzerine düşüyor, sivri
külahın
ucu
limana
dek
99
uzanıyordu."
Nicolo'nun hiç görmediği bu şehre içinde bulunduğu ruh hâli ile bakması
gibi Çandarlı Halil Paşa da İstanbul'a öyle bakar ve mekânın kişilerin
psikolojileri doğrultusunda aydınlık ya da karanlık bir hâl aldığını
somutlaştırmış olur. Öyle ki idam edilmek için tutuklanıp zindana götürülen
Halil Paşa'nın hissettiklerini dile getiren anlatıcı Nicolo'ya göre İstanbul, Halil
Paşa için karanlık, sessiz ve yalnız bir şehirdir. Nicolo şehirde gece vakti el
eteğin sokaklardan ve Boğaz'dan çekilmesini ölüme giden Halil Paşa'nın elemi
ile örtüştürür ve önemli bir sembolik yaklaşımı ortaya koyar:
"Şimdi, bostancıların korumasında zindana götürülürken benzer bir
yalnızlık duygusuyla ürpermiyor,
hayır. Küçüldüğünü, tüm gücünün yok
oluverdiğini, bir buyrukla hiçe dönüştüğünü, bir karınca kadar bile değeri
kalmadığını düşünüp kahroluyor. Ve dört duvar arasına kapatılmadan önce son
kez bakıyor
Boğaz'da günbatımına. Güzelcehisar karanlığa karışmış bile.
Göksu'nun ağzındaki yırtık yelkenli gemi de öyle, bir onulmaz yalnızlıkta tek
başına. Nöbetçilerin yaktıkları ateşin şavkı suya vuruyor. Karabataklar
çoktan uykuya dalmışlar. Ne geçen bir gemi var ne gürleyen bir top. Hâlâ
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yağmalanan kentin gürültüsü buraya dek gelmiyor. Ama, gecenin sessizliğinde
bir elem gizli. Konstantiniyye'nin elemi mi bu, yoksa artık
iyice
yaklaşan,
şahdamarında hissettiği ölümün kaçınılmazlığı mı?"100
Şehre yüklenen anlamlardan biri de manevi içeriklidir. Söz gelimi, gece
rüyasında Peygamber Efendimizi gören Sultan Fatih, uyandığında rüyayı bir
dervişe tabir ettirir ve dervişin rüyaya "yoruma ne gerek! Peygamberimiz
Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, ki dad harfiyle konuşanların en yücesi, en
güzel ve temizi odur, sana Konstantiniyye'yi alıp İslam'ın sancağını kâfirlerin
kentinin en yüksek burcuna dikeceğini vaat etmişler."101 yorumunu yapması ile
Peygamber'in buyruğunu yerine getirmek için çalışmaya başlar. Buradaki
manevi içerik şehre yüklenen anlam ile eş değerdedir. Sultan Fatih'in
önemsediği bu şehir ile İslam dininin yüce Peygamberi'ni rüyasında görerek
şehirle ilgili mesajlar alması, şehre olumlu bir anlam yüklenmesi ile neticelenir.
Sonuç
Yazarların dünyayı algılayış ve bakışlarında var olan farklılığın, şehirlere
ve eşyalara da tezahür ettiği bilinmektedir. Nitekim bu yansıma, yazar ile şehir
arasında bir ünsiyet kurulmasını sağlayarak şehirlerin eserlerde kendilerine
nesne ya da özne olarak yer bulmalarını sağlamaktadır. İstanbul şehri de bu
anlamda yazarın tarihsel döneme bakışı ve şehri algılayışı ile paralellik
göstererek betimlenen nadir şehirlerden biri olarak karşımıza çıkar. Söz konusu
şehrin ele alındığı Boğazkesen Fatih'in Romanı, anlatıcı ve üstanlatıcının şehre
bakış açısı ve baktığı zaman dilimine göre değişen bir açık mekân olarak
görülür. Anlatıcı olan Fatih Haznedar'ın şehri dolaşırken yıllar önce gezip
gördüğü şehirden uzaklaştığını fark etmesi ve bunu dile getirmesi ile tasvir
edilen İstanbul, üstanlatıcı olan Nicolo'nun tutsak olarak getirildiği şehre
su/rlarla çevrili olmasından dolayı üzülmesi ve şehri kendi tutsaklığı ile
özdeşleştirmesi neticesinde mekân-insan ilişkisini somutlaştırılmaktadır. Şehre
yüklenen anlamların sadece somut içerikli olmaması, görülen bir rüya ile
manevi bir yaklaşım içine girilmesi ve şehrin birden uhrevi bir havaya
bürünmesi de anlatıcının ya da kahramanların bakış açıları ile doğru orantılı
olduğu görülmektedir.
İnsan-mekân ilişkisinde, şehirlerde var olan ruhun o şehirde yaşayan ya
da yaşamış olan kişiler tarafından oluşturulduğu gerçeği, postmodern kurgulu
tarihî roman olan Boğazkesen Fatih'in Romanı'nda son derece açık olarak ortaya
konulmuştur.
100
101
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Mi Soru Ekinin Edimbilim Açısından Görünümleri
Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI
İstanbul Üniversitesi
ÖZET: Dil çok kolay anlaşılabilecek bir sistem değildir. Birçok alanla olan ilişkisi
onu daha anlaşılmaz hale getirerek kafamızda pek çok sorunun oluşmasını sağlamaktadır.
Bu soruların cevapları üzerine araştırmacılar da kafa yormuş ve dili farklı şekillerde
araştırmaya başlayarak bu araştırmaların sonucu farklı alanlar ortaya atmışlardır.
Edimbilim (pragmatics) de bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve dilin belirli bir bağlam
içinde nasıl kullanıldığını inceleyen bir dilbilim dalıdır. Edimbilimde bir “edimsel”in
anlamı için belirli uygunluk ya da yerindelik koşulları aranır. Bir söz ediminin uygun
koşullarda söylenip söylenmediği ya da sözcelerin nasıl şekillendiği bu dilbilim dalı için
önem taşımaktadır. Konuşan kişinin söylediği konuların edimsel bir tümce olarak ancak
belli koşullarda yerinde olabilir ve başarıya ulaşabilir düşüncesi hâkimdir.
Bu bildiride de irdeleyeceğimiz ekli soru tümceleri sözdizimsel özellikleri
açısından Türkçenin farklı tümce çeşitleri arasında yer alarak iletişim açısından farklı
yapıları bulunan ve anlamsal olarak önem arz eden konuların başında gelmektedir. Biz de
bu düşünceden yola çıkarak edimbilim (dil kullanım bilimi olarak tanımlayabileceğimiz)
açısından Searle’nin söz edim kategorilerini temel alarak soru ekli soru tümcelerinin
özelliklerini bölümlere ayırmaya çalışacağız. Böylece sadece dilbilgisel doğruluk açısından
değil de bir söylem sonucunda davranışların da irdelenmesi gerekliliğini göstermeye
çalışacağız.
Anahtar kelimeler: Edimbilim, Searle, mi, soru.

Views of the Interrogative Particles in the Field of Pragmatics
ABSTRACT: Language is not a system that can be easily understood. The
relationship with many fields makes it more incomprehensible and causes many problems
in our minds. The researchers pondered on the answers to these questions and started to
investigate the different forms of language so that the results of these investigations came
up with different areas. Pragmatics (pragmatics) are also a linguistic discipline that
examines how the language is used in a particular context and which is the result of these
studies. In pragmatism, certain conditions of appropriateness or appropriateness are
sought for the meaning of an "operant". Whether a verbal act is uttered on the proper
terms or how the verb forms is important for this linguistic genre. The subjects that the
speaker speaks can only be found in certain conditions as an operative sentence, and they
can attain success.
In this study, the interrogative particles are one of the topics which are
semantically important in terms of their syntactic features and which have different
structures in terms of communication by being among the different types of sentences in
Turkish. We will try to distinguish the features of the interrogative particles on the basis
of Searle’s category of speech in terms of pragmatics (which we can define as language
usage). Thus, we will try not to show that it is necessary to examine behavior not only in
terms of grammatical accuracy but also as a result of discourse.
Key words: Pragmatics, Searle, mi, question.
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1.0 GİRİŞ
Dil sayesinde insanlar isteklerine göre değişik tümceler oluşturabilirler.
Bu oluşumlar, dilin yatay olduğu kadar dikey olduğunun da bir göstergesidir.
Dilbilimin önemli kavramları içinde yer alan yatay boyutlar ve dikey boyutlar,
her dil göstergesinin değerini diğer göstergelerle olan ilişkisinden ve
bağıntılarından alacağını ifade etmek için kullanılmaktadır. Tümce içinde dikey
boyutlar, bir sözcüğün değişik tümceler içinde gösterebileceği tüm değişik
şekillerini, yani dilin dizisel bağıntısını, yatay boyutlar ise dilin dizimsel
niteliklerini, bir başka deyişle dil ögelerinin birbiri ardına diziliş biçimini
göstermektedir. Türkçenin dizimsel ve dizisel kurallarına göre göstergelerin
birleşim olasılıklarını ve düzenini saptayarak belirleyen ve aynı işlevi üstlenen
eşdeğer dil göstergeleri arasındaki ilişkileri tanımlayan bu boyutlar aynı
zamanda farklı tümceler oluştururken iletişime yardımcı olan kavramları temsil
etmektedir. Bu bildiride irdeleyeceğimiz soru tümceleri de, sözdizimsel
özellikleri açısından Türkçenin farklı tümce çeşitleri arasında yer alarak iletişim
açısından farklı yapıları bulunan ve anlamsal olarak önem arz eden konuların
başında gelmektedir.
Birlikte veya tek başına bilgi elde etmeyi, bir şüpheyi ortadan kaldırmayı
hedefleyen ya da soru yoluyla farklı kavramlar ifade etmek için kullanılan soru
tümceleri için alan yazınında tanımlar ve açıklamalar birbirine benzemekte
ancak çanlamlarına, işlevlerine ve özelliklerine göre göze çarpan bazı farklı
sınıflandırmalar yapılmaktadır.
Mehmet Ali Ağakay (1952:683-684) “Dilbilgisi Konuları: Soru Cümleleri
Üzerine” başlıklı ilk söz dizimi alanına giren bir konunun ele alındığı iki sayfalık
çalışmasında soru cümlelerini “gerçek sorular, soru şekilli anlatışlar ve kapalı
sorular” olmak üzere üçe gruba ayırmıştır. Daha sonra bunları; “a) Edatlı soru,
asıl soru, karma soru, seçmeli soru, zincirleme soru; b)Tersine soru anlatış,
tersine sorulu genelleme, hikâye sorusu, şaşma sorusu, dilek sorusu, soru şekilli
ulaç; c) Yarı kapalı soru, asıl kapalı soru” şeklinde gruplandırmıştır.
“Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümleler soru cümlesidir” tanımını
yapan Karaağaç (2011:251) yapı bakımından ana yardımcı fiil ve onun soru
biçimiyle, soru sözleriyle, titremleme ile üç şekilde sınıflandırma yaparak
işlevce soruları; seçmeli soru (Bu beyaz mı ekru mu?), ünlemlik soru (Senle mi
yaşamak? Asla!), karşı çıkma sorusu (Ben sana bunu daha önce söylemedim
mi?), cümleyi değil, cümle ögelerinden birini sorma sorusu (Sen onu okulda mı
gördün?), ikili soru ( Ki kimi görüyor?), düşünme sorusu (Ne yapayım?), dolaylı
soru (Ali, sana “yarın okula geliyor musun?” diye soruyor.), zamir sorusu (O dün
116

Mi Soru Ekinin Edimbilim Açısından Görünümleri

nereye gitti?), dolaysız soru ( Niçin gidiyorsun?), ret-kabul sorusu ( Bu iş sizin
için uygun mu, değil mi?), ayırıcı soru (İzmir’e gidiyorsun değil mi?), retorik
soru (Ya Anadolu’yu baştan başa kaplayan ovalarımız ve yaylalarımız?), uzlaşı
sorusu (Dün gelmedin?), onay sorusu (Yani sen para mı istedin?) şeklinde
sınıflandırmaktadır.
Bilgegil (2009: 63-68) ise söz söyleyenin bilmediği bir şeyi öğrenmek
istemesi soru cümlesini oluşturur ifadesini kullanmaktadır. “Soru cümleleriyle
zihinde teşekkülü istenecek suretler ya tasdik yahut tasavvurla ilgilidir” ifadesi
kullanarak soruları “tasdikle ilgili sorular ve tasavvurla ilgili sorular” şeklinde
oluşturmuştur. Soru tümcelerinin özellikleri de ikrar ettirmek maksadıyla
kurulanlar; inkâr ettirme maksadıyla kurulanlar; örnek gösterme maksadıyla
kurulanlar; dilek ifade edenler; pişman etme maksadıyla kurulanlar; nükte
yoluyla uyarma maksadıyla kurulanlar; teklife, nazikâne bir eda vermek
maksadıyla kurulanlar; tevbih maksadıyla kurulanlar; imkânsızlığı anlatma
maksadıyla kurulanlar; nispet verme maksadıyla kurulanlar; bir şeyin
geciktiğini ifade maksadıyla kurulanlar; tehdit veya meydan okuma maksadıyla
kurulanlar; itiraf ettirme maksadıyla kurulanlar; üzüntü ifade etmek
maksadıyla kurulanlar; hayret ifade etmek maksadıyla kurulanlar; acizlik
gösterme maksadıyla kurulanlar; uyarma maksadıyla kurulanlar; iltimas
maksadıyla kurulanlar; kanaat değiştirilmesini isteme maksadıyla kurulanlar;
Tanrı’yı ululama maksadıyla kurulanlar; beklenmedik bir şeyi ifade etmek için
kullanılanlar başlıklarıyla gruplandırmıştır.
“Soru kavramı, değişik dilbilgisi ögeleriyle sağlanır” ifadesini kullanan
Dizdaroğlu (1976:295) da soru türlerini yalın, karma ve zincirleme sorular
olmak üzere üçe ayırmıştır. Dilciye göre soru tümceleri anlam özellikleri
açısından her zaman olumlu ya da olumsuz yanıt beklenen, bir şeyin öğrenilmek
istendiği anlamlarına gelmez. Soru yoluyla, tümceye birçok anlamlar kazandırır.
Bu yolla anlatım ve deyiş daha renkli, daha canlı, daha etkin bir nitelik kazanır.
Anlam özellikleri açısından soruları; onaylatma, reddetme (yalanlama), olasılık
ve ikircimlik, beğenme (övme, yeğleme, yüceltme), şaşma, beklenmezlik,
bilmezlikten gelme, bilinmezlik, olanaksızlık (güçlük, güven), rica (özür dileme,
buyruk), yakınma (başa kakma), üzüntü (acınma), güçsüzlük (yetersizlik),
küçümseme (azımsama, önemsemezlik, alay), kendini küçük görme, kızma
(azarlama, korkutma, meydan okuma), Kınama (suçlama), yargıyı sınırlama,
yargıyı genişletme (aşırılık), kesinlik, söze duyusallık kazandırmak, özlem,
gereksizlik kavramlarını kullanarak sınırlandırma yapmaya çalışmıştır.
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Ediskun (1999:374) ise kitabında soru cümlelerini gerçek ve sözde soru
cümleleri olarak ikiye ayırmaktadır. Gerçek soru cümlelerini; özne, nesne ya da
dolaylı tümleç olan varlığı öğrenmek için; eylemin yapılıp yapılmadığını sormak
için; anlaşılmayan bir düşünceyi bir duyguyu, bir hayali sormak için;
anlaşılmayan bir soruyu anlamak için; özne, nesne ya da tümleçlerin birkaçını
ya da hepsini bir çırpıda anlamak için şeklinde ayırmıştır. Sözde soru
cümlelerini ise alınabilecek yanıtı bilip de bilmez görünenler; bir hayret
bildirenler; bir yadsıma bildirenler, fiilin anlamını güçlendirenler; yanıtı içinde
olanlar; rica bildirenler; cümleye abartma kazandıranlar; soru biçimli ulaçla
kurulanlar; karşılaştırma yapanlar; sitem anlatanlar, soru biçimli edatla
kurulanlar; kalıp söz olanlar; dolaysız anlatımlı olanlar; dolaylı anlatımlı
olanlar; geniş bir yargıyı dar yargı durumuna getirenler ifadelerini tercih
etmiştir.
Türkçede soru tümcelerinin üç ana türü olduğunu ifade eden Uzun
(1988:21-30) ise bunları evet/hayır soruları, ne-soruları ve ezgi soruları
biçiminde isimlendirerek bu üç tür sorunun her birinin, ayrıca yansımalı soru
versiyonları sergilediğini önermektedir. Kendi içinde yine gruplara ayrılan bu
sınıflandırmada modern dilbilim çalışmalarında ortaya konan bulgulardan
hareketle genelgeçer bir çerçeveye çizilmeye çalışılmıştır.
Aslında bu sınıflandırmaların çoğu, dilin sosyal bağlam içinde belirli bir
amaca yönelik görevi ve iletişim amacına yakışır kullanımlarını ifade eden
edimsel yapılara işaret etmektedir. John. Langslaw Austin’in ortaya attığı ve
daha sonra John Rogers Searle’ün geliştirdiği “Söz Edim Kuramı’nın” asıl
iddiasında da “bir söz söylemek bir eylemde bulunmak” olduğundan - ilgili
yazılarda ifade edilmemiş olsa bile- yukarıdaki sınıflandırmaların çoğunun
aslında bu dilbilim alanıyla ilgili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Biz de buçalışmamızda, bütün bunları dikkate alarak edimsel olarak
anlam sorununu çözmek için soru tümcelerini belirlemeye çalışacak, bunu
yaparken de John Langslaw Austin tarafından temelleri atılıp daha sonra da
John Rogers Searle tarafından geliştirilen söz edimleri kuramından yola çıkarak
soru tümcelerini edimsöz edimlerine göre sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını
ortaya çıkarmaya çalışacağız.
1.1. EDİM BİLİM
“Konuşan biri, dinleyen birinin karşısına geçip birtakım sesler
çıkardığında olağanüstü bir dizi şey olur. Konuşan bir şey anlatmaya çalışır,
dinleyen anlatılmaya çalışanı anlar. Konuşan bildirimde bulunur; emir verir
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veya soru sorar (Searle, 2000: 69)”. Böylece konuşurken belirli kurallar
çerçevesinde bilgi aktarırken ya da bilgi edinirken bir edimi (=kullanımı) açığa
çıkarırız. Böylece ifadeye dökülen bir sözü anlayabilmek için ilk önce ilgili sözün
aktarmak istediği mesajın yani içeriğin dışında emir verme, özür dileme, soru
sorma, tehdit etme gibi diğer etmenleri de dikkate almak gerekir. İşte bu
düşünceleri dil bilime kazandıran Austin, bir konu hakkında bir şeyler
söylemenin aslında bir edimde bulunmak anlamına geldiğini aktarmaya
çalışarak dilin betimleme dışında başka görevlerinin de olduğunu açığa
çıkarmayı hedeflemiştir. İngiliz dil felsefecisi John Langslaw Austin bu hususları
“Söz eylem kuramı” olarak adlandırmış ve açıklamıştır. 1930’larda geliştirdiği
ve verdiği derslerde ayrıntılarını açıkladığı bu kuram, Austin’in ölümünden
sonra 1962’de yayınlanan “How to Do Things with Words102” adlı kitabıyla dil
bilime katkı sağlamıştır. Kendisinden sonra öğrencisi Searle, hocasının
düşüncelerini bazen eleştirerek bazen katkı sağlayıp geliştirerek bazen de farklı
bir pencere açarak kökleştirmeye çalışmıştır.
Konuşma esnasında konuşucu dinleyiciden birtakım beklentiler içine
girer ve konuşucu dinleyiciye beklentilerini açık veya kapalı bir şekilde ifade
ederek etkilemeye amaçlar. Bu hususlar Austin’e göre üç edim şeklinde
karşımıza çıkar. Bunlar: 1. Düzsöz edimi (locutionary act) 103, 2. Edimsöz edimi
(illocutionary act)104, 3. Etkisöz edimi (perlocutionary act)105. Bir konuşma
esnasında konuşan kişi aynı zamanda bu üç edimi de gerçekleştirerek satır
aralarını öğrenmeye daha doğrusu açık açık söylenmeyen fakat söylenmek
istenen sözceyi106 anlamaya çalışır.
Aslında edimsözlerle, bu sözlerin ya da sözcelerin anlatımını bulduğu
tümcelerin yapısı arasında doğrudan doğruya bir ilişki yoktur (Toklu,

bkz. Robinson Douglas, 2006: 43.
Herhangi bir sözü oluşturma, üretme edimi yani içeriği şeklinde tanımlanır. Kısaca bir sözü
normal biçimde söylemektir. Örnek: Öğretmenler odasına giren bir öğretmenin camı açık görünce
“Burası çok soğuk değil mi?” sözcesini kullanması.
104 İletişim esnasında bir kişinin düzsöz ediminden sonra karşımıza çıkan bir diğer edim şeklinde
tanımlanabilir. Aslında davranışı biçimlendirici, uyarıcı olarak yapılan edim açıklaması
yapılabilir. Örnek: “Burası çok soğuk değil mi?” sözcesiyle soru sorma eylemini yerine getirmesi.
105 İfade edilen bir sözün dinleyici üzerindeki etkisini açığa çıkarmaya çalışan edimdir. Örnek:
“Burası çok soğuk değil mi?” sözcesinden sonra dinleyicinin kalkıp camı kapatması.
106 Sözce: İletişim sırasında bir konuşucunun ifade etmeye çalıştığı dilsel ürün veya ürettiği her
şeydir. Bu açıdan sözceler, sözcük, tümce veya tümceden daha büyük hususları ifade edebilen
söylemin parçalarıdır. Kısaca bir kişi tarafından belli bir zamanda ve mekânda söylenmiş somut
ifadelerdir.
102
103
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2009:119). İlişki kendisini direkt bağlam içinde açığa çıkarmaktadır. Bu
bağlamda aşağıdaki soru tümcelerini açıklamaya çalışalım:
- Dün Ayşe’yi gören sen miydin?
- Bugün Orhan kazanır mı ki?
- Bunu yapmak sana mı kaldı?
- O zavallı ne yapabilir ki?
- Böyle bir şeyi aileme nasıl yaparsın?
- Nerede o güzel bayramlar?
Dilbilgisel açıdan soru tümcesi olan yukarıdaki altı tümceden sadece
birincisi soru anlamı taşımaktadır. Birinci tümceden sonra sırasıyla olasılık,
küçümseme, onaylatma, sitem ve son tümce özlemin anlatımını ifade
etmektedir. İlk tümce dışındaki tümceler soru işlevini yitirerek farklı edimsöz
işlevleri üstlenmişlerdir.
Edim bilimi daha iyi açıklamak açısından Kıran’ın (2002:213) da
kitabında verdiği “gülümseyin filme alınıyorsunuz” sözcesi de konuya ilişkin
güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu sözce, büyük bir mağazada müşteriler
açısından önemli bir uyarı içermektedir. Düz anlamıyla “gülümseyin filme
alınıyorsunuz” kastedilmemiş “sakın bir şey çalmayın” anlamında
kullanılmıştır. Ancak aynı sözce bir filmin yönetmeni tarafından oyunculara
söylendiğinde söz edimsel olarak bir emir niteliği üstlenmektedir. “Dil
oyunları”107 olarak adlandırabileceğimiz bu yapılarla dilin daha çok iletişimsel
boyutları incelenmektedir. İletişim sırasında edimin yeri ve dille nasıl
aktarıldığı hususunu şu şemada daha açık gösterebiliriz:

“Dondurma işlemini gerçekleştirdim” sözcesi de bağlama göre farklı edimsel özellikler ifade
edebilir. Eğer üniversitede bu sözceyi duyarsanız, bunun kayıtlarla ilgili olduğunu anlarsınız.
Şayet bu, soğuk hava deposu elemanı tarafından söylendiyse farklı edimsel özellikler
taşımaktadır.
107
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DAVRANIŞ (TUTUM)
+ İsteğe Bağlı/ Bilinçli

- İsteğe bağlı Olmayan (Örnek: Uyumak, hapşırmak)/Bilinçsiz

EYLEM (EDİM)
=
İSTEĞE BAĞLI DAVRANIŞ
+Kişiler arası

- Bireysel (Örnek: Bahçeyle uğraşmak, yalnız yemek pişirmek)

KARŞILIKLI İLİŞKİ
+Simgesel - Simgesel Olmayan (Örnek: Sokakta birine yol vermek, biriyle göz göze gelmek)

İLETİŞİM
=
SİMGESEL ETKİLEŞİM
DİLSEL(SÖZLÜ) DİLDIŞI (Örnek: Mimik, jestler ve diğer vücut hareketleri)

DİLSEL İLETİŞİM
=
SÖZLÜ İLETİŞİM (Örnek: Tartışmak…
(Linke, 1996:173)

Şemadan da anlaşılacağı gibi sadece “konuşmak” edim olarak
algılanmamalıdır. “Bahçeyle uğraşmak, yalnız yemek pişirmek, sokakta birine
yol vermek, biriyle göz göz gelmek vs.” de bir edimdir. Böylece “edimi” iletişim
sırasında sözlü veya sözsüz, bir bağlam içindeki sözcelerin anlamıyla ilgili
gerçekleşmiş davranışlar ve işler olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Çünkü
iletişim esnasında insan karşısındakine tek bir sözce aktarsa bile, o tek sözcenin
içinde aslında farklı farklı alanla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu şekilde dilin
belirli bir bağlam içinde nasıl kullanıldığı ve dil kullanımının ilkelerini gösterge
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ile onu kullananlar ve durum arasındaki bağlantıyı algılama gittikçe önem
kazanmıştır.
Edim bilime bir diğer katkıyı da Austin’in öğrencisi John Rogers Searle
“Speech Act (Söz Edimi, 1969)”108 isimli eseriyle sağlamıştır. Daha öncede
aktarıldığı gibi hocasının düşünceleriyle oluşturduğu dil ve davranıştaki
değişiklikleri daha da sağlamlaştırarak gün yüzüne çıkaran Searle, hocası
Austin’in açıklamalarından yola çıkarak ‘edimsöz’ eyleminin, her bir söz
eyleminin ana fikrini oluşturduğunu iddia etmektedir. Bu amaçla Austin gibi
Searle de - her ne kadar farklı sınıflandırmalar yapsalar da - bir sözün analizini
ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Bu şekilde bir sözün söz eylemi olabilmesi için,
çok sayıda koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar dilin yapısını
oluşturan kuralları ortaya çıkarmayı ve tanımlamayı hedeflemektedir.
Austin, iletişim esnasında tümce söylenirken yerine getirilebilecek
edimsöz edimlerinin sayısının çok fazla olduğunu ancak yine de bunları “ kararbelirticiler (verdictives), yaptırıcılar (exercites), yükleyiciler (comissives),
davranış-belirticiler (behabitives), serimleyiciler (expositives)” şeklinde
sınıflandırmıştır ( Searle, 2000: 21). Searle ise hocasından farklı olarak
konuşurken en az birini kullandığımız edimsözleri şöyle açıklamaktadır109:
1. Kesinleyiciler (Representatives/Assertives): Bir önermenin söylendiği
gibi olduğunu ifade eden sözcelerdir. Bir başka ifadeyle konuşan kişi, dile
getirilen önermenin doğruluğu savunur. Örneğin “açıklamak, savunmak, vs.”.
2. Yönlendirici/Yönelticiler (Directives): Konuşan kişi, dinleyen kişiden
bir şeyler yapmasını ister. Örneğin “soru sormak, rica etmek, istemek, vs.”.
3. Yükleyiciler (Commissives): Austin’le aynı düşüncededir. Konuşan
kişiyi gelecekte bir şey yapma konusunda yükümlü kılan bir edimdir. Örneğin
“yemin etmek, karar vermek, vs.”.
4. Dışavurucular (Expressives): Konuşan kişinin, hislerini ya da duygusal
tepkilerini dışa vuran edimdir. Örneğin “kutlamak, teşekkür etmek, vs.”.
5. Bildirgeler (Declaratives): Konuşan kişinin sözcesi, dış dünyada bir
değişiklikle sonuçlanır. Örnek: “ilan etmek, atamak, vs.”.
Görüldüğü gibi Searle edimsözlerle, sözcelerin dünya ile ilişkisini,
konuşucu ve dinleyici arasındaki ruhsal aynı zamanda bilişsel ölçütlerini göz
önüne alarak açıklamaya çalışmıştır. “Soru sormak”110 edimini de
Searle, J. R. (1969). Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press. Türkçesi (2000), R.
L. Aysever (Çev.), Söz Edimleri. Ankara: Ayraç Yayınları.
109 bkz. Searle, 1979: 354; Searle, 2000:49.
110Yöneltici edimsözler “sormak” edimini içerir (Searle, 2000:50).
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yönlendirici/yöneltici söz ediminin içinde değerlendirilmesi gerektiğini
belirtmektedir. Peki, bu ölçütlere göre Türkçede kullanımı en yaygın ve anlam
yönünden çok zengin anlatım türlerinden olan soru tümceleri
yöneltici/yönlendirici edimi içinde diğer edimleri de ifade ediyor mu? Bu
şekilde sınıflandırmalar yapılabilir mi?
Bilindiği gibi ilk bakışta bilinmeyen bir şeyi öğrenmek için soru sorarız.
Bunun yanı sıra tümceye farklı anlam özellikleri katmak ve maksadımızı özgün
biçimde bildirmek için sorudan yararlanabiliriz. Böylece soru bildiren unsurlar,
gücünü anlam yönündeki zenginliğinden alarak vurgu, tonlama, jest ve
mimiklerle birleşince özelliklerini bir kat daha artırmaktadır. Ancak şunu
unutmamak gerekir Türkçede bir sözce ortama göre anlamsal ve edimsel olarak
farklı farklı özellikler taşıyabilir. Türkçenin en önemli özelliklerinden biri olan
bu tür unsurlar sayesinde tümce içinde yapılacak olan bir değişiklikle edimin
değişmesi kaçınılmazdır. Örneğin:
Hülya ütü de yapar mı?
(soru edimi)
Hülya ütü de mi yapar?
(şaşkınlık ve takdir etme olarak duygu edimi ifade eden bir sözce)
Hülya mı ütü yapar?
(küçümseme olarak duygu edimi ifade eden bir sözce)
Görüldüğü gibi bazen sözce içindeki ufak bir değişiklik bile edimsel olarak
farklı özelliklere işaret etmektedir. Aynı şekilde değişiklik yapılmadan da
sözceler farklı anlam ve edim ifade edebilirler;
Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlı akar su
Habibim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı?
(Gül yanağına karşı, gözümden kanlı gözyaşı akar.
Sevgilim! Bu gül mevsimidir, akan sular bulanmaz mı?)
Fuzuli (İpekten, 2005:231)
Bu mısralarda ilk bakışta şairin çok ağladığı için gözyaşlarının bulanık,
yani kanlı aktığını ifade ettiği düşünülmektedir. Hâlbuki şair burada ilkbaharda
sular bulanık akar, benim de gözyaşlarım senin yanağının gülüne karşı bulanık
akmakta diye duygularını dile getirmektedir. Öyleyse Türkçede zengin
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anlatımlar barındıran soru tümceleri edimsel olarak yönlendirici/yöneltici
ediminin içinde nasıl sınıflandırılabilir?
2.0 SORU EKLİ TÜMCELERİ “YÖNLENDİRİCİ/YÖNELTİCİLER”
EDİMSÖZÜ AÇISINDAN SINIFLANDIRMA
2.1. YÖNLENDİRİCİ/YÖNELTİCİLER” EDİMSÖZÜ
2.1.1YÖNLENDİREREK KESİNLİK EDİMİ İFADE EDEN SORULAR
Konuşan kişinin gerçekleşmiş olayları, gerçekleşmesi muhtemel olayları
ve gerçekleştiğinden emin olduklarını ayrıca tahminlerini ifade eden soru
sözceleridir. Bu durumda konuşan ifade ettiğinden kesinlikle emin olabilir ya da
yalnız öyle olduğunu duymuştur veya varsayımda bulunuyordur. “Tespit etmek,
iddia etmek, bildirmek, açıklamak, son vermek” gibi söz eylemleri içeren bu
sözcelerin ortak noktaları konuşan kişinin, bu eylemler aracılığıyla, eylemsel
durumda ifadenin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermesidir. İddia,
temsili ifadeler veya belirtici ifadeler bu şekilde kullanılabilir. Aslında amaç söz
konusu durumun doğruluğunu göstermektir. Kısaca bilgilendirme maksadıyla
söylenen bu tür soru tümcelerini şu şekilde daha açık bir şekilde özetleyebiliriz:
Yönlendirerek Kesinlik Edimi İfade Eden Sorular
Nasıl olacağını / oluşturulacağını
Hedef
ifade eden sözceler
Haber/Bilgi

Dış, çevre, ortam

Psikolojik durum

Kabullenme, görüş, inanç

Kesinlemede hedef konuşan kişinin değişik şekilde söylediklerinin
doğruluğunu üstlenerek sözceleri “doğru” veya “yanlış” tarzında
açıklayabilmesidir. Burada amaç “belirli” olandan ziyada “belirlenebilir” olanı
ifade etmektir. Bilindiği gibi Türkçede soru tümceleri oldukça değişik edimlere
sahiptir. Belli bir olayı veya durumu öğrenmeyi hedefleyen sorular olduğu gibi
konuşunun farklı maksatlarla soruya başvurduğu görülmektedir. Söz edimsel
olarak bunların bir kısmını kesinleyici sorular olarak göstermek mümkündür.
Bunları şu örneklerde daha güzel açıklayabiliriz:
1. Sana bunu birçok kez anlatmadım mı?
Konuşucunun dinleyicisinden onaylamasını istediği olumsuz bir yargıyı
kesin olarak belirtmek veya vurgulamak istediği zaman bu tür sözcelerdeki
edimsel özelliklerden yararlanmaktadır. Burada belirtilen durumun daha önce
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konuşulduğu ve bunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi hususunda bazı
olguların oluşmadığı sonucuna varan konuşucunun söylediklerinin kesinlik
payını tekrar vurgulamak için bu tür sözcelere başvurduğu görülür. Ayrıca;
2. Siz buna yemek mi diyorsunuz?
gibi bir sözceyle konuşucu okuduğu bir şeyi beğenmediğini ve
dinleyicilerinden bunu destekleyen bir edim beklediği sonucuna varıyoruz.
Düşünceyi daha çarpıcı ve kesin ifade etmek amacıyla oluşturulan bu tür
sözceler edimsel olarak aslında cevabı bilinen sorulardır. Dilbilgisi kitaplarında
sözde soru, karşı çıkma sorusu, retorik soru (Karaağaç, 2012:526), soru “mi”si
ile yapılan (Bilgin,2006:514) gibi kavramların kullanıldığı bu tür sorulara ayrıca
şu örnekleri de verebiliriz:
3. Kambersiz düğün olur mu?
4. Bu fırtınada alışverişe gidilir mi?
5. Bu şekilde nasıl konuşursun?
6. Sen davet ettin de teşrif etmedik mi?
7. Neden susmalarla doluydu o uzun yürüyüşümüz, şehir mi ıssızdı, biz
mi kimsesizdik? (Yurttaş, 1997:55)
8. İnsan arkadaşlarına küfür eder mi?
9. Gayre bakma yüzün göster
Ben gönlümü bilmez miyim?
Günde padişahlık ister
Ben gönlümü bilmez miyim?
Köroğlu
10. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
Ahmet Haşim (Merdiven)
Örneklerde geniş zaman çekimiyle ve görülen geçmiş zaman çekimiyle
konuşan kişi tarafından olasılıklar güçlendirilmiştir. Kesinlik edimi
kazandırılarak sözcelerde kabullenme ve kabul ettirme söz konusudur. Dikkat
edilecek olursa bütün örneklerde aslında konuşucu ortam ve çevreye göre bir
hususun veya konunun “nasıl olacağını / oluşturulacağını” ifade etmeye
çalışmaktadır.
2.1.2 DİREKT YÖNLENDİRİCİ/ YÖNELTİCİ SORULAR
Edimsel açıdan konuşan kişinin dinleyicisinden bir işi yapmasını istemesi
olarak adlandırılan bu edimlere direkt yönlendirici/yöneltici sorular terimi
kullanılabilir. Burada karşısındakine bir şeyler yaptırma girişimi çok önemlidir.
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Bu tür sorular kibar bir şekilde olabileceği gibi ısrarla veya zorlayıcı girişimleri
de içerebilir. Öyleyse;
Direkt Yönlendirici/ Yöneltici Sorular
Konuşucunun karşısındakine bir
şeyler yaptırmak istemesi Hedef
Dinleyicinin edimi yapmaya ya da
yapmamaya teşvik edilmesi
Haber/Bilgi
Sözcük seçimi
Psikolojik durum
İsteme, arzu etme
bu edimleri şu şekilde örneklendirebiliriz:
1. Camı açabilir misiniz?
2. Paltonu giyer misin?
3. Biz evde yokken arada bir arabamıza bakar mısın?
4. Turab oyun oynamaya bize gelir misin?
5. Yarın ekmek alabilir misin?
Bu örneklerde ise konuşucunun karşısındakine bir şeyler yaptırmaya
çalışmasının yanı sıra dinleyicinin edimi yapmaya ya da yapmamaya teşvik
edilmesi söz konusudur. Aslında yanıt beklenen bu sözcelerde bir edimin
gerçekleşip gerçekleşmediğini, anlaşılmayan bir durumun bulunup
bulunmadığını anlamak ve bir yanıt almak amacıyla ilgili sözceler edimsel
olarak türetilmektedir. Sözdizimsel olarak bazı kaynaklarda gerçek soru türleri
olarak nitelenen bu sözcelerde ruhsal olarak istek daha doğrusu öğrenme isteği
ön plandadır.
2.1.3 YÜKÜMLÜLÜK EDİMİ İFADE EDEN SORU TÜMCELERİ
Bu edimi içeren soru sözcelerinde konuşan, kendisinin gelecekte bir şey
yapacağını ifade etmeye çalışır. Ancak edimin içeriğine göre değişiklik yapması
gereken kişi konuşmacıdır. “Söz vermek, vaat etmek, yemin etmek, tehdit
etmek” gibi fiiller aracılığıyla konuşmacının bir sonraki eylemini
gerçekleştirdiğini göstermek söz konusudur. Kişi dış dünya gerçekliğindeki bir
olgu ile ilgili gelecek niyetini söz edimleriyle belirtiyorsa bu edimden söz etmek
mümkündür.
1. Bu işi halledeceğime söz vermem mi lazım?
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2.
3.
4.
5.

Sıkıntılarımızdan kurtulmamız için arabamızı satmamız mı gerekiyor?
Bu, bizi birbirimize düşman etmek amacıyla söylenmiş bir söz değil mi?
Bu hallere ev alalım diye katlanmıyor muyum?
İyi yaşamak için şehre mi taşınmam lazım?

Hedef
Haber/Bilgi
Psikolojik durum

Edimin gerçekleştirilip /
gerçekleştirilemeyeceğini
kararlaştırma.
Sözcük seçimi
Amaç

Searle’nin ifade ettiği gibi bu tür edimsözler de ruhsal olarak “amaç”
önemlidir. İnsan faaliyetinin ulaşmaya çalıştığı sonucun zihinde önceden
tasarlanması ve bu hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar, yapılan eylemler ve
işlemlerin belirlenmesinin ifade edilmeye çalışıldığı bu sözcelerde amaç,
insanların ulaşmak için belli araçlar kullandığı eylemin gerçekleşmesidir. Bu
şekilde algılandığında hedef somut ve özel, amaç ise daha genel ve soyuttur.
İnsanoğlu her zaman bir amaca yönelik düşünmeyi ve davranmayı sevdiğinden
amacına uygun düşen edimler ve araçlar kullanmayı yeğler. Örneklerde de
görüldüğü gibi bu tür sözcelerdeki edimler de bir hedefe ulaşmak için yapılması
gerekenler ifade edilmiştir. Sözcelerde söz söylenmiş fakat söylenenler edimsel
olarak gerçekleşmemiştir.
2.1.4 YANSITICI/ DUYGU İFADE EDEN SORU TÜMCELERİ
İnsanın ayrılmaz bir parçası olan dil, insanda sınırı çizelemeyen düşünce,
duygu ve zekasının dış dünyaya aktarılmasıdır. İletişim esnasında duygu
aracılığıyla mesajlar daha vurgulu kodlanarak bir kanal yardımıyla bir alıcıya
aktarımaktadır. İster edim bilim çözümlemesi ister anlam bilim çözümlemesi
olsun; bu olasılıklar göz önünde bulundurulunca dil, düşünce ve duygu
üçgeninin birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğu bir çok tümce
çözümlemesinde karşımıza çıkmaktadır.
Ruhsal durumun ön planda olduğu bu edimde de duygu ön plandadır.
Konuşan kişi kendi duygularını ve sezgilerini ifade eden tepkileri dile getirmeye
çalışır. Böylece kişi ortama göre ruhsal durumunu açığa çıkararak ne dünyayla
sözcükleri ne de sözcüklerle dünyayı esleştirme çabasına girer. Hedef kendi
duygularıdır. Şöyle ki:
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Hedef
Haber/Bilgi
Psikolojik durum

Hisleri, duyguları ifade etme
Ortam, durum önemli

1. Nerede o eski düğünler? (Özlem)
2. Bu kadar çok gezilir mi hiç? (Şaşma, imkânsızlık)
3. Allah allah! Sen kavga etmeyi bilir miydin? (Şaşırma)
4. Bir insan bu kadar mütevazı olur mu? (Beğenme)
5. Bunu yapacağını bilseydim, hiç gelir miydim? (Pişmanlık)
6. Bu konuşmalardan sadece bunu mu anladın? (Azımsama)
7. Beni sorguya çekmek sana mı kaldı? (Küçümseme)
8. İki güzel laf söyledin diye okumuş mu oldun? (Küçümseme)
9. Ahmet’i çok gezdirmekle yanlış mı yaptık? (Kaygı, endişe)
10. İhsan, kime kötülük edebilir ki? (Onaylatma)
11. Bu güzelliği kim beğenmez? (Kabul etmeme, yadsıma)
12. Yarın annemler gelir mi ki? (Olasılık)
13. Hani bu akşam yemeğe gidecektik? (Sitem)
14. Beni dinlemek yerine önüne baksana? (Azarlama)
Örneklerini çoğaltabileceğimiz ve günlük hayatta sık sık karşılaştığımız
bu soru edimleri sayesinde insanlar duygularını daha açık bir şekilde ifade
edebilmektedir. Konuşmacının içinde bulunduğu ruhsal durumu söylemlerine
yansıtması ve bununla birlikte toplumsal samimiyet kurallarına hizmet etmekle
görevli bu edimsözler “Özlem, mutluluk, sitem, endişe, küçümseme vs.” gibi
duyguların ifade edilmesiyle anlatıma derinlik katmaktadır. Bu tür edimlerde
dil, düşünce ve duygunun iç içe girmiş olduğu açıkça görülmektedir.
2.1.5
KESİNLEMELİ BİLDİRİCİ / İLAN EDİCİ SORU TÜMCELERİ
İlgili edimsözlerle, edimi gerçekleştiren kişi aracılığıyla yeni bir
gerçekliğin, yeni bir durumun ortaya çıktığı hususu karşıdakine iletilmeye
çalışılır. Bu amaçla, iletişim aşamasında alıcı durumundaki kişinin, oluşan bu
yeni duruma göre hareket etmesi ve davranışını belirlemesini beklenir.
“Atamak, vazgeçmek, işten çıkarmak, ilan etmek” gibi fiiller önemlidir. Searle
bu edimi “konuşan kişinin sözcesi, dil-dışı yani dış dünyada bir değişiklikle
neticelenir”(2000:50) şeklinde tanımlayarak sözcelerle değişiklikler meydana
geleceğini ifade etmektedir. Bunu şu şemada daha ayrıntılı gösterebiliriz:
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Hedef
Haber/Bilgi

Söylemlerle değişiklik yaratma
Sözcük seçimi, ortam, çevre
Eylemi yerine getirme, üstlenme
Psikolojik durum
yükümlülüğü
Söz konusu edimsözlerde konuşan kişinin gücü hissedilmektedir. Kişiler,
bildirme gücüne sahip değişik kurumlar tarafından gerçekleştirilen bu
sözcelerde aslında içtenlik koşullarının ön planda olduğu görülmektedir:
1. Bazen seni hiçe sayanlardan, seni umursamayanlardan, daha doğrusu
her şeyden vazgeçmek gerekmez mi?
2. (Her şey yalan dolan bir “SEN” hariç. “SENİ” düşününce tüm benliğim
yok oluyor işte o zaman aşkımın uğruna kurduğum cümleler bile devrik oluyor.)
Sonsuzum olur musun?
3. Aşkına döksem gözyaşlarımı, elinle bir defa silecek misin? Şu kalbimi
sana versem, ebediyen sevecek misin?
4. Tüketmek, vazgeçmek veya dönüştürmek?
Yukarıdaki sözcelerde görüldüğü gibi duygu yüklü bir şekilde konuşucu,
dinleyiciye bir durum değişikliğini bildirmektedir. Böylece kişilerarası
iletişimde verilen herhangi bir mesaj, bu mesajı alan kişi tarafından belli bir
şekilde algılanarak bu algı neticesinde ortaya pozitif veya negatif bir tepki
meydana gelmektedir. İletişim sırasında veren ve alan arasında bir etkileşim
söz konusu olduğundan mesajı verenin davranışı, mesajı alanın davranışından
bağımsız algılanamaz. Çünkü iletişim tek yönlü değil, karşılıklı bir ilerleyiş
istemektedir.
Örneklerden ve açıklamalardan anlaşıldığı gibi, yönlendirerek kesinlik
edimi ifade eden sorular dünyadaki gerçekleri resmetmeye çalışırken, direkt
yönlendirici/yöneltici sorular ve yükümlülük ifade eden sorular zaman
açısından yakın ve uzak gelecekte olacak olayları biçimlendirmeye yöneliktir.
Yansıtıcı/duygu ifade eden sorular ise bir gerçek, bir olay karşısında duygusal
tepki gösteren edimsözlere işaret etmektedir. Bunların yanı sıra kesinlemeli
bildirici / ilan edici sorular söylendiği anda dünyada bir olay gerçekleştiren
eylemleri söze dökmeye çalışmaktadır.
Aslında açıklamalar için verilen örneklerde de görüldüğü gibi, aynı içerik
farklı zaman ve durumlarda farklı mesajlar iletebilmektedir. Kişilerarası
iletişimde birbirimize verdiğimiz mesajlar yalnızca sözcüklerin anlamıyla sınırlı
kalmadan farklı söylemleri de içererek anlatıma zenginlik katmaktadır. Resmi
bir yemek sırasında çocukları evde olan bir annenin eşine “Saat geç olmadı mı?”
sözcesini kullanarak “ricasını” dile getirmesi ile eve geç gelen eşin yanı sıra geç
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bir saatte kocasının yemek yemesi neticesinde sağlığının bozulacağını düşünen
bir eşin bu sözceyi kullanarak ikaz etmeye çalışması aynı edimsözleri
içermemektedir.
Edimsel olarak açıklamalar sırasında sıkıntıya düştüğümüz nokta, soru
tümcelerinin duygu ağırlıklı olmasıdır. Zaten örneklerde de bu açık bir şekilde
kendini göstermektedir. Bilimsel çalışmalarda karşımıza çıkan soru tümcelerini
anlamsal ve sözdizimsel olarak sınıflandırma denemelerinde ve edimsel olarak
soruları açıklama çalışmalarında tespit ettiğimiz husus; sorularla, bir şey
öğrenme isteği yüzünden duyguların ifade edilmeye çalışıldığıdır. Çünkü
sorularla genellikle duygu ifadeleri ön plana çıkmaktadır.
3.0 SONUÇ
Konuşucunun ve dinleyicinin ifadelerini bağlam içerisinde değerlendirip
anlamlandırmaya çalışan edim bilim, söz eylemleri; “kesinleyiciler,
yönlendiriciler, yükleyiciler, dışavurucular, bildirgeler” şeklinde sınıflandırarak
betimleyici özelliğini açığa çıkarmaktadır. Biz de bu yazımızda kullanımı en
yaygın, anlam yönünden çok zengin anlatım türlerinden biri olan soru
tümcelerini edim bilim açısından Searle’nin edimsöz edimlerini temel alarak
yönlendirici edimsöz içinde diğer kavramları da kullanarak sınıflandırmaya
çalıştık. Yaptığımız sınıflandırma sonucunda ilk bakışta bilinmeyen bir şeyi
öğrenmek için soruya başvurulduğu ancak beş tür sınıflandırmadan hangisi
olursa olsun gerçekte edimsel olarak tümceye değişik anlam özellikleri katarak
duygu söylemlerinin ön planda olduğu dikkati çekmektedir.
Zaten dilin farklı kullanım biçimlerini ve işlevlerini öne çıkarmaya çalışan
bu dil bilim türü, konuşucu ve dinleyicinin ifade ettiklerinin yanı sıra
davranışları, kişilerarası bir iletişimde kişilerin tecrübe edindiği edim, davranış
ve olaylar arasındaki ilişki üçgenini gösteren ve bunlara mantıksal kurallarla
açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Dil kullanımının evrencelerinin
bulunmasına hizmet eden, yüz yüze iletişimin sorunlarına eğilen, dil ve
kültürlerarası farklılıklardan doğan dil güçlüklerini belirleyen, dili anlama
kuramlarına yeni biçimler veren bu uğraşı alanı (Demirezen, 1990:204) dilin,
bir edim değeri taşıdığı düşüncesinden hareket etmektedir. Bu bağlamda soru
tümcelerini de söylenenlere, kullanıldıkları bağlama, dinleyen ve söyleyenin
amacına, duygularına göre anlamlandırılabileceği ortaya çıkmıştır. Ancak bu
anlamlandırma semantiğin sınırlarını aşarak konuyla ilgili ön bilgileri, anlık
imaları, algılamaları, intibaları, ortamın durumunu ve birçok başka faktörü de
içene almaktadır.
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Sonuç olarak hangi konu irdelenirse irdelensin edimsel çalışmalarla
birlikte sözcelerin bağlamdan bağımsız ele alınamayacağı sadece dil bilgisel
kaygı gütmekle her konunun açıklanamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır.
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Türkçede Edat veya İlgeç Kavramı ile Karşılık Bulan
Almancada Präposition Olarak Adlandırılan Sözcüklerin
Kullanımı İle İlgili Hataların Nedenlerine İlişkin Bir
Araştırma
Prof. Dr. Sevinç Sakarya MADEN
Trakya Üniversitesi
ÖZET: Türkçede edat veya ilgeç kavramı ila karşılık bulan Almancada Präposition
olarak adlandırılan sözcükler gerek kaynak veya yardımcı dilbilgisi kitaplarında gerekse
Almancanın yabancı dil olarak öğretilmesinin hedeflendiği kurs kitaplarında ismin –e hali
(Dativ) ile kullanılan edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit dem Dativ), ismin –i hali
(Akkusativ) ile kullanılan edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit dem Akkusativ), ismin –in
hali veya iyelik hali (Genetiv) ile kullanılan edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit dem
Genetiv) ve ismin hem -i haliyle hem -e haliyle kullanılan değişken edatlar/ilgeçler
(Wechselpräpositionen) olmak üzere 4 grup altında ele alınmakta, ancak her ne kadar
Almancadaki edatlar/ilgeçler Türkiye’de Almanca öğrenenlere öğretilse de gerek sözel
gerekse yazılı iletişimde edat/ilgeç kullanımında hata yapma oranının yüksekliği dikkat
çekmektedir.
Bu araştırma kapsamında Almanca öğretmen adaylarının Almancadaki
edatları/ilgeçleri ne düzeyde doğru kullanma yeterliğine sahip olduklarını ortaya
çıkarmak amacıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli II Almanca Dilbilgisi Öğretimi
dersinde edatlar/ilgeçler ile ilgili bir uygulama yapılmış, öğretmen adaylarının
Almancadaki edatların/ilgeçlerin anlamlarını ve hangi edatı nerede ne zaman
kullanılacaklarını bilip bilmediklerine bakılmış, cümle ve metin bağlamında ortaya çıkan
hatalı kullanımların nedeni araştırılmıştır. Veriler, Almancadaki edatların/ilgeçlerin bir
yerde okuduğunda doğru anlaşılabilmesi ve sözlü veya yazılı iletişimde doğru
kullanılabilmesi için sadece edat/ilgeç konusunun değil aynı zamanda bazı dilbilgisi
konularının daha önceden önkoşullu olarak iyi öğretilmesi ve öğrenilmesi gerektiğini
ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Almanca Öğretmen Adayları, Almanca, Edat/İlgeç, Hata,
Nedenler

A Study on the Reasons of Mistakes About the Usage of Words
Which are Explained With the Concepts of “Edat” Or “Ilgeç” in Turkish
Language and Which are Called “Präposition” in German Language
ABSTRACT: Words which are explained with the concepts of “edat” according to
some scientists or “ilgeç” according to others in Turkish Language and which are called
Präposition in German language are handled in four groups in both source books or
supplementary grammar books and course books in which German language is aimed to
teach as a foreign language being the following categories: prepositions used with dative

Sevinç Sakarya MADEN
(Dativ) case (Präpositionen mit dem Dativ), prepositions used with accusative (Akkusativ)
case (Präpositionen mit dem Akkusativ), prepositions used with genitive (Genetiv) case
(Präpositionen mit dem Genetiv), and variable prepositions used with both dative and
accusative cases (Wechselpräpositionen). Although prepositions in German Language are
taught to the ones who learn German in Turkey, possibility of making mistakes in using
prepositions is considerably high in both verbal and written communication.
Within this research, in order to find out how and in what level German teacher
candidates have the ability to use prepositions in German, an application about
prepositions was performed in Elective German Grammar Teaching course of German
Language Teaching undergraduate programme in the Faculty of Education at Trakya
University during the academic years of 2017-2018. It was examined whether German
Language teacher candidates know the meanings of prepositions and whether they know
the right kind of the prepositions according to place and time and the reasons of misuse
appeared in sentences and texts. The data showed that in order to understand
prepositions in German and to use them in written and oral communication effectively, it
is necessary to teach not only the use of prepositions, but also some other grammar topics
beforehand as a prerequisite.
Keywords: German Language Teacher Candidates, German, Prepositions, Mistake,
Reasons

Giriş:
Bazı bilim insanlarına göre Türkçede edat [111] bazılarına göre ilgeç[112]
kavramı ile karşılık bulan Almancada Präposition olarak adlandırılan sözcükler
gerek kaynak başvuru kitaplarında ve yardımcı dilbilgisi kitaplarında gerekse
Almancanın yabancı dil olarak öğretilmesinin hedeflendiği kurs kitaplarında
ismin -e hali (Dativ) ile kullanılan edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit dem
Dativ), ismin -i hali (Akkusativ) ile kullanılan edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit
dem Akkusativ), ismin -in hali, iyelik eki ile kullanılan edatlar/ilgeçler
(Präpositionen mit dem Genetiv) ve ismin hem i-haliyle hem de e-haliyle
kullanılan değişken edatlar/ilgeçler (Wechselpräpositionen) olmak üzere 4 ayrı
grup altında toplanmaktadır. Almancada edat/ilgeç konusu geleneksel
yöntemlere göre hazırlanan yabancı dil ders kitaplarında ve basım tarihi
oldukça eski olan temel başvuru kaynaklarında çoğunlukla die Präpositionen
başlığı altında bir bütün içerisinde 4 grup art arda ele alınırken [113] özellikle
Cem Söylemez, Almancayı Seviyorum. E-Kitap. S. 15. Erişim Adresi:
https://books.google.com.tr/books?id=8oNSDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepag
e&q&f=false
112 Dursun Zengin, Her Yönüyle Modern Almanca, Kurmay Kitapevi, Ankara 2005, s. 224-294
113 Dora Schulz- Heinz Griesbach, Deutsche Sprache für Ausländer, Grundstufe in 1 Bd, Lehrbuch
Taschenbuch. 12. Auflage. Hueber Verlag. München 1997, s. 37, 52, 86
111
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günümüzde basılan yabancı dil ders kitaplarının çoğunda birbirinden farklı
ünitelerde günlük hayatta daha sık kullanılan edatlardan/ilgeçlerden
başlayarak daha az kullanılanlara doğru bir sıralama içerisinde konular
ilerledikçe metinler bağlamında ortaya çıkmaktadır.[114] Günümüzde artık bir
grup içinde yer alan tüm edatlar/ilgeçler aynı anda değil günlük hayatta en çok
ihtiyaç duyulanlardan başlayarak çoğu kez farklı ünitelere dağılmış bir biçimde
verilmektedir. Geleneksel öğretim metotları ilkelerince hazırlanan öğretim
materyallerinde edat/ilgeç konusu öğretildiğinde ilk önce kurallar verilmekte
ardından örnekler ile konunun izahatı yapılmaktadır. Oysa sözlü ve yazılı
iletişimin birincil amaç olduğu öğretim yöntemleri ilkeleri doğrultusunda
hazırlanmış olan öğretim materyallerinde dil öğrenenler ilk önce metin
bağlamanda edatlar/ilgeçler ile karşılaşmakta, ardından dilbilgisi kurallarının
dili öğrenenler tarafından kendi kendine keşfetmeleri istenmektedir.[115]
Konunun pekiştirilmesi için yapılması öngörülen alıştırma ve etkinlikler de
öğretim materyallerinin temelinde yatan dilbilim ve öğrenme kuramlarına göre
farklılık göstermektedir. Dilbilgisi-çeviri yöntemi temel özellikleri esas alınarak
hazırlanmış olan öğretim materyallerinde daha çok cümlede veya sözcükte
boşluk doldurma şeklinde mekanik alıştırmalara, belli kurallara göre cümle
kurma, çeşitli cümle yapılarını birbirine dönüştürme, ana dilden yabancı dile ve
yabancı dilden ana dile kelime kelimesine dilbilgisi hatası yapmadan cümleler
çevirme v.s. gibi etkinlik ve alıştırmalara yer verilirken, bildirişimsel-işlevsel
yöntem ilkelerince veya kültür karşılaştırmalarını hedefleyen bir yaklaşıma
dayalı oluşturulmuş olan yabancı ders kitaplarında öğrencinin düşünmesini,
kulları keşfetmesini, edindiği bilgileri analiz edip sınıflandırmasını, sözlü ve
yazılı iletişimde bulunacak biçimde sözlü ve yazılı metinler üretmesini ve git
gide daha az yardım alarak öğrendiklerini gitgide daha az yönlendirmenin
olduğu serbest dil kullanımının hedeflendiği alıştırma ve etkinliklere yer
verilmektedir.
İster tümdengelim ister tümevarım yöntemi ile öğretilsin Almanca
öğretiminde edatlar/ilgeçler konusu Almanca derslerinin belkemiğini
oluşturmaktadır ve ders kitaplarında mutlaka bu konuya yer verilir. Zira
Almancada Präpositionen kavramı ile karşılık bulan edatlar/ilgeçler, sözcükler
İlse Sander- Birgit Braun- Margit Doubek- Nadja Fügert- Rosanna Vitale, u.a., DaF-kompakt
A1-B1. Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Kursbuch. (1.Auflage) Klett Verlag, Stuttgart
2015, s. 10-253
115 Herman Funk- Michael Koenig, Grammatik lehren und lernen, Langenscheidt, München 1991,
s. 114-132
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arasında ilgi kurar ve bir adın ya da adılın diğer bir ad veya adılla olan ilgisini
gösterir.[116] Bu bağlamda cümledeki öğeler arasındaki bağlantıyı ve dengeyi
kuran edatlar/ilgeçler konusunun ne denli iyi öğretilmesi ve öğrenilmesi
gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bir kimsenin Almancadaki
edatlar/ilgeçler konusundaki yeterlik düzeyi gerek sözel gerekse yazılı
iletişimde kurulan cümlelerde hata yapma olasılığını doğru orantılı
etkilemektedir. Duyulan veya okunan cümlelerin ve metinlerin doğru veya
yanlış anlaşılması Almancadaki edat/ilgeç konusuna ne ölçüde hakim olunduğu
ile ilgilidir. Kişi Almancadaki edatların/ilgeçlerin anlamını doğru bilmez ve
edatların/ilgeçlerin cümleye ve bağlama göre birbirinden farklı işlevleri olduğu
konusunda yeterince bilgiye sahip değilse okuduğunu veya duyduğunu anlamaz
ve sözlü veya yazılı iletişimde bulunurken vermek istediği mesajları gerektiği
gibi veremez. Ancak cümlelerde bu denli önemli bir işlev üstlenmiş olan
edatların/ilgeçlerin belli bir yaştan sonra Türkiye’de sürdürülen kurslarda veya
okullarda yapılan derslerde Almancayı yabancı dil olarak öğrenenler tarafından
eksiksiz öğrenilmesi ve kullanılması o kadar kolay değildir. Zira Almancadaki
edatlar/ilgeçler Türkçedekiler ile aynı işlevi üstlenmemektedir.
Hatta
birçoğunun söylenişi ve yazılışı İngilizcedekiler ile birbirine çok benzese de
hatta bazen tamamen aynı şekilde yazılsa ve söylenişi de aynı olsa, edatların
Almanca ve İngilizcede birebir aynı anlama gelmediği ve aynı işlevi
üstlenmediği durumlar vardır. Almancadaki edatlar/ilgeçler yer (lokal), zaman
(temporal), neden (kausal), tarz (modal) ya da araç durumu (instrumental) ile
ilgili olabileceği gibi bunlar arasında geçişler de olabilmektedir. Örneğin yer için
kullanılan bir edat/ilgeç zaman için de kullanılabilir. Bazı durumlarda
Almancadaki edatlar/ilgeçler Almancada ‘Partikel’ kavramı ile karşılık bulan
ancak Türkçede zaman zaman sözcük karşılığı dahi olmayan bir sözcük türü
olarak da karşımıza çıkabilir. Öte yandan Almancada edat gerektiren fiiller,
sıfatlar, zarflar hatta isimler vardır ve bunların neden illa belli bir edat/ilgeç ile
birlikte kullanılması gerektiği konusunda genel geçer kurallar mevcut değildir.
Almancada öneki edat olan fiiller mevcuttur veya içinde edat/ilgeç barındıran
soru zamirleri veya bağlaçlar ile karşılaşmak mümkündür. Atasözleri, kalıplar
ve deyimlerde ise edatların/ilgeçlerin yan anlamlarını kavramak ise her zaman
o kadar kolay değildir.
Almancayı yabancı dil olarak öğrenenlerin karşılaştıkları diğer bir sorun
ise Almancada Präposition kavramı ile karşılık bulan sözcüklerin Türkçe
karşılıklarının araştırmacılar tarafından farklı kavramlar ile verilmesidir. Bu
sözcüklere Türkçede edat ve ilgeç diyenler olduğu gibi Türkçedeki bu sözcükleri
116

Zengin, age. s. 224-294
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birbirinden tamamen ayrı veya farklı birer kavram olarak gören veya birini üst
diğerini alt kavram olarak tanımlayan bilim insanlarının olduğu,
edatları/ilgeçleri Almancada ‘Partikel’ sözcük grubunun altına yerleştirenlerin
olduğu da görülmektedir. Bu araştırma ileride öğrencilerine Almancayı yabancı
dil olarak öğretecek ve dolayısıyla ilgeç/edat konusunu öğretmek zorunda
kalacak olan Almanca öğretmen adaylarının Almancadaki edatların/ilgeçlerin
anlamını ve işlevini ne ölçüde bildiklerini ölçmek ve edatları/ilgeçleri ne
düzeyde doğru kullanma yeterliğine sahip olduklarını ortaya koymak amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem araştırılan
problemin bir yönünün derinlemesine ve kısa bir sürede çalışılmasına imkân
tanımaktadır. İncelenecek durum bir okul, bir grup veya bir kişi olabilir.117 Bu
çalışmada özel durum yönteminin kullanılmasının nedeni çalışmanın T.Ü.
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Almanca Öğretmenliği lisans
öğrencilerinin Seçmeli II: Almanca Dilbilgisi Öğretimi dersinde Almancadaki
edatlar/ilgeçler konusu ile ilgili yaşadıkları sorunları derinlemesine incelemeyi
amaçlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma modeli nitel araştırma yöntemleri
temel alınarak desenlenmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde derslerde
kullanılan kitapların incelenmesi ve değerlendirilmesinde nitel araştırma
yöntemlerden olan belge/doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.[118]
Daha fazla bilgi için bakınız Louis Cohen- Lawrence Manion, Research Methods in Education,
(fourth edition), Routeledge and Kegan Paul. London, 1994 ve Salih Çepni, Araştırma ve Proje
Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2007 (akt. Hava İpek Akbulut- Çiğdem ŞahinSalih Çepni, “Doktora Tez Sürecinde Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesi: Eğitim Fakültesi
Örneği”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2013) 50-69)
118 Salih Çepni (2007) doküman veya belge analizi yönteminin, araştırmanın amacına yönelik
kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek verilerin tespit edilmesinde kullanıldığını belirtmiştir (akt.
Yüksel Yalçınkaya- Hasan Hüseyin Özkan, 2012). Doküman incelemesi, çalışılacak konular ile ilgili
olarak yazılı ve basılı belgelerin analizini içerir (Bkz. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi.
Nobel, Ankara 2005 ve Ali Yıldırım- Hasan Şimşek, Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (8.
Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011) Doküman inceleme işlemi (1) dokümanlara ulaşma, (2)
orijinalliğin kontrol edilmesi, (3) dokümanların anlaşılması, (4) verinin analiz edilmesi ve (5)
verinin kullanılması şeklinde beş aşamada gerçekleştirilir. Ancak Kenneth Bailey (1982) ders
kitapları tek başına veri kaynağı olarak kullanıldığında dokümanların dört aşamada analiz
edilebileceğini belirtmiştir (akt. Erdem Kurtoğlu-Sadi Seferoğlu, “Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinin bölümlerine yönelik algılarının incelenmesi”,
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, C.6, S.2, 2015, s.1-20.) ve bu görüşten hareket ile bu
çalışmada ders kitapları dört aşamada (örneklem seçme, kategorilerin geliştirilmesi, analiz
biriminin saptanması ve sayısallaştırma) analiz edilmiştir.
117
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Araştırmanın ikinci aşamasında ise katılımcılardan uygulama kâğıdında boşluk
bulunan cümlelere edat/ilgeç yazmak suretiyle tamamlamaları istenmiş, elde
edilen veriler betimsel içerik analizi tekniği ile incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.[119] Daha sonra katılımcılar daha başka uygulamalar
yaparken de gözlemlenerek yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde
Almancadaki edatların/ilgeçlerin anlamlarının doğru öğrenilmesi, işlevlerinin
neler olabileceğinin bilinmesi ve edatların/ilgeçlerin doğru yer ve zamanda
kullanılabilmesi için bu konunun nasıl öğretilmesi gerektiği konusunda görüş
alınmış, Almancadaki edatların/ilgeçlerin doğru anlaşılması ve sözlü ve yazılı
iletişimde doğru kullanılabilmesi için daha başka hangi dilbilgisi konularının bir
ön koşul olarak çok iyi öğrenilmesi ve bilinmesi gerektiği tespit edilmiş ve bir
liste oluşturulmuştur.
Çalışma Grubu
Bu araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli II: Almanca
Dilbilgisi Öğretimi dersinde kayıtlı 10 öğrenci üzerinde yapılmıştır.[120]
Katılımcılar araştırmaya gönüllük esasına göre katılmışlardır. Katılımcıların
tümü (%100) kız öğrencidir. Erkek öğrenci yoktur. Katılımcılar Almanya’ya hiç
gitmemiş, Almancayı Türkiye’de ortaöğretim kurumları yanı sıra T. Ü. Yabancı
Diller Yüksekokulunda yürütülen hazırlık eğitimi programı kapsamında DaFKompakt [121] adlı Almanca kurs kitabı ile öğrenmiş, 8'i 3. sınıf, ikisi 4. sınıf
öğrencisidir. Katılımcılar Almanca Öğretmenliği 1., 2, 3., 4. ve 5. yarıyıl süresince
programda yer alan tüm dersleri almış, Almanca Dilbilgisi I, Almanca Dilbilgisi
II, ve Almanca Dilbilgisi III derslerinde Lehr-und Übungsbuch der deutschen
Grammatik [122] adlı ders kitabı ile ve Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersinde

İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metinde verilmek istenen mesajın
objektif olarak tanınarak çıkarımların yapıldığı, bazı sözcüklerin daha küçük içerik kategorileri
ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir (Bkz. Şener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin
Veri Analizi El Kitabı, PEGEM Akademi, Ankara 2009, s. 269).
120 Derse 11 öğrenci kayıtlı olduğu halde bir öğrencinin Erasmus Değişim Programı kapsamında
yurt dışında olması sebebiyle araştırma 10 öğrenci üzerinde yürütülmüştür.
121 İlse Sander- Birgit Braun- Margit Doubek- Nadja Fügert- Rosanna Vitale, u.a., DaF-kompakt A1B1, Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene. Kursbuch, (1.Auflage), Klett Verlag, Stuttgart
2015, s.10-253
122 Hilke Dreyer- Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für
Deutsch, München 1999, s. 282-311
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Übungsgrammatik für Fortgeschrittene [123] adlı ders kitabı ile
süresince haftada 3'er saat dilbilgisi dersleri görmüş kişilerdir.

4 yarıyıl

Verilerin Toplanması
Bu çalışmada ilk önce hazırlık eğitimi süresince ve Almanca Öğretmenliği
Dilbilgisi I, Dilbilgisi II, Dilbilgisi III ve Karşılaştırmalı Dilbilgisi Lisans
derslerinde kullanılan öğretim materyalleri doküman veya belge analizi
yöntemi ile incelenmiş, özellikle edat/ilgeç konusunun hangi ünitelerde nasıl
öğretilmeye çalışıldığı, nasıl bir sıralama izlendiği, hangi edatlara/ilgeçlere
hangi bağlamda yer verildiği araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma
desenlerinden doküman incelemesi kullanılmış, elde edilen veriler tablolara
işlenerek, doğru ve yanlış cevapların frekansı hesaplanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise edat/ilgeç ile tamamlanması istenen 40
adet boşluğun yer aldığı 35 adet cümle ile katılımcıların Almancadaki
edatları/ilgeçleri ne ölçüde doğru kullanabildiklerine bakılmıştır. 4 grup
altında toplanan cümleler ile ilgili elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile
incelenmiştir. Verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma
yöntemi kullanılmıştır. Veriler, katılımcıların verilen çalışma yaprağındaki
boşlukları yarım saatlik bir süre içerisinde doldurmaları şeklinde yazılı olarak
elde edilmiştir. Çalışma yaprağında; katılımcılara, araştırmanın amacı ve verilen
bilimsel amaçla kullanılacağı hakkında gerekli açıklamaların yapıldığı bir
yönerge bölümü oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan katılımcılardan eksik
bırakılmış olan cümlelerin boş bırakılan yerlerine edat/ilgeç yazmak suretiyle
cümleleri tamamlamaları istenmiştir.
7 cümle ve 10 boşluktan oluşan birinci bölümde katılımcılardan
boşluklara -i hali ve -e hali gerektiren değişken edatlar/ilgeçler yazmaları
istenmiştir. İkinci grupta yer alan 10 cümledeki on boşluğa ismin -i halini
gerektiren edatların/ilgeçlerin yerleştirilmesi istenmiştir. 10 boşluktan ve 8
cümleden oluşan üçüncü bölümde ise ismin -e halini gerektiren edatların
yazılması istenmiştir. 9 cümle ve 10 boşluktan oluşan 4. bölümde ise boşluklara
ismin iyelik eki gerektiren edatların/ilgeçlerin yerleştirilmesi istenmiştir.
Yazılan edatlar/ilgeçler her bir katılımcı için tablolara işlenmiş, her bir
katılımcının ve her cümlede yapılan yanlışların veya doğu yazılan edatların
sayısı ortaya çıkarılmıştır.

Karin Hall- Barbara Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch,
München 2000, s. 7-326
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Verilerin Analizi
2017-2018 eğitim öğretim yılı Seçmeli II: Almanca Dilbilgisi Öğretimi
dersinde yapılan uygulama ile elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle
incelenmiştir. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metinde
verilmek istenen mesajın objektif olarak tanınarak çıkarımların yapıldığı, bazı
sözcüklerin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik,
yinelenebilir bir tekniktir.[124] İçerik analizi yapılırken Saban’ın kullandığı ve
aşağıda verilen analiz aşamaları takip edilmiştir: (1) adlandırma aşaması, (2)
eleme ve arıtma aşaması, (3) derleme ve kategori geliştirme aşaması ve (4)
geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması.[125]
Adlandırma aşaması: uygulama kağıtları sırasıyla toplanmış ve her bir
katılımcıya K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ve K10 şeklinde kodlar verilmiştir.
Cümleler ise her bir grup altında Cümle 1, Cümle 2, Cümle 3…….şeklinde
kodlanmıştır. Cümlelerde doğru cevaplar ‘D’ ile yanlış cevaplar ise ‘Y’ harfi ile
kodlanmış, doğru ve yanlış edat/ilgeç için ilgili satıra ‘1’ yazılmış, boş bırakılan
hiçbir edat/ilgeç yazılmamış ise ilgili satıra ‘0’ yazılmış, ardından yanlış veya
doğru edatların/ilgeçlerin toplam sayısı hesaplanmıştır.
Eleme ve arıtma aşaması: elenip, değerlendirme dışında bırakılması
gereken herhangi bir uygulama kâğıdı olmamıştır. Bir cümledeki boş bırakılan
yere herhangi bir edat/ilgeç yazılmamış ise “Boş” başlığını taşıyan haneye
bunun sayısal değeri kaydedilmiştir.
Derleme ve kategori geliştirme aşaması: katılımcıların yapmış
oldukları hatalar analiz edildiğinde ortak özelliklere göre kavramsal kategoriler
belirlenmiştir.
Geçerlik ve güvenirliği sağlama aşaması: katılımcıların yazdıklarından
örnekler verilmesi suretiyle geçerlik, güvenirlik sağlanmıştır.
Bulgular
1. Kitap Analizi Sonucu Elde Edilen Bulgular
1.1.DaF kompakt A1-B1 adlı Almanca kurs kitabı ile ilgili veriler
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda yürütülmüş olan
Hazırlık Sınıfında kullanılmış olan DaF Kompakt A1-B1 adlı kurs kitabının
İçindekiler kısmında dilbilgisi ile ilgili konuların sıralandığı sütuna bakıldığında
Büyüköztürk, age, s. 269.
Ahmet Saban, “Okula İlişkin Metaforlar”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 2008, s.
459-496.
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edatlar/ilgeçler ile ilgili bilgilere Tablo 1'de de görüleceği gibi 10. Ünitede, 11.
Ünitede, 15. Ünitede ve 24. Ünitede yer verildiği görülmektedir.
Tablo 1. DaF Kompakt A1-B1 Adlı Kitapta İçindekiler Bölümünde
Grammatik Başlıklı Sütunda Edatlara/İlgeçlere İlişkin Bilgiler
Ünite 1

Ünite 2

Ünite 3

Ünite 4

Ünite 5

Ünite 7

Ünite 8

Ünite 9

Ünite 5
Ünite 10
Wechselpräpositionen
(S. 84)

Ünite 11
Präpositionen

Ünite 12

Ünite 13

Ünite 14

mit

Ünite 15
Ortsangaben ‘bei’(S.

Zeitangaben (S. 92)

124)

Ünite 16

Ünite 17

Ünite 18

Ünite 19

Ünite 20

Ünite 21

Ünite 22

Ünite 23

Ünite 24

Ünite 25

Präpositionalpronomen
(S. 196)

Daha ayrıntılı yapılan bir inceleme ve analiz sonucunda kitabın
içindekiler kısmında yer alan dilbilgisi konularının sıralandığı sütunda
gösterilmiş olmasa da, kitabın Alles auf einem Blick bölümlerinde Tablo 2'de
de görüldüğü gibi 3, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 ve 26. Üniteler
hariç tüm geri kalan ünitelerde az veya çok edatlar/ilgeçler konusuna yer
verildiği görülmektedir. İsmin -e hali (Dativ) ile kullanılan edatlar/ilgeçler
(Präpositionen mit dem Dativ), ismin -i hali (Akkusativ) ile kullanılan
edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit dem Akkusativ), iyelik eki ile kullanılan
edatlar/ilgeçler (Präpositionen mit dem Genetiv) ve ismin hem –i haliyle hem
de -e hali ile kullanılan değişken edatlar/ilgeçler (Wechselpräpositionen) yanı
sıra edatların/ilgeçlerin yer (lokal), zaman (temporal), neden (kausal), tarz
(modal) ya da araç durumu (instrumental) ile ilgili örneklere de rastlanmıştır.
Edatların fiiller, sıfatlar, zarflar ve isimler ile ve deyimler içinde kullanılmış
olan örnekleri ile de karşılaşılmıştır. Bu edatların/ilgeçlerin hangi
edatlar/ilgeçler olduğu, bunların hangi sayfalarda ortaya çıktığı beş ayrı
kategori altında gösterilmiştir.
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Tablo 2. DaF Kompakt A1-B1 Adlı Kitapta ‘Alles auf einem Blick’
Bölümlerinde Edatlar/İlgeçler İle İlgili Bilgiler
Ünite 1

Ünite 2

aus, in

Am
(Montag
/Abend/…), im
(Januar
/Februar…), im
(Restaurant
/
Konzert…), mit
Herr Miller /
Frau
Kraus…),
nach (Leipzig /
Spanien…), seit
(1991
/
Montag…),
um
(09.00 / 15.30…),
von (Silke /
Thomas…),
von…bis
(von
März bis Juni),
von….bis
zum
(vom 20. August
bis
zum
4.
September

Ünite 6

Ünite 7

Ünite 11

Ünite 3

Ünite 4

Ünite 5

Ab (Oktober /
Montag…), beim
(Halbmarathon
/ Sport…), nach
(2008 / 2010…),
per (Mail / SMS

Aus (Holz /
Metall
/
Kunststoff…),
bei (+Name),
bis (Montag /
18.00 Uhr…)

Ünite 8

Ünite 9

Ünite 10

Bei (dem /der),
für (den, das,
die), durch (den,
das, die), mit
(dem / der), um
(den / das /die),
(herum),
von
(dem /der), zu
(dem / der),
von…(bis) zu

Ohne ≠ mit
(Kohlensäure)
pro (Stück)

Zu
(zu
Weihnachten /
zum Geburtstag)

An,
auf,
hinter ≠ vor,
in,
neben,
unter ≠über
zwischen

Ünite 12

Ünite 13

Ünite 14

Ünite 15

Mithilfe + G
Über (200 Jahre)

bis + D,
entlang
+ A
(nach den m
Nomen),

Ab (20.00 Uhr /
Mai /…), pro
((Woche
/
Monat
/…),
von…bis
(von
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22.00 bis 6.00
Uhr / von März
bis Mai /…),
zwischen…und…
(Zwischen 22.00
und 06.00 Uhr /
zwischen März
und Mai /…)

gegenüber
+
+D (von +D)

Ünite 16

Ünite 17

Ünite 18

Ünite 19

Ünite 20

Ünite 21

Ünite 22

Ünite 23

Ünite 24

Ünite 25

Wegen +G / D
(ugs)
Ünite 26

Ünite 27

Ünite 28

Ünite 29

Ünite 30

innerhalb+G
mitten in+D/A
während+G/D
(ugs.)

Per
via

statt+ G / D
(ugs.)

aufgrund +G
außerhalb≠
innerhalb
außerhalb
von+G≠
innerhalb
von+G

DaF Kompakt A1-B1 Adlı Kitapta Yer Alan Edat/İlgeç Gerektiren
Fiiller
DaF kompakt A1-B1 adlı ders kitabının tüm ünitelerinde ismin -e hali
(Dativ) ile kullanılan edatlara/ilgeçlere (Präpositionen mit dem Dativ), ismin -i
hali (Akkusativ) ile kullanılan edatlara/ilgeçlere (Präpositionen mit dem
Akkusativ), iyelik eki ile kullanılan edatlara/ilgeçlere (Präpositionen mit dem
Genetiv) ve ismin hem -i haliyle hem -e hali ile kullanılan değişken
edatlara/ilgeçlere (Wechselpräpositionen) ve edat gerektiren fiillere, sıfatlara,
zarflara ve isimlere rastlamak mümkündür. Şöyle ki;
7. Ünitede danken für + A, gehören zu + D, 9. Ünitede erinnern an + A,
sprechen über + A, zusammenhängen mit + D, 11. Ünitede dran sein mit + D, sich
erholen von + D, sich erinnern an + A, sich freuen auf + A, sich halten an + A, sich
Sorgen machen um + A, 12. Ünitede sich freuen über + A, sich bedanken bei+ D,
sich erkundigen bei + D, sich erkundigen nach + D, etwas tun für + A, 14. Ünitede
hinweisen auf + A, 15. Ünitede nachdenken über + A, stammen aus + A, sich
interessieren für + A, 17. Ünitede sich konzentrieren auf + A, teilnehmen an + A,
zu tun haben mit + D, verfügen über + A, sich vorbereiten auf + A, 18. Ünitede
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sich einrichten auf + A, etwas tun für + A, 19. Ünitede bestehen aus + D, einteilen
in + A, gespannt sein auf + A, reagieren auf + A, ziehen in + A, 20. Ünitede
wechseln auf + A, geraten auf + A, zusammenstoßen mit + D, diskutieren mit +
D, sauer sein auf + A, 21. Ünitede sich konzentrieren an + D (an einem Ort), sich
orientieren an + D, sich verlieben in + A, sich versorgen mit + D, 22. Ünitede
adressieren in + A, werfen in + A, etwas abstimmen mit + D, sich beschweren
über + A, sich kümmern um + A, stecken in A/D, sich wundern über + A, 23.
Ünitede sich einschreiben in + A, sich immatrikulieren an + D, integrieren in +
A, sich spezialisieren auf + A, sich entschließen zu + D, sich verlassen auf + A, 25.
Ünitede abhängig sein von + D, sich ärgern über + A, sich beschäftigen mit + D,
beschäftigt sein mit + D, 26. Ünitede ise achten auf + A, beitragen zu + D, sorgen
für + A, ziehen nach + D, 27. Ünitede gehören zu + D, verhelfen zu + D,
verschlagen nach + A, sich wenden an + A, 28. Ünitede auswandern aus + D,
einwandern in + D, gelangen zu + D, halten für + A, sich bemühen um + A, sich
einsetzen für + A, mitwirken bei/an + D, sich richten nach + D, streiten für + A,
30. Ünitede zählen zu+D
DaF Kompakt A1-B1 Adlı Kitapta Yer Alan Edat/İlgeç Gerektiren
Sıfatlar
DaF Kompakt A1-B1 adlı kitapta edat/ilgeç gerektiren sıfatlar da
mevcuttur. Şöyle ki; 16. Ünitede abhängig sein von + D, dankbar sein für + A, 20.
Ünitede schuld sein an + D, 21. Ünitede stolz sein auf + A, 23. Ünitede
unabhängig sein von + D, 26 ünitede verantwortlich sein für + A
DaF Kompakt A1-B1 Adlı Kitapta Yer Alan Edat/İlgeç Gerektiren
Zarflar
DaF Kompakt A1-B1 adlı kitapta edat/ilgeç gerektiren zarflar da
mevcuttur. Şöyle ki; 18. Ünitede rund um + A ve edat/ilgeç gerektiren isim
olarak ünite 13de Allergie haben gegen + A, 18. Ünitede am Rande sein von + D,
28. Ünitede Heimweh haben nach+D
DaF Kompakt A1-B1 Adlı Kitapta İçinde Edat/İlgeç Olan Deyimler /
Kalıplar (Almanca: Redemittel/Ausdrücke)
DaF Kompakt A1-B1 adlı kitapta içinde edat/ilgeç olan çok olamasa da
belli bir sayıda deyimler ve kalıplar vardır. Şöyle ki;
3. Ünite: im Haus / zu Hause, Entschuldigung, wie komme ich
zu/zum/zur…, zum Teil, in der Nähe, am Ende, was ist los in……?, ohne Erfolg,
14. Ünite: ideal für den Winter, zum ersten Mal,
16. Ünite: im Rahmen von, im Voraus,
19. Ünite: herzlichen Glückwunsch zu + D,
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20. Ünite zum Glück,
21. Ünite: seit Langem,
22. Ünite: in Ordnung sein,
23. Ünite: an 1. /2….Stelle sein, auf diese Weise, in der Regel,
25. Ünite: wie im Flug vergehen,
26. Ünite: im Folgenden,
29 ünite: zur Verfügung stellen,
30. Ünite: (keinen) Bock haben auf + A, es geht um + A
2. Almanca Öğretmenliği Lisans Programı Dilbilgisi Derslerinde
Kullanılan Dilbilgisi Kitaplarında Edatlar/İlgeçler
Bu araştırma neticesinde Almanca Öğretmenliği lisans programında 1., 2.
ve 3. yarıyıllarda haftada 3'er saat verilen Dilbilgisi I, Dilbilgisi II ve Dilbilgisi III
derslerinde kullanılmış olan Dreyer ve Schmitt'in [126] dilbilgisi kitabında
edat/ilgeç konusuna kitabın son bölümü olan V. Bölümde[127] 4 ayrı grup
halinde art arda yer verildiği görülmüştür. Bu kaynakta ayrıca edat/ilgeç
gerektiren fiillere [128], edat/ilgeç gerektiren isimlere [129] ve edat ve ilgeçlerin
bulunduğu kalıplara ve deyimlere[130] de yer verilmiştir.
Karşılaştırmalı Dilbilgisi dersinde kullanılan Übungsgrammatik für
Fortgeschrittene adlı dilbilgisi kitabının içindekiler kısmı incelendiğinde ise
edat/ilgeç diye bir başlığa yer verilmediği, 20 bölümden oluşan bu kaynağın üst
düzeyde Almanca bilmeyi gerektiren dilbilgisi konuları, örnek ve alıştırmalar
içerdiği, daha çok cümle çeşitlerine, ayrılan ve ayrılmayan ve geçişken olan ve
olmayan fiillere, etken-edilgen yapıya, istek kipine, dolaylı anlatım yapılarına,
tarz fiillere, isimden fiil ve fiilden isim türetme yollarına yer verildiği
görülmüştür.[131]
2.
Katılımcıların
Almancadaki
Edatları/İlgeçleri
Doğru
Kullanabilme Yeterliğine İlişkin Bulgular
Bu çalışma kapsamında katılımcıların Almancadaki edatları/ilgeçleri ne
ölçüde doğru kullanabilme yeterliğine sahip olduklarını ortaya koymak, hata
yapılıyor ise bunların sebeplerini öğrenmek amacıyla kitap inceleme ve
Dreyer - Schmitt, age, s. 5-329
Dreyer - Schmitt, age, s. 282-310.
128 Dreyer - Schmitt, age, s. 315-318.
129 Dreyer - Schmitt, age, s. 318-322.
130 Dreyer - Schmitt, age, s. 322-323.
131 Hall - Scheiner, age, s.5-326
126
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değerlendirme aşamasından sonra bir uygulama yapılmış, çalışma
kâğıtlarından elde edilen veriler betimsel içerik analizi tekniği ile incelenerek,
yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Öğrencilerden 4 ayrı grup halinde 40
boşluk içeren 35 cümlede yer alan boşlukları ilgili yere gelmesi gereken bir
edatı/ilgeci yazmaları suretiyle tamamlamaları istenmiştir. Yazılanlar önceden
hazırlanan bir cevap anahtarı esas alınarak kontrol edilmiştir.
Birinci Uygulamanın Cevap Anahtarı:
1-“Setzen Sie bitte die richtige Präposition ein.“
1-Wir fahren __an___ die Nordsee. Cuxhaven liegt ___an__ der Nordsee.
2-Der Spiegel hängt ______an____ der Wand.
3-Ich hänge den Spiegel ___an_______ die Wand.
4-Ich stelle den Koffer____an_____ die Bushaltestelle.
5-Der Koffer steht ____an___ der Bushaltestelle.
6- Mimi, die Katze, springt __auf__ den Schrank. Mimi sitzt ___auf__ dem
Schrank..
7- Stellen Sie den Wagen __vor__ das Haus! ___vor__ dem Haus ist genug
Platz.
“Setzen Sie bitte die richtige Präposition ein.“ direktifi ile boşluklara
anlamlı bir cümle olacak biçimde bir edat/ilgeç yazılması istenen birinci
uygulamada elde edilen veriler Tablo 3'de de görüleceği gibi cevapların
%34'ünün doğru, %60'ının yanlış olduğunu ve boşlukların %6'sına herhangi bir
şey yazılmadığını, boş bırakıldığını göstermiştir.
Tablo 3. Değişken Edatların/İlgeçlerin Doğruluk ve Yanlışlık Oranı
Hakkında Bilgiler
Cümle
1a D
Y
1b D
Y
2 D
Y
3 D
Y
4 D
Y
5 D

K1
über
im
an
an
auf
-

K2
0
auf
an
an
auf
-

K3
gegen
an
an
auf
bei
an

K4
in
in
an
über
an
-

K5
nach
in
an
an
an
-

K6
auf
in
an
an
in
-
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K7
K8
K9
nach über nach
an
bei
auf
an
an
auf
an
an
auf
in
vor
0
-

K10
an
an
an
an
0
an

D
1

Y

Boş

8

1

3
7
9
1
7
3
2
6
2

2
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Y
6a D
Y
6b D
Y
7a D
Y
7b D
Y

auf
neben
unter
hinter
hinter

auf
auf
auf
0
0

auf
auf
gegen
an
über
auf
auf
über
neben neben zu
neben neben zu

in
auf
auf
in
in

TOPLAM

in
auf
auf
in
in

vor
unter
unter
vor
vor
-

0
an
an
in
in

7
3
in
7
5
in
5
1
zu
8
1
unter
8
D
34
Y
60

1

1
1
6

Tablo 3'den de görüldüğü gibi 10 katılımcı toplamda 34 adet edatı/ilgeci
doğru, 60 adet edatı/ilgeçi yanlış yazmışlardır. 6 adet boşluğa herhangi bir şey
yazılmamıştır. En az yanlış yapılan cümleler 2. ve 3. cümlelerdir. Geri kalan diğer
cümlelerde yanlış sayısı yüksektir (Bkz. Tablo 4)
Tablo 4. Değişken Edat/İlgeç İçeren Cümlelerde Doğru Yanlış Cevaplara
İlişkin Bilgiler
Cümleler
Doğru Sayısı
Yanlış Sayısı
Boş Bırakılanlar
Cümle 1a
1
8
1
Cümle 1b
3
7
0
Cümle 2
9
1
0
Cümle 3
7
3
0
Cümle 4
2
6
2
Cümle 5
2
7
1
Cümle 6a
3
7
0
Cümle 6b
5
5
0
Cümle 7a
1
8
1
Cümle 7b
1
8
1
Toplam
34 (%34)
60 (%60)
6 (%6)
İkinci Uygulamanın Cevap Anahtarı:
2- Setze die Präpositionen ein: für, um, durch, gegen, ohne, entlang
1-Ich habe keine Lust, viel Geld ____für___ ein teures Auto auszugeben.
2-Ich gebe es lieber aus, ____um____ eine Reise zu machen.
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3- Auch der beste Unterricht kann ____ohne____ die Beteiligung der Schüler
nicht
gelingen.
4- Der gefährliche Täter wurde die ganze Nacht ___durch___ den dunklen
Wald gejagt.
5- Der Schüler protestierte __gegen___ den Lehrer, weil er ihn
ungerechtfertigt bestrafte.
6-Unsere Katze kommt nicht ___durch___ das Fenster ins Haus.
7-Gestern ist meine Frau mit dem Auto ___gegen__ einen Baum gefahren.
8-__Ohne___ einen Cent in der Tasche fuhr er mit dem Fahrrad nach Italien.
9-Die Kirche sehen Sie bereits, wenn Sie ____um___ diese Ecke dort gehen.
10- Gehen Sie immer diesen Weg ___entlang___ bis zur zweiten Kreuzung,
biegen Sie
dann rechts ab.
İsmin -i halini gerektiren edatlar ile tamamlanması istenen 10 cümlenin
%44'ü doğru, %56'sı ise hatalı edatlar/ilgeçler ile tamamlanmıştır (Bkz.
Tablo5)
Tablo 5. İsmin i-halini gerektiren Edatların/İlgeçlerin Doğruluk ve
Yanlışlık Oranı Hakkında Bilgiler
Cüml
e

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

D

1

D

für

für

für

-

für

-

-

für

für

für

7

Y

-

-

-

ohne

-

um

um

-

-

-

2

D
Y

3

4

5

um
für

durch

durch

für

gege
n

für

-

-

-

-

-

ohne

Y gege
n

für

für

gege
n

gege
n

D durc
h

-

durch

durc
h

D

um

3
2

durch

-

ohne

ohne

ohne

-

ohne

-

-

-

gege
n

-

durc
h

durch

durch

-

durc
h

durc
h

Y

-

für

-

-

-

-

-

gegen

-

-

D

-

gegen

gegen

-

-

gegen

gegen

gegen

-

-
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8
4
6
8
2
5
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Y
6

ohne

D durc
h

-

-

durch

durch

Y
7

9

durc
h

-

für

für

-

ohne

durc
h

durch

durc
h

durc
h

um

für

um

für

um

durch
ohne

Y

um

D

um

Y

für

gegen

für

um

um

um

um

ohne

entlan
g
um

7
3

gege
n

2

um

für

ohne

ohne

8
4

für
um

um

für

10 D

5

um
gegen

D

Y

-

durc
h

D
Y

8

durc
h

um

6
um

8

für
entlan
g

entlan
g
für

um

entlan
g

2

entlan
g

5
für

um
D

TOPLAM
Y

5
4
4
5
6

0

Tablo 6. İsmin i-halini gerektiren Edat/İlgeç İçeren Cümlelerde Doğru
Yanlış Cevaplara İlişkin Bilgiler
Cümleler
Doğru Sayısı
Yanlış Sayısı
Boş Bırakılanlar
Cümle 1
3
7
Cümle 2
2
8
Cümle 3
4
6
Cümle 4
8
2
Cümle 5
5
5
Cümle 6
3
7
Cümle 7
2
8
Cümle 8
4
6
Cümle 9
8
2
Cümle 10
5
5
Toplam
44 (%44)
56 (%56)
0 (%0)
Üçüncü Uygulamanın Cevap Anahtarı
3-Setze die Präpositionen ein: ab, bei, mit, nach, seit, zu, von
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1-Ich bin ___bei___ meiner Schwester und fahre nach drei Tagen
____nach____ Hause.
2-____Von____ dem Autobahnkreuz Stuttgart begann ein 20 Kilometer
langer Stau.
3-Die Normalklasse beginnt ___nach___ den Sommerferien.
4-Jeder Junge muss ab nächster Woche ___mit_____ einem Mädchen sitzen.
5-Ich fahre nächste Woche nach München. Dort wohne ich ____bei___ meiner
Schwester.
6-___Seit_____ der letzten Woche lernten die Schüler für das Diktat.
7-Das sind die Eltern _____von____ meinem Schüler.
8-Ich fahre ____nach____ München _____zu___ meiner Schwester.
İsmin -e halini gerektiren edatlar/ilgeçler ile tamamlanması gereken 10
boşluk ve 6 cümleden oluşan üçüncü uygulamadan elde edilen veriler, 10
katılımcının boşlukların %42'sini doğru, %56'sını yanlış edatlar/ilgeçler ile
doldurduğunu, 2 boşluğa ise herhangi bir edat/ilgeç yazılmadığını göstermiştir
(Bkz. Tablo 7).
Tablo 7. İsmin e-halini gerektiren Edatların/İlgeçlerin Doğruluk ve
Yanlışlık Oranı Hakkında Bilgiler
Cümle

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

D

Y

Bo
ş

1

D

a

Y

Von

mit

Mit

von

1

D

Nac

nac

-

nac

h

h

Y

-

-

Zu

-

zu

0

-

zu

zu

zu

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Y

Seit

mit

Bei

bei

zu

bei

ab

nac

nac

mit

h

h

-

nac

b
2

3

D

bei

-

nac

ab

-

h

-

-

5

von

2

von

8

nac

4

h

-

h
4

ab

bei

nac

nac

h

h

0
1
0

-

4

h

Y

Ab

-

Seit

seit

von

-

-

ab

-

von

D

Mit

mit

-

-

mit

mit

mit

-

mit

-

Y

-

-

Bei

bei

-

-

-

zu

-

seit

D

-

-

Bei

-

-

bei

bei

-

-

-
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Y

0

mit

-

ab

Ab

-

-

mit

mit

zu

D

-

seit

Seit

seit

seit

seit

seit

-

-

-

Y

Bei

-

-

-

-

-

-

bei

ab

bei

D

Von

von

-

-

-

von

von

-

von

-

Y

-

-

Bei

zu

bei

-

-

mit

-

mit

D

Nac

nac

Nac

nac

nac

nac

nac

-

nac

nac

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Y

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

D

Zu

zu

zu

b

Y

6
7
8
a

mit

Mit

mit

mit

on

1

6
4
5
5
9
1
3

mit

TOPLAM

6

bei

mit

7

D
Y

4

5

2

6

2

İsmin -e halini gerektiren edatlar/ilgeçler ile tamamlanması geren ve 10
boşluk ve 6 cümleden oluşan 3. uygulamada ise doğru cevap oranı: %42, yanlış
cevap oranı %56'dır. Herhangi bir şey yazılmayan boşlukların oranı ise %2'dir.
Tablo 8. İsmin e-halini gerektiren Edat/İlgeç İçeren Cümlelerde Doğru
Yanlış Cevaplara İlişkin Bilgiler
Cümleler
Doğru Sayısı
Yanlış Sayısı
Boş Bırakılanlar
Cümle 1a
2
8
Cümle 1b
4
5
1
Cümle 2
0
10
Cümle 3
4
6
Cümle 4
6
4
Cümle 5
3
6
1
Cümle 6
6
4
Cümle 7
5
5
Cümle 8a
9
1
Cümle 8b
3
7
Toplam
42 (%42)
56 (%56)
2 (%2)
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Dördüncü Uygulamanın Cevap Anahtarı:
4- Setze die Präpositionen ein: oberhalb – unterhalb – statt – anstatt –
trotz – während –
wegen – außerhalb – innerhalb
1-Der Fußballplatz liegt __außerhalb__des Schulgeländes, der Pausenhof
liegt
innerhalb_____der Schule.
2-Die Bus-Haltestelle liegt etwas ___unterhalb____ der Straße.
3- ____Anstatt____ des Geldes nahm der Mann Lebensmittel.
4-____Wegen_____des schlechten Wetters blieb die Klasse 8 zu Hause.
5-____Während___des Skikurses gab es keinen Unfall.
6-____Statt_______ der guten Zeitung las er ein schlechtes Magazin.
7-____Oberhalb____der Überschrift des Textes steht das Datum.
8-____İnnerhalb____ des Kommentars steht der Name des Autors.
9-____Wegen______ meines kranken Bruders bleibe ich zu Hause.
Tablo 9. İsmin –in Halini Gerektiren Edat/İlgeç İçeren Cümlelerde Doğru
Yanlış Cevaplara İlişkin Bilgiler
Cümle
Doğru Sayısı
Yanlış Sayısı
Boş
Cümle 1a
0
8
2
Cümle 1b
0
8
2
Cümle 2
0
8
2
Cümle 3
2
6
2
Cümle 4
4
4
2
Cümle 5
3
5
2
Cümle 6
4
4
2
Cümle 7
0
8
2
Cümle 8
1
7
2
Cümle 9
3
5
2
Toplam
17 (%17)
63 (%63)
20 (%20)
9 cümleden ve 10 boşluktan oluşan ve ismin -in halini (Genetiv)
gerektiren edatlar ile ilgili boşluk doldurulan dördüncü uygulamada hatalı
yazılan edatların/ilgeçlerin oranı %63'dır. Doğru bulunan edatların/ilgeçlerin
oranı ise sadece %17'dir. Boşlukların oranı ise %20'dir. Tüm uygulamalardan
elde edelin veriler göz önünde bulundurulduğunda görülmüştür ki, katılımcılar
en çok hatayı ismin -in halini gerektiren edatlar/ilgeçler konusunda
yapmışlardır.
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Grafik 1. Katılımcıların Doru Veya Yanlış Yazdıkları
Edatlar/İlgeçler Veya Boş Bırakılan Cümler İle İlgili
Bilgiler

0

63
20

2

6

17

42

44

34

Boş Bırakılanlar
56

Yanlış Cevaplar

56

60

Doğru Cevaplar

İSMİN -E VE -İ
İSMİN -İ HALİNİ
HALİNİ GEREKTİREN
GEREKTİREN
EDATLAR/İLGEÇLER EDATLAR/İGEÇLER

İSMİN -E HALİNİ
GEREKTİREN
EDATLAR/İGEÇLER

İYELİK EKİ
GEREKTİREN
EDATLAR/İGEÇLER

Grafik 1'den de görüleceği gibi her dört grup altında yer alan
edatlar/ilgeçler ile ilgili cevapların yarısından fazlası yanlıştır. İsmin –i halini ve
–e halini gerektiren edatlar/ilgeçler ile ilgili doğru ve yanlış oranı nerdeyse
tamamen aynı iken, hem ismin –e halini, hem de –i halini gerektiren değişken
edatlar/ilgeçler konusunda katılımcıların biraz daha fazla hata yaptıkları
görülmüştür. Bu çalışmanın en önemli sonucu ise iyelik eki (Genetiv) gerektiren
edatlar/ilgeçler ile ilgilidir. Veriler ismin –in halini gerektiren edatlar/ilgeçler
ile ilgili boş bırakılan yerlere yazılan edatların/ilgeçlerin %63'ünün yanlış
olduğunu, doğru oranının %17 olduğunu göstermiştir. Boş bırakılan cümlelerin
oranı ise %20'dir. Bu da özellikle iyelik eki gerektiren edatların/ilgeçlerin bir
grup olarak ezberletmenin bu edatları cümle içinde doğru yer ve zamanda
kullanmak için yeterli olmadığını, mutlaka bu konuya daha fazla zaman
ayrılarak, sorunun nedeninin araştırılması ve bu edatların da daha başarılı bir
biçimde kullanılabilmesi için pekiştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini
ortaya koymuştur.
3-Katılımcılar İle Yüz Yüze Yapılan Görüşmeler Neticesinde Elde
Edilen Veriler
Bu araştırma kapsamında yapılan kitap inceleme ve değerlendirme
sonucunda incelenen kaynaklarda edatlar/ilgeçler konusuna yer verilmiş
olduğu tespit edilmesine rağmen yapılan uygulamada katılımcıların cümlelerde
boş bırakılan yerlere her zaman doğru cevabı bulup yazamadıklarının tespiti
üzerine katılımcılar ile yüz yüze bir görüşme yapılmış ve Almancadaki
edatlar/ilgeçler ile ilgili yanlışlıklara sebebiyet veren nedenlerin ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler ve daha başka
uygulamalar ile ilgili yapılan gözlemler hataların temelinde çok çeşitli
nedenlerin yattığını, öğrencilerin sadece edatlar/ilgeçler ile ilgili kuralları
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ezberlemeleri veya edatların/ilgeçlerin ismin hangi hali ile kullanılmaları
gerektiğini bilmelerinin yeterli olmadığını, hataların edatlar/ilgeçler ile ilgili
bilgiler dışında daha başka dilbilgisi konularının tam olarak bilinmemesinden
kaynaklandığını göstermiştir. Şöyle ki;
• Bir öğrencinin Almancadaki edatları/ilgeçleri doğru yerde ve doğru
zamanda kullanabilmesi veya işlevinin ve anlamının ne olduğunu bilebilmesi
için öncelikle hangi edat veya ilgecin ismin hangi hali (-e hali, -i hali, hem -e hali
hem -i hali ve -in hali gerektirenler) ile kullanılması gerektiğini bilmesi
gerekmektedir.
• Ancak bir öğrencinin Almancadaki edatların/ilgeçlerin ismin hangi
halleri ile birlikte kullanılması gerektiğini bilmesi bir cümleyi doğru kurması
için yeterli değildir. Öğrenci aynı zamanda edat veya ilgeçten sonra gelen ismin
tanımlığını da (Artikel) doğru bilmelidir.
• Bilinmesi gereken diğer bir konu ise tanımlıkların hallere göre nasıl
çekimlendiğidir.
• Bunun yanı sıra Almanca öğrenenler ismin bulunma ve yönelme
hallerinde hangi edatı/ilgeci ismin hangi haliyle kullanmaları gerektiğini de
bilmelidir.
• Almanca öğrenen ve bilen bir kimse ismin hem -i halini hem de -e halini
gerektiren değişken edatlar ile legen-liegen, stellen-stehen, hängen-hängen, tunsein, stecken-stecken gibi fiillerden hangilerini ismin hangi hali ile kullanılması
gerektiğini bilmeli ve edattan/ilgeçten sonra gelen ismin tanımlığını doğru
bilmeli ve ilgili tanımlığı ilgili hale göre doğru çekimleyebilmelidir.
• Bazı durumlarda kalıp şeklinde kullanılan yapılar vardır. Bunların
bilinmesi ve duruma ve bağlama uygun hangi edat veya ilgecin ilgili yerde
kullanılması gerektiği bilinmeli veya belli bir cümle, bağlam veya deyimde
edatların farklı anlam ve işlevleri olabileceği bilinmelidir.
• Bir cümlede edat veya ilgeç görüldüğünde bunların fiiller ile birlikte
kullanılan edatlar/ilgeçler olabileceği göz ardı edilmemelidir.
• Bir cümlede edat veya ilgeç görüldüğünde bunların sıfatlar ile birlikte
kullanılan edatlar/ilgeçler olabileceği göz ardı edilmemelidir.
• Bir cümlede edat veya ilgeç görüldüğünde bunların isimler ile birlikte
kullanılan edatlar/ilgeçler olabileceği göz ardı edilmemelidir.
• Bir cümlede edat veya ilgeç görüldüğünde bunların zarflar ile birlikte
kullanılan edatlar/ilgeçler olabileceği göz ardı edilmemelidir.
• Edatların/ilgeçlerin cümle içinde yerlerinin nerede olduğu iyi
bilinmelidir.
• Edatların soru zamirlerin bir parçası olabileceği unutulmamalıdır.
• Edatların/ilgeçlerin ilgi cümlelerinde bağlaç işlevi üstlenebileceği gözden
kaçmamalıdır.
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• Edatların/ilgeçlerin Almancada ‘Partikel’ olarak adlandırılan bir sözcük
grubu içerisinde yer alabileceği ve bu sözcüklerin bazen Türkçede bir sözcük
karşılığının dahi olmadığı dikkatten kaçmamalı, bu tür sözcüklerin çok farklı
anlamlarının ve farklı işlevlerinin olabileceği bilinmelidir.
• Deyim veya kalıplarda, ata sözlerinde edatların/ilgeçlerin farklı
anlamlarının ve işlevlerinin ve mecazi anlamlarının olabileceği unutulmamalıdır.
• Almancadaki edatlar/ilgeçler Türkçe ile karşılaştırıldığında kullanım
farklılıklarının olabileceği göz ardı edilmemelidir.
• İngilizce bilmek bazı durumlarda Almancadaki edat veya ilgeçleri
anlamada ve/veya kullanmada kolaylık sağlayabileceği gibi bazı durumlarda kafa
karışıklığına da yol açabilmektedir. Edatlar/ilgeçler Almanca ve İngilizcede aynı
yazılsa veya söylense de farklı anlama gelebilmekte, farklı işlevler
üstlenebilmektir.
• Türkçe ve Almancada haller bakımından farkı kullanımların olabileceği
unutulmamalıdır. Bir dilde edatlar ismin –e hali ile kullanılırken diğer bir dilde
ismin –i hali ile kullanılabilir.
• Almanca, Türkçe ve İngilizcede edat gerektiren fiiller, isimler ve sıfatlar
birbiriyle örtüşmeyebilir.
• Yönelme ve bulunma halinde Almanca ve İngilizcede farklı edat/ilgeç
kullanımının olabileceği unutulmamalıdır.
• Edatların/İlgeçlerin ayrılabilen fiillerin bir ön eki olabileceğine dikkat
çekilmelidir.
• Bazı durumlarda edatlar/ilgeçler ile isim türetilebileceği bilinmeli ve dili
öğrenenlere bu gösterilmelidir.
• Bazı durumlarda edatlar/ilgeçler ile sıfat türetilebileceği bilinmeli ve dili
öğrenenlere bu gösterilmelidir.
• Bazı durumlarda edatlar/ilgeçler ile fiil türetilebileceği bilinmeli ve dili
öğrenenlere bu gösterilmelidir.
• Metinlerde edatların/ilgeçlerin bir sözcük yerine kullanılmış olabileceği
bilinmeli ve dili öğrenenlere bu gösterilmelidir.
• Bir edatın/ilgecin bazı durumlarda yer, bazı durumlarda zaman, bazı
durumlarda hal veya araç ifade eden edatlar olabileceği öğretilmelidir.
• Edatların hangi sözcük öbekleri (Präpositonalobjekt) ile birlikte
kullanılabileceği gösterilmelidir.
• Yan yana gelen edatların/ilgeçlerin sıralanışı üzerinde durulmalıdır.
• Bazı cümlelerde edatların/ilgeçlerin bağlaç işlevi üstlenmiş olabileceği
bilinmelidir.
• Edatların/ilgeçlerin bir cümlede, metinde ve bağlamda yeri ve önemi
Almanca ile Türkçede eşdeğer biçimde olabileceği gibi çok farklı kullanımlar da
olabilir. Bunu gösterecek etkinlikler yapılmalıdır.
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• Diyaloglarda edatların/ilgeçlerin yeri ve önemi anlatılmalıdır.
• Edatların/ilgeçlerin doğru anlaşılması veya kullanılabilmesi için metin
türlerinin özellikleri iyi bilinmelidir.
Sonuç
Veriler, gerek hazırlık eğitimi süresince gerekse lisans eğitimi sırasında
hangi edatın/ilgecin ismin hangi haliyle birlikte kullanılacağının
ezberletilmesinin Almancadaki edatları/ilgeçleri gerektiği gibi kullanmak için
yeterli olmadığını, ana dili Türkçe olan bir kimsenin Almancadaki
edatları/ilgeçleri bir yerde okuduğunda anlam ve işlevlerini doğru anlayabilmesi
ve sözlü veya yazılı iletişimde bulunurken doğru yerde ve zamanda
kullanabilmesi için edatlar/ilgeçler konusu yanı sıra daha başka bazı dilbilgisi
konularını da iyi bilmesi gerektiğini ve bazı dilbilgisi konularının edatlar/ilgeçler
konusundan çok daha önceden önkoşul olarak öğretilmesi ve öğrenilmesi
gerektiğini ortaya koymuştur.
Grafik 1'de de görüleceği gibi bu çalışma kapsamında yapılan uygulama
sonucu elde edilen veriler her dört grup altında yer alan edatlar/ilgeçler ile ilgili
cevapların yarısından fazlası yanlış olduğunu göstermiştir. İsmin –i halini ve –e
halini gerektiren edatlar/ilgeçler ile ilgili doğru ve yanlış oranı nerdeyse
tamamen aynı iken, hem ismin –e halini, hem de –i halini gerektiren değişken
edatlar/ilgeçler konusunda katılımcıların biraz daha fazla hata yaptıkları
görülmüştür. Bu çalışmanın en önemli sonucu iyelik eki (Genetiv) gerektiren
edatlar/ilgeçler ile ilgilidir. Veriler bu grupta yer alan edatlar/ilgeçler ile ilgili
cümlelerin boşluklarına yazılan edatların/ilgeçlerin %63'ünün yanlış olduğunu,
doğru oranının %17 olduğunu ortaya koymuştur. Boş bırakılan cümlelerin oranı
%20'dir. Bu da özellikle iyelik eki gerektiren edatların/ilgeçlerin bir grup olarak
ezberletilmesinin bu edatları cümle içinde doğru yer ve zamanda kullanmak için
yeterli olmadığını, mutlaka bu konuya daha fazla zaman ayrılarak, bu konunun
öğretilmesi gerektiği ve konuyu yeterince pekiştirmek için yeterli sayıda alıştırma
ve etkinlik yapmak gerektiğini ortaya koymuştur. Bu çalışma sorunun nedeninin
araştırılması ve bu edatların daha başarılı bir biçimde kullanılabilmesi için
pekiştirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda
edatlar/ilgeçler konusunun önceden edinilmiş olan bilgiler ve dilbilgisi konuları
ile ilintili bir biçimde öğretilebilmesi için konunun daha da derinlemesine
araştırılması büyük önem arz etmektedir. Almancadaki edatlar/ilgeçler
konusunun daha etkin ve kalıcı bir biçimde öğretilebilmesi ve öğrenilebilmesi için
model oluşturacak ders örneklerinin geliştirilmesi büyük fayda sağlayacaktır.
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ÖZET: Tarih boyunca geniş bir coğrafyada yurt tutan Türk toplum ve topluluklarına
dair unsurları günümüze yansıtan halk edebiyatı metinlerinden olan türküler, ezgilerinin
yanında konuları ve anlatım zenginlikleri bakımından farklı disiplinlerin çalışma konusu
olmaktadır. Türkü sözleri üzerinden yapılan pek çok araştırmada türkünün yakıldığı
döneme ve toplum yapısına ışık tutulmaya çalışılmaktadır.
Bu çalışmada, büyük Türk dünyası içinde yer alan Batı Trakya Türklerinin halk
edebiyatı ürünlerinden olan türkü metinleri, kadına yüklenilen toplumsal cinsiyet rolleri
bakımından incelenmiştir. Batı Trakya Türklerince söylenen türkülerdeki kadın imgesi
sınıflandırılmış, buna göre Batı Trakya’daki Türk kadının yâr/sevgili, eş, anne, genç kız,
gelin rolleriyle ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Gerek kendisi gerekse toplumdaki diğer
aktörler tarafından bu rollerle şekillendirilen kadının, genellikle aşk ve sevda, ayrılık ve
ölüm, sitem ve övgü içeren anlatımlarla hikayeleştirildiği görülmüştür.
Ayrıca türkülerdeki zaman ve mekânda kadın olgusuna bakılmıştır. Elde edilen
verilerden hareketle Batı Trakya’daki Türk toplumunda kadının rolü, genel olarak Türk
dünyasındaki kadının rolü ile müştereklikleri bakımından yorumlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Batı Trakya Türkleri, türkü, kadın, halk bilimi.

The Woman Imagery in Folk Songs Sung By Western
Thrace Turks
ABSTRACT: Folk songs are among the folk literature texts reflecting the elements
of the Turkish communities who have lived in a wide geographical region throughout
history. Because of their richness in terms of narratives, folk songs have been working
subjects to different disciplines. In many researches focusing on the words of folk songs,
it is tried to shed light on the burn of the folk song and the society structure.
In this study, the texts of folk songs from the folk literature of the Western Thrace
Turks as part of the great Turkish world are examined in terms of their gender roles
imputed to woman. The image of women in the folk song sung by Western Thrace Turks
is classified and accordingly it is found that the Turkish women in Western Thrace are
brought to the forefront with their role as beloved / lover, spouse, mother, young girl and
bride. It has been shown that the woman, who is shaped by these roles by itself or by other
actors in the society, is often narrated by expressions including love, separation and death,
reproach and praise.
In addition, women phenomenon has been looked within the time and place in the
folk song. The role of women in the Turkish society in Western Thrace has been tried to
be interpreted in terms of the role of women in the Turkish world and their commonalities
from the obtained data.
Key Words: Western Thrace Turks, Folk Song, Woman, Folklore.
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GİRİŞ
Yaşadığımız coğrafyanın tarihini, dilini, kültürünü, dinini, gelenek ve
göreneklerini geçmişten günümüze aktaran ve gelecek nesillere taşıyan
türküler, yakıldıkları topluma ayna tutan sözlü halk edebiyatı ürünleridir.
Türkçe sözlükte, “hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş
manzume”132 olarak tanımlanan türkü kelimesinin çıkış kaynağıyla ilgili benzer
pek çok görüş bulunsa da Türklere has bir ezgi olduğundan hareketle, Türk’ten
doğduğu yönündeki kabulde birleşilmektedir.133 Türkünün ne olduğu sorusuna
cevap verebilmek için birçok bilim insanı ve araştırmacı tarafından yapılan
açıklamaları derleyen Yakıcı, tüm bu görüşler nihayetinde türküyü, “Duygu,
düşünce, hayal ve birey ya da toplum olarak doğumdan ölüme kadar yaşanan,
insan ve toplumda iz bırakan bütün olayları dile getiren, sevinçli ya da üzüntülü
zamanlardaki coşku ve heyecanı yansıtan, kaynakları genellikle ozan, türkü yakıcı
ve söyleyicisi kişilerden oluşan, hangi edebiyat şubesine ait ya da hangi biçim ve
türde ortaya çıkmış olursa olsun halka mal edilerek anonimleşen, şölende,
düğünde, toplantıda ve her türlü icra ortamında dillerden düşürülmeyen, icrası,
icra ortamı ve konusuna göre kendine has bir ezgiyle söylenen manzum
ürünler”134 şeklinde tanımlamaktadır.
Yakıldıkları döneme dair bireysel ve toplumsal olayları ve duyguları canlı
bir anlatımla aktaran türküler, sözlerindeki zengin içerik nedeniyle halk
biliminden sosyolojiye, tarih ve edebiyattan müzikolojiye kadar farklı
sahalardaki bilim insanlarının araştırmalarına konu olmaktadır. Özellikle Türk
Halk Bilimi açısından türküler, yansıttıkları somut unsurlarla birlikte somut
olmayan kültürel ögelerle ilgili bilgiler vermesi bakımından da öneme sahiptir.
Bu sebeple türkü sözlerinin, kişilerin duygu dünyasını ortaya koymanın yanında
toplumun karakterinin tanımlanmasına ışık tutacak en doğru kanıtları
barındırdığını söylemek mümkündür.135
Sözlerindeki zengin anlatımla farklı disiplinlerden araştırmacıların
dikkatini çeken türküleri konularına göre sınıflandırmak, kendi içindeki
geçişlerden dolayı oldukça zordur. Bu zorluk bazen bir türkünün her
dörtlüğünün farklı bir konuyu içermesinden kaynaklanabildiği gibi, genellikle

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2005, s. 2021
Ali Yakıcı, Halk Şiirinde Türkü, Akçağ Yayınları, Ankara, 2013, s. 48.
134 Ali Yakıcı, age., s. 58.
135 Serenat İstanbullu, Feyzan Göher Vural, Sayısal Veriler Işığında Türkülerde Kadın, Eğitim
Yayınevi, Konya, 2017, s.3.
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de türkünün dinamik yapısını sabit bir kümeleme içine sokmaya çalışmaktan
ortaya çıkmaktadır.136
Bununla birlikte gerek söyleyeni belli olan gerekse zamanla anonim hâl
kazanmış olan türkülerin çoğunun kimden alındığı ve kim tarafından
yakıldığıyla ilgili de kesin bilgi verilememektedir. Yine de uzmanlar, yaratım ve
icra açısından bakıldığında türkülerin genellikle kadınlar tarafından yakıldığı
yahut söylendiği kabulünde birleşmekte, derleyicilerininse yine genellikle
erkekler olduğunu belirtmektedir.137
Konuları farklılık gösterse de türkülerin değişmeyen unsurları vardır.
Bunlardan en önemlisi olan mekân, hemen her türküde karşımıza
çıkmaktadır.138 Zira türkünün oluşumunda vazgeçilmez unsur olarak mekân,
türkünün yakıldığı coğrafyanın tarihi geçmişine, fiziki, beşerî, ekonomik, sosyal
dokusuna dair bilgi vermenin yanında davranış kalıpları ve değer yargıları
hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlamakta, böylece türkünün yakıldığı
toplumun belli bir dönemine ışık tutmaktadır.
Türkülerde mekân gibi bir diğer esas unsur ise insandır. Geçmişten
günümüze sevinçleri, üzüntüleri, hasretleri, savaşları, ayrılığı ve nice olayları
söze döken insan, bu yaşanmışlıkların türküler vasıtasıyla dilden dile nesilden
nesle aktarılmasını sağlamıştır. Bu süreçte değişmez insan faktöründeki başrol
ise kadına aittir.139
Bunun yanında türkülerin aktarımında genellikle erkek ağzının hâkim
olduğu bilinmekte140, kadının ise türkü yakıcı ve türküye konu edilen kişi olmak
üzere iki şekilde yer aldığı gözlenmektedir. Kadının bu rolü özellikle aşk ve
sevda konulu lirik türkülerdeki kadın erkek ilişkilerine dair anlatımlarda
kendini göstermektedir.141
Özbek gibi bazı halk bilimcilerine göre türküleri erkek ağzı ve kadın ağzı
olarak ayırmak sağlıklı görülmemekte142, aynı türkü içinde anlatımda
kavuştaklar yolu ile erkek ağzından kadın ağzına geçişlerin olabildiğine dikkat
çekilmektedir.143

İlhan Başgöz, Türkü, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.33.
Gülay Mirzaoğlu, “Lirik Türkülerde Kadın”, Türkbilig, 2010/20, s. 128.
138 Başgöz, a.g.e., s.21-33.
139 İstanbullu, Göher, a.g.e., s.4.
140 Tuğçe Erdal, Erkek Ağızlı Türkülerde Kadın İmajı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Folklor
Edebiyat Dergisi, cilt: 17, sayı: 65, 2011, s. 37.
141 Gülay Mirzaoğlu, a.g.m., s.127.
142 Mehmet Özbek, Türkülerin Dili, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2009, s.21.
143 Başgöz, a.g.e., s.32.
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İster erkek ağzı ister kadın ağzı 144, isterse de toplum tarafından söylenmiş
olsun belli bir döneme ait sosyal yaşama dair verileri aktaran türkülerde, kadın
ve erkek imgesine yüklenen değerler üzerinden toplumsal cinsiyet rollerinin
nasıl şekillendiğine dair yansımalar görülebilmektedir.
Yine kadınla ilgili anlatımlarda kullanılan dil de sosyal hayattaki yeri ve
görevleri bakımından kadının kendine bakışına ve nasıl konumlandırdığına dair
ipuçları verdiği gibi toplum tarafından kadına bakışın ve konumlandırmanın
nasıl olduğunu da yansıtmaktadır. Toplum içinde kadına ve erkeğe karşı
kullanılan dilin farklı olduğu ön kabulünden hareketle dil kullanımının, bir
cinsin diğeri karşısında önem ve değerini belirtilmesinde, bir cinse karşı
basmakalıp düşünceler ve davranış biçimleri geliştirilmesinde son derece etkili
olduğu muhakkaktır.145
Türkülerdeki anlatımlarda, kadının sosyal yapıda kendini gördüğü yer ve
kendine biçtiği rol ile toplumdaki diğer aktörlerin sosyal yapıda kadını gördüğü
yer ve ona biçtiği rolün aynîleştiği, kadının görsel güzelliği ve maneviyatı
üzerinden aşk ve sevda konusu etrafında yâr/sevgili, eş, anne, kız, gelin gibi roller
ile karakterize edildiği gözlenmektedir.
Batı Trakya Türklerince söylenen türkülerdeki kadın için de durum
benzerdir. Araştırmamıza konu olan Batı Trakya, Yunanistan sınırları içinde
kalan ve statüsü Lozan Antlaşması ile “azınlık” olarak belirlenmiş yaklaşık 150
bin civarında Müslüman Türkün yaşadığı bölgenin adıdır.146 Çalışmamızda Batı
Trakya Türk Folkloru, Öyküsüyle Notasıyla Batı Trakya Türküleri, İşte Benim
Hayatım, Rumeli Türküleri, Nesilden Nesile Batı Trakya, Rodop Rüzgârı Gazetesi
ve dergisinin farklı sayılarından, Öğretmenin Sesi Dergisi147 internet sitesi ile
http://www.turkuler.com/,
http://www.turkuyurdu.com/,
http://www.
sanatmuziginotalari.com internet sitelerinden derlenen Batı Trakya
Türklerince söylenilen altmışı aşkın türkü incelenmiştir.
Bu türkülerde doğumundan ölüme kadar hayatının farklı evrelerinde
geçirdiği değişim ve dönüşüm üzerinden türkü mekânında işlenen kadın imgesi,
toplumsal yapıda üstlendiği / üstlendirildiği, büründüğü / büründürüldüğü
roller bakımından incelenmiştir. Buna göre Batı Trakya Türklerince söylenilen
Duygu ve düşünce kaynağı bakımından kadına ait bir atmosfer taşıyan ve kadınlar tarafından
icra edilen türkülere, kadın ağzı türkü denilmektedir. Bknz. Ayfer Yılmaz, Türk Kültüründe Kadın
ve Kadın Ağzı Türküler, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2003, s.20.
145 Nuray Alagözlü, “Dil ve Cins: Türkçe Atasözlerinde ve Deyimlerde Kadın Üzerine Eğretilemeler
ve Toplum-Bilişsel Yapı”, International Journal of Central Asian Studies, 13/2009, s.38.
146 http://www.mfa.gov.tr/bati-trakya-turk-azinligi.tr.mfa, (15.02.2018).
147 http://www.ogretmeninsesi.gr/, (15.02.2018).
144
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türkülerde anlatılan kadın tipi işlenen konuyla birlikte sınıflandırılmıştır.
Türküyü yakanın cinsiyetinin tartışma götürmeksizin belirgin olduğu
türkülerde erkek ağzı ve kadın ağzı anlatım üzerinden kadın rollerinin nasıl
şekillendirildiği irdelenmiştir. Ayrıca incelediğimiz eserlerde, türkülere adını
vermiş kadın adları da derlenmiş, zaman ve mekânda kadın olgusuna da
bakılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle Batı Trakya Türk toplumundaki
kadın imgesi, Anadolu ve Türk dünyasının diğer toplumlarındaki kadın
imgesiyle benzerlikleri bakımından değerlendirilmeye çalışılmıştır.
1. YÂR/SEVGİLİ ROLÜYLE KADIN
1.1. Yâr/Sevgili Rolüyle Kadın Ve Ayrılık
Genellikle aşk ve sevda, ayrılık, hasretlik, ölüm, özlem, kavuşma arzusu
konularının işlendiği Batı Trakya Türklerince söylenen türkülerde148 kadın,
özellikle eril ağızdan anlatımlarda kavuşulamayan, kavuşulmak istenilen
yâr/sevgili rollerinde hikâyeleştirilmektedir.
Sevdalık çekilen yâr/sevgili olarak kadın imgesinde yardan ayrı düşen
sevgilinin ızdırabı ve çaresizliği Benim Sevdam Yürektendir Aman / Buna Çare
Bulunmaz (İYB.), Kimler İçirdi Sana Yârim / Benden Ayrılık Suyu (BBK.), Bunca
sevgiden sonra / Bu ayrılık zor geldi (AP.), Yarimi buradan sürdüler / Yar beni
görmesin diye (EBE.), Beni sanmayın böyle sarı / Sevdadan oldum sarı (RR2004)
sözleriyle anlatılırken bu ayrılık acısı zaman zaman ah ve bedduaya
dönüşmüştür.
Klâsik Türk şiirinde âşığa ettiği eziyet yüzünden âşığın ilentisini almasıyla
bahsi geçen sevgili149, bu rolüyle halk edebiyatı ürünlerine de konu
edilmektedir. Folklorumuzda beddua söyleme geleneği ile ilgili çalışmasında
Kaya, bedduaların türünün insanın karakteristik yapısına, zamana, çevreye,
şarta ve olaya göre değiştiğine işaret etmektedir.150
Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerin sözlerinde de yer alan bu
ilenti bazen Kör olsun, sürünsün aman (YH.) örneğindeki gibi sevdalık çekilen
yâr/sevgili rolündeki kadının kendisine yöneltilirken, bazen de sevdalık çeken
yâr/sevgili rolündeki kadın tarafından kavuşulmak istenilen sevgiliye veya
148Levent

Doğan, Ntilek Osman, “Batı Trakya Türkülerinin Sınıflandırılması ve Kültür Unsurları”,
Balkan Eğitim Araştırmaları, Trakya Üniversitesi Yayın No: 188, Edirne, 2017, s.125.
149 Şevkiye Kazan, “Klâsik Türk Şairlerinin Dilinden Beddualar”, Turkish Studies, Volume 4/2,
Winter 2009, s.794.
150 Doğan Kaya, Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği Ve Türk Halk Şiirinde Beddualar, Atatürk
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s.23-24.
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ayrılığa neden olduğu düşünülen üçüncü şahıslara karşı dillendirilmiştir;
Benden başka yar seversen / Gözlerini kör göreyim (EAG.), Beni de yardan ayıran
/ Kan kussun avuç avuç (T.).
Diğer yandan türkülere ayrılık, yâre/sevgiliye duyulan özlem ve hasret
şeklinde de yansımıştır. Sevdalık çeken yâr/sevgili rolündeki kadının yârine
kavuşma arzusu bir türküde Yârim Gurbetten Gelse / Bir Gece Bana Yetmez
(PYG.) şeklinde ifade edilirken, bir başka örnekte erkek kahramanın sevdiği
kadına hasreti Al güllü şalvarı süpürür yerleri / Ben seni görmedim aylardan beri
(KT.) sözleriyle anlatılmıştır.
Aynı zamanda ayrılık, kavuşma olgusu ile de türkülere konu edilmiştir.
Yârine kavuşan sevgilinin mutluluğu erkek ağzı bir türküde Ben Bugün Yâri
Gördüm (Aman) / Yine Gönlüm Şenlendi (BBK.) sözleriyle dile getirilmiştir.
1.2. Yâr/Sevgili Rolüyle Kadın Ve Ölüm
Yârinden/sevdiğinden ayrılmaya sebep olarak ölüm olgusu da karşımıza
çıkmıştır. Ölüm bazen diğer insan faktörleriyle bağlantılı işlenirken bazen de
ilahi tecelli olarak dile getirilmiştir. Aşağıdaki örnekte yâri şehit düşen kadının
ayrılık acısı şu sözlerle anlatılmıştır; Saat beşte yar şehit düştü aman / Ah her
gün ağlasam yeri var (GD.).
Bir başka türküde sevdiği kaçırılan ve öldürülen yâr/sevgili rolüyle
kadının çaresizliği Mehmedimi kaybettim / Bin altın var bulana / Mehmedimi
vuranlar / Asker arkadaşları (MT.) sözleriyle dile getirilmiştir.
Başka bir örnekte ise kadın, sevdası uğruna kurban olunan yâr/sevgili
rolündedir; Nazmiye’nin aşkına / Sular bütün kan oldu (NT.).
1.3. Yâr/Sevgili Rolüyle Kadın Ve Övgü
Türkü sözlerindeki anlatımlarda yâre/sevgiliye duyulan aşk
dillendirilirken kadının övüldüğü, bunun için de güzellik unsurlarına sıklıkla
başvurulduğu dikkati çekmiştir. Söz konusu türkülerdeki sevdalık çekilen
yâr/sevgili olarak kadın imgesinde güzellik unsuru olarak belik örgülü saçlar,
kınalı eller, gözlerin rengi, kalem kaş, al yanak, gerdan, nazlı oluş, mis koku ön
plana çıkarılmıştır;
Sıyırdım Yaşmağın Baktım (Aman) / Al Yanak Kaymak Gibi (İYB.),
Gerdanına doğmuş aman / Sabah yıldızı (YH.), Olursa (Da) Yâr Olsun (Aman) /
On Parmağı Kınalı (BBK.), O nâzik ellerin fincan düşürür (YH.), Kara gözlü
yârimle aldık haberi (KT.), Benim yârim kalem kaşlı (PYK.), Hamide’nin kaşları /
Ne de güzel gözleri (HT.), Haticemin kınalı elleri / Haticemin belikleri / Kara
gözlü Haticem (Hat.), Azzem’in uzun belikleri (A.).
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Kadın ağzı türkülerde de benzer şekilde, kadın kahraman tarafından
sevdiği erkek kara gözlüm, nazlı yârim gibi kalıplaşmış betimlemelerle övülmüş,
ayrıca çakır151 göz vurgusu yapılmıştır. Yine erkeğe övgü sözü olarak civan
sıfatının kullanımı da rastlanılmıştır; Kara gözlüm nerdesin (AP.), Sabah oldu
nazlı yârim (UİUA.), Geliyor nazlı nazlı (EAG.), O beyaz kolları (YOC.), Benim de
sevdiğimin gözleri çakır (BB.), Burma bıyıklı civanları (TTa.).
Türkülerde yâr/sevgili rolüyle kadının övüldüğü anlatımlarda, kadın
kahramana özgü kıyafet ve aksesuarlara da başvurulduğu görülmektedir.
Maramamın152 ucu telli (MUT.), Sırma Yelek Dar Gelir (Oh) (PYG.) türkü
sözlerinde görüldüğü gibi benzer örnekler erkek ağzı türkülerde de mevcuttur;
Al güllü şalvarı süpürür yerleri (KT.), Mahramanın153 ucu aldır (M.), Haticemin
sırmalı saltası (Hat.), Sıyırdım yaşmağın154 baktım (aman) (İYB.), Yar çevresi
işlemeli (PYK.).
Erkek ağzı bir başka türküdeki örnekte ise kavuşulmak istenen yâr/sevgili
rolündeki kadının başörtüsündeki detay kullanılmıştır; Başındaki zarif oya /
Saramadım doya doya (PYK.).
İncelenen türkülerde çeşitli rollerle işlenen kadın imgesinin anlatımında
karşımıza çıkan diğer kıyafet isimleri ise şunlardır; ferace155 (VK.), mantu156
(NT.).
Yine türkülerde hem kadın tarafından dile getirilen övgü sözlerinde hem
de yâr/sevgili rolüyle kadının övüldüğü sözlerde zengin teşbih sanatı
kullanıldığı görülmüştür; Arslan gibi yârim var (GD.), Yaneğinde Üç Beni Var /
Sandım Sabah Yıldızı (İYB.), Şu Kızların İçinde Yârim / Sade Güzel Sen Misin
(BBK.), Dimetoka kızları / Hepsi de yavuz / Dimetoka kızları / Hepsi de seçme
(DT.).
1.4. Yâr/Sevgili Rolüyle Kadın Ve Kıskançlık
Diğer yandan kadın tarafından arzulanan yâre/sevgiliye edilen sitem ve
kıskançlık duygusunun dile getirildiği örneklere de rastlanılmıştır; Kara gözlüm

çakır: sf. Açık mavi, hareli ela (göz). TS2005, s.383.
marama < mahrama, Ar. Mendil, baş örtüsü, havlu. YTS1983, s. 153.
153 Gös. Yer
154 yaşmak (I): Anadolu’da başı ve yüzü örtmek için kullanılan örtü olarak bilinse de, aslında
eskiden Müslüman kadınların sokakta ferace ile kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, iki parçadan
oluşan ince, beyaz tülbentten bir yüz örtüsüdür. Örtülerden biri yukarıdan, biri aşağıdan gelerek
gözlerin önünde bir aralık bırakacak şekilde birleşirlerdi. Mehmet Özbek, a.g.e., s.496.
155 ferace esk. 1. Kadınların sokakta giydikleri, mantoya benzer, arkası bol, yakasız, çoğu kez
eteklere kadar uzayan üst giysisi. TS1998, s.772.
156 mantu < manto (ma’nto) Kadın paltosu. TS1998, s.1504.
151
152
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nerdesin / Söylenecek sözüm var / Nerelerde gezersin (AP.), Çapkın olma be yârim
/ Olmam sana yavuklu (EAG.).
Bir başka örnekte ise erkek ağzı anlatımla nispet yapan sevgili rolüyle
kadın işlenmiştir; Eski yârimi hiç göremem / Bu işe sabredemem / Bu nüspetliği
157 çekemem (RR2004).
1.5. Yâr/Sevgili Rolüyle Kadın Ve Aşk
Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerde işlenen kadın ve erkek
ilişkisindeki aşk ve sevgi beşeridir. Manevi ve soyut aşk değildir. Bu
türkülerdeki aşk ve arzu, yâr/sevgili rolüyle bir kadına yönelik olabildiği gibi
kadın ağzı türkülerde görüldüğü üzere yâr/sevgili rolüyle erkek sevgili için de
açıkça dile getirilmiştir; Ocak başı mermeri / Ben severim berberi / Traş eder
beyleri / Mis kokuyor elleri / Ah ah a berber oğlan / Oğlan boynuma dolan (OBK.),
Gel dola boynuma / O beyaz kolları (YOC.), Ne güzel oğlan / Yalabık çoban (ÇT.).
Türkü sözlerinde yâre/sevgiliye duyulan aşk, beğeni ve yârden ayrılık,
bazı örneklerde çeşitli motiflerle bezenerek göndermeler yapılmak suretiyle
anlatılabildiği gibi bazı örneklerde ise sade bir dille samimi ifadelerle dile
getirilmiştir; İnkâr etmem sevdim seni (PYK.), Sen çıkardın yârim beni baştan
(TTa.), O yar benim olmazsa / Ben öldüreyim kendimi (RR2004), Aşkına yana
yana / Anlatayım ben sana (ST.), Yaktın beni kül ettin / On beşime girmeden
(EAG.).
Bu arzunun ifade edilişinde cinsel çağrışım barındıran sözlerin açıkça
kullanımına rastlanılmazken, dolaylı yoldan yoruma açık ifadelere yer
verilmiştir; Tellice uçkuru çözemedim (ben) göbekten (YMÇ.), Ben Yârimi
Görünce / Sırma Yelek Dar Gelir (Oh) / Yârim Gurbetten Gelse / Bir Gece Bana
Yetmez (PYG.), Benim kalbim yanıyor / Bir gece gel bana (ST.).
1.6. Yâr/Sevgili Rolüyle Kadın Ve Sitem
Sitem edilen kadın rollerinde yâr/sevgili bazen sevdiğinden vazgeçmesi,
başka birine varması, sadakatsizliği sebebiyle bazen de küskünlüğü sebebiyle
bahis konusu edilmiştir; Selam söyleyin o yâre / İşittim yar evlenmiş / Geçinsin
güle güle (T.), Duydum yârim evlenmiş / Geçinsin güle güle (RR2004-1), İnkâr
etme Zeynebim / Taksiye biner iken gören var / Dayanılır mı Zeynebim / İnanılır
mı? (Z.), Ne dedim sana Marikam / Darıldın bana (SSP.), İlyas gibi nişanlını
bırakıp Necibe mi gidersin (TTe.), Doğru da söyle Nazmiyem / Hangimizi
seversin? (NT.).
157

nüspet < nispet: Ar. Birini üzmek için veya nispet olsun diye yapılan iş. TS2005, s.1475.
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Sevdiğini bırakıp başka biriyle evlenmek üzere olan kadının işlendiği
örneklerde, kahramanın gelin oluşunu anlatmak için kullanılan tellenmek 158
ifadesi Batı Trakya Türklerine özgü bir deyim olarak dikkati çekmiştir; Varın
sorun nazlı Eminem’e kimlere tellenir (KK.), Saliye hanım almış aynayı kendisi
tellenir (TTe.).
2. GENÇ KIZ ROLÜYLE KADIN
2.1. Genç Kız Rolüyle Kadın Ve Övgü
Türkülerde kadının genç kız rolü ile de işlendiği görülmüştür. Bu
örneklerde kız; seçmece vurgusu ile övülen, zavallı vurgusu ile acınan bir ve sade
vurgusu ile değerine dikkat çekilen, kâfirin kızı vurgusuyla öfkelenilen kişidir;
Dimetoka kızları / Hepsi de seçme (DT.), Zavallı kız verem olmuş / Yaprak
dökümünü bekler (VK.), Hacı Ali’nin bir kızı / Salmanlı’ya mostara (Z.), Şu kızların
içinde yârim / Sade Güzel Sen Misin (BBK.), Kör olsun sürünsün aman / Kâfirin
kızı (YH.).
Birbirine kavuşturulmayan iki sevgilinin hikayeleştirildiği bir anlatımda
ise kız rolünün yanında kadın, bu iki sevgilinin kavuşmasında engel olan cadı159
olarak teşbih edilmiştir; Oğlan razı kız razı / Halt etti bir koca cadı (RR2004).
2.2. Genç Kız Rolüyle Kadın Ve Ölüm
Aşağıdaki örneklerde görüldüğü üzere türkülerde kadın zaman zaman
genç kız rolündedir. Özellikle de ölüm olgusunun işlendiği türkülerde kadının bu
rolünün baskın şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır. Kadının genç kız rolüyle yer
aldığı bu türkülerin bazılarında ölüm olgusu, verem hastalığı ile işlenirken,
özellikle de genç yaşta ölümün acısı vurgulanmıştır; Zavallı kız verem olmuş /
Yaprak dökümünü bekler / Genç yaşımda verem oldum / Dermanımı bulamadım
(VK.).
Bir diğer örnekteki anlatımda genç kızın verem nedeniyle hayatını
kaybedecek olmasının yâr ve gelin olamama metaforu ile işlenmesi dikkat
tellenmek: Tel takınmak: Gelin olmak. TS2005, s. 1944.
Türk inanışında genellikle kötülük yapan, büyücü, yaşlı kadın olarak düşünülen cadı hakkında
Rumeli’deki Türkler arasında “geceleri mezarından kalkıp dolaşan, saçı, başı dağınık, tırnakları
uzamış, pis görünümlü, rastladıklarını öldüren bir kadın” şeklinde kabul olduğu belirtilmiştir.
Türk masallarında ise cadı motifi; “büyü yapan, küp üstünde uçan, bin yıllık yolu bir anda alan,
sihirli bir hırkası olan, çirkin yaşlı kadın” olarak işlenmiştir. Geniş bilgi için bknz, Ayşe Duvarcı,
“Türklerde Tabiatüstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar”, Bilig, S. 32,
Kış 2005, s. 130., Anadolu’nun farklı yerlerinde de “cadı” ifadesi kadın imgesiyle karşılık
bulmaktadır. Yaşar Kalafat, Kuzey Azerbaycan-Doğu Anadolu Ve Kuzey Irak’da Eski Türk Dinî İzleri,
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s.45., Batı Trakya Türklerinde cadı ve cadıcılık
okültü için baknz. Büyük Larousse, “Cadıcı’’, Cilt 4, Gelişim Yayınları, İstanbul 1986, s. 2113-2114.
158
159
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çekicidir; Verem oldum yar kıymeti görmedim / Verem oldum yar sevgisi
bilmedim / Verem oldum yar koynunda yatmadım / Gelin olup al koçlara
pinmedim / Alnıma yazılmış ne de çirkin tecelli / İstemezdim küçük yaşta eceli
(MÇAG.).
Yine küçük yaşta hayatını kaybeden genç kızın hikayeleştirildiği bir başka
türküde genç kız ile gelin olma hasletine gönderme yapılmıştır; Yeni Camii
avlusunda namazımı kılsınlar / Gelinlik elbiselerimi başucuma koysunlar / Gelen
geçen bir genç ölmüş eyvah yazık desinler / Gelen geçen bir kız ölmüş eyvah yazık
desinler / Aklım büyük kendim küçük ben neler söyleyeyim (YC.).
Yukarıdaki örneklerde dikkat çekildiği gibi genç ölüm olgusu bir hastalıkla
bağlantılı işlenebildiği gibi kadının bir başkası tarafından öldürülmesi üzerine
hikayeleştirildiği de görülmüştür; Ölüm bana zor geliyor / On yedi yaşımda (ET.).
2.3. Genç Kız Rolüyle Kadın Ve Kocaya Kaçma
Sevdiğini alamayan erkek ya da sevdiğine varamayan kadının sevdiğiyle
birlikte kaçması, türkülere sıkça konu olan bir başka olgudur. Aşağıdaki erkek
ağzı türküde sevdiğine kavuşamama neticesinde kahramanın Sil gözünün yaşını
Haticem / Ayrılan kavuşmaz mı, Ağlama iki gözüm / Ben de seni almazsam
Haticem / Kör olsun iki gözüm sözleriyle hem üzüntüsü hem de sevdiğine teskini
gözlenirken, devamında birlikte kaçma arzusunu da dillendirdiği
görülmektedir; Gel gidelim dağlara / Dağlar yolumuz olsun / Gürgen meşe
yaprakları Haticem / Yorgan döşemiz olsun (KKTM.).
Aynı şekilde kocaya kaçma, genç kız rolüyle kadın ağzı bir türküde ise
daha açık şekilde dile getirilmiştir; Mintanının rengine / Varacağım dengime /
Alacaksan al beni / Kaçacağım dengime (MG.).
Sevenlerin kavuşmasına engel olarak görülen ve türkülerde sıklıkla
işlenen diğer konulardan dengine varamama, eşini arama olgusuna, Cicim bana
yar bulunmaz mı (T2.) örneğinde olduğu gibi Batı Trakya Türklerince söylenen
türkülerde de rastlanılmıştır. Erkek ağzı türkü örneklerinde Kendime münasip
yâr bulamadım (YH.), Var ara eşini eşini vay vay (PYK.) sözleriyle dengine
varamama, eşini arama olgusuna gönderme yapılırken kadın ağzı bir türküde
ise bu durum Tarlası ayrıklıya / Ben gitmem çarıklıya / Allah nasip eylesin /
Boynu kravatlıya (AP.), Ben bir esnaf kızıyım / Çobanlara yaramam (T1.)
sözleriyle açıkça ifade dilmiştir.
2.4. Genç Kız Rolüyle Kadın Ve Başlık Parası
Bunun yanında başlık parası olgusu, kadın erkek ilişkilerinin işlendiği
halk edebiyatının diğer sözlü ürünlerinde karşımıza çıktığı gibi türkülerde de
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bahis konusu edilmiştir. Aşağıdaki türkü sözlerinden de anlaşılacağı gibi gerek
erkek ağzı gerekse kadın ağzı türkülerdeki anlatımlarda başlık parası hem genç
kız rolüyle kadın hem de erkek için sevdiğine kavuşmada aşılması gereken bir
engel olarak dillendirilmektedir; Saysana liraların beşini beşini vay vay (PYK.),
Zeynep istiyor Memiş’ten beş bin lira başlık (MZ.).
3. GELİN ROLÜYLE KADIN
3.1. Gelin Rolüyle Kadın Ve Kına
Türkülerde kına, kadının baba evinden koca evine gidiş töreninde ‘yersizyurtsuzlaşmanın’, yeniden bir ‘yer-yurt içine girme’ geçişinin mührü olarak
sembolize edilmekte, kına ve kadın ilişkisinde kadına ‘adanmışlık’ ve ‘kurban
olma’ değer yargısı yüklenmektedir.160 Anadolu Türk halk kültüründe yaygın bir
uygulama olarak sürdürülen kına yakmanın, kültüre bağlı olarak zaman zaman
erkeğin saçına, sakalına ve ayaklarına uygulandığı da görülmektedir.161
Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerde de kına, yaygın olarak
düğün ve gelin hazırlığı anlatımlarında genç kız rolüyle kadın odaklı karşımıza
çıkmıştır. Bununla birlikte Batı Trakya ve Bulgaristan Türklerinde kınanın,
kadının ellerine ve saçlarına sürülen geleneksel bir süs unsuru olduğu
bilinmektedir.162
Düğün Türküleri adı altında kaydedilen Batı Trakya türküleri, gelin
kınalama163 adetleri başta olmak üzere Türk evlenme geleneğindeki düğün
adetlerine dair bilgiler vermesi bakımından ayrıca önemlidir. Örneğin, Al
duvağım kendim attım (UİUA.), Gelinin duvağını yiğitler açtı (RR2004-1) türkü
sözünde duvak ve al duvak adeti164, bir başka türküdeki Hurun gelinin kınasını /
Ağlasın garip anası / Lira taksın kaynanası (RR2004-1) sözleriyle de gelin kınası
adeti anlatılmıştır.

Mehtap Demir, “Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Kınalı Kadın ve Müziği”, EKEV Akademi Dergisi,
Yıl:21, Sayı:71, Yaz 2017, s.203,204.
161 Mehtap Demir, a.g.m., s.200.
162 Levent Doğan, Ntilek Osman, Gonca Gülvodina, “Common Elements In Folk Songs Of Western
Thrace Turks And The Turks Of Bulgaria”, 12th International Balkan Education And Science
Congress, 2017, p.265.
163 Geline kına yakma adeti hakkında geniş bilgi için bknz. Gülçin Tanrıbuyurdu, “Klâsik Türk
Şiirinde Bir Sembol Dili Olarak ‘Kına’”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5,
Sayı:1, 2016, s.109,110.
164 Al duvak adeti hakkında geniş bilgi için bknz. Adem Aydemir, “Türk Dünyasında Bazı Düğün
Terimleri ve ‘Al Duvak’ Geleneği Üzerine”, Turkish Studies, Volume 8/9, Ankara, Summer 2013,
s.636.
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4. ANNE ROLÜYLE KADIN
Hem erkek ağzı hem de kadın ağzı türkülerde anne rolüyle kadın,
genellikle içinde bulunulan zor zamanlarda varlığı özlenilen, ihtiyaç duyulan,
yokluğu nedeniyle sitem edilen, yakarılan, dertleşilen ve desteği aranılan, imdat
beklenilen, medet umulan kişi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu duyguların dile
getirilişinde anne; sözcüğün annecim, anneciğim gibi formlarında yakarış
şeklinde kullanılırken bir türküde ise validem olarak ifade edilmiştir; Yuvacımda
annecim yalnızca yattım / Yazık dilmi annecim yandım da yandım / Bu hasiretlik
anam ölümden beter (KaT.), Anne anne kalksana / Lâmbaları yaksana /
Şuayyib’imi vurmuşlar / Çaresine baksana (ŞT.), Karanlık yerlerde anneciğim ben
nasıl yatayım (YC.), Gelme annem gelme kum içindeyim / Sen beni bilemezsin kan
içindeyim (PPT.), Çınarın dallarında validem kandiller yanar / İnsan da sevdiğine
böyle mi yanar (BB.), Kurtulamadım anneciğim çetelerin elinden (Boz.), Hekim
gelmiş ilacı yoktur / Anne de bunun çaresi yoktur (ŞA.).
Bunun yanında gelin olan kızın üzgün annesi rolüyle de işlenmiştir; Hurun
gelinin kınası / Ağlasın garip anası (RR2004-1).
Türk evlenme adetlerinin değişmez unsurlarından olan kız isteme
olgusunun işlendiği Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerde kadın,
kavuşulmak istenen yârin annesi olarak henüz kayınvalideye dönüşmemiş anne
rolü ile de ön plana çıkmıştır; Annesinden istemeli (PYK.).
4.1. Anne Rolüyle Kadın Ve Çocuk
Türkülerde kadının anne rolüne, Gelin oturur döşekte / Yavrusu ağlar
beşikte (M.), Fethiye’nin yavrusunu eller mi aldı (PPT.) örneklerinde olduğu gibi
çocuk üzerinden gönderme yapıldığı görülmüştür. Benzer bir başka örneğe
çocuğunu derin sulara kaptıran annenin acısını anlatan Yavrumu yedin pınar
(RR2000) türkü sözünde rastlanılmıştır.
4.2. Anne Rolüyle Kadın Ve Sitem
Türkülerde yâr/sevgili yanında anne ve babaya karşı da sitem içeren
sözler dile getirildiği gözlenmektedir. Aşağıdaki örnekte anne rolüyle kadın,
muhtemelen askerî bir sebeple Miri adlı yerde bulunan oğlunun
memnuniyetsizliğini dile getirirken ki yakınmalarına maruz kalmıştır; Miri’nin
köprüsü dardır geçilmez / Soğuktur suları bir tas içilmez / Aman be annem babam
dayanamayacağım / Ben bu Miri’nin balkanında duramayacağım (MEv.).
Bir başka türküde ise kadın, hem anne ve babasına sitem eden genç kız
hem de sitem edilen anne rolleriyle karşımıza çıkmıştır; Gabrova’dan dünür
geldi / Babamın yüzü güldü / Ben hiç istemezkeydin / Annemlen babam verdi (A.)
.
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5. EŞ ROLÜYLE KADIN
5.1. Eş Rolüyle Kadın Ve Sitem
Türkülerde kadın, aşağıdaki örnekte olduğu gibi sitem eden eş rolüyle de
karşımıza çıkmıştır; Ben senden ummazdım bunları / Beyim aman aman (YOC.).
Bir başka türkü sözünde ise dul adam ile evlenen eş rolüyle kadının
durumu, Batı Trakya Türk toplumunda nadir rastlanılan bu eş seçiminden dolayı
toplumsal ağız tarafından sitemkâr şekilde anlatılmıştır; Nasıl da gittin mari de
Azzem / Beş çocuk üstüne gittin de (A.).
5.2. Eş Rolüyle Kadın Ve Ölüm
Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerdeki kadın imgesinde, ölüm
acısı yaşayan eş rolüne de rastlanılmıştır. İlk iki örnekte olay, kadın kahramanın
kendisi tarafından anlatılırken, son örnekte kadın kahramanın yaşadıkları başka
bir anlatıcı tarafından aktarılmıştır; Alim dünyasından göçtü / Uyur isen uyan Alim
/ Benim yârim kara yerde (UİUA.), Ağla hey gözlerim kan ağla ayrılık günü / Söyle
hey dillerim sen söyle muhabbetin sonu (BB.), Halil Ağa Simen yolunda bayıldı kaldı
/ Halil Ağa vuruldu gitti can evinden / Refiye hanım portalara165 dayandı kaldı
(HAP.).
Bir başka türküde ise, kadın kahramanın ağzından eşi tarafından hayatına
son verilişi hikayeleştirilmiştir; Teyzemden gelir iken can telef ettim / Uyu Halil
uyu ağacın altında / Fethiye’yi de vurdun dutun altında (PPT.).
6. DİĞER ROLLERDE KADIN
Batı Trakya Türklerince söylenen türkülerde kadının, yâr/sevgili, gelin,
anne, eş rollerinin dışında aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi görümce, elti,
teyze, baldız ve yenge rolleriyle de anlatımına rastlanılmıştır; Bahçelerde börülce
oynar gelin görümce / Bahçelerde erelti oynarlar iki elti (BBö.), Yengeler kapıya
üştü (UİUA.), Teyzemden gelir iken can telef ettim (PPT.), Baldızamı öldürdüm
(ET.).
Türkülerde işlenen kadın imgesinde annenin kayınvalide rolüne dönüşümü
ise, Kör olası kediler / Kaynanamı yediler (T1.) türkü sözünde kinayeli bir şekilde
işlenirken, bir başka örnekte Lira taksın kaynanası (RR2004-1) şeklinde
karşımıza çıkmıştır.
7. ASKERLİK VE KADIN
Kadının ayrılık acısı çeken yâr/sevgili rolüyle anlatıldığı türkülerde,
askerlik olgusunun vurgulandığı örneklere rastlanılmıştır. Kadın ağzı
165

porta: kapı. YTS1994, s.611.
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türkülerde bu olgu, Yârim asker olursa / Bedelini vereceğim (PYG.), Sen askere
gidersen / Helallaşalım gayrı (OŞKŞ.), Ben bu ayrılığa dayanamadım / Kur’a
çıkmış inanamadım (RR2004-1) sözleriyle işlenirken, erkek ağzı bir türküde
Yemen’e askere giden gencin veda ettiği anne rolüyle kadın imgesi yer almıştır;
Kurlar Kışlaları annem taş değil tahta / Redif askerleri annem kalkıyor bu hafta /
Sesle annem sesle annem Yemen’i sesle / Yemen’den yolladığım üzümle Emine’mi
besle (KK.).
Asker türkülerinin en eski örneklerine serhat türküleri olarak Kuzey
Afrika, Balkanlar ve Kars gibi sınır boylarında rastlanılmıştır.166 Büyük bir
coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti zamanında Anadolu’dan pek çok uzak
memlekete asker gönderilmiştir. Türk insanının askerlik hayatında önemli bir
yere sahip olan bu yerlerden daha çok Budin, Cezayir, Çanakkale ve Yemen
üzerine türküler yakılmıştır.167 Anadolu’nun pek çok yöresindeki türkülerde
Yemen’e giden askerlerin ve arkalarında bıraktıkları kadınların durumu
yâr/sevgili, eş, anne, kardeş, çocuk gibi rollerle ayrılık temi etrafında hikâye
edilmiştir. 168
Batı Trakya Türklerince söylenen gurbet ve ayrılık temli türkülerde de
savaş ve askerlik gibi olgular işlenmiş, Kurlar Kışlaları adlı türküde ise Yemen
örneğine rastlanılmıştır.
8. TÜRKÜLERE AD OLAN KADIN ADLARI
Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerin içinde adı kadın ismi
taşıyan türküler ayrıca incelenerek, bu türkülerde kadın imgesinin nasıl
işlendiğine bakılmıştır.
Haticem türküsünde kadın, çaresizlik içinde sevdiğine yalvaran bir rolde
karşımıza çıkarken, feveran edişinde sevdiğiyle gönül bağını dile getirmek için
başvurduğu tuz ekmek hakkı 169 deyimi dikkati çekmiştir; Aman Murat Deli
Murat / Gel kıyma bana / Çok tuz ekmek yedik be Murat / Helâl eylemem sana
(Hat.).
Söz konusu türkülerin içinde sözlü halk edebiyatı ürünlerinde ayrı bir yeri
olan hiciv üslubunun da bir örneğine rastlanılmıştır. Zeynebim türküsünde
türküde adı geçen köyün ileri gelenlerinden Hacı Ali’nin kızının yaptıkları
Başgöz, a.g.e., s.53.
Yakıcı, a.g.e., s.257.
168 İstanbullu, Göher, a.g.e., s.32.
169 ‘Tuz ekmek hakkı’ deyimi hakkında daha geniş bilgi için bknz. Şükrü Elçin, “Tuz - Ekmek Hakkı
Deyimi Üzerine”, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları:19, Seri:I, Sayı: A2, Ankara, 1966,
s.164-171.
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nedeniyle hicv edildiği görülmüştür; Hacı Ali’nin bir kızı / Salmanlı’ya mostara
(Z.).
Yine benzer bir hicv örneği olarak Nazmiye Türküsü’nde kadın kahraman,
dönemin toplumsal yapısında kadının dış giyimi göz önünde
bulundurulduğunda uygunsuz tavrı ile ele alınmıştır; Selanik’in içinde /
Mantusuz da gezersin (NT.).
Bir başka türküde ise açık bir dille kadın kahraman yerilmiştir; Ülbe’nin
evleri sazdan samandan / İçinde durulmaz tozdan dumandan (ÜE.).
Memişle Zeynep adlı türküde, Memiş ile Zeynep arasındaki ilişki anlatıcı
tarafından biraz da alaycı bir dille kadın kahraman üzerinden hikayeleştirilerek
şu sözlerle dile getirilmiştir; Memiş efendi geliyor Zeynep / Çıksana karşı / Memiş
efendiyi görünce / Zengin mi sandın / Zeynep istiyor Memiş’ten beş bin lira başlık
(MZ.).
Enbiye Türküsü’nde kadın kahramanın hayatına son verilişi hem maktul
olan kadın hem de olayı gerçekleştiren tarafından anlatılmıştır. Kadının
savunmasızlığı Diren elimde anneciğim / Saplayamadım sözleriyle dile
getirilirken, kadının hayatına son veren kişinin durumu kendi ağzında şöyle
ifade edilmiştir; Ötme horoz ötme / Sabah olmasın / Baldızamı öldürdüm / Anam
duymasın (ET.).
Kadın ismi taşıyan türkülerden bir diğeri de Hamide Türküsü’dür. Kadının,
sadakatsiz kadın rolüyle işlendiği türkü Nikâhlıma gitmedim / Dayıcığım alsın
diye sözleriyle, özellikle de akraba olan bireyler arası gönül münasebetini dile
getirmesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Zira Batı Trakya Türk
toplumunda akraba evliliği mefhumuna rastlanılmazken, aile birliği kuracak
bireyler arasında 7. kuşağa kadar soy bağının aranması geleneğine sıkı sıkıya
bağlı kalındığı bilinmektedir.
Yine Batı Trakya Türk toplumunda evlilik geleneğinde nadir görülen dul
adam ile evlenme olgusu, Azzem adlı türküde kadın kahramanın toplumsal
ağızdan sorgulanması şeklinde işlenmiştir; Nasıl da gittin mari de Azzem (A.).
Aynı türküde kadın kahramanın gönülsüzlüğü kendi ağzından Ben hiç
istemezkeydin / Anemlen babam verdi (A.) sözleriyle dile getirilirken teselliyi de
yer verildiği görülmüştür; Olur ise dul adam olsun / O da Allah’ın emri (A.).
9. ZAMAN VE MEKÂNDA KADIN İMGESİ
Kadın anlatıcı tarafından dillendirilen bir türküde arzuladığı yâri/sevgiliyi
hayal eden kadının durumu içinde bulunduğu mekân ve zaman bakımından şu
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şekilde betimlenmiştir; Ocak başında kaldım / İnce fikire daldım / Her kapı
kakılışta / Berber geliyor sandım (OBK.).
Bir başka türküde ise sevdiği vurulan kadının kendi ağzından yaşanan
olay anlatılırken mekân olarak hastanede ön plana çıkarılmıştır; Hastanenin
kapısı / Demiryoluna bakar (ŞT.).
Aşağıdaki örnekte verem hastası genç kızın duygularının dile getirildiği
anlatımda zaman olarak bahar mevsimine gönderme yapılmıştır; Meyvalar çiçek
açtı görmedim (MÇAG.). Diğer bir örnekte ise kar metaforu ile veremden ölüm
olgusunun soğukluğuna gönderme yapılmıştır; Pencereden kar geliyor / Verem
bana zor geliyor (VK.).
Bir başka türküdeki hikâyede mekâna dair bilgiye Evimizin önü iğde
sözleriyle ulaşılmakta, aynı türküde olayın yaşandığı zaman ise kadın
kahramanın ağzından şu şekilde betimlenmektedir; Tan yerine nişan düştü /
Yengeler kapıya üştü / Alim dünyasından göçtü / Uyur isen uyan Alim / Sabah
oldu nazlı yârim (UİUA.).
Türkülerde bazen Çay başında gördüm seni (PYK.), Bahçelerde börülce
oynar gelin görümce / Bahçelerde erelti oynarlar iki elti (BBö.), Zeynep’in penceresi
çayıra karşı (MZ.) örneklerindeki gibi dış mekân tasvir edilirken bazen de
yerleşim yeri adlarının belirtildiği görülmüştür; İsice yolunda giderken Zeynep
silah patladı (MZ.), Selanik’te inersin (NT.), Yardımlı170 hanımları (HT.),
Gabrova’dan dünür geldi (A.).
Mekân, türküdeki kadın kahramanın evi olarak da karşımıza çıkmıştır;
Refiye hanım portalara dayandı kaldı (HAP.), Ülbe’nin evleri sazdan samandan
(ÜE.), Yüksek hanaylarda kahve pişirir (YH.), Penceresi yola karşı (PYK.).
Bir türküde ise kadın kahramanın ağzından, Yeni Cami avlusunda namazımı
kılsınlar / Mezarımı mezarımı yol üstüne kazsınlar (YC.) sözleriyle mekân
göndermeleri yapılmıştır.
SONUÇ
Sözlerinde barındırdıkları unsurlarla yakıldıkları toplumun gelenek
görenek, örf ve adetlerinin yansıtıcısı olan türküler, aynı zamandan bir değerler
taşıyıcısı olarak, kültürel sürdürümün nesiller boyu devamında başat rol
oynamaktadır. Bu bakımdan türkü sözleri üzerinden yapılacak incelemeler, farklı
coğrafyalarda yurt tutmuş Türk toplum ve topluluklarında, zaman ve sınır
tanımaksızın canlılığını koruyan Türk kültürüne ve toplum yapısına dair ortak
unsurların görülmesini mümkün kılmaktadır.
170

Yardımlı: Rodop İli sınırları içinde Yassıköy Belediyesi’ne bağlı bir köy.
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Araştırmamızda, Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerin sözlerini
tarayarak kadın imgesi odaklı yaptığımız sınıflandırmalardan elde ettiğimiz
veriler, Türk evlenme geleneğindeki düğün merasiminde simgesel motiflerden
olan al duvak ve gelin kınalama adetlerinin Batı Trakya Türk toplumunda da
uygulana gelir olduğunu göstermiştir.
Özellikle kına adeti örneği Batı Trakya Türklerinin kültürel süreklilik
bağlamında, tıpkı Bulgaristan Türkleri, Gagavuz Türkleri, Karay Türkleri,
Azerbaycan Türkleri, Karaim Türkleri, Kuzey Irak Türkmen ve Kırmançları ile
olduğu gibi Anadolu Türkleriyle171 de tam bir örtüşme gösterdiğini ortaya
koymaktadır.
Geniş bir coğrafyaya yayılmış büyük Türk dünyasında kültürel
sürdürümün sınır tanımadığına güzel bir örnek de ad koyma geleneğidir. Aradaki
büyük yer ve zaman farkına rağmen anavatan Türkiye ile Dış Türkler arasında ad
ve ad verme olgusunda büyük benzerlik olduğu yönündeki yargıyı172, Batı Trakya
Türklerince söylenen türkülerde geçen kadın isimlerinin formu da
güçlendirmektedir. Türkülerde yer alan kadın isimlerinin geleneksel formda
olması, Batı Trakya’daki Türk toplumu içinde ad verme geleneğinde tercih edilen
adların bir gelenek taşıyıcısı görevini koruduğunu göstermektedir.173
Türkü sözlerinde yapılan incelemede yakıldığı dönem koşullarında
toplumun ekonomik ve kültürel durumuna, örf ve adetlerine ışık tutacak ipuçları
taşıması bakımından anlatımlarda bahsi geçen kadın kıyafet isimlerine de
bakılmıştır. İncelememizde Batı Trakya Türk kadınının dış kıyafetinde Türk İslam
geleneğinin bir yansıması olarak örtünme amacıyla ferace ve manto giydiği,
yaşmak taktığı tespit edilmiştir. Bunun yanında anlatımlarda geçen camii, namaz,
mezar, hoca gibi sözcüklerden de Batı Trakya Türk toplumunun İslam dinine
mensubiyeti hakkında da bilgi edinilebilmiştir.
Anadolu Türk halk edebiyatı ürünlerinde olduğu gibi Batı Trakya ve
Bulgaristan Türklerinin halk edebiyatı ürünlerinde de genç yaş olgusu benzer
şekilde karşımıza çıkmaktadır.174 Batı Trakya Türklerince söylenilen türkülerde
gerek beğeni ve aşk duygularının dile getirildiği yâr/sevgili rolüyle gerekse
dermansız bir hastalığa yenik düşen kız rolünde kadın hep genç yaşlardadır.

Yaşar Kalafat, a.g.e., s.126.
Orhan Acıpayamlı, “Ad Koyma Folklorunun İncelenmesi”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü
Kongresi Bildirileri, Cilt:4, Ofset Repromat Matbaası, Ankara, 1992, s.13.
173 Levent Doğan, Dilek Adalı Osman, “Yunanistan’ın Batı Trakya Bölgesi’ndeki Kozlukebir ve
Köylerinde Kişi İsimleri”, UTEK’13 Uluslararası Türk Dili Ve Edebiyatı Kongresi, 17-19 Mayıs
2013, Bosna Hersek, s.530.
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Batı Trakya Türklerinin halk edebiyatı ürünlerinden olan türkülerin
sözlerinde yaptığımız incelemeyle elde ettiğimiz bu örnekler, Türk kültüründe
kadın merkezli temel unsurların farklı Türk toplum ve topluluklarıyla
müştereklik göstererek Batı Trakya Türk toplumunda da canlı olarak yaşatıldığını
göstermiştir.
Türkü İsimlerinin Kısaltmaları:
A.
Azzem (Gabrova Türküsü)
AP.
Açın Perdeyi
BBK.
Bahçelerde Bal Kabak
BBö.
Bahçelerde Börülce
BB.
Beyler Bahçesi
Boz.
Bozoğlan
ÇT.
Çoban Türküsü
DT.
Dimetoka Türküsü
EBE.
Elmaya Bak Elmaya
ET.
Enbiye Türküsü
EAG.
Entarini Al Göreyim
GD.
Gülün Dalı
HAP.
Halil Ağa’nın Portaları
HT.
Hamide Türküsü
Hat.
Haticem
İYB.
İndim Yarin Bahçesine
KaT.
Karaoğlan Türküsü
KT .
Karşıyaka Türküsü
KKTM.
Kaynar Kazan Taşmaz mı
KK.
Kurlar Kışlaları
M.
Mahrama
MUT.
Maramamın Ucu Telli
MÇAG.
Meyvalar Çiçek Açtı Görmedim
MG.
Mintanini Göreyim
MEv.
Miri'nin Evleri
MT.
Mehmedim Türküsü
MZ.
Memişle Zeynep
NT.
Nazmiye Türküsü
OBK.
Ocak Başında Kaldım
OŞKŞ.
Oğlan Şişman Kız Şişman
PYG.
Pencereden Yel Gelir
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PYK.
PPT.
SSP.
ST.
ŞA.
ŞT.
TTa.
T.
TTe.
T1.
T2.
UİUA.
ÜE.
VK.
YC.
YMÇ.
YOC.
YH.
Z.

Penceresi Yola Karşı
Poş Poş Türküsü
Sıra Sıra Paytonlar
Sıra Türküsü
Şerif Ağa
Şuayyib Türküsü
Tabana’nın Taşları
Teyyare
Tumba Tepesi
Türkü 1
Türkü 2
Uyur İsen Uyan Alim
Ülbe’nin Evleri
Veremli Kız
Yeni Camii
Yeni Mahalle Çeşmeleri
Yeni Odanın Camları
Yüksek Hanaylar
Zeynebim
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Memet Baydur Tiyatrosunda Komik Unsurlar
Doç. Dr. Şengül KOCAMAN
Dicle Üniversitesi
ÖZET: Türkiye’de 1960’lı yıllarda yerli oyun yazarlarımızın dramatik tiyatro
anlayışının dar sınırlarını aşan yeni arayışlara girdiklerini görüyoruz. Bu yıllar toplumsal,
siyasal sorunların sahneye yansıdığı ve sorunlarla tiyatro aracılığıyla hesaplaşan bir
anlayışın doğduğu yıllardır. Haldun Taner, Melih Cevdet Anday, Aziz Nesin, Necati Cumalı
ve Memet Baydur gibi yazarlar toplumsal sorunların anlatımında gerçekçi tiyatro
kalıplarını zorlayarak yeni biçim denemelerine giren önemli yazarlarımızdın birkaçıdır.
Özellikle Memet Baydur uyumsuz tiyatrodan etkilenerek, yaşadığı toplumun yerel
motiflerinden yola çıkarak onları çağdaş bir anlayışla yoğuran ve bunu yaparken de hüznü
gülmeceyle buluşturan ender yazarlarımızdandır. Oyunlarının merkezine yalnızlık,
yabancılaşma, kimlik sorunu gibi trajik konuları yerleştirişe de, komik kendisini gerek dil
kullanımında gerek sahnede kullanılan nesnelerde ve gerekse oyun kişilerinin
karakterlerinde hissettirir. Her kahkahada hüzün, hüzünlenilen her durumda bir
gülümseme vardır. Kısacası komik ile trajiğin içiçeliği ustaca sunulur ve Ayşegül Yüksel’in
ifadesiyle Baydur oyunlarını izlerken oyunun oyun tadına varılır.
Anahtar Kelimeler: Baydur, Komik, Trajik, Uyumsuz, Oyun.

The Comic Elements in Theater of Memet Baydur
ABSTRACT: We observe that our native playwrights in the 1960s in Turkey are in
search of new understandig of dramatic theater beyond its narrow limits. These years are
related to the period when social and political problems are reflected on the stage and an
understanding that problems are tackled by the theater was born. Playwrights like Haldun
Taner, Melih Cevdet Anday, Aziz Nesin, Necati Cumali and Memet Baydur are some of our
important playwrights who attempt new forms by forcing realistic theatrical patterns in
the expression of social problems. Influenced by theater of the absurd, particularly Memet
Baydur is a rare playwright who inspires from local motives of the society that he lives in,
and handles these motives with a contemporary understanding and by doing so, brings
sadness and humor together. Althoug he places tragic topics such as loneliness, alienation
and death at the center of his plays, the comic makes feel itself in use of language, on the
stage objects, and on personages’ characters. There is a subtle sadness in every laughter
and a smile in every sad situation. In short, the telescoping of comic and tragic is presented
professionally. You can enjoy the theater play while watching Baydur plays as stated by
Ayşegül Yüksel.
Key Words : Baydur, Comic, Tragic, Absurd, Theater Play.

Şengül KOCAMAN

Giriş
Tiyatro dünyasına girdiği andan itibaren 26 oyun yazmış olan Memet
Baydur, oyunlarından Türkiye’yi anlatan bir duvar resmi, Türkiye mozaiği
olarak söz eder ve ülke sorunlarını oyunlarının odak noktasına yerleştirir. Zira
yetmişli ve seksenli yıllar Türkiye için büyük değişimlerin, çalkantıların
yaşandığı yıllardır. 1951 doğumlu olan yazar, ölümüne dek (2001) yaşamının
her evresinde bir askeri darbeye şahitlik eder. 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart
1971 darbesi ve 12 Eylül 1980 darbesi. Baydur’un yazarlık dönemine rastlayan
1980 darbesinSlan 1982 Anayasası toplumun her kesiminde radikal değişikleri
de beraberinde getirir. Olumsuz olarak nitelendirilebilecek bu değişimler
ekonomiden eğitime, sanattan politikaya toplumun her alanında yasaklarla,
askeri müdahalelerle yaşanır. Kısacası bu dönem “örgütlü devlet baskısının
Türkiye’de son derece etkili olduğu, bireyin topluma, toplumun bireye
yabancılaştığı, suskun, bungun bir dönemdir.”175 Böylesi bir dönemde yazan
Baydur tiyatrosunun ana kaynağı yazarın bizzat yaşadığı bu somut gerçeklerdir.
O, “Türkiye’nin yirminci yüzyılının son çeyreğine birinci elden tanıklık eden”176
bir yazar olarak, yaşadığı ülke sorunlarını dramatik tiyatro anlayışının
sınırlarını aşarak sahneye taşır. Bize, ülkemize özgü sorunlar çağdaş batı tiyatro
teknikleriyle sunulur. Bu nedenledir ki, Sevda Şener 1983 yılında sahnelenen
Limon oyunundan sonra “karışımızda o güne dek alışkın olmadığımız biçemde
yazan bir Türk yazarı vardı. Çağdaş Batı oyunlarının tadını veriyor, fakat ne
konusu, ne oyun kişileri ile yabancı havası taşımıyordu”177 diyerek Baydur
tiyatrosunun özgünlüğüne değinir. Baydur içinde bulunduğu toplumsal
gerçekliğin ortaya koyduğu dramatik durumları sergilerken bile tiyatronun bir
haz alanı olmasına dikkat etmiş, oyunları izlenirken keyif alınmasını
önemsemiştir. Yazar için, yaşanılan sancılı bir dönemde tiyatro ve komik bir
çıkış noktasıdır. “Elden hiçbir şeyin gelmediği” durumlarda bile tiyatro sarılacak
en büyük güç, komik ise yaşananları endirekt yollarla, sansüre takılmadan
sahneye taşımanın en etkileyici aracı olmuştur. Bu nedenledir ki, Baydur
tiyatrosunda oyun kişilerinden dile, diyalog düzeninden nesnelere, her teatral
öge gülmeceyle dokunmuştur.
Ayşegül Yüksel, Çağdaş Türk Tiyatrosunda On Yazar, Mitos-Boyut Yayınları, İstanbul 1997,
s.34.
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Uyumsuzluğun Komiği
Komiğin ne olduğu, insanların niçin güldüğü ile ilgili olarak birçok
açıklamalar yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bergson Gülme adlı
yapıtında "içinde insan olmayan bir şeyde komik de yoktur” derken komedinin
sosyal boyutuna dikkat çekerek gülünç olanın temelinde yer alanı sorgular. Ona
göre insanın dışında hiçbir şey komik değildir. “Bir peyzaj güzel, zarif, ulvi,
manasız yahut çirkin olabilir fakat hiçbir zaman gülünç olamaz. Herhangi bir
hayvana gülebilirsiniz, fakat onda bir insan tavrı, bir insan ifadesiyle
karşılaştığınız için gülersiniz. Bir şapkaya da gülersiniz. Fakat burada gülünç
olan şey, keçe yahut saman parçası değil, bizim ona verdiğimiz biçim, insan
kaprisinin verdiği kalıptır."178 John Morreall insanların beklentilerinde
meydana gelen ani değişimlerin gülmeye neden olduğunu ileri sürer. “İnsanlar,
şeyler, şeylerin nitelikleri ve durumları arasında belirli kalıpların olmasını
beklediği düzenli bir dünyada yaşamaktadır. Bu yapıya uygun olmayan bir
durumla karşılaşıldığında gülme ortaya çıkar. Pascal’ın belirttiği gibi kişiyi
umduğuyla bulduğu arasındaki şaşırtıcı orantısızlıktan başak hiçbir şey daha
fazla güldürmez.”179 Komik ve tiyatro konusuna gelince; ünlü Fransız yazar
Moliere oyunlarını yazarken “seyircinin hoşuna gitmek” (plaire au public)
ilkesinden yola çıkar ve seyircisinin oyunlarını izlerken sıkılmasını önlemek
adına başvurduğu en etkili yol komedya olur. 17. Yüzyıl Fransız toplumunun
kusur ve aksaklıkları komedya türü ile sahneye taşınır. Yine Romen kökenli
Fransız tiyatro yazarı Eugène Ionesco Notlar Notlara Karşı (Notes et contre
Notes) adlı eserinde varoluşçu bir yaklaşımla komik ile trajik arasında hiçbir
fark olmadığını belirterek yaşamı hem trajik hem de komik olarak değerlendirir.
Röportajlarında Ionesco, Beckett gibi uyumsuz tiyatro yazarlarından
etkilendiğini dile getiren Baydur, gülmenin ciddi bir iş olduğunu dile getirerek
tiyatroyu bir haz alanı olarak tanımlar:
Tiyatro sahnesi ahlaki ya da gayri ahlaki bir ders alanı olmamalıdır seyirci
için. Günümüz insanına oyun yazarının vereceği hiçbir ders yoktur. Tiyatro bir
dershaneden çok ‘büyülü bir haz alanı’ olarak düşünülmelidir.180
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Baydur oyunlarında etkisi sıklıkla görülen uyumsuz tiyatro bilindiği gibi
Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrası yaygınlık kazanır. “Saçma tiyatro”, “anti
tiyatro”, “absürd tiyatro” gibi birçok şekilde isimlendirilen ve hedefinde klasik
tiyatronun alışılmış kurallarını yıkmak olan uyumsuz tiyatro insanın
varoluşuna ilişkin sorunlarını sahneye taşır. Ölüme yazgılı insanın özüne ilişkin
sorular sormak, ölüm gibi yadsınamaz bir gerçeğin söz konusu olduğu yaşamda
saçmalığı saçmayla anlatmaya çalışmak bu tiyatronun en önemli özellikleri
arasında yer alır. İnsanoğlu ölümlüdür ve bu durum oldukça trajiktir. En
önemlisi de yapacak hiçbir şey yoktur. Böylesine içinden çıkılamaz bir gerçek
karşısında yapılacak iki şey vardır: Birincisi durumu kabullenmek ve bu gerçeği
olduğu gibi tiyatroya yansıtmak. İkinci ise, içinde bulunulan duruma uzak
açıdan bakıp söz konusu trajik durumu hafifletmeye çalışıp onu dayanılır
kılmaktır. Uyumsuz tiyatro yazarları ikinci yolu tercih ederler ve oyunlarında
bol kahkaha olmasa da “buruk” bir gülümseme her zaman vardır. Konular trajik
olsa da oyunların eğlendiriciliği ihmal edilmez “S. Beckett, Ionesco ve diğer
uyumsuz tiyatro oyun yazarlarını okuyarak işin içine girdiğini”181 belirten
Baydur, uyumsuz tiyatro yazarları gibi tiyatroyu bir ileti aracı olarak görmekten
sakınır. “Oyunlarının oyunsu keyfini kaçırmadan yapmayı”182 başaran ender
yazarlardandır. Konu ne kadar dramatik olursa olsun, yazarın tiyatro için çok
önemli gördüğü unsurlardan biri olan gülmeceyi ihmal etmemesi de bu
yüzdendir. Ancak sorgulama ve eleştiri onun oyunlarında hep önce gelir.183 Bu
düşünceyle Baydur ilk oyunu olan Limon’u 1982’de yazar ve aynı yılda hem
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda, hem İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda
sahnelenen bu oyun “hoş bir şaşkınlık yaratır.”184 Limon “şaşkınlık” yaratır
çünkü Baydur, oyunlarının merkezine insana dair gerçekleri yerleştirse de
gerçekler gerçekçi tiyatronun alışılmış kalıplarının dışında bir düzenlemeyle
verilir. Gerçekler olduğu gibi yansıtılmaz, yerinden oynatılır, sorgulanır. Bunu
yaparken Baydur için en etkili yol gülmek, güldürmektir. Tamamen uyumsuz

Sevda Şener, “Memet Baydur’la Buluşma”, Elveda Dünya Merhaba Kâinat, Tiyatro/ Kültür
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tiyatronun etkisinde kalınarak yazılan oyunda komik “uyumsuzluktan”
kaynaklanır. Uyumsuzluğun sınırları o denli büyüktür ki, Şener bu türü “çılgın
komedya” olarak adlandırmaktan çekinmez:
(Komedyanın) seyirciyi mantığının denetiminden kurtaran bir türü vardır
ki ona çılgın komedya demek geliyor içimden. Çılgın komedya bütün bilinen
güldürme yöntemlerinden yararlanırsa da en kendine özgün güldürme yöntemi us
dışı durumlar yaratarak insanın düşüncesini özgürleştirmesidir. Çılgın
komedyanın yarattığı oyun dünyasında neden-sonuç bağları kırılmış, olasılık
kuralları göz ardı edilmiştir. Bu oyun ortamında en gerçek dışı durumlar, en
olmayacak olaylar, en saçma ilişkiler, en mantıksız konuşmalar doğalmışçasına
yer alır.185
“Beklenmedik” ya da “şaşırtıcı” olan Baydur oyunlarının merkezinde yer
alır. Oyunlarında genellikle “doğal sayılabilecek bir durumdan ‘sıra dışı’ bir
duruma geçilir. Bir başka deyişle ‘aykırı’ olanın ‘sıradan’ olanı ‘afallattığı’ anlar
belirir.186 Bu durumda, “aykırı” ya da “şaşırtıcı” olan karşımıza komiğin temel
unsurlarından biri olarak çıkar. Oyunlar genellikle “tanıdık” “bizden”
diyebileceğimiz ortamlarla başlar. Üç beş arkadaş ya bir evde ya da bir barda
konuşmak, içlerini dökmek için bir arada bulunurlar. Ansızın hiç beklenmedik
bir anda ve bazen beklenmedik bir yerde beklenmedik bir olay gerçekleşir ve
kişiler kendilerini günlük yaşamdan uzakta bulurlar. Baydur’un ilk oyunu olan
Limon’da da yine üç beş arkadaşın hava muhalefetinden dolayı bir apartman
dairesine kapanıp konuşup eğlenmeleri söz konusudur. Ancak son derece
sıradan görünen bu tablo ansızın oyun kişilerinin isim ve mesleklerinin
değişimiyle hatta kendi aralarında gerçekleşen rol değişimleriyle seyirciyi
şaşkınlığa uğratır. Necip, önce emekli avukat, daha sonra, Muhsin’in çalıştığı
şirkette muhasebe müdürü olarak karşımıza çıkar. Aziz reklam film
çekimleriyle uğraşan biriyken, makine mühendisi olur. Kişilerin isimleri,
meslekleri önem taşımaz. Birinci bölümde birbirlerini daha önce görüp
tanışanlar, ikinci bölümde birbirlerini hiç görmemiş gibi davranırlar. Yaptıkları
sohbetlerle son derece yakın arkadaş gibi görünen oyun kişileri, sık sık
tekrarlanan anlamsız bir tanışma faslı sergilerler. “Memet Baydur oyunları
alışılmış bir kurguya dayanmaz. Olayların belirli bir başlangıcı yoktur; nedensonuç ilişkilerine dayanarak ilerleyen bir ana öykü ve bunu destekleyen yan
öyküler kullanmayı da tercih etmez Baydur. Her biri oldukça renkli olan oyun
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kişilerini yaratırken, insanın, birbiriyle çelişen birçok özelliği bir arada
bünyesinde barındırabileceğini unutmaz. Bu yüzden Baydur'un oyunlarında,
gerçeküstü bir hava egemendir. Gerçeklikten kopmakla, gerçekliğe yukarıdan
bakmak arasındaki ince çizgi üzerinde ustaca kalem oynatır Baydur.”187
Rol değişimlerine uyumsuz tiyatroda sıkça rastlanır. Ancak uyumsuz
tiyatro oyunlarında insanın anlamsız varoluşu üzerinde durulurken, Baydur
Türkiye’nin 1980’li yıllarında yaşamış bir yazar olarak yaşadığı dönemin
siyasal, toplumsal sorunlarını tiyatroya taşır, güvensizlik ve belirsizlikler içinde
bulunan bireyin yalnızlık, kimlik arayışı, korku gibi sorunlarına eğilir. Özellikle
“bireyin sindirilmeyi kabullenişine, eylemsizliğine, içinin boşalmışlığına,
tembelliğine ve kukla oluşuna öfkelenir.188 Komiğin öfkeyi hafifletici, rahatlatıcı
özelliğinden yararlanan yazar, seyircilerini de komiğin aynı özelliğinden
yararlanmaya davet eder. Bu bağlamda komik yaşanılan olumsuzluklara karış
duyulan öfkenin dışa vurumu, biriken öfkenin hafifletilmesi için başvurulan en
etkili araçtır. “Komik unsur bastırılanı söküp atmasa da, onun ağırlığını
azaltmakta ve böylece bir çeşit katarsis etkisi yaratmaktadır.”189
Baydur uyumsuz tiyatro yazarlarının kullandığı sembol ve imgeleri
kullanır kullanmasına ancak onlar gibi varoluşçu bir yaklaşımdan çok yaşadığı
ülke gerçeklerine dikkat çekmek ister. Limon oyununu 1980 askeri darbesinin
etkilerinin güçlü bir şekilde hissedildiği 1982 yılında yazar ve elbette askeri
darbe sürecine, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin eleştirilerini
yapabilmek için komiği seçer. Eserlerini verdiği seksenli yıllarda Baydur’un
eleştirilerini komiği kullanarak kaleme alması, yazarın oyunlarını yasaklardan
uzak tutmak istemesi olarak da değerlendirilebilir.
Baydur’un 1990 yılında yazdığı Maskeli Süvari, Limon kadar uyumuz
ögeleri barındırmasa da “fantastik” olarak değerlendirebileceğimiz bir oyundur.
Bu kez, komik fantastik olandan kaynaklanır. Maskeli Süvari, adını bir çizgi
roman kahramanından alır. Oyun antik tiyatrodaki bir opera gösterimi sırasında
yaşanan olayları anlatmaktadır. Opera izlemeye gelmiş olan ve kendilerini aydın
olarak nitelendiren Mine, Melda, Atilla ve üniversite öğrencisi Aşkın oyun
kişileri olarak karşımıza çıkar. Donizetti’nin bir operasını izlemek için geldikleri
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halde, barda içki içip sohbet etmeyi tercih ederler. İşte tam bu sahnede bara
esrarengiz maskeli bir adam gelir. Kimdir bu maskeli adam? O, kayalık ve
uçurum bir yoldan, herhangi bir insanın gelemeyeceği “doğaüstü” bir yoldan
gelmiştir. Maskeli Süvari’nin açık hava tiyatrosunun barına gelmesiyle
gerçeküstü bir durumun olduğu açıktır. Yine, olağanüstü bir şekilde Maskeli
Süvari onların geçmişlerin bilmekte, hatırlamak istemedikleri tüm gizli sırları
ortaya çıkarmaktadır. Oyun baştan sona kadar Maskeli Süvari’nin bu kişileri
sorgulamasından oluşur.
Memet Baydur’un Maskeli Süvari adlı oyunu oyunsuluğun, düş gücünün
en çok ön planda olduğu oyundur. Baydur bu oyunsulukta bile eleştirel tavrını
korur. Yüzyıllar öncesinden çıkıp gelen bu kahramanın amacı, çeşitli maskeler
altına sığınarak özünü yitiren insanların kendileriyle hesaplaşma sürecine
girmelerini sağlamaktır. Oluşturulan İmgesel düzlem oyunun oyunsu boyutunu
vurgulamakta birey ve toplum gerçekliğinin farklı bakış açılarından
kavranmasını sağlamaktadır. Seyirci dışarıdan izlediği oyunu Maskeli Süvari
sayesinde bir masal dünyası gibi algılar. Klasik tiyatroda gerçekleşen yakınlık
ortadan kalkar, sahne ve seyirci arasında duygusal ve düşünsel uzaklık
gerçekleşir. Böylece hem “sahneyle seyirci arasına giren mesafe oyunun oyunsal
özelliklerinin kolayca fark edilmesini sağlayacak,”190 hem de seyirci sahnede
gördüklerine daha eleştirel yaklaşacaktır. Seyircinin oyunun akışına
kapılmadan, oyun esnasında gülerken düşünmesini sağlamak amacıyla Baydur
oyunlarında hemen hemen her unsur komiği gerçekleştirmeye yönelik olarak
geliştirilmiştir. Dil ve sahnede kullanılan objelerde bunlar arasındadır.
Dil ve Nesneler Bağlamında Komik
Baydur, dil aracılığıyla “Türkçe’nin sonsuz olanaklarından yararlanır,
dille oynar, dili sorgular”191 böylece dil Baydur tiyatrosunda en önemli komik
unsur olarak karşımıza çıkar. Tiyatroda dilin gücüne inanan bir yazar olarak
şunları söyler:
Tiyatro hakkında yaygın ve bence yanlış bir kanı daha var. Dramatik
yapının omurgası olarak oyunun, olay ya da olaylar örgüsünün görülmesi.
Dramatik yapının omurgası olaylar örgüsü değildir. Oyun, eğer iyi bir oyunsa,
olaylar örgüsünün üstüne dikilmez. Öyle olsaydı Hamlet, iki cinayet, bir intihar,
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birkaç düellodan ibaret olurdu. Dramatik yapının omurgası varsa eğer; bu, insan
aklının da omurgası olan dildir.192
Baydur’un bazı oyunlarında özellikle Limon’da karşılıklı konuşmalarda
birbiriyle ilgisi olmayan konuların art arda geldiği görülür. Sırf konuşmak için
konuşan, zamanı konuşarak geçiren oyun kişileri konudan konuya atlarlar. Dil
iletişim aracı olmaktan uzaklaşır, anlamsızlaşmaya başlar. Baydur’un
oyunlarında kimsenin birbirini anlamadığı ‘sözde sohbetlere sıkça rastlanır. Bir
kuş için isim bulmaya çalışanların yaptığı gibi:
AZİZ : Donk!
MUHSİN : Ne?
AZİZ : Donk! Donk koyalım adını.
MUHSİN : Bir kuşa isim aranıyor. Burada donk dediler. Artıran yok mu?
ASLI : Dünk!
MUHSİN : Donk’a karsı dünk önerildi. Evet, bekliyoruz.
AZİZ : Vooork!
MUHSİN : Eveet, Donk/Dünk derken Vooork’a gelmis bulunuyoruz.
ASLI : Fısssss!
AZ_Z : Langaaaa!193
Birbirinden bağımsız kurulan cümlelerden oluşan diyalogların yarattığı
karmaşa, beklenmedik bir anda yerini Osmanlıca anlatımlara, şarkı sözlerine
veya tekerlemelere bırakarak güldürü ile buluşturur bizi. Zeynep Oral’ın
deyimiyle “dil cümbüşü yaratır ve bu insana sonsuz bir tat verir.”194 Oral’ın
sözünü ettiği dil cümbüşü Baydur’un 1990 yılında yazdığı Kamyon adlı oyunda
farklı bir düzlemde ortaya çıkar. Diyalog düzeni seyirciyi saçmalıkla
buluşturmasa da, “seyircileri sıkmayacak tonda hüzünle karışık esprili bir dil
kullanma konusunda çok başarılıdır. (…) Oyunlarının genelinde alaycı,
iğneleyici, ironik bir dil kullanır.”195 Baydur’un dokuzuncu oyunu olan Kamyon
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tıpkı diğer oyunları gibi ülkenin bir başka toplum gerçekliğini yansıtmayı
amaçlar ve aile geçimi için kendi hayatlarını ortaya koymuş, daha iyi yaşam
şartları için başka yerlere göç etmişleri konu edinir. Türkiye’nin farklı
bölgelerine ait oyun kişilerinin kendi yörelerine özgü konuşmaları “renkli bir
mozaik oluşturur.”196 Oyunu İstanbul Türkçesi ile yazmanın amacına uygun
olamayacağını belirten Baydur, “televizyonun her yere girdiği günümüzde”
televizyon Türkçe’ sinden etkilenmiş ancak köyündeki lehçesinden de tamamen
uzaklaşmamış bir dil kullanmayı tercih eder ve bu konuda yönetmene şöyle
seslenir: “Tümüyle karmaşık, birbirinin içine geçmiş, televizyon Türkçesi
denilen felaketten son derece tekinmiş, büyük şehir Türkçesine kıyısından
bulaşmış, köyündeki lehçeden tastamam kopmamış bir “ÇORBA” Türkçesiyle
yazmayı denedim.”197
Şaban: kakala ile cıbıs aldım bir paket ilen…
Recep: Ne diyorsun lan oğlum?
Şaban: (Torbadan bir şişe koka-kola çıkarır) De-he Kakala içip serinle! (Bir
paket cips çıkarır) Cıbıs ile biraber pek gözel!
Recep: (Güler) Ulan dilini eşek arısı soksun e mi? Goka Gula’ya Kakala diyo,
duydun mu Necati Abi?
Necati: Medeniyetsiz heyvan, nolcek!
Şaban: Tilivizyonda da öyle diyorlar.198
Özentinin komikleştirildiği diğer bir oyun da 1991 yılında Madrid’de
kaleme alınan ve Baydur tarafından acıklı bir güldürü olarak nitelendirilen
Düdüklüde Kıymalı Bamya’dır. Oyunun giriş bölümünde, bütün günlerini
televizyon dizileri seyrederek geçiren kadınlara dair ayrıntılar verilmiştir:
“Birinci perde komediye yaslanarak oynanacaksa, ikinci perde ağızda ekşimsi
bir tat bırakmalıdır.”199 Bir işte çalışmayan, günlerini sadece dizi izleyerek
geçiren, magazin programlarında gördükleri kadınlara özenen kadınlar
eleştirilir ve böylece “bu oyuna tepkiler daha çok kadın seyircilerden gelir.”200
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“Tembel, dedikoducu, çenesi düşük orta sınıf kadın tipini”201 temsil eden oyun
kişileri giyinmeye bile üşenip sabahlıklarıyla dolaşan, şişman, hizmetçilerine
durmaksızın emirler yağdıran “Böyle Aşkın Istırabı” gibi diziler izleyen
kadınlardır. Ne geleneksel ev hanımları gibi mutfakta ustadırlar ne de “çağdaş
kadının yaşama biçimine ayak uydurabilecek denli enerjiktirler.”202 Oyunun adı,
çalışan kadınların işini kolaylaştıran düdüklü tencerenin bütün gün boş oturan
ev hanımı olan oyun kişileri tarafından abartılı olarak kullanılmasından ileri
gelmektedir. Düdüklü tencere daha fazla magazin programları izlemek için
başvurdukları pratik bir çözümdür. Oyun çekiciliğini, yine zamanını televizyon
izlemekle geçirmeye hazırlanan Fazilet Hanım’ın evine Fahrettin isminde yaşlı
birinin misafir olarak gelmesinden ve konuşmalarından alır. Fahrettin Bey,
Fazilet Hanım’ın evine gelir gelmez kadınlara yönelttiği “taşlama ağırlığındaki
konuşma tarzıyla, hoş benzetmelerle oyunu tatlandırır.”203
Hamiyet: (Kürk yakalı mantosu ve şapkasıyla sokak kapısından girer) Hu
huuu? Kimse yok mu?
(…)
Fahrettin: Adanalıyı mı soruyorsun?
Hamiyet: Ne münasebet! Doğma büyüme yedi göbekten buralıdır Fazilet.
Fahrettin: Sen nerelisin?
Hamiyet: Ben de buralıyım. Dedem sarayda seyisti.
Fahrettin: Utanmıyor musun bu kıyafette ortalıkta dolaşmaya?
Hamiyet: Ne varmış kıyafetimde?
Fahrettin: Daha ne olacaktı? O şapka ne öyle, o gözlükler? Hafif süvari
alayının hücumundan mı çıktın?204
Doğma büyüme İstanbullu olmakla övünen Hamiyet Hanım, gözlükleriyle
kürklü mantosuyla sabah kahvesi ve dedikodusu için ordadır. Abarttığı
giyimiyle televizyon dizilerinden ne kadar etkilendiği açıkça görülmektedir.
Limon’dan Kamyon’a, Kamyon’dan Düdüklüde Kıymalı Bamya’ya, Baydur
oyunlarının konuları oldukça çeşitlidir: Aydınlar, göçmenler, ev hanımları,
profesörler… Toplumun her kesiminden insanlara rastlanılır. Ancak
oyunlarındaki ortak nokta yazarın keskin mizah gücüdür. Baydur mizahının
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etkililiği, durumlar kadar dilden de kaynaklanır. Sözcükler tümcelere, nesneler
mekânlara sığmaz; sözcükler bir tümceden öbürüne yaptıkları şaşırtıcı
geçişlerle dans ederken, nesneler de baş döndürücü bir yoğunlukla ve abes bir
biçimde üst üste yığılırlar.205 Baydur Tiyatrosunda komiğin oluşumunda
sahnede yer alan şaşırtıcı teatral nesneleri de unutmamak gerekir. 1990’da
yazılan Vladimir Komarov’da yazar bir uzay aracını sahneye taşımaktan
çekinmez. Kutu Kutu (1994) oyununda anlamsız bir şekilde oyun kişilerinden
bazıları bir parkta bulunan değişik boyuttaki kutular içinde yaşarlar. Sahnede
yer alan teatral nesneler oyunda en az oyun kişileri kadar önemli konuma
geçerler. Oyun boyunca varlıklarını hissettirirler. Şaşırtıcılığın en üst düzeyde
yaşandığı oyun Baydur’un Kamyon oyunudur. Oyunda ıssız bir dağ başında
bozulan ve bir türlü tamircisi gelmeyen ve oyunun başından sonuna kadar
sahneyi kaplayan «kamyon» oyuna ismini verecek kadar önemli bir yere
sahiptir. Oyun kişileri tamirciyi beklerken onun etrafında dönüp dolaşırlar,
konuşurlar, topraklarını, köylerini neden terk ettikleri konusunda dertleşirler,
ağlaşırlar. Asıl şaşırtıcı ve komik olan kamyona yüklenen sandıklardır.
Sandıklardan çıkan beklenmedik objeler oyunun oyunsuluk boyutunu artırırken
komiğin oluşumuna da katkıda bulunurlar. İstanbul’a bir eczaneye götürülmek
üzere taşınan sandıklardan sağlık malzemeleri yerine umulmadık bir biçimde
çıkan birbirinden farklı objeler dağ başını doldururken seyirciyi de güldürür:
Bunlar şişme timsah, su tabancası, yüzme paletleri, ördekbaşlı cankurtaran
simidi, gözlük ve dünya küreleridir. “Sandıkların içinden çıkan objeler durumun
çelişkisini de gösterir… Kamyon etrafında toplanmış, topraktan geçinme
olanakları ellerinden alınmış, büyük şehirlere, göçe zorlanmış insanların dramı,
orada oynadıkları oyunlarla gülünç bir hale getirilir.”206 Kamyonu tamir etmek
ya da ettirmek, ıssız dağ başından kurtulmak yerine, sandıklardan çıkan
objelerle çocuklar gibi eğlenen oyun kişileri sayesinde, oyuna hâkim olan “göçe
zorlanmışların” dramı hafifler, seyirci ile sahne arasında oluşturulmak istenen
mesafe gerçekleşir ve nihayetinde Baydur’un sözünü ettiği “tiyatronun haz alanı
olma” özelliği gerçekleşmiş olur.
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Sonuç
Bir yazarın eserleri yazıldığı tarihsel süreçten soyutlanamaz. Baydur’un
oyunlarının yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda onun da her
duyarlı yazar gibi ülke sorunlarından etkilendiği ve oyunlarına yansıttığı
görülür. Baydur, yaşadığı dönemin olumsuzluklarına rağmen en çok üreten ve
oyunları en çok sahnelenen oyun yazarıdır. “Ard arda yazdığı, çoğu hemen
sahnelenen oyunlarıyla seksenli yıllarda durgunluk dönemine girmiş olan
tiyatromuza yeni bir soluk getirir.”207 Gerçeklere ayna tutmak yerine “prizma”
tutmayı tercih ederek gerçekçi üslubun sınırlarını zorlarcasına saçmayla,
saçmanın komiğiyle (le comique de l’absurde) buluşturur seyircisini.
Oyunlarında gösterge değeri olan nesneler apayrı bir sahne dili yaratırlar.
Sözcüklerle anlatılmayanlar sahnedeki nesnelerle anlatılır: Yolda kalan, bir
türlü çalışmayan kamyonlar, insanların yaşam olanı olan kutular, bir eczaneye
taşınan beklenmedik oyuncaklar Baydur oyunlarının şaşırtıcı ve sahnede
görüntü dili oluşturan nesneleridir. Sahnede bize benzeyen, bizi anlatan oyun
kişileri yazarın ustaca kullandığı dil oyunları sayesinde komikleşir, seyirci
fantastik, eğlenceli bir oyun seyretmiş olur. Ancak bütün bunlar, eğlenmenin,
eğlendirmenin yanı sıra, yazarın mizahla yoğrulan eleştirel bakış açısını sunmak
içindir. Oyunlar, eğlendirirken alışılan düşünce kalıplarını zorlamaya, yeniden
düşünmeye davet için sahnelenir.
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Balzac’ın Sönmüş Hayaller’inde Gazetecilik Eleştirisi
Dr. Öğr. Üyesi Uğur YÖNTEN
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ÖZET: Gazetecilik, XIX. Yüzyıl Fransız romanlarında ele alınan önemli temalardan
bir tanesidir. Honoré de Balzac Sönmüş Hayaller’de, Guy de Maupassant Güzel Dost’ta ve
Goncourt kardeşler Charles Demailly’de gazetecilik dünyasına adeta neşter vurmuşlardır.
İnsanlık Komedyası’nın yazarı Balzac, içinde yaşadığı dönemin kokuşmuş gelenek ve
göreneklerini neredeyse tüm romanlarında eleştirmekten büyük haz duymuştur. Sönmüş
Hayaller, büyük gözlemci Balzac’ın bu romanlarından biridir. Yaşadığı çağın
sosyoekonomik, kültürel ve siyasi değişimlerinin hiçbirini gözden kaçırmayan romancı,
Sönmüş Hayaller’de taşradan Paris’e büyük bir yazar olmak için gelmiş saf ve temiz
kahramanının gazetecilik dünyasına girmesiyle köylü kimliğini kaybedişini ve bu
dünyanın dalavere ve entrikalarını gözler önüne sermektedir. Kentsoylu sınıfın endüstri
devrimiyle zirve yapmaya başladığı 1840’lı yıllar Fransa’sı toplumunda her şey para
etrafında dönmekteydi. Daha çok para kazanmak ve güç elde etmek için, gazeteciler de her
türlü dalavere ve entrikaya başvurmaktan geri kalmamışlardır. Gazetecilik mesleğinde
tecrübesi olan romancımız Balzac, Sönmüş Hayaller’de meslek ahlakını tamamen yitiren
gazetecileri usta bir gerçekçilikle sunar okuyucuya. Kırmızı ve Siyah’ta romanı uzun yol
boyunca gezdirilen bir aynaya benzeten Stendhal’in izinden giderek, yaşadığı topluma
ayna tutmasını bilmiştir Balzac.
Anahtar Sözcükler: Honoré de Balzac, Sönmüş Hayaller, gazetecilik.

A Criticism of Journalism in Balzac’s Lost Illusions
ABSTRACT: Journalism is one of the important themes in 19th century French
novels. Honoré de Balzac in The Lost Illusions, Guy de Maupassant in the Bel-Ami, and the
Goncourt brothers in Charles Demailly has almost hit the world of journalism. The writer
of the Human Comedy, Balzac, has had great pleasure in criticizing the stinking traditions
and customs of his time in almost all his novels. The Lost Illusions is one of the novels of
Balzac who is a great observer. The novelist, who has not missed any of the socioeconomic, cultural and political changes of the time he lived, reveals the fact that his pure
and simple hero, who has come to Paris to be a great writer, has lost his peasant identity
by entering into the world of journalism and the deeds and intrigues of this world in The
Lost Illusions. In the 1840s, when the bourgeois class began to peak with the industrial
revolution, everything in the French society was turning around money. To earn more
money and gain power, journalists have not lagged behind all sorts of manipulations and
schemes. Our novelist, Balzac, who is experienced in the profession of journalism, presents
the journalists who have completely lost their professional morals with a masterful
realism in The Lost Illusions. Balzac went through the footsteps of Stendhal, who
described a novel as a mirror being carried along a roadway, and knew how to reflect the
realities of the society he lived in.
Key Words: Honoré de Balzac, The Lost Illusions, journalism.
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1.Giriş
Gazetecilik, XIX. Yüzyıl Fransız romanlarının işlediği önemli konulardan
biridir. Honoré de Balzac Sönmüş Hayaller’de, Goncourt kardeşler Charles
Demailly’de ve Guy de Maupassant Güzel Dost’ta yaşadıkları dönemlerin
gazetecilik mesleğini mercek altına almışlardır. XIX. Yüzyılda, basın sosyal
hayatta bir güç olarak ortaya çıkmıştır ve kapitalizmle birlikte çok büyük bir
öneme haiz olmuştur. Kitapların tanıtımında, ticaret ve endüstrinin
ilerlemesinde büyük katkıları olmuştur. Romanda, tiyatroda ve şiirde her daim
basının gücü hissedilir olmuştur bu yüzyılda. Taşradan Paris’e ün ve para
kazanmak için gelen gençleri bir mıknatıs gibi kendine çekivermiştir gazetecilik
dünyası. “Gazetecilik ve kitap aracılığıyla şan ve para kazanmak için köylerden
Paris’e gençler akın akın gelmişlerdir. Balzac bu cezbediciliği şu sözcüklerle
ifade eder: basın dünyayı ele geçirmek üzere ve bir şekilde basına bulaşan
kişiler çok önemli insanlar olacaktır”.208
1843 yılında yayımlanan Sönmüş Hayaller (Illusions Perdues), Balzac’ın üç
bölümden oluşan romanıdır. Birinci bölüm İki Şair, ikinci bölüm Taşralı Büyük
Bir Adam Paris’te, üçüncü bölüm ise Bir Yaratıcının Çektikleri diye
adlandırılmıştır. Taşralı Büyük Bir Adam Paris’te, romancının döneminin
gazetecilik dünyasını sert bir şekilde eleştirdiği bölümdür.
Gerçekçi romanın en başarılı temsilcilerinden biri olan Honoré de Balzac,
Taşralı Büyük Bir Adam Paris’te ile Restorasyon döneminin (1814-1830)
gazetecilerinin eleştirel bir tablosunu çizer. Balzac’ın gözünde bu gazetecilerin
hepsi “yeteneksiz ve alçaktırlar”.209 Kendisi de gazetecilik yapmış olan romancı,
gazetecilerle ilgili gözlem ve tespitlerini bütün çıplaklığı ile ortaya koymaktan
çekinmez. Okuyucuya sunduğu gazeteciler, kafası çalışmayan, meslek
ahlakından yoksun, kadın ve içki alemlerinde günlerini geçiren insanlardır.
Dürüstlük, gerçeklik ve tarafsızlık örnekleri olması gereken gazeteler bu
özelliklerden hiçbirisini taşımamaktadır. İnsanların özel hayatlarıyla alaylar ve
yalan dolanlarla doludur dönemin gazeteleri. “Basın, bir yalanı ortaya attığında
kadın gibi harika bir yol izler. Bütün maharetlerini, haber hakkında sorgulama
yapmanıza fırsat tanımamak için kullanır. Bir koca kadar kafasız olan okuyucu
da onun uydurduğu habere her zaman inanır”.210
Adolphe Sarr, L’Ethique Bourgeoise Dans L’Oeuvre de Balzac: Eugénie Grandet, La Recherche
de l’Absolu, Le Père Goriot, Illusions Perdues, Université Cheikh Anta Diop Thèse de Doctorat,
Dakar 2004, s.15.
209 Marcel Reboussin, “Balzac et la presse dans “Illusions perdues”, The French Review, Vol.32,
No.2, 1958, s.13
210 Honoré de Balzac, Les Journalistes Monographie de la Presse Parisienne, Editions du Boucher,
Paris, 2002, s.93
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Okuyucuları bilgilendirmek birinci amaç olması gerekirken, bu gazeteler
meslek ahlakıyla taban tabana zıt konuları ele almaktadırlar. Döneminin
basınının gerçek yüzünü ortaya koyan Balzac, içinde yaşadığı kentsoylu
toplumun kapitalist anlayışının meslekleri ne hale getirdiğini gözler önüne
sermeye çalışır. “Balzac Sönmüş Hayaller’de, paranın, kapitalizmin ve reklamın
güçlenerek yükselişinin hikâyesini anlatır”.211 Her şeyin paranın etrafında
döndüğü kentsoylu toplumun gazetecileri de kendilerine maddi çıkar sağlayan
çevrelere akıl ve kalemlerini satmaktan kurtulamazlar. “Taşralı Büyük Bir Adam
Paris’te XIX. Yüzyıl gazetecilik dünyasının karamsar tablosunu sunar: genç şair
Lucien de Rubempré Restorasyon dönemindeki üç vebalı dünya olan yayımcılık,
tiyatro ve gazeteciliğe bulaştığı için kişiliğini kaybeder”.212
Bu çalışmamızda, “üç vebalı dünyadan” bir olan gazetecilik dünyasını
tematik yöntemle inceleyeceğiz ve Balzac’ın bu dünyayı okuyucuya eleştirel bir
yaklaşımla nasıl sunduğunu göstermeye çalışacağız.
2. Romanın Kısa Bir Özeti
İki Şair: Fransa’nın Angoulême kentinde, baba mesleği olan matbaacılıkla
uğraşan David Séchard isimli bir genç, kâğıt sanayiinde yeni buluşlar yapma
peşindedir. Bu konuda kendisine yardım etmesi için arkadaşı Lucien de
Rubempré’ye ricada bulunur. Yakışıklı ve zeki bir şair olan Lucien, şehrin en
seçkin ve saygın evli bayanlarından biri olan Louise de Bargeton tarafından
çılgınca sevilmektedir. Lucien de bu sevgiye karşılık verir. Bu bayan sayesinde
genç şair dönemin seçkin salonlarında güzelliğiyle boy gösterir. Salonlarda bu
iki sevgili hakkında dedikodular başını alır gider. Bu durumdan oldukça rahatsız
olan sevgililer Angoulêm’i terkedip Paris’e yerleşmeye karar verirler. Bu ara
Lucien, IX.Charles’ın Serencamı adlı bir tarihi romanı ve Papatyalar adlı bir şiir
kitabı hazırlamaktadır.
Taşralı Büyük Bir Adam Paris’te: Paris’e göçerek sorunlardan
uzaklaştıklarını sanan genç sevgililer başkentte bu sorunlardan daha
büyükleriyle karşılaşacaklardır. Bayan Bargeton kuzeni Markiz Espard
tarafından kollanmaya başlar. O’nun sayesinde Paris’in büyük ve şatafatlı
salonlarının müdavimi olur. Bu arada genç şair Lucien ise Latin Mahallesinde
mütevazi bir dairede yaşamaktadır. Güzelliği Paris’teki delikanlıların dikkatini
Christine Marcandier, “La Vie littéraire dans “Illusions perdues”, Lectures:
Fiction&Imaginaire, Hommages à Joelle Gleize, Numéro Spécial, Juin 2011, s.63.
212 Marie-Eve Thérenty, Balzac Journaliste Article et Chroniques, Flammarion, Paris 2014, s.7.
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çeker ve bir rekabet ortamının oluşmasına neden olur. Tarih ve şiir kitaplarını
tamamlamaya çalışan Lucien Daniel d’Arthez adlı bir kişi aracılığıyla fen, felsefe
ve edebiyatla ilgilenen gençlerin teşkil ettiği bir topluluğa dahil olur. Bu arada,
kendisine Paris’te edebiyatçı olmanın ne kadar zor olduğunu ifade eden Etienne
Lousteau ile karşılaşır kahramanımız. Kendisinde yeterli azim ve enerji
olmadığının farkında olan Lucien, para ve ün kazanmanın daha kolay yolu olan
gazeteciliğe atılır. Yaman bir gazeteci olmayı başarır. Rakiplerinde kıskançlık
uyandırır. Kendisine kurulan tuzağa çok kolay bir şekilde düşer ve beş parasız
bir şekilde memleketi olan Angulême’e dönmek zorunda kalır.
Bir Yaratıcının Çektikleri: Paris’e ünlü bir şair olmak için giden ama
hayal kırıklıkları ile memleketine dönen genç şair, annesi ve kızkardeşinin
güvenlerini de yitirmiştir. Arkadaşı David Séchard ise matbaacılık mesleğinde
başarılı olamamış ve iflas etmiştir. Paris hayal kırıklıklarına Angoulême
sorunları da eklenince irade yoksunu kahramanımız intihar etmeye karar verir.
Carlos Herrera isimli bir papaz O’nu bu kararından vazgeçirir ve Paris’te zevk
ve başarı dolu bir hayat vaat eder.
3. Balzac ve Gazetecilik
XIX. Yüzyıl Fransız romancılarının birçoğunun yolu gazetecilikle bir
şekilde kesişmiştir. Bir taraftan romanlarını kaleme alırken diğer taraftan da
gazetelerde yazılar yazmışlardır. Stendhal, Balzac, Maupassant, Zola, Goncourt
kardeşler, Chateaubriand ve Benjamin Constant gazetecilikle çok meşgul
olmuşlar, gazetecilik tarihine damgalarını vurmuşlar ve gazetecilik onlar için
tecrübe sahası olmakla kalmamış aynı zamanda yapıtlarını fasikül şeklinde
gazetelerde yayımlamışlardır. ”Tüm büyük romantik yazarlar zamanlarının
gazete ve dergilerinde yazı yazmışlardır. Benjamin Constant La Minerve’de,
Chateaubriand önce Le Conservateur’de daha sonra Le Journal des Débats’da,
Stendhal İngiliz gazetelerinde, Sainte-Beuve birçok dergide makaleler kaleme
almışlardır. Politik tutkuları edebi tutkuları kadar ateşli olan ve basını
dördüncü kuvvet olarak isimlendiren Balzac bu büyük akımdan kendini uzak
tutamazdı”.213
Gerçekçi bir roman olan Sönmüş Hayaller’in başkahramanı Lucien de
Rubempré’nin şiir ve tarih kitabını yayımlatmak için ne kadar uğraştığı göz
Georges Pradalié, “Balzac journaliste”, Revue d’histoire moderne et contemporaine, Tome 8,
No.4, 1961, s.242.
213
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önünde tutulduğunda XIX. Yüzyıl Fransız yazarlarının yapıtlarını gün yüzüne
çıkartmalarının oldukça meşakkatli bir uğraş olduğu anlaşılmaktadır. Aslında
Lucien’in sönmüş hayalleri o dönemin hemen hemen tüm yazarlarının
hayalleridir: küçük kentlerinden yapıtlarını yayımlatıp ün sahibi olmak için
Paris savaş meydanına dahil olan, ama yeterince güç ve yetenekleri olmadığı
için bu savaş meydanında yenik düşen genç yazarların hayalleri. Balzac da
mesleğe yeni atılan ve hayal kırıklığına uğrayan bu yazarlardan biridir.
Romancının gazetecilik mesleğine atılmasının nedenlerinden ilki kaleme
aldığı yapıtlarının geçinmesini sağlamaktan uzak olmalarıdır. “Yazarların
kitaplarını yayımlayarak geçimlerini sağlayamayacaklarına kani olan Balzac,
dergilerde ve edebi gazetelerde öykülerini yayımlayarak ve eleştirel makaleler
ve İnsanlık Komedyası’na malzeme olacak dönemin görenekleriyle ilgili yazılar
kaleme alarak basın dünyasına atılır”.214
Balzac, mesleğinin ilk yıllarında liberal genç gazetecilerle irtibat
halindedir. Hatta bu gazetecilerin çıkardıkları gazetelerde yazılar yazar. Sönmüş
Hayaller’in ikinci bölümü olan Taşralı Büyük Bir Adam Paris’te malzemesini
Balzac’ın yakından tanıdığı bu gazetelerden almıştır. 1824 yılında Le Feuilleton
littéraire ve 1826 yılında ise Le Figaro gazetesinde makaleler yayımlamıştır.
“Balzac’ın gazetecilikle ilgili en büyük icraatının başlaması, Emile de Girardin ile
1830 yılında karşılaşmasının bir sonucudur. Çağdaşlarının “basının
Napolyon’u” diye adlandırdığı bu kişi Balzac’ın döneminin en ünlü
gazetecilerinden biridir”.215 Bizzat Balzac tarafından kurulan ve yönetilen La
Revue parisienne’i de unutmamak lazım. Bu gazete uzun ömürlü olmamıştır.
Sadece üç sayısı çıktıktan sonra yayın hayatına son verilmiştir.
Balzac gazetelerde sadece köşe yazarı olarak boy göstermez. Yazar Balzac
romanlarını fasikül halinde gazetelerde yayımlatarak okuyucusuna ulaşmayı
hedeflemiştir. Evde Kalmış Kız, Köy Papazı, Bir Havva Kızı ve Béatrix Balzac’ın
fasikül olarak da yayımlanmış romanlarıdır. Sönmüş Hayaller, Bir Havva Kızı,
Kibar Fahişelerin İhtişamı ve Çöküşü adlı romanlarında gazetecilik tema olarak
bulunmaktadır. Balzac, Les Journalistes La Monographie de la Presse Parisienne
adlı yapıtında ise zamanının gazetecilerini ve gazetecilik mesleğini bombaya
tutmaktadır. Bu yapıtında “basın var olmasaydı onu hiç icat etmemek
gerekirdi”216 diyerek gazeteciliği mahkum eder ünlü romancı.

Thérenty, age, s.10.
Pradalié, agm, s.244.
216 Balzac, age, s.34.
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4. Sönmüş Hayaller’de Gazetecilik Eleştirisi
Honoré de Balzac’ın gazetecilik dünyasına eleştirel yaklaşımda bulunan
Fransız romancılardan ilki olduğunu söylemekle yanlış yapmayız herhalde.
Sönmüş Hayaller Restorasyon Fransa’sında bir meslek dalı olan gazeteciliğin
gerçek amacından ne kadar uzaklaştığını ve makam olarak yükselmek
isteyenlerin aracı haline geldiğini gözler önüne serer. Sanayi devrimiyle
burjuvazi toplumu toplumda sivrilmeye başlamış ve aristokrasinin pabucunu
dama atmıştır adeta. Para kazanmanın tek amaç haline geldiği böyle dönemde
taşrada yaşayan gençler Paris’e zengin olmak ve bir makam elde edebilmek için
akın akın gelmekteydiler. Balzac’ın Paris Basınının Monografisi adlı yapıtında
“Paris’in cezbettiği ve bu şehrin altın güneşi altında yüksek makamlara gelmek
için gazeteciliğe atılan küçük sinekler”217 olarak nitelediği bu gençler,
amaçlarına ulaşmak için her türlü ahlaki erozyona maruz kalmaktadırlar.
Romanımızın kahramanı Lucien, kendi emeğiyle Paris’te bir yere
gelemeyeceğini anlayınca tesadüfen karşılaştığı Etienne Lousteau’nun
tavsiyesiyle gazetecilik dünyasına atılır. Kentsoylu sınıfın hakim olduğu 1830’lu
yılların Paris’inde daha önce de değindiğimiz gibi tek amaç daha çok para
kazanmaktı. Balzac, paranın adeta ilahlaştırıldığı böyle bir toplumu
görmemezlikten gelemezdi. “Balzac’ın neredeyse tüm yapıtlarında, paranın
yoldan çıkarıcı cazibesinin neden olduğu insani ilişkilerdeki ticarete dönüşen
yapıyı görmek mümkündür”.218 Paranın metalaşması, toplumda büyük bir
rekabet ortamını ve meslek ahlakındaki dejenerasyonu doğurmuştur. ”Balzac
gazetecilik çevresinin tablosunu çizerken, aslında menfaatleri kamçılayan ve
toplumdaki bireyleri birbirinden ayıran yegane etmen zenginliği ön plana
çıkaran liberal toplumun karakterini ortaya koymaktadır”.219 Gazetecilik bir
makama ulaşma ve zengin olma yollarından en gözde olanıydı. Kahramanımız
Lucien ünlü bir şair olmak için geldiği başkentte gazeteci olup çıkıverir.
Meslekte başarılı olabilmek için her türlü dalavere ve ahlaksızlığa başvurmak
zorunda kalan genç adam, temiz ve saf taşralı kimliğini tamamen yitirir.
“Gazeteci kimliğiyle toplumda çok önemli bir yere ulaşan Lucien, taşra
değerlerini tamamen unutarak ahlaki bir yozlaşmayla karşı karşıya kalır”.220
Age, s.67.
Linzy Erika Dickinson, Theatre in Balzac’s Comédie Humaine, Editions Rodopi, Amsterdam
2000, s.101.
219 Guillaume McNeil Arteau, La Carrière journalisitique dans Illusions perdues:dépense
énergétique et désordre social, Université Laval Thèse de Maitrise, Québec 2009, s.11.
220 Maude Couture, Les Romans de l’écrivain-journaliste d’Illusions perdues à Bel-Ami:continuités
et ruptures, Université de Laval Thèse de Maitrise, Québec, 2015, s.14.
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Gazeteciliğin bir sosyolojisi olarak görebileceğimiz Taşralı Büyük Bir Adam
Paris’te, kapitalist bir sistemin hakim olduğu kentsoylu toplumunda daha çok
para kazanmak ve yüksek makamlara ulaşabilmek için gazetecilerin ne hale
düştüğünün eleştirel sunumudur. “Sönmüş Hayaller’in yazarı, basının şöhret ve
maddi başarıya ulaşmada önemli bir araç görevi üstlendiğinin farkına varmış ve
bu aracın kullandığı şantaj ve iftira yöntemlerini çok güzel bir şekilde ortaya
koymuştur; yazar ayrıca, basın, siyaset ve finans kurumlarının gizli ittifakının
genç nesiller için gerçek bir tehlike oluşturduğunu romanında gözler önüne
sermiştir”.221 Romandaki gazeteciliğin olumsuz imajını kısa ve öz bir şekilde
özetleyen bu güzel alıntıdan sonra, Balzac’ın gazeteciliğin hangi yönlerini
eleştirel bir şekilde okuyucuya sunduğuna göz atalım.
4.1. Gerçek İşlevinden Uzaklaşan Gazetecilik
Julien, değişik mesleklerden insanların oluşturduğu Cénacle isimli gruba
gazeteciliğe atılmak istediğini söylediğinde grup elemanları buna karşı çıkar.
Çünkü onlara göre gazetecilik: “bir cehennemdir, bir fesat, yalan, ihanet
gayyasıdır, buradan geçenin temiz çıkabilmesi için, insanı, Dante gibi,
Vergilius’un tanrısal çelengi koruması lazım”.222 Arkadaşlarının bu uyarısına
kulaklarını tıkayan Julien kendi kendine sorar: “Gazetecilerin şuursuzca ve
haysiyetlerini düşünmeden yaptıkları işi kendisi asil bir şekilde yapamaz
mıydı?”223
Okuyucuları çeşitli konularda bilgilendirmek ve aydınlatmak gerçek
görevleriyken Sönmüş Hayaller’deki gazeteciler “kralları ve en ciddi olayları
komik hale getirmekten başka bir şey yapmamaktadırlar”.224 Verilen haberlerin
doğruluğu konusunda hiçbir kaygı gütmeyen gazetecilerle karşı karşıyayız
romanda. Aslında daha çok satabilmek için okuyucuların ilgisini çekecek
düzmece ve yalan haberler yapmaktan hiç çekinmezler Sönmüş Hayaller’in
gazetecileri. “Artık insanlar gerçeğe bakarak modeli değil, kendilerine sunulan
modele bakarak kurgusal gerçeği belirlemektedirler”.225

Gérard Délaissement -Catherine Botterel, Bel-Ami Guy de Maupassant, Hatier, Paris 1999,
s.120.
222 Honoré de Balzac, Sönmüş Hayaller II, Taşralı Büyük Bir Adam Paris’te, Çev. Yaşar Nabi Nayır,
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1951, s.108.
223 Age, s.108.
224 Age, s.183.
225 Fatma Altınbaş Sarıgül, “Umberto Eco’nun Düşüncesinde Yazılı Medyanın Popüler Kültür
Üzerindeki Etkisi”, Proceedings of INTCESS2016 3rd International Conference on Education and
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Gazetecilik dünyasına yeni atılan Lucien, bu mesleğin püf noktalarını
yavaş yavaş öğrenmektedir. Çalıştığı gazetenin çok satmasını sağlamak için
okuyucuların güvenini kazanmak zorundadır. Bu güven kazanmada güçlü bir
gazeteci imajı sergilemenin çok önemli olduğunu öğrenen Lucien, bu imajın da
kişilere ve kurumlara saldırılarak elde edileceğini fark eder. Genç gazeteci yeni
mesleğinde başarılı olmaya başlar, arkadaşları onu korkulacak yaman bir
gazeteci olarak görmeye başlarlar. Lucien’in kalemi o kadar güçlü hale gelir ki,
“kitapları kötüleyerek yazarların ve kitapçıların zarar etmesine, tiyatro
eserlerini acımasızca eleştirerek sanatçıları yuhalanmasına ve salonların
boşalmasına, herhangi bir ürünü kötüleyerek satışının engellenmesine, ünlü
insanlara saldırarak saygınlıklarını yitirmelerine, politikacılara, partilere ve
bakanlara saldırarak siyasi hayatlarını zedelemeyi”226 başarır. Romanda, bir
gazetecinin gücünün ve ününün saldırı gücüne bağlı olduğu açıkça ortaya
konmaktadır. Okuyucunun sevgi ve saygısını kazanan bir gazeteci patronun da
dikkatini çekebilmektedir. Romanın diğer gazetecilerinden biri olan Etienne
Lousteau, bu saldırılarıyla yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselmeyi
amaçlamaktadır. Dolayısıyla ekonomik olarak bir feraha erecek ve güzel araba
ve dayalı döşeli bir daireye sahip olacaktır.
4.2. Çok Basit Görülen Bir Gazetecilik İmajı
Gazetecilikle hiçbir alakası olmayan Lucien’in kısa sürede makale
yazmaya başlaması gazeteciliğin çok basit bir meslek olarak gösterilmesinin
göstergesidir. Hiçbir eğitim almadan adeta yaman bir gazeteci olur taşralı genç.
Sadece kendisinden kıdemli gazetecilerden meslekle ilgili bilgiler alır. Başarılı
bir gazeteci olmak için “masa başına oturmak, biraz kafanın çalışması ve
sözcükleri yerli yerinde kullanmak”227 yetmekteydi o zamanlar. Aslında
romanda çizilen gazeteci imajından da anlaşılacağı üzere sefahat alemlerinde
vakit geçiren insanlardır gazeteciler. Dolayısıyla gazete için makale yazmaya
yeterli vakitleri yoktur. Baskıdan birkaç saat önce üstünkörü karalanır makale.
Okuyucunun dikkatini çekebilmek için Lucien rakip gazetelerdeki savın tam
tersini iddia ederek bir karışıklık ortamı oluşturmak zorundadır. Bu tip
teknikler gazetecinin işini oldukça kolaylaştırmaktadır. Çok zahmet çekilmeden,
alaycı ve nükteli bir tavırla gazetecilik mesleği icra edilir. ”İşte bu yüzden
gazetecilik, Paris’e her yeni gelenin atıldığı meslek haline gelmiştir. Sahip
olduğundan fazlasını isteyenler, başka bir meslek icra edemeyenler gazeteci
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olup çıkıvermişlerdir. Yazdıkları kolonlar aracılığıyla makus kaderlerine
meydan okuyan, ağızları açlıktan kokan ve kafası çalışmayan gençlerin atıldığı
bir maceradır gazetecilik”.228
Bu kadar acemi gençler tarafından icra edilen gazetecilikte tarafsız
eleştiriye hiçbir zaman rastlanmaz. Sırf kendi egolarını tatmin etmek için
eleştiri yapar Sönmüş Hayaller’in gazetecileri. Çoğu zaman da kendilerine
düşman olan rakiplerini alt etmek için haksız eleştirilere girişirler. Maddi
yönden kendilerine katkıda bulunmayan ticari kurumlar ya da arzularını yerine
getirmeyen siyasiler de haksız eleştiriden nasiplerini alırlar. Kıdemli gazeteci
Etienne Lousteau ile gazeteciliğe yeni atılan Lucien arasındaki tartışma objektif
eleştiri sorununu bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır: “Fakat bu kitabın
aleyhinde ne söylenebilir? Güzel bir eser diye haykırdı. Kitap bir şaheser de olsa
senin yazında budalaca bir saçmalık, tehlikeli ve zararlı bir eser olmalı. Ama
nasıl? Güzellikleri kusur diye gösterirsin. Böyle bir mucize elimden gelmez.
Dostum gazeteci demek cambaz demektir, mesleğin biçimsiz taraflarına alışman
lazım”.229
Romanda eleştirmenlerin sürdüğü sefih ve düzensiz hayat göz önünde
tutulduğunda bu insanlardan meslekleriyle ilgili iyi bir performans beklemek
yanlış olur. Nitekim eleştirmen Etienne Lousteau Mısır yolculuğu ile ilgili
kendisinden yorum yapması istendiğinde işi başka mecralara çekip olumlu ya
da olumsuz bir yorum yapamamıştır. Makalelerini yazmada beraber yaşadığı
tiyatro oyuncusundan yardım alacak kadar yeteneksizdir. Sönmüş Hayaller’deki
gazeteciler toplumsal ve siyasal konularda kamuoyunu aydınlatacak yorumlar
yapmaktan acizdirler. Bu gazetecilerin olumlu ya da olumsuz eleştiri
yapmalarında tek etken para ve makamdır. Para ve makam yollarını tıkayan kim
olursa olsun haksız eleştiriye maruz kalır. “İnsanlıktan nasibini almamış
gazetecilik dünyasında, en yüce duygular yok olmuştur. Amacı insanları
aydınlatmak olan eleştiri, bir kelime oyununa dönüşmüştür. Tarafsızlık artık
gazetecinin umurunda bile değildir. Gazeteci güçlü insanların beslediği bir
dalkavuk haline gelmiştir. Dehaları sadece gazeteler belirlediği için bir kitabın
kaliteli olması değerli olması anlamına gelmemektedir artık”.230
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4.3. Sönmüş Hayaller’de Tüm Yollar Paraya Çıkar
Kentsoylu toplumunun zirve yaptığı 19.Yüzyılın sonlarına doğru insani ve
ticari ilişkilerde para çok büyük bir rol oynamaktadır. İnsanlar hep daha fazla
para kazanma ve bu sayede daha çok itibar görme peşinde koşmaktadır. Bir
meslek olarak gazeteciliğin ön plana çıktığı romanımızda da paranın hakimiyeti
apaçık ortadadır. Gazeteciler daha çok para kazanmak için her türlü dalavere,
yalan ve iftiraya başvurmaktan çekinmezler. Romanın kahramanlarında Claude
Vignon, gaztecilerin düştüğü bu iğrenç durumu çok güzel bir şekilde ifade eder:
“Gazete kutsi bir varlık olacak yerde partiler için bir vasıta haline geldi,
vasıtalıktan ticarete döndü ve bütün ticaret işleri gibi ne kanun tanır, ne iman.
Gazete artık aydınlatmaya değil kanaatleri pohpohlamaya yarıyor. Böylece
muayyen bir zaman sonra bütün gazeteler kalleş, riyakar, rezil, yalancı, cani
olacaktır”.231
Sönmüş Hayaller’in gazetecileri sadece yazdıkları makalelerden para
kazanmazlar. Gazetecilik mesleğini suiistimal ederek çok para kazanmanın
yolları açıkça gösterilmiştir romanda. Tiyatro piyeslerini, yayımlanan kitapları
ve satılan malları ürünleri övmek için yazılan taraflı yazılar sayesinde
gazeteciler çok para kazanmaktadır romanda. Etienne Lousteau, gazeteci olarak
geçim kaynaklarını biraz da yakınarak şöyle sıralar. “Aleyhlerinde yazmayayım
diye gönlümü etmek için tiyatro müdürlerinin verdikleri biletleri, kitapçıların
gönderdikleri ve bahsini etmem gereken kitapları satmakla geçiniyorum. Bir de,
Finot’yu memnun ettikten sonra, leh ve aleyhlerinde yazı yazmama müsaade
ettiği fabrikatörlerden gelen malları da satarım”.232 Gazeteciler, her türlü
ticareti yapan tüccar olurken gazeteler de bir ticarethane kimliğine bürünürler
adeta. “Gazetecilik çevresinde yapılan her şey bir danışıklı döğüşten, alçaklıktan
ve ihanetten ibarettir. Gazeteciler, kindar, öçalıcı ve kan emicilerdir. Paraya o
kadar açtırlar ki, onu elde etmek için her türlü ihanete başvurular. Çok kıymetli
metale bir türlü doymayışları onların ne kadar açgözlü olduklarının
belirtisidir”.233
Daha çok para kazanma yolunda meslek ahlakının yerle bir edildiğine
şahit olur yeni mesleğe giren Lucien. Paranın cazibesi karşısında donup kalır
adeta. “İki saatten beri, Lucien’in gözleri önünde, her şey para ile hallediliyordu.
Tiyatroda olduğu gibi kitapçıda, kitapçıda olduğu gibi gazetede, sanat ve şerefi
kaale alan yoktu. Para dene kocaman rakkasın vuruşları birer çekiç gibi kafasına
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ve kalbine indiğini duyuyordu”.234 Gazeteciler siyasilere ve işadamlarına
yakınlaşarak maddi ve manevi çıkar sağlamak peşindedirler. Romanın
kahramanlarından Etienne Lousteau, bakanlara kendini sevdirerek milletvekili
olmayı hayal eder. Balzac’ın gazetecilerine benzeyen Maupassant’ın Güzel
Dost’unun aç gözlü gazetecileri bakanlar ile o kadar samimidirler ki Kuzey
Afrika ülkeleri üzerinden manipülasyon yaparak bir anda milyonlar kazanırlar.
“Resmî, katolik, liberal, cumhuriyetçi, şehirci olan, yerinde ve zamanında iş
gören La Vie Française gazetesi, borsa dümenlerini ve her türlü teşebbüslerini
desteklemek için kurulmuştur”.235
Gazeteciliğin tüm bu getirileri göz önünde tutulduğunda Paris’e gelen
genç taşralıların bu mesleğe atılmadaki tutkuları anlaşılabilir. Etienne Lousteau
bu büyük pastadan paylarının azalmasını asla istememektedir. “İşte
gazeteciliğin karları. Onun için bütün türedilerin gazetelere yaklaşmalarına
mani oluruz; gazetelere girmek için büyük bir kabiliyetten başka hudutsuz bir
talihe de ihtiyaç vardır”.236
Romanımızda gazetecilikte paranın işlevi üzerinde durulurken “düşünce
fahişeliği” (prostittution d’idées) tabiri oldukça dikkate şayandır. Gazetecilerin
yazılarını kaleme almada özgür olmadıkları ve kim daha çok para verirse
onların lehinde yazılar yazdıkları eleştirel bir biçimde sunulurken, gazeteciler
ile hayat kadınları arasında bir benzetme yapılmaktadır. “Tıpkı bu iğrenç
galeriler altında vücudunu satarak küçülen kadın gibi, ilham perisini bir
gazeteciye peşkeş çekerek sanatı küçülten bir şairin halinden taşralı büyük
adam müthiş dersler alıyordu. Bütün bu muammanın anahtarı “para”idi”.237
Düşüncelerini gazetelerde özgürce satırlara dökemeyen gazeteciler, kalemlerini
aynı zamanda ruhlarını patronlarına satarak hayat kadınlarının mesleğine
benzer bir meslek icra etmekteydiler. ”Liberal kapitalizm doğası gereği, tutkulu
insanları mutlaka hayal kırıklığına uğratır, bir şeyi arzulayan insanları
kendilerini satmadan amaçlarına ulaştırmaz ve bir yere gelmek isteyenleri ise
yoldan çıkarmadan duramaz”.238 Genç gazetecilerin yeteneklerini bir hayat
kadını gibi satmalarındaki en büyük etken Paris’te yapacak başka bir iş
bulamamalarındandır. “Bıyıkları terlememiş ihtiraslı delikanlılar”239 başkente
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şair ya da edebiyatçı olmak için gelmiş, ama umduklarını bulamadıkları için
hayat kadınları gibi yeteneklerini az bir paraya gazete patronlarına satmak
zorunda kalmışlardır. Balzac gazetecilerle hayat kadınları arasında böyle bir
ilişki kurarak, kapitalizm rejiminin at koşturduğu kentsoylu toplumunda
yeteneklerin nasıl heba olduğunu eleştirel bir şekilde okuyucuya sunmuştur.
“Balzac, genç edebiyatçı ve gazetecilerin üçkağıtçı iş dünyası tarafından ele
geçirilmesini romanında gözler önüne sermektedir. Kültür ve bilgi fakiri bu
insanlar, genç beyinlerin ürettikleri ürünleri müsadere altına alma hakkını
kendilerinde bulmaktadırlar”.240
4.4. Vazgeçilemez Etgin Güç: Gazeteler
Lousteau Lucien’i gazete dünyasının püf noktalarına aşina kılmaya
usanmadan devam eder. Güç sahibi bir gazetenin neler yapacağı konusunda onu
bilgilendirmektedir. Gazeteciliğin gereklerini yaparsa “Fransa’ya fikirlerini
dikte edebilecek yüz adamdan biri olabileceğini”241 ona garanti eder. Güçlü bir
gazetenin korkulacak bir şey olduğunu vurgular. Bu konuda Lucien’in başını
döndürmek için şöyle der. ”Muvaffak olursak, üç güne kadar, günde üç taneden
yerinde yerleştirilmiş otuz nükteyle, bir adama dünyayı zehredebilirsiniz;
mükemmel bir piyesin tutmasına mani olabilir ve bütün Paris’i kötü bir piyese
koşturabilirsiniz.”.242
1830’lu yıllar Fransa’sında herkes ve her kurum gazetecilere muhtaçtırlar
ve onlarla iyi geçinmek zorundadırlar. Lucien’in kitabını yayımlatmak için
harcadığı emekleri göz önünde tuttuğumuzda gazetelerin bu konuda nasıl bir
işlev üstlendiğini anlayabiliriz. Herhangi bir gazete tarafından reklamı
yapılmamış kitabın okuyucuya ulaşma ve çok satma ihtimali hemen hemen yok.
“Bir insanın tanıtıp meşhur etmenin en başarılı yolu onun hakkında bir tartışma
ortaya atmaktır”.243
Sahne dünyasının da başarılı olup olmaması tamamen gazetelere bağlıydı.
Tiyatro yöneticileri ve oyuncular başarılarının gazetelerin kendi haklarında
yazacakları yazılara bağlı olduğunun farkındaydılar. “Aleyhlerinde yazmayayım
diye gönlümü etmek için tiyatro müdürlerinin verdikleri biletleri satarak
geçiniyorum”.244 Gazeteciler, sahnelenen oyunların beğenilmiş gibi gözükmesi
için manipülasyona bile başvurmaktadırlar. Burada devreye “para ile tutulmuş
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alkışçılar” (claques) girmektedir. Sahneye konan oyun, tiyatrocu ve
gazetecilerin işbirliği ile her halukarda şakşakçılar tarafından alkışlanacak. Bu
tezgahlanmış oyun Emile Zola’nın Nana’sında da devreye girer.”Ne oynamasını
ne de şarkı söylemesini bilmeyen Nana”245 şakşakçılar sayesinde başarılı bir
aktris olarak ilan edilir. Theodore Dreiser’in romanı Kızkardeşim Carrie’nin
“küçük tiyatro öğrencisi” Carrie’nin başarısı da Times gazetesinin idare müdürü
B.Harry McGarren işbirliği ve “güzel giyinmiş, iyi tabiatlı, dalkavukluğa eğilimli
bir seyirci kitlesinin sağlanmasıyla”246 elde edilmiştir. XIX. Yüzyıl Fransa’sında
sanat dünyası ile gazetecilerin bu ortak manipülasyonu, meslek ahlakı
yozlaşmasının en güzel belirtisidir.
İş adamları da gazetecilerle iyi geçinip onların gönüllerini hoş tutmak
zorundadırlar. Bunun için de onları hediyelere boğarlar. Etienne Lousteau
aleyhlerinde yazı yazmasın diye “fabrikatörlerden gelen malları”247 satar. Son
olarak siyasilerin de gazetecilerle iyi geçinmek zorunda olduklarını da
belirtelim. Milletvekili ya da bakanların özel hayatlarıyla ilgili mahrem bilgileri
ellerinde bulunduran gazeteler bu insanları kendilerine bağımlı hale getirirler.
“Hükümet bizimle dalaşmak hatasına düşerse kuyruğuna takarız tenekeyi;
kızarsa, işi daha çok kurcalarız, halkı ondan soğuturuz. İktidar daima çok şey
kaybetmeye mahkum olduğu halde gazetenin kılına bile zarar gelmez”.248
Gazeteciler kendileriyle iyi geçinmeyenlere karşı hiç de hoşgörülü değildirler.
“Ne zaman gazetelerin nüfuzlu birtakım zatların aleyhine doludizgin gittiğini
görürsen bil ki işin içinde reddedilmiş borç talepleri, yapmaktan kaçınılmış
hizmetler vardır”.249
Sonuç
Restorasyon Fransa’sında bir edebiyatçı için kitap yayımlamanın ne kadar
zor olduğunu bizzat Balzac’ın kendisi yaşamıştır. Aristokrasinin pabucunu
dama atarak toplumda maddi ve manevi olarak çok yüksek yerlere ulaşmış olan
kentsoylular için para adeta tapılacak bir varlık haline gelmiştir. Sosyal ve
bireysel ilişkileri belirleyen tek etmen para olmuştur. Paranın hakim olduğu
toplumda ahlaki yozlaşmanın zirveye ulaşması kaçınılmazdır. İşte, gerçekçi
romanın piri sayılan Balzac Sönmüş Hayaller’de Restorasyon dönemi
Emile Zola, Nana, Çev.Mustafa Bahar,İskele, İstanbul 2005, s.20.
Theodore Dreiser, Kızkardeşim Carrie, Çev.Azize Bergin, Hayat Neşriyat, İstanbul 1970,
s.140.
247 Balzac ,age, s.132.
248 Age, s.340.
249 Age, s.376.
245
246

207

Uğur YÖNTEN

Fransa’sındaki gazete dünyasına neşter atarak, bu meslekteki ahlaki yozlaşmayı
gözler önüne sermiştir. Toplumdaki yozlaşmalara her daim parmak basan
Balzac, gazetecilerin daha çok para kazanmak ve yüksek makamlara gelebilmek
için sergiledikleri dalavereleri eleştirel bir biçimde okuyucuya ustalıkla
sunmuştur. Kitabın ve basının kutsal misyonunun insanları aydınlatmak
olduğunu çok iyi bilen usta romancı, bu iki aracın ehil olmayanların eline
geçtiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koymuştur. “Gazete kutsi bir
varlık olacak yerde partiler için bir vasıta haline geldi, vasıtalıktan ticarete
döndü ve bütün ticaret işleri gibi ne kanun tanır, ne iman”250 diye kahramanına
itirafta bulundurarak gerçek amaçlarından uzaklaşan gazeteleri eleştirir.
Toplum Gelenekleri İncelemesi (Etudes des Moeurs) ana başlığı altında
yayımlanan romanlardan biri olan Sönmüş Hayaller’de Balzac, gerçekçilik
akımının ince detaylarından yararlanarak basın dünyasındaki çürümüşlüğü
tüm çıplaklığıyla sunmuştur.
Umberto Eco’nun gazeteciliğe eleştirel yaklaşımda bulunduğu romanı
Sıfır Sayı’dan bir alıntıyla incelememe son vermek istiyorum. “Bunu
yadsımıyorum ama babam bana imbikten geçmemiş habere inanmamamı
öğretti. Gazeteler yalan söyler, bugün televizyon da yalan söylüyor”.251
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Shakespeare’in Antonious ve Cleopatra Eserinin
Kostüm Tasarım Açısından İncelenmesi
Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK - Gökçen Damla AK
Gazi Üniversitesi – Ankara
ÖZET: Kostüm sanatı, tiyatronun varlığı kadar eskidir. Kostümün ilk kez, tiyatronun
temeli olduğuna inanılan büyü ritüellerinde, hayvan postları giyilerek kullanıldığı
bilinmektedir. Bu günkü anlamıyla kostüm, ilk kez Rönesans Dönemi’nden sonra karşımıza
çıkmaktadır. Sahne sanatı tasarımı, sahnedeki oyuncuların toplu kullanımındaki yapıyı ve
biçimi ortaya çıkaran bir çalışmadır. Tasarım, renk, çizgi, yığın ve biçim yoluyla konunun
duygusal niteliklerini, değerlerini ve atmosferini sağlar. Kostüm bir kıyafet değildir, oyunun
ve karakterin anlamına yardım eden bir uzantıdır. Bunun içinde, oyuncunun hareketlerinde
ve jestlerinde giysiyi yorumlayan bir ustalık olmalıdır. Tiyatro gösterilerinde, ‘kim?’
sorusuna yanıt olarak bir görüntüye ve şahsa anlam kazandıran kostümler, oyuncunun
belirli bir davranışı sergilemesi gereken toplumsal çevresini de vurgulamaktadır. Araştırma
konusu, Shakespeare’in 1606 yılında kaleme aldığı Antonious ve Cleopatra adlı büyük
eserinin, 1963 yılında çok büyük bir bütçe ile, Joseph L. Mankiewicz tarafından çekilen
Cleopatra adlı filmindeki Cleopatra karakterinin kostümleri alınmıştır. Antik Mısır ve Roma
dönemlerine ait Antonious ve Cleopatra eserinin sahnelenen tüm oyun ve çekilen filmlerinin
fotoğraf, broşür ve posterlerine görsel tarama yöntemi ile ulaşılmıştır. Daha sonra içlerinden
en yüksek bütçeli ve görsel yönden ve kostüm tasarımı açısından en görkemli olan 1963,
Cleopatra adlı film seçilmiştir. Bu film içinde Cleopatra karakterinin giydiği bütün kostümler
görsel tarama yöntemi ile belirlenip, görsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kostüm, Ritüel, Tasarım, Görsel Sunum.

A Study Of Shakespeare’s Antonious and Cleopatra
in Terms Of Costume Design
ABSTRACT: Costume art is as old as the existence of the theatre. It is known that the
costume was first used as wearing animal skins, in the magic rituals believed to be the
foundation of the theather. Costume in current meaning, came across for the first time after
the Renaissance period. Stage art design is a work that reveals the form and the structure
that the collective use of players in the scene. It provides the emotional qualities, values and
atmosphere of the subject through desighn, color, line, stack and shape. Costume is not an
outfit. It is an extention that helps the meaning of the play and character. There must be a
mastery of interpreting the clothes, in the gestures and movements of the player. Costumes,
that is an answer to the question ‘who’ in theatre plays, gives a meaning to an image and a
person. It is also emphasizes the social environment in which the actor must exhibit a certain
behavior. As a research topic, Shakespeare’s great work Antonious and Cleopatra, written
1606, has been selected. The subject of the study is the costumes of the Cleopatra character
in the film named ‘Cleopatra’ shot by Joseph L. Mankiewicz on a very large budget in 1963.
By visual screening method, have been reached the photos, brochures and posters of the
plays and films about ‘Antonious and Cleopatra’. After that 1963, Cleopatra film have been

Fatma Öztürk Gökçen Damla AK
chosen as the most magnificent film in terms of the highest budget and visual direction and
costume design. In this film, all costumes worn by Cleopatra character have been determined
by visual screening method and analyzed by visual analysis method.
Key Words: Costume, Ritual, Design, Visual Presentation.

Giriş
Sahne sanatı tasarımı, sahnedeki oyuncuların toplu kullanımındaki yapıyı
ve biçimi ortaya çıkaran bir çalışmasıdır. Tasarım, renk, çizgi, yığın ve biçim
yoluyla konunun duygusal niteliklerini, değerlerini ve atmosferini sağlar.252
‘Kostüm bir kıyafet değildir, oyunun ve karakterin anlamına yardım eden
bir uzantıdır. Bunun içinde, oyuncunun hareketlerinde ve jestlerinde giysiyi
yorumlayan bir ustalık olmalıdır’.253
Tiyatro gösterilerinde, ‘kim?’ sorusuna yanıt olarak bir görüntüye ve şahsa
anlam kazandıran kostümler, oyuncunun belirli bir davranışı sergilemesi gereken
toplumsal çevresini de vurgulamaktadır.254 Kostümler, aksiyonun merkezi olan
oyuncular tarafından giyildiklerinde görsel sahnenin en güçlü unsurlarıdırlar.255
Kostümde;
a. Devir
b. Devrin Modası
c. Karakterin yaşadığı muhit
d. Karakter yapısı
e. Karakterin ekonomik durumu
f. Karakterin sosyal durumu
g. Karakterin ruhi durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Sahne giysisi
tasarımında şu ortak eğilimler göze çarpmaktadır;
1. Sahne giysisi, oyunun geçtiği çağın giysisidir.
2. Oyunun yazıldığı çağın giysisidir.
3. Oyunun bağlanmak istediği çağın giysisidir.
4. Tarihsel olmayan bir üsluplaştırmadır.
5. Bugünkü çağın giysisidir.256
Kostüm tarihinde belirleyici dönemler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

Özdemir Nutku, Sahne Bilgisi, Kabalcı Yayın Evi, İstanbul, 1989, s.250.
Age., s.390.
254 Piotr Bogatyrev, Costume as a Sign’ Semiotics of Art, Matejka & Titonik, Cambridgernass,
London, 1976, s.280.
255 Selda Kulluk Yerdelen,.Kostüm tasarımcısının dramaturgik çalışmasından sonra karakter
eskizlerinin oluşumu Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, S.6, s.140.
256 Aziz Çalışlar, 20. Yüzyılda Tiyatro, Mitos Boyut Yayınları, İstanbul, 1993, s.107-108.
252
253
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Mısır, Mezopotamya ve Küçük Asya, Yunan, Roma, Ortaçağ, 14. ve
20.Yüzyıllar arası’dır Yüzyıl.257
1. Antik Mısır Dönemi Dramaturjisi Tarihi Boyutu
Mısırlılar koyu tenli ve koyu saçlıdırlar. Kafa yapıları hafif düzdür. Ağız ve
çene kemikleri çok belirgindir. Burunları biraz basıktır. Elmacık kemikleri
çıkıktır. Ayak parmakları geniş ve yayvandır. Uzun baldırları ve kolları vardır.
Elleri düz ve kare şekildedir. Düz ayaklarında bulunan zarif kemer ırklarının
belirgin özelliğidir.
1.1 Dönemin Kostüm Özellikleri
En çok bilinen baş ve başlık reprodüksiyonu Sfenks’tir. Mısır’ın iklimi aşırı
sıcak olduğu için başlıklar Mısır Dönemi kostümlerinde çok önemli bir yere
sahiptir. Alt tabakaya mensup insanlar çok ince ve az miktarda kıyafetler ile
birlikte süslü kemerler, kolluklar ve bilezikler kullanmışlardır. Soyluların ve
zengin kesimin giydiği uzun tunikler vücudun bütün hatlarını gösterecek
darlıktadır. Mısır’ın temel giysileri; tunik, kaftan, kısa etek, şal, şenti ve kalasiris
(dar giysi)dir. Erkeklerin tipik giyim biçimi; şenti ve alın için banttan oluşan
başlıklardır.
Zengin kesimin başlık dekorasyonları ve süslemeleri daha fazladır.
Malzeme olarak başlıca kullanılan kumaş ketendir. Keten kumaşlar genellikle
sıkıştırılmış bir görünüme sahiptir.
Körüklü ve pilili olarak kullanılmışlardır. Çizgili desenli keten dokuma
kumaş en popüler olandır. Soyluların kullandığı keten kumaş neredeyse ipek
kumaş kadar kaliteli ve yumuşaktır. Pamuk dokuma çok nadir kullanılmıştır.
Süsler, kıvrımların(drapeler) üzerine asılarak sanki kumaşın belli bir biçimde
kesilmiş gibi gözükmesini sağlamış ancak aslında, sadece kumaşın uçları belden
asılarak bu görünüm elde edilmiştir. Kadın kostümleri de temelde erkek
kostümleri ile aynıdır. Fakat kadınlar giyimlerini mücevherlerle süslü bir kemer,
kayışlarla bağlanmış bir yaka ve düz bir etek olarak oluştururlar. Üst bedende
başka bir kıyafet kullanmazlar. Sadece bazen düz bir parça kumaşı omuzlarının
üzerinden atıp, yakanın önünden iki tarafına da tuttururlar. Göğsün hemen
altından vücudu saran hem de beli ince tutan kemerler sıklıkla kullanılır. Bu
bantlar mücevherlerle süslenmiştir. Her iki cinsiyet de zengin boncuk dizilerini
boyuna takmıştır ve ayak bilekleri için bilezikler ve bantlar kullanmıştır.
Bozkurt Kuruç, Tiyatro İçin Pratik El Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara,
1987, s.23.
257
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Süslemede boyama, işleme, boncuk işi ve mücevherler kullanılmıştır. Renk
olarak kırmızının tonları, mavi, yeşil, sarı, koyu mor kullanılmıştır.258

Resim 1. Antik Mısır başlıkları

Resim 2. Antik Mısır ayakkabıları

Resim 3. 4. 5. Antik Mısır
Kadın ve Erkek Giyimi

Resim 6. Antik Mısır Takıları

Mary G. Houston, Florence S. Hornblower, Ancient Egyptian Assyrian & Persian Costumes
and Decorations, A&C Black, London, 1920, s.1-48.
258
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Resim 7. Antik Mısır Erkek Giyimi
1.2. Antik Mısır Sembolleri
Her renk ve her tasarımın Antik Çağlar’da yaşayan insanlar için çok ciddi
anlamları vardır. Mısırlıların doğaya olan bağlılıkları onlara çalışma gücü
verirken, sevdikleri her şeyin korunması isteği, onları dayanıklılığın her türlü
simgesini ve rengini kullanmaya teşvik etmiştir. Önceki kuşaklardan etkilenme
gibi bir ortamın olmayışı ve malzeme kıtlığı tasarımları sadeliğin özü haline
getirmiştir. Toplum içindeki rütbe arttıkça daha fazla altın ve değerli taş
kullanılmıştır. Firavun, en üst rütbeye sahip olduğu için tanrıların sembollerini
giymeye sadece onun hakkı vardır.
1.2.1. Kanatlı Küre
Kanatlı küre, Büyük Güneş Tanrısı, Mısır’ın ilk Kralı Ra, tüm Tanrıların
başı ve Firavunlar’ın atasının sembolüdür. Güneş, iyilik ve asilliğin, güç,
dayanıklılık ve sonsuzluğu simgeler. Güneş doğduğunda kanatlarının üzerinde
doğuyormuş gibi gözüktüğü için kanatlı küre olarak sembolleşmiştir. Mısır
güneşi genelde kırmızı olduğu için kanatlı küre de kırmızı renk ile ifade
edilmiştir.
215
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1.2.2. Kobra
Kuzey toprakları gecenin sahibi, Güney toprakları ise gündüzün sahibidir.
Başı dik, boynu halkalı, kabarık boğazlı kobra yılanı, Güney’in koruyucu
Tanrıçasıdır. Ve Güneş’in yaratıcı gücüdür. Kanatlı küre üzerindeki güneşin her
iki yanında da geleneksel kobra biçimi sıklıkla bulunur.
1.2.3. Akbaba
Osiris, gecenin Tanrısıdır. Karanlık Dünya’yı ve yaşayan dünyadaki
karanlığı yönetir.
Kuzey’i koruyan Tanrı kanatlarını yaymış bir akbabadır. Kuzey’in rengi
beyazdır. Beyaz aynı zamanda yas tutmanın ve saygı göstermenin rengidir.
1.2.4. Engerek Yılanı
Başı dik, kısa ve ince gövdeli engerek yılanı, kraliyet simgesi, ilahi iyilik ve
ölümsüzlük işaretidir. Savaş esnasında Kral’a kim saldırmaya cesaret ederse
başlıkta bulunan engerek yılanının ateş kusarak düşmanı yok ettiğine inanılır.
1.2.5. Taç
Bütün Mısır’ı yöneten, yaşayan Firavun çift taç kullanır ya da iki tacın
birleşimini kullanır. Beyaz koni biçimli taç Yukarı ya da Kuzey Mısır’ın tacıdır.
Tepesi kırmızı bantlı olan taç ise Alt ya da Güney Mısır’ın tacıdır. Kostümlerdeki
sarı renkler yüksek rütbenin ve lüksün sembolü haline gelmiştir. Firavun’un
giysileri en güzel beyaz malzemelerden yapılmıştır ve kırmızı ve altın rengi ile
süslenmiştir.
1.2.6. Mühür Yüzüğü
Cilalaması kolay olan kırmızı akik taşından oyulan bok böceği figürü,
Firavun yüzüğü için en çok kullanılan malzeme olmuştur. Resmi mühür olarak
kullanılmıştır. Bir mührü bozmak, özellikle de kraliyet mührünü bozmak suçtur
ve cezası çok büyüktür.
1.2.7. Renkler
Kumaşlarda, mücevheratta ve giysi tasarımında genellikle yeşil, sarı,
kırmızı, açık mavi, taba ve siyah renk kullanılmıştır. Mısırlılar bu renklere sahip
harika boyama teknikleriyle dikkat çekmişlerdir.
1.2.8. Nilüfer Çiçeği ve Papirüs
Papirüs, Kuzey’in sembolik bitkisi ve Nilüfer çiçeği de Güney’in sembolik
bitkisidir.
1.2.9. Nil Deseni
Nil Nehri, yıllık su baskınlarıyla araziyi verimlileştirir, mahsullere hayat
verir. Bu yüzden Nil Nehri’ne büyük bir saygıyla ibadet edilmiştir. Neredeyse
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her kostümün üzerinde bu basit tasarım sembolik olarak hayatın yenilenen
akışını simgelemektedir.
1.2.10. Altın Halka Yaka
Antik Mısır Dönemi’nde para ne ticarette ne de Hükümdarın kendisine
hizmet edenleri ödüllendirmesi için kullanılmamıştır. Firavun, demir para
yerine altın halkalar kullanmıştır. Altın halkaları ayrıca soylu sınıf da
kullanmıştır.
Hükümdar tarafından birisine altın halka takılması büyük bir onur ve
şeref olduğu için bu yakaların verilmesi bir sevgi ve saygı sembolü haline
gelmiştir. Bu altın yakaların bazıları değerli taşlarla süslenmiştir.
1.2.11. Bok Böceği ve Göğüs Boşluğu
Kutsal böcek ya da bok böceği, ruh göçü ve ölümsüzlüğün, Cennet
kapılarından geçmeye yardım eden Tanrı’nın sembolüdür. Mısırlılar, ölümden
sonra yaşam olduğuna inanmışlardır. Bu yüzden ölülerini itinayla mumyalayıp
süslemişlerdir.
1.2.12. Yelpaze
Mısır yelpazeleri genellikle esnek olmuştur ve yelpazelenen kişiyi
güneşten korumuş, aşırı sıcak Mısır ikliminde serinlik vermiş ve ayrıca kişiyi
sineklerden ve böceklerden korumuştu.259
2. Araştırma Bilgileri
2.1. Araştırmanın Konusu
Bu araştırmanın konusu; 1963 yılında çekilen ‘Cleopatra’ adlı filmin
Shakespeare’in Antonious ve Cleopatra eserinin kostüm tasarım açısından
incelenmesidir.
Alt problemler;
1. Bir kostüm tasarımının hazırlanma süreçleri nelerdir?
2. Oyunun teması nedir?
3. İlgili eserin ana ve yan karakterleri kimlerdir?
2.2. Araştırmanın Amacı
Bir oyuncunun sahneye ya da ekrana çıktığı zaman onu izleyenler
üzerinde bırakacağı ilk etki izleyicinin karakteri anlaması için çok önemlidir.
Kostümlerin sahne sanatlarında kullanılmasının amacı; eserde canlandırılan
karakterleri tanımlamamızı sağlayan işaretler barındırmalarıdır. Otakar Zich’e
göre bütün tiyatro nesneleri iki konuda işaret verir; Birincisi, eserin içindeki
Edna Mann Shover, Art in Costume Design, Miton Bradley Company, Springfield,
Massachusetta, 1920, s.31-45.
259
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karakterler ve olayın geçtiği yer. İkincisi ise, karakterin, eser içinde yaptığı
görevin ne olduğudur.
Bu çalışmanın amacı; Shakespeare’in Antonious ve Cleopatra adlı eserinin
tiyatro ve sinema uygulamalarının incelenmesi ve seçilen, Kostüm tasarım
dalında Oscar ödülü almış, yüksek bütçe ile 1963 yılında çekilen, görsel açıdan
oldukça kuvvetli bir yapım olan Cleopatra filminin kostüm tasarım temelleri
doğrultusunda incelenerek, seçilen bir kostümün uygulanmasıdır.
Antonious ve Cleopatra adlı eserin uygulamaya konulan tiyatro eserleri
arasında Mısır Dönemini tam olarak yansıtan bir oyunun detaylı görsellerine
rastlanılamadığı için tiyatro oyunu yerine sinema filmi seçilmiştir.
2.3. Araştırmanın Önemi
Bir kostüm tasarımcısının, arkaik çağlarda yaşayan ya da kurgulanan,
görmediği, arkeolojik kazılardan elde edilen sınırlı bilgiler dışında bir bilgiye
ulaşamadığı dönem eserlerindeki karakterlere kostüm tasarımı yaparken elde
edebildiği veriler ile hayal gücünü birleştirerek karaktere ışık tutacak
kostümleri nasıl ortaya çıkardığını araştırmak ve Shakespeare’in, ilk temsilinin
1906 yılında Londra’da yapıldığı Antonious ve Cleopatra adlı oyununun
günümüze kadar pek çok kez sahnelenmiş olması, senaryolaştırılıp filmlerinin
çekilmiş olması günümüze kadar ulaşabilen ve etkisini kaybetmeyen bir kültür
mirası olması ile ilişkilendirilerek, bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır.
3. Yöntem
Araştırmanın materyalini Shakespeare’in yazdığı Antonious ve Cleopatra
adlı eserinin tiyatro ve sinema uygulamalarının ulaşılabilen görsel materyalleri
oluşturmaktadır.
Araştırmada görsel tarama ve görsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
İlk olarak çalışılacak oyun olarak Shakespeare’in Antonious ve Cleopatra
adlı eserinin sahnelenen tiyatro oyunları taranarak kostümler incelenmiştir.
Bu oyunlarda Cleopatra karakterini canlandıran oyuncuların kostümlü
görsellerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra Antonious ve Cleopatra adlı
eserden uyarlanan sinema filmleri ve Cleopatra karakterinin bulunduğu
filmler IMDB sitesinden taranmıştır. Cleopatra karakterini canlandıran
oyuncuların kostümlü görsellerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırılan sinema
filmleri içerisinde en büyük bütçeli film 1963 yılında çekilen Cleopatra adlı
film olduğu için ve kostüm dalında Oscar ödülü bulunduğu için kostüm
uygulaması için bu film seçilmiştir.
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3.1. Araştırmanın Modeli ve Kapsamı
Araştırmanın evrenini; Shakespeare’in kaleme aldığı Antonious ve
Cleopatra eserinin sergilendiği tiyatro oyunları ve sinema filmlerindeki
Cleopatra kostümleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise; 1963 yılında, Joseph L. Mankiewicz
tarafından çekilen Cleopatra adlı filmde, başrol oyuncusu Elizabeth Taylor’un
canlandırdığı Cleopatra karakterinin giydiği kostümler içinden seçilen ve
uygulaması yapılan altın rengi kostüm oluşturmaktadır.
4. Bulgular
4.1. Kostüm Tasarım Aşamaları
‘Gerçekçi akımla birlikte gerçekçi oyunlar, sahnedeki tüm ögelerin
uyumlu bir bütünlük içinde olmasını sağlayan ve denetleyen yeni bir bakış
açısını gerekli kılar: ‘Yönetmeni’. Bu anlamda yeniden yaratan, oyunu
dönüştürüp-denetleyen ilk yönetmen Saxe-Meningen Dükü II. George’tur.
Yönetmenin doğuşuyla birlikte, dekor, kostüm, aksesuar, ışık, efekt, müzik gibi
etmenler tek tek ele alınır. Böylece yönetmen, o oyunda görev alan yazaroyuncu-tasarımcı ekibiyle birlikte çalışıp estetik uyumu, kısacası yorumu
oluşturur. Oyunun yorumlanıp her bir sanatçı tarafından yeniden yaratılması
düşüncesi çağımızda yerleşmiş ve benimsenmiştir. Kostüm tasarımcısı da bu
düşünceden hareketle tasarımlarını yaratma- gerçekleştirme yoluna
gitmektedir’.260
‘Kostümcüler bir oyunun karakterlerinin giyeceği kostümleri yaş, tarihi
dönem, cinsiyet, psikolojik durum ve sosyal statüyü saptayarak oluştururlar.
Seyircinin yapımın içeriğini, temel düşüncesini ve duygu durumunu anlamasına
yardım etmek için renk, biçim, biçem ve silüet gibi temel tasarım ilke ve
unsurlarından yararlanırlar. Yapım ekibindeki diğer iş arkadaşları gibi
kostümcüler de metni ya da yapımın üzerine temelleneceği diğer kaynak
malzemeyi anlamaya çalışarak başlarlar işlerine. Etkili kostümler dikkatli
gözlem, analiz ve imgelemin sonucunda ortaya çıkar. Oyunun bir döneme mi ait
yoksa çağdaş mı olduğundan bağımsız olarak kostüm tasarımcıları, yapımda
kendilerine ait kısımları araştırmalarla kavramsallaştırmaya başlarlar’.261
Kostümler çeşitli temizleme işlemlerine ve uzun süreli kullanıma karşı
dayanıklı olmalıdır. ‘Kostümün birincil işlevi, rolün karakter yapısını ortaya
Selda Kulluk Yerdelen, Tiyatro Sanatında Kostüm Tasarımı, Nobel Akademik Yayınları Eğitim,
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2014, s.53.
261 Stephen Di Benetto, Tiyatro Tasarımı, De Ki Basım Yayım Ltd. Şti., Ankara, 2012, s.113
260
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koymaktır. Kostüm oyun kişisinin yaşına, cinsiyetine, mesleğine, sosyal
statüsüne, bulunduğu yerin coğrafi konumuna, mevsim ve hava durumuna,
günün hangi saati olduğuna, eyleme, tarihsel periyoda ve psikolojik durumlara
ilişkin bu özellikleri dikkate alarak çalışmalıdırlar’.262
Shover, Antik çağlara ait kostüm tasarlayacak bir tasarımcının başarılı
olması için o dönemin proporsiyon, denge, renk, harmoni gibi tasarım öğelerini
takip etmesi gerektiğini belirtmektedir. Tasarımcının sistematik düşünme,
planlama, çalışma yapması ve uygun malzemeleri belirleyebilmesi için ön
çalışma yapması gereklidir. Sahnede kullanılacak kostümlerde detaylar ve
renkler abartılı kullanılmalıdır. Bu durum zengin bir etki yaratır.
‘Tiyatro bir grup sanatıdır ve en güçlü ifadeyi yaratıcı ekibin çabalarıyla
ortaya çıkarır’.263
Tiyatro dünyasında, yaratıcı ekibin her bir üyesinin koordinasyon halinde
olması ve birbirleri ile iş birliği yapması gereklidir. Prodüksiyonun sorunsuz bir
şekilde devam etmesi, seyirciyi tiyatro dünyasına ve karakterlerin zihnine
sokması için özellikle kostüm tasarımcılar, ekibin geri kalanı ile aynı zaman
çizelgesi üzerinde çalışmalıdırlar. Zaman çizelgesinde en önemli faktör teknik
hafta ve kostümlü provadır. Bu süre zarfında kostüm tasarımcısı, kostümlerin
nasıl göründüğünü ve fonksiyonlarını görebilmektedir. Böylece, gerekli
parçaları yeniden düzenleyebilir ya da yenileyebilmektedirler. Bu yaratım ve
prodüksiyon arasındaki en son adımdır. Bu nedenle, tiyatro ve prodüksiyondaki
tüm personel arasındaki en önemli zaman dilimi budur.
4.1.1. Oyun Metni ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
Kostüm tasarımı aşaması, tasarımcının oyun metnini okumaya başladığı
anda başlar. Tasarımcı oyun metnini birkaç kez okuyarak oyunun dokusunu ve
karakterlerini anlamalı, karakter tahlillerini yapmalı, kostüm değişim yerlerini
belirlemelidir. Bu aşamada tasarımcının kafasında kostüm için taslaklar
oluşmaya başlamalıdır. Tasarımcı metni ilk kez okurken önemli sahneleri,
duygu durumlarını, karakter özelliklerini not etmelidir.
İkinci okunuşta kostüm için notlar alınmalıdır. Oyun metnini okurken
tasarımcıların metnin içinden şu sorulara cevap bulması gereklidir;
• Oyun nerede, hangi şartlarda, nasıl bir sahnede sergilenecek?
• Kostümlerin yapımı için ne kadar zamana ihtiyaç var?
Barbara Anderson, Cletus Anderson, Costume Design, Hall Rinehart Winston, New York,
1999, s.359
263 Josephine D. Paterek, Costuming for Theatre, Crown Publishers, NewYork, 1959, s.2.
262
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• Oyun ne kadar süre oynanacak?
• Oyun turneye çıkacak mı?
Son okumada ise tasarımcı; karakterlerin coğrafi, sosyal statü, tarihi
dönem, günün hangi saati olduğu, mevsim, karakterlerin yaşı gibi detayları
belirlemelidir. Kıyafet düzenini etkileyen sahneleri belirlemelidir.
‘Kostüm tasarımcısı yönetmenle toplantıya giderken, kostüm sayısı,
kostüm değişiklikleri, hangi sahnelerde ne tür kostüm ve aksesuar vb.
kullanacağının dökümü, oyundaki karakterlerin dekor içindeki giriş çıkış
sıraları gibi bilgilerle donanımlı olmalıdır’.264
4.1.2. Yönetmen ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
Her yönetmenin dili farklıdır. Prodüksiyonun en önemli üyesi
yönetmendir. Kostüm tasarımcısının oyun metnini okuduktan sonra yapacağı
ilk iş, yönetmen ile konuşmak olmalıdır. Her konuda ve her kararda son sözü
yönetmen söyler. Yönetmenin, istediği kostümü oyundan çıkarma ya da
tasarımına müdahale etme gücü vardır. Aynı zamanda yönetmen yaratıcı ekibi
cesaretlendiren ve ekibe yön gösteren kişidir. Kostüm tasarımcısı, kostümlerini
tasarlarken yönetmenin görüşlerini büyük ölçüde dikkate almalıdır ve
yönetmenin bile kararlarında kusursuz ya da mükemmel olmadığını
unutmamalıdır.
Tamer Levent, 2002 yılında Erzurum Devlet Tiyatrosu’nda kendisiyle
yapılan görüşmede kostüm tasarımcısı ve yönetmen arasındaki ilişkiyi şöyle
açıklamıştır:
‘Kostüm tasarımı, yönetmenin oyunun yorumu ile ilgili yaklaşımının en
önemli unsurlarından biridir. Kostüm tasarımcısı, yönetmenin o oyuna bakış
açısını çok iyi kavramalı.
Örneğin; Antik Yunan’ la ilgili bir oyun yönetmen tarafından antik bir
yorumla mı ele alınacak, klasik mi, modern mi, postmodern mi ya da tüm bu
üsluplara uymayan bir yaklaşımla mı olacağını bilmeden antik bir çalışma
yaparsa, yönetmenin ayrı, kostüm tasarımcısının ayrı bir yorumu olamayacağı
için ikisinin tam bir uyum içinde çalışması çok önemlidir.’
Yönetmen, oyun metninde kendi yorumuna göre değişiklikler
yapabilmektedir. Bu yaptığı değişimlerin nedenini, önemli gördüğü noktaları,
kendi yorumunu yansıtmak için oluşturduğu konsepti kreatörler ile paylaşır.

264

Yerdelen, age, s.55.
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Kostüm tasarımcısı, yönetmenin yapmak istediklerini ve bakış açısını çok iyi
anlamalıdır.
Bunun için tasarımcı yönetmenden şu soruların cevaplarını almalıdır;
• Yönetmen oyunun modu ve biçimi hakkında nasıl bir yol izleyecek?
• Yönetmen oyun için hangi temayı veya konsepti geliştirdi?
• Yönetmen oyunun karakterlerini nasıl görüyor?
• Rol dağılımı ve rol değişimi ne büyüklükte?
• Yönetmen kaç kere kostüm değişikliği yapıyor?
• Prodüksiyonun bütçesi ne kadar?
• Yönetmenin öncelikleri nelerdir?
• Oyuncular ve rol dağılımı ne zaman tamamlanacak?
• Vizyonun diğer tasarımcılar ile uyum halinde mi?
• Kostümlü prova ne zaman yapılacak?
4.1.3. Sahne Tasarımcısı ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
Kostüm tasarımcısı, oyuncuların kostümleri içinde kısıtlama olmaksızın
özgürce hareket edebildiğinden emin olmak için sahne tasarımcıları ile iletişim
halinde çalışmalıdır. Sahne tasarımcısı da oyunun dekorunu oyuncuların
hareketlerini kısıtlamayacak şekilde kurmalıdır. Kostüm tasarımcısı ise kurulan
dekorun içinde uyumlu olacak tasarımlar yapmalıdır. Örneğin; dekorda bir
merdiven varsa, oyuncu yürümek, yukarı ya da aşağı koşmak zorunda kalabilir.
Oyuncunun hareket alanı ve elbisesinin uzunluğu hareketlerine engel
olmamalıdır. Kostümlü prova bu yüzden çok önemlidir. Sahne tasarımcısının
vereceği bilgiler ışığında kostüm tasarımcısı yaşanacak problemleri
engelleyebilir ve dekora uygun kostümler oluşturabilir.
‘Kostümler dekora eklenen unsurlardır. Sahne dekoruna bir renk katmanı
veya denge ve simetri eklerler. Oyuncular kostüm giydiği için kostümler,
seyircinin bakışı için bir odak noktası sağlayarak aksiyonun ön planına egemen
olur. Her tiyatro uzamı ya da sahne düzeninde aksiyonun bir ön bir de arka planı
vardır. Yapım ekibi uzamı doldurmak için işbirliği yapar ve dekor, ışık, kostüm
ve oyuncuları, yönetmen tarafından yorumlandığı biçimiyle, metnin evrenine
uygun bütünlüklü bir kompozisyon oluşturmak üzere bir araya getirir’.265
Kostüm tasarımcısı ilk taslaklardan itibaren sahne tasarımcısı ile irtibat
halinde ilerlemelidir. Dekor ve kostüm uyumu sürekli kontrol altında
tutulmalıdır.
265

Di Benetto, age, s.118.
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‘Oyunun genel atmosferi bir renk üzerine kurulabilir ya da özel renkler
çeşitli sahneler için kullanılabilir. Dekor ve kostüm renklerini oluşturmanın üç
yolu vardır: İlki açık renkli kostümlerin gerisinde dekor daha karanlık olabilir,
ikincisi koyu renkli kostümlere karşılık dekor daha aydınlık tasarlanabilir.
Üçüncüsü, sahnelerin ışık tasarımı koyu renge yakınsa renk oyuncuyu
dekordan ayırmak için kullanılabilir. Böylece koyu ışık altındaki oyuncunun
görülebilmesi sağlanacaktır. Eğer dekor ve kostüm renkleri birbirine benzerse
oyuncu arka planın içine karışır. Bu durum bazen yönetmen tarafından istenen
bir yorum da olabilmektedir’.266
4.1.4. Işık Tasarımcısı ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
Kostüm tasarımcısı, ışık tasarımcısının çalışmasını takip ederek seçtiği
kumaşların ışık ile etkileşimini kontrol etmelidir. Tasarımcının kumaşlarını,
kullanılacak sahne ışıkları altında test etmesi çok önemlidir. Bir kumaş farklı
ışık türlerinde, farklı renkte veya görünümde olabilmektedir. Bu tarz
metamerizm etkileri tiyatro yapımlarını oldukça etkilemektedir. Bir renkte olan
kumaşlar, bir tiyatronun aydınlatması altında tamamen farklı bir renkte
görünebilirler. Hem aydınlatma hem de kostümün seyirciye olan uzaklığı buna
neden olabilmektedir. Eğer tasarımcı dikkat etmezse bu ışık efektleri
kostümleri tamamen istenmeyen bir görünüme sokabilmektedir. Metamerizm
etkileri, kostüm tasarımcısının hatası olmasada tasarımcı bununla başa
çıkmanın yolunu bulmalıdır.
Dekor ve kostüm, ustalıkla aydınlatılmış bir sahnede daha da anlam
kazanır. Dekoratör ve kreatörün çizdiği sahne ve kostüm eskizleri, ışık
tasarımcısına ip uçları verir. Bu ip uçlarıyla birlikte ışık tasarımcısının
dekoratör ve kreatör ile yaptığı görüşmeler uygun sahne aydınlatması için
hayati önem taşır.
Sahnedeki kostümler ışığı kolayca alırlar ve kostümün rengi, modeli,
malzemesi ve parlaklığı ışıklamanın etkisiyle farklı görünebilir. Işık
tasarımcısının kostüm tasarımcısıyla birlikte kostümlerde oluşması istenen
renklerle ilgili görüş birliğine varması gerekir. Bazı renk filtreleri kumaşta
kullanılan boyalar tarafından yansıtılır. Özellikle saten gibi parlak kumaşlar bir
rengi değişik açılardan yansıtırlar. Bu etkiyle kumaş görünüş değiştirebilir. Işık
tasarımcısı çok renkli ışık renklerini kullandığında ışığın kostüm rengini ne
şekilde etkileyeceğiyle ilgili bilgileri kostüm tasarımcısına iletmelidir. BarbaraCletus Anderson kitabında kumaşların renkli ışık altındaki etkilerini tabloda
aşağıdaki gibi göstermiştir:267
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ROSCO COLOR

Orta Kehribar 02, 202, 802
Soluk Altın
803
Renksiz Saman
804
Açık Saman
805
Altın Kehribar 815

Canlı Pembe 841
Soluk Lavanta
842, 54
Özel Lavanta
842, 54

RENK
ÇEMBERİNDEKİ ETKİ

Soluk Mavi
Soluk Maviler kirli
duygusu verir.
Daima Koyu Yeşiller.

İYİ KULLANIM VE
KOMBİNASYONLAR
Sıcak Tonlar
Sürpriz pembeyle sıcak etki
özel lavanta ile iyi bir
denge.
Açık ışık etkisi için
dumanlı maviyle denge.
Açık çelik maviyle iyi bir
denge.

Tam Sarı
Ön yandan en iyi etki.
.
Çok güçlü: Spektrumun
çoğu bozulur. Soluk mavi ve
Orta kehribarla çok sıcak.
morlar kahveyi, kırmızı ve
turuncu harmanlaşır
Kırmızı ve turuncular atlar.

Orta kehribarla güçlü renk
etkisi.

Renkler oldukça doğru.
Kırmızılar zayıfça sıçrar.

Soğuk renk etkisi.

Mor 844

Güçlü renk, gri yeşiller
olabilir.

Orta kehribarla iyi etki.
Açık pembeyle çok sıcak
etki.

Soluk Mavi 849

Hafif mavi, yeşil, kırmızıya
eğilimlidir.

Işık için soğuk etki.
Gün ışığı maviyle iyi etki.

Duman Mavisi
852

Renksiz kırmızıya eğilim.

Soluk altın rengiyle
beyaz ışık etkisi yaratır.

Çelik Mavi 854

Daha çok mavi- yeşil; ağır
kırmızı.

Soluk Sarı Yeşil
856

Renkler doğru yansır.

Sabahın ilk ışıkları
duygusu.

Çizelge 1.1. Kumaşların renkli ışık altındaki etkileri.
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4.1.5. Oyuncu ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
Tasarımcı kostümü giyecek olan oyuncunun silüetini göz önünde
bulundurmalıdır. Her insanın vücudu farklı bir silüete sahip olduğu için
kumaşlar vücutlarda farklı şekillerde drapelenir. Örneğin; ince, ipekli bir kumaş
vücudun bütün kıvrımlarını gösterecektir. İnce ve düzgün vücut hatlarına sahip
bir oyuncu için bu bir sorun değildir. Bunun yanında daha bozuk hatları olan bir
vücut için farklı biçimlerde drapeler uygulanması gerekmektedir. Tasarımcı
sadece vücut tiplerine değil oyuncuların genel görünümlerine bakarak nasıl
giyinmeleri gerektiğine karar vermelidir.
Renk bir karakteri tanımlamada çok önemlidir. Tasarımcı, bir kostümü
tasarlarken kostümün, oyuncunun performansının önüne geçmemesine dikkat
etmelidir. Tasarımcı oyuncunun eserdeki rolüne göre, kostümünde gerekli olan
hareket rahatlığını sağlayabilmelidir. Oyuncular, provaları kostümleri ile
yapmaya başladıklarında rollerini daha kolay yansıtırlar.
‘Kostüm ve oyuncu, görsel etkinin bileşenlerinin ayrılmaz iki parçası
olarak iç içe geçmiş bir puzzle gibi birbirini tamamlamazsa istenilen görsel etki
algılanamayabilir. Oyuncular için kostüm, karakterin bir dışavurumudur.
Dolayısıyla role ilişkin yorumun oluşturulmasında en önemli dışsal ögelerden
biridir’.268
‘Birçok oyuncu kostümüne, karakterini keşfetmek için bir rehber olarak
güvenir. Tasarımlar karakterin silüetini şekillendirecektir. Diğer herkes gibi
oyuncular da sıklıkla mükemmel olmayan bedenleri için incelikli tasarımlara
ihtiyaç duyarlar. İyi görünen figürler, kusurların gizlenmesi ve oranları tekrar
dengeleme çoğunlukla tasarımcının işinin bir parçasıdır. Tasarımcı, oyuncuyu
iyi göstermenin ötesinde karakterin görünüşünü incelikle işlemektedir. Bir
figürün düzleştirilmesiyle çekici bir kadın oyuncu, belirli bir role uygun olacak
biçimde daha erkeksi görünür hale getirilebilir… Hatta seyirci tarafından
görünmeyen iç çamaşırları bile oyunculara, bir karakteri canlandırırken
yardımcı olur. Bunlar bir heykelin ayakta durması için ona dayanak sağlayan
donanımı gibidir. Korseleme, belirgin ve hemen tanınabilir bir silüet sağlarken
oyuncunun yürüyüşü duruşu ve konuşma biçimini değiştirir… William Ivey
Long, kostümün karakteri tanımladığını söyler. Kostüm birine bir başkası
olması için yardım eder. Karakter ne giymektedir?
Neden onu giymektedir? Bir elbise bir bedenin çizgisini değiştirebilir.
Yüksek topuklu ayakkabılar bir kadını öne doğru eğebilir ve yürürken
268
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oyuncunun tavrını değiştirebilir. Tasarımcılar, oyuncuların kendi bedenlerini
karakterlerininkiyle uyumlu bir biçimde kaynaştırmasına yardımcı olurlar;
normalde nasıl görünürlerse görünsünler o kişiyi seksi ya da gösterişsiz, genç
ya da yaşlı gösterirler. Oyuncunun hareketlerini metne uygun bir biçimde
sınırlayacak ya da geliştirecek ipuçları, kısıtlamalar ve/veya olanaklar
sağlayabilirler’.269
4.1.6. Dramaturji ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
‘Kostümün özelliği belirli bir rolde bulunan dramatik unsurların
yorumundan ortaya çıkar. Karakter kostümleri karakterlerin sözleri ve
yaptıkları ve diğerlerinin onlar hakkında söyledikleriyle şekillenir…
Tasarımcılar, daha ziyade, bir dönemi temsil edici ve metnin gereklerine hizmet
eden en tipik biçimleri seçerek yapımın birlikli görünüşünü sağlamaya çalışır.
Amaç bir dönemin silüetlerini çağrıştırmak ve karakterleri birbirinden ayırt
etmektir. Renkler ve kumaşlar göz önüne alınır’.270
‘Sahneleme aşamasına gelen oyun metninin yaratıya katılanlar tarafından
çözümlenmesi, en doğru iletiyi seyirciye ulaştırmak açısından önem
taşımaktadır. Yönetmenin seçtiği dramaturg, metni ilk okuyan ve inceleyen
kişidir. Oyunu her yönüyle inceleyip açımladıktan sonra düşünce dizgesini
saptar. Bu düşünce dizgesini herkesin anlayabileceği bir biçimde tiyatro diline
aktarır. Aynı zamanda yazım dilinin sahne diline dönüşmesine yardımcı
olabilecek belge, fotoğraf, video kaset vb. araştırmaları da yürütür. Tüm bu
çalışmaları yönetmenle paylaştıktan sonra dekor, kostüm, ışık ve efekt
tasarımcıları ve varsa besteci ile bir araya geldikleri toplantılarda sahnelenecek
oyun, her yönüyle irdelenir. Tek tek ele alınan, her sahnenin içine işleyen anlam
ve düşünceler saptanarak bu yorum-metin çalışması tamamlanır. Metin
incelemesi tamamlanınca yerini sahneye aktarım sürecine bırakır’.271
‘Dramaturg, araştırma ve çözümlemede yapıtın dayandığı noktaları,
özellikle tema, mesaj, amaç ve yapısal bütünlüğün sağlanması (ki bunun yazarla
sağlanabileceğini belirtmiştim) ile nesnel ve bilimsel bir çizgi tutturabilmelidir.
Yönetmen bu çözümlemeye ekleme, budama ve uygulama yanıyla yönelecek, rol
dağılımı ve sahnelemede başarıya giden rotayı çizecektir. Bu noktada
uygulamanın fantezi, yaratıcılık, coşku ve atılım yanını yönetmen taşırken,
dramaturg, nesnel, bilimsel,ve akılcı özellikleri belirginleştirir’.272
269
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4.1.7. Malzeme Bilgisi ve Kostüm Tasarımcısı Arasındaki İlişki
İyi bir kostüm tasarımı, iyi düşünülmüş ve planlanmış kararlar serisinden
oluşmaktadır. Bir aktörün giydiği her şeyin bir sebeple seçildiğini ve izleyicinin
tecrübesine katkıda bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Kostüm tasarımcısının işi oyuncuların sahnede ya da ekranda nasıl
görüneceklerine dair etkili kararlar vermektir. Kostümü anlamanın bir parçası
da hangi kararların verildiğini göz önünde bulundurarak, bu kararların izleyici
üzerinde nasıl bir etki yaratacaklarını ön görmektir. Kostüm, bir karakter
hakkında verilen ilk bilgi olabilir.
Dönemin modası, eserin geçtiği dönemin kıyafet, dekor, mimari modası
iyice araştırılmalıdır. O döneme ait olan ya da ait gibi görünen malzemeler temin
edilmelidir. Bu seyirciyi dönemin, yaratılmak istenen ortamın içinde tutarak
oyun ile etkileşime girmesini sağlar. İklim ve mevsim göz önünde
bulundurulmalıdır. Kıyafet sahnelenen duruma uygun olmasının yanında
oyuncunun içinde rahat hareket edebileceği gibi tasarlanmalıdır. Tasarım, renk
ve malzemeler oyuncunun performansını sergilediği sahneye uygun olmalıdır.
Oyuncunun proporsiyonu göz önünde bulundurularak, oyuncunun vücut
hatlarına uygun kumaşlar seçilmelidir. Bir kostümü tasarlarken ritme, dengeye,
harmoniye ve renge dikkat edilmelidir.
Kostüm tasarımcıları, kullanacakları malzemelere ve yapacakları
tasarımlara karar verirken şunlara dikkat etmelidirler:
• Şekil:
Örneğin; herhangi bir giyim nesnesinin şeklinde bir değişiklik yapmak
gerekebilir. Etek, ceket gibi kostümün içindeki oyuncunun ana hatlarına
müdahale etmek gerekebilir. Oyuncuya rolüne uygun, doğru fiziksel şekli
vermek için eklenmesi gereken herhangi bir dolgu veya şekillendirme (şişman
bir görünüm, hamile görünüm vb.), bir ayakkabı biçimi ya da şapka gibi
aksesuarların biçimine karar vermek ve istenilen görüntüyü en iyi şekilde
sağlayacak malzemeyi bilmek tasarımcı için çok önemlidir.
• Renk:
Renk, giyside, mücevherde, ayakkabıda, aksesuarda, makyajda ve
maskelerde kullanılan unsurlardandır. Sahnede rengin pek çok fonksiyonu
vardır. Renklerle bir atmosfer yaratılabilir ya da seyirciye mod, kişilik ya da
karakter hakkında bilgi verebilir.
Kostüm tasarımcısı kullanacağı malzemenin rengini seçerken ilk göz
önünde bulundurması gereken kostümünü tasarlayacağı oyuncunun saç, ten ve
göz rengi olmalıdır. İkinci olarak dikkat etmesi gereken unsur ise sahne
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dekorunun ve sahne ışığının renkleridir. Kostümün rengi doğal renklerle
harmoni ya da kontrast oluşturmalıdır.
• Ölçü:
Oyuncunun bedeninde kostümün nasıl durduğu, kostümün hangi
parçalarının bol ya da dar geldiğini kostüm tasarımcısı belirleyerek gerekirse
müdahale etmelidir. Kostümün ölçülerinin temsil ettiği dönemi ya da çağı
yansıtıyor olması gereklidir. Örneğin; görünmeyen bir korse, en az kostüm
kadar önemli bir görevi üstlenmiş olabilir. Bu, tasarımcının kostümünü
tasarladığı rolün karakterini yansıtmak için başvurduğu bir yol olabilir.
• Doku:
Kumaş seçimi, ağırlığı ve kalınlığı, kumaşın ne kadar kaba ya da pürüzsüz
göründüğü kostümün doğru bilgileri yansıtabilmesi için önemlidir. Kostümler
bazen yıpranmış bir görüntüde olabilir veya eski ve zarar görmüş bir etki
yaratabilmek için parçalanabilir. Örneğin; peynir rendesi kullanılarak kumaş
eskimiş bir görünüme kavuşabilir veya boya malzemeleri ile kumaşın rengi ve
dokusu değiştirilebilir. Daha ucuz bir malzemenin lüks görünmesi sağlanabilir.
Farklı dokular farklı duygular yaratır ya da kostümler için farklı modlar
oluşturur. Aynı zamanda bir karakterin sosyal ve kişisel statüsü hakkında bilgi
verir.
• İzleyici:
İzleyici bir kostüme baktığında ne görüyorsa onun anlamlı ve önemli
olduğuna inanır.
Kostüm tasarımcısı kostümlerini tasarlarken sahne ile izleyiciler
arasındaki mesafeyi göz önünde bulundurmalıdır. Mesafe her zaman en arkada
olacak seyircinin bulunduğu yerden hesaplanmalıdır. Tasarımcı izleyicilerin
nerede olacağını ve ne görebileceklerini hesaplamalıdır. Sahne ile izleyicinin
arasındaki mesafe uzak ise tasarımcı, seyircinin fark edebilmesi için
kostümlerinde abartılı detaylar kullanmalıdır. Fakat izleyici ile sahne arasındaki
mesafe yakın ise; izleyiciler bütün detayları rahatça görebilecekleri için
kostümlerde ince işçilik kullanmalıdır.273
4.1.8. Tasarım İçin Araştırma
Tasarımcı ilk önce yönetmenle birlikte tasarım yaklaşımını belirlemelidir.
Daha sonra görsel araştırmalarını yaparak oyunun dünyasına ait detayları
toplamalıdır. Oyuna ait döneme uygun silüeti belirleyerek çalışmalarını bu
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silüet üzerinden yapmalıdır. Araştırma ve ilham tabloları yapmak kostüm
tasarımcısının çalışmasını rahatlatır.
4.1.8.1. Kostümü Anlamak ve Tasarlamak
Kostüm tasarımcısının bir kostümü anlamak için yapması gerekenler ve
sorması gereken sorular şunlardır:
• Kostümünü tasarlayacağı karakter hakkında edinebileceği bütün
bilgileri toplamak.
• Tasarlayacağı kostümün stilini öğrenmek.
• İzleyici hakkında bilgi edinmek ve beklentilerini tahmin etmek.
Kostüm tasarımcının bir kostümü tasarlamadan önce kendisine sorması
gereken sorular şunlardır:
• Kostüm ile ilgili ne yapmaya ihtiyacım var?
• Hangi pratikleri göz önünde bulundurmalıyım?
• İlhamı kaynaklarım nelerdir?
• Fikirlerimi nasıl sunmalıyım?
Bu soruları cevapladıktan sonra tasarımcı yönetmene sunmak üzere
örnek parçalar çıkarabilir.
Kostüm tasarımcısı bir karaktere kostüm tasarlarken tasarım ilkelerini
göz önünde bulundurmalıdır.
• Tekrar
• Ritim
• Derecelendirme
• Yayılma
• Kontrast
• Uyum
• Denge
• Oran
• Vurgu
❖ Tekrar:
‘Tekrar, tasarım öğelerinin, süsleme detaylarının bir kıyafette birden fazla
kez kullanılmasıdır. Bir özellik düzenli ya da düzensiz olarak tekrar edilebilir.
Bu çoklu etki tasarımı bütünleştirmek için kullanılabilir… Tekrar, bir eteğin
pilileri ya da panelleri gibi bir kıyafetin yapısı ya da çizgili veya yinelenen baskılı
kumaş gibi, kumaşın bir özelliği ya da uygulanan dekoratif öğeler olabilir.
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‘Karakter, tasarımcı için en önemli başlama noktasıdır. Kostüm oyuncu ile
ve izleyici ile iletişim halinde olmalıdır. Tasarımcı her karaktere ait sosyal,
tarihsel ve kültürel içeriği çıkarmalıdır’.274
❖ Ritim:
Ritim bir şarkı bestelenirken müziğin yayılımını tasarlamak gibi, desenin
ya da kumaş dağılımının ya da bir detayın kostüm üzerindeki yayılımını içerir.
‘Ritim, tekrar eden karakteristik ve düzgün darbeler halinde aşağı-yukarı,
sağa-sola; kuvvetli, zayıf, uzun, kısa nitelik yanında; düzgün olmayan, devamlı,
devamsız, serbest ve hatta organik olarak da gözükebilir’.275
❖ Derecelendirme:
Derecelendirme, bir kostümü tasarlarken üzerine yerleştireceğimiz
desenin, malzemenin süslemenin ya da kumaş yoğunluğunun hangi tonda
yoğunlaşıp sıklaşacağını ya da artıp azalacağını belirler.
❖ Yayılma:
‘Yayılma, bir noktadan başlayıp dışa doğru yayılan tasarım çizgilerinin
kullanılmasıdır.
Güneş ışını şeklinde pilili bir etek bunun iyi bir örneğidir’.276
❖ Kontrast:
“Öğelerin kendi içlerinde ve birbirleri arasındaki zıtlıkları, kuvvetli görsel
hareket ışımaları yaratarak, alıcıyı kendine çeker, bağlar. Zıtlıklar temelinde
örgütlenen hareket etkileri, algıyı pekiştirir, kuvvetlendirir’.277 Bir kostümü
tasarlarken kontrastı zıt renkler ile ya da zıt malzemeler kullanarak
yakalayabiliriz.
❖ Uyum:
Kostüm tasarımcısı, tasarlayacağı kostümde uyumu yakalamak istiyorsa
birbirine uyumlu renkteki kumaşları ve malzemeleri seçmelidir. Kostümlerinde
yumuşak geçişler, yuvarlak hatlı formlar kullanmalıdır.
❖ Denge:
‘Vücut, dikey eksene göre simetriktir; gözlerimizde ve beynimizde bunu
bu şekilde tutma eğilimi vardır. Dolayısıyla giyimde denge ararız. Dikey denge,
özelliklerin soldan sağa yansıtılması ile oluşturulur. Yatay denge bir giyside,
Sue Jenkyn Jones, Moda tasarımı, Çev: Hüseyin Kılıç, Güncel Yayıncılık, İstanbul, s. 107.
Bilgi Denel, Tasarım Üzerine Bir Deneme, Yükselen Matbaacılık Limited Şirketi, İstanbul,
1970, s.55.
276 Jones, age, s.108.
277 Faruk Atalayer, Temel Sanat Öğeleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1994, s.118
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bütün vurgu boyunda olacak şekilde veya çok geniş ya da fırfırlı etek gibi alt
kısımda olduğu zaman oluşur’.278
❖ Oran:
Bir parçanın diğer parçalarla ve bütünle olan ilişkisi, tasarımdaki
elementlerin boyut çerçevesinde birbirleri ile olan ilişkisidir. Estetik görünüme
katkısı büyüktür. Doğadaki bütün varlıklar estetik bir orana sahiptir. Bu oran altın
oran olarak nitelendirilmektedir.279
❖ Vurgu:
Tasarım da dikkat çekmek istenilen kısaca vurgulanmak istenen kısımdır.
Bunu renk, şekil, form veya diğer elemanlarla sağlayabiliriz. Açık-koyu, dolu- boş
ilişkisi de bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus olacaktır. Tasarımda göz
alıcı olan, odak noktasıdır. Boyut, yerleşim, şekil, renk veya çizgilerin kullanımı
vurgulanacak kısmı tanımlı kılar.280
İçerik, oyunun geçtiği mekanı ve dönemi içerir. Bazı stillerde oyunun hangi
dönemde geçtiği yerine hangi dönemde yazıldığı önemlidir. Örnek olarak;
Shakespeare Globe
Tiyatro’sundaki bütün oyunlar Elizabeth dönemi kostümleri ile oynanır. Bu
nedenle tasarımcı oyunun tarzını ve türünü de belirlemelidir. Tasarımcının görevi
çıkan oyunun tarzına ve türüne uygun kostümler yaratmaktır.
Rollerin karakterlerini anlamak için tasarımcı ‘oyunda karakter nasıl temsil
ediliyor?’ sorusunun cevabını bulmalıdır. Bu sorunun cevabı karakterin kişiliğinin
detaylarını okuyabilmektedir. Yaşı, sosyal statüsü, mesleği vb. karakterin
kişiliğini ve oyunda bulunma amacını belirlemek önemlidir. Örneğin, bir karakter
hem çok zengin hem de çok cimri olabilir. Tasarımcının bunu kostüme nasıl
aktarabileceğini bulması gerekir. Bazı karakterlerin oyunda belli bir amacı vardır.
Örneğin, öksüz çocuklar seyirciyi duygusallaştırabilir ya da üzebilir bu etkiyi
perçinlemek için çocukların kostümlerinin de kirli ve perişan bir görünüm
sergilemesi gerekmektedir.
4.1.8.2. Kostümün Stilini Belirlemek
Kostüm tasarımcıları işlerini pek çok farklı stilde uygulayabilmektedir.
Belirli stiller, bazı prodüksiyonlar ya da karakterler için daha etkili
olabilmektedir.
Jones, age, s.108.
http://www.tasarimgunlukleri.com/2015/09/12/tasarimin-yapi-taslari-tasarimprensipleri-ve-elemanlari-003/erişim tarihi: 11.06.2017.
280 http://www.tasarimgunlukleri.com/2015/09/12/tasarimin-yapi-taslari-tasarimprensipleri-ve-elemanlari-003/erişim tarihi: 11.06.2017.
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Stillere örnek verecek olursak:
• Realizm:
Gerçekçi kostüm tasarımları kullanılır. Gerçeklik tamamen veya kısmen
uygulanabilir.
Tamamen gerçeklik; bir kostümün gerçek hayata mümkün olan en yakın
halidir ve bir insanın gerçek hayatta neler giyebileceğini taklit eden kıyafetler ve
aksesuarlar içerir. Kostümler oyunun yapıldığı dönemi tarihsel doğrulukla
yansıtacaktır.
Kısmi gerçeklik ise; bir kostüm için genel olarak gerçekçi olmayan, gerçekçi
elementleri içerir. Örneğin; düz siyah bir vücut çorabı üzerine detaylı işlemeli bir
dönem eteği giymek ve aksesuarları takmak gibi.
• Sembolizm:
Sembolist kostümler, bir fikrin gerçek hayatı temsil etmesinden çok,
izleyicilerle iletişim kurmasını amaçlar. Sembolizm, tasarımcının oyunun kilit
temalarını ya da karakterler hakkında kilit fikirleri veren kostümler
tasarlamasına yol açar.
• Minimalizm:
Tam kostüm yerine, minimalist kostümler izleyiciye bir karakter
göstermek için aksesuar veya giysi kullanır. Örneğin; zengin bir Viktorya Dönemi
sadece bir şapka veya bone ile gösterilebilir. Oyuncunun davranış biçimine göre
karakterin kişilik özellikleri belirlenir. Bu işleme minimal anlam denir.
• Fantezi:
Fantezi kostümler tasarımcıya gerçek dünya ile bağı olmayan kostümler
yapma şansı verir. Bu da tasarımcıya büyük bir özgürlük sağlar fakat aynı
zamanda, zorluklar da sunar. Fantastik tasarımlar hala bir iç mantık
sağlamalıdır. Böylece izleyiciler üretim dünyasını anlayabilir ve kostümlerle
etkileşime geçebilir. Bir fantezi kostümün de en az gerçekçi kostüm kadar
rolünün karakterini yansıtması gerekir.281
4.2. Antonious ve Cleopatra Eseri
Antonious ve Cleopatra, Shakespeare’in 1606 yılında yazdığı 42 perdelik
tragedyasıdır. Birçok tiyatro eleştirmeni bu oyunu Shakespeare’in Everest’i
olarak kabul ederler. Oyun ilk olarak yaklaşık 1607'de King's Men kumpanyası
tarafından Blackfriars Theatre'da ya da Globe Theatre'da oynandı. İlk kağıt
baskısı 1623 yılında yapıldı. Eser, Sicilya Ayaklanması’ndan Roma
281
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İmparatorluğu’nun son savaşı sırasında Cleopatra’nın intiharına kadar olan
sürede Mark Antonious ile Cleopatra arasında süren gizli aşkı anlatır. Eserde baş
kötü karakter Octavious Caesar’dır. Eser genel olarak Mısır ve Roma’da geçer.
Tiyatro eleştirmenlerinin birçoğu Antonious’un ‘sonsuz çeşitlilik’ olarak
tanımladığı, Shakespeare’in Cleopatra’sını en karmaşık ve bütünüyle bir karakter
olarak geliştirilmiş olan rollerden biri olduğunu düşünürler. Yazıldığı günden
günümüze kadar pek çok kez, pek çok farklı stilde sahnelenen bir eserdir.
4.3. Cleopatra Karakteri
Cleopatra, karmaşık bir figür olarak, tarih boyunca çeşitli karakter
yorumlamaları ile karşı karşıya kalmıştır. Cleopatra karakterinin geçmişi
eleştirel olarak incelendiğinde, 19. Yüzyılın ve 20. Yüzyılın başlarında yaşayan
aydınların onu büyük bir zekâ ve liderlik kapasitesine sahip bir heybetli güç
yerine bir cinsellik nesnesi olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu anlayışın
tetikleyicisi ünlü şair ve yazar T.S. Eliot (1888-1965) olmuştur. Cleopatra
hakkındaki şiirlerinde karanlık imajlar, arzu, şehvet, güzellik olguları
kullanmıştır. Cleopatra’yı güçlü bir kadın olarak değil, baştan çıkarıcı bir kadın
olarak tasvir etmiştir. Diğer bilim adamları da Cleopatra hakkında erken dönem
bir başka eleştirel görüşün de Cleopatra’nın ‘Orijinal günahı’ ima eden bir
engerek yılanı ile ilişkili olduğu hakkında tartışmışlardır. Bu bakış açısına göre;
Engerek yılanının sembolik anlamı teslimiyettir. Kraliçenin bedeninin (ve
topraklarının) Octavius ve İmparatorluğa fallik dağıtımı olarak
sembolleştirilmiştir. Engerek yılanı günahı, dişil güçsüzlüğü, ayartmayı temsil
ettiği için 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başlarında yaşayan bilim adamları tarafından
Cleopatra’nın siyasi otoritesini baltalamak amacıyla kullanılmıştır. Post modern
görüşlerde ise; Doris Adler, Cleopatra’yı Antonious ve Cleopatra oyunundaki
karakteri üzerinden değerlendirmenin yanlı bir yaklaşım olacağını savunur.
Yazar L.T. Fitz, karmaşık karakterini incelendiğinde tüm eleştirmenlerin
getirdiği cinsiyetçilikten dolayı açık ve postmodern bir Cleopatra görüşünü elde
etmenin mümkün olmadığına inanır. Francesca T. Royster ise, çağdaş Cleopatra
yorumlarının Afro-Amerikan özelliklerini göz önüne aldığını öne sürer.
Cleopatra algısında oluşan bu sabit değişimleri, Shakespeare'in Antonious ve
Cleopatra'sının bir derlemesinin, Estelle Parsons'un New York'taki Interart
Theatre'da uyarlanışı oldukça başarılı bir şekilde temsil edilmektedir.
Cleopatra'nın Shakespeare'in oyununun modern uyarlamalarında nasıl
değiştiğini gösteren bu değerlendirme, Cleopatra'nın modern ve post modern
görünümünün sürekli olarak nasıl geliştiğine dair bir başka örnektir. 282
Arthur Holmberg, Estelle Parson’s Antony and Cleopatra, Shakespeare Quarterly, Folger
Shakespeare Library, C. 31, S. 2, Temmuz 1980, s. 195-197.
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4.4. Kostüm Analizi: Cleopatra, 1963.
1963 yılında, Joseph L. Mankiewicz’in yönettiği kostümlerini İréne
Sharaff, Renie Conley ve Vittorio Nino Novarese’nin yaptığı Başrollerini
Elizabeth Taylor ve Richard Burton’un paylaştığı Cleopatra filmi için 42 milyon
(günümüz için 300 milyon dolar) dolarlık bir bütçe harcanmıştır. Cleopatra filmi
30 yılı aşkın bir süre en yüksek bütçeli film olma özelliğini korumuştur. Film iki
yılda tamamlanmıştır. Film için 79 set ve 26.000 kostüm üretilmiştir.
Sadece Elizabeth Taylor'un kostümleri için 194,00 dolar (günümüz
için1,440,000 dolar) harcanmıştır. Ayrıntılı tören elbiselerinden, gece
elbiselerine, Taylor, film için tam 65 parça kostüm kullanmıştır. Ayrıntılı
kraliyet başlıkları, örgülü peruklar, etkileyici kedi gözü makyajları ve enfes
mücevherlerle tasarımcılar Taylor'ın yüzüne (ve dekoltelerine) odaklanmak
için bütçelerini en iyi şekilde kullandılar. Taylor'un kostümleri, geniş bir
yelpazede pileler, boncuk işleri ve metal işlemeleri kullanılarak yapılmıştır, bazı
kumaşlarda 24 ayar altın kullanılmıştır. Sikke kolyeler, altın bilezikler,
mücevherle dövülmüş yılan figürler bolca kullanılmıştır. Filmin kostümleri, üç
tanınmış tasarımcının elinden çıkmıştır; Renie Conley, Vittorio Nino Novarese
ve Irene Sharaff. Bu filmin kostümleri onlara 1963 yılında En iyi Kostüm
Tasarımı (Renkli) Oscar Akademi Ödülü’nü getirmiştir. Elizabeth Taylor'un altın
metalik etekli, Altın rengi Tören kostümü; Uzun, Sobek tarzı başlığı ve süslü
Anka kuşu’ndan esinlenerek yapılmış pelerini filmin göze çarpan özelliklere
sahip kostümüdür. Cleopatra, bu kostümü filmin iki çok güçlü sahnesinde
kullanmıştır; Oğlu ile birlikte görkemli bir şekilde Roma’ya girerken ve kendini
öldürdüğü final sahnesinde. Taylor’un bu kostüm içindeki görüntüsü, filmin
pazarlama stratejilerinde de sıklıkla kullanılmıştır.283
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Resim 8. Elizabeth Taylor, Cleopatra, 1963.284
Cleopatra, Anka kuşu kostümünde baştan aşağı altın rengine
bürünmüştür. Altın rengi Antik Mısır kültüründe en yüksek mertebeli insanların
kullanabildiği bir renktir. Altın rengi tanrıları temsil etmektedir. Başlığının
üzerindeki akbaba figürü Gecenin Tanrısı Osiris’ i simgelemektedir. Kobra yılanı
ise Güney’in koruyucu tanrıçasını, Güneş’in koruyucusu, gündüzün sahibi
tanrıçayı temsil etmektedir. Firavunlar bu iki simgeyi genelde birlikte
taşımaktadırlar. Bu hükümdarlıklarının bütün ülkeyi, geceyi ve gündüzü
kapsadığını anlatmaktadır. Engerek yılanları ise Kraliyet simgesidir. İlahi iyilik
ve ölümsüzlük işaretidir. Savaş esnasında hükümdarı düşmanlarından
koruduğuna inanılmaktadır. Başlığın tepesindeki boynuzlu güneş kursu,
firavunun gücünü temsil etmektedir. Kanat biçiminde yapılmış pelerin ise ilahi
korumayı temsil eder.
http://www.imdb.com/title/tt0056937/mediaviewer/rm2806840576 erişim tarihi:
03.06.2017.
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Cleopatra bu kostümüyle Roma’ya görkemli bir giriş yaparken, hem
güzelliği ve asaletiyle Antonious’un başını döndürmek istemiş hem de Roma’da
ki düşmanlarına ne kadar güçlü ve ilahi olduğu mesajını vermiştir.
5. Sonuç
Geçmişten günümüze sinema ve tiyatro sanatı hayatımızın büyük bir
bölümünü kaplamaktadır. Eserlerin edebi ve düşündürücü yanları beynimizi
doyururken, kostümler ise estetik algımızı beslemektedir. Özellikle dönem
kostümleri, güç ve güzellik algısının o zamanlardaki etkisinden dolayı çok
şatafatlı, ince işçilikli ve detaylıdır. Antik Mısır Dönemi’ de günümüzde hala
birçok filme, tiyatro eserine hatta moda tasarımcılarına ilham olmaktadır.
Shakespeare’in 1606 yılında Mısır Uygarlığı ve Roma Uygarlığı dönemlerinde
Antonious ve Cleopatra’nın yaşadığı büyük aşk ve güç savaşını anlatan eseri bir
kültür mirası olarak klasik eserlerde yerini almıştır ve günümüzde hala pek çok
uyarlaması sergilenerek hak ettiği değeri görmeye devam etmektedir.
1963 yılında çekilen Cleopatra filmi döneminin en yüksek bütçeli filmi
olarak ve çok sayıda ve detaylı kostümleriyle büyük ses getirmiştir. Bu emeğinin
karşılığını ise ‘En iyi Görüntü Yönetimi’, ‘En iyi Özel Efekt’, ‘En iyi dekor’ ve ‘En
iyi kostüm’ dallarında Oscar ödülü kazanarak almıştır.
Filmde bir kostümün en önemli görevi olan karakterin yansıtılmasında
yardımcı olmak görevi başarıyla yansıtılmıştır. Filmde özellikle Cleopatra’nın
kostümünde semiyotik imgelere bol bol rastlanmaktadır. Araştırma sonucu, bir
karaktere kostüm tasarlarken, kostüm tasarımcılarının, çalıştığı ekip ile sürekli
iletişim halinde olmasının, malzeme bilgisinin kuvvetli olmasının ve karakter
tahlil etme becerisinin yüksek olmasının, ne kadar hayati değer taşıdığını bir
kez daha göstermektedir.
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ÖZET: Divan şiirini başlangıcından itibaren bir bütün olarak değerlendirdiğimizde,
Divan şairlerinin şiirde ana gayelerinin şiiri en güzel şekilde yazmak, ifade güzelliğine
önem vermek gibi temel prensipler etrafında sanatlarını oluşturmaya çalıştıklarını
görürüz. Şiirde güzellik ya da şiirin güzelliği doğal olarak görecelidir, ancak Divan şairleri
bu göreceleği özselliğe indirerek kelime anlam ilişkisi etrafında sanatsal güzelliğe
yönelmişlerdir. Şiirdeki ahenk, kelimeler arasındaki ilişki, hem görsel hem de işitsel olarak
bir estetiği sağlamaktadır. Divan şiiri bu yönüyle çoğu zaman kapalılık, tekdüzelik, sanat
sapma endişesi gibi özelliklerinin yoğunlaşmasından dolayı günümüze kadar bir eleştiriye
uğramışsa da, Divan şiirini bu özellikleri ile beraber bir üslup farkı ya da özelliği olarak
incelemek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Divan şairleri bir gelenek olarak şiirlerinde
hep en güzeli bulmaya gayret etmişler, güzel duyguları güzel ifadelerle anlatma yolunu
şiirsel ifade olarak tanımlamışlardır.
Divan şiiri geleneği içerisinde şiirin öyle her okuyucu tarafından rahatça
anlaşılmaması ya da her okuyucunun farklı anlam ve fikirler çıkarması gibi bir eğilim
oldukça yaygındır. Bu görüşün başında gelen şairlerden Şeyh Galib Nef’i ve Naili gelir. Naili
bu tarzı garip şiir şeklinde adlandırmıştır. Nâilî, şiirde garabet olmazsa şiirin lafzının garip
karşılanacağı görüşündedir. O, kesinlikle herkes tarafından kolayca anlaşılan şair olmak
istememiştir. Bu görüşün aksini yansıtan ise, sade ve basit şiir anlayışı daha çok şiirlerinde
Mahallî üslup özelliği taşıyan şairlerin benimsediği bir anlayış olmuştur. Özellikle Nâbî ve
Sâbit’in temsil ettiği bu anlayışa göre şiir oldukça sade ve anlaşılır olmalı görüşünü
benimsemişlerdir.
Bu çalışmada Divan şiirindeki bu anlaşılma, anlaşılmama mevzusu şairlerin
beyanlarından hareketle poetik bir zeminde ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, poetika, mahalli üslup, sebk-i hindi, Şeyh Galip,
Naili

Poetics Aproaches in Divan Poetry:
Understandability Problem in Poetry
ABSTRACT: When we consider Divan poetry as a whole from the beginning, we
see that divan poets' main poems try to create their art around basic principles, such as
writing poetry in the most beautiful way and attaching importance to the beauty of
expression. In poetry beauty or beauty of poetry is naturally relative, but the Divan has
turned the poets into artistic beauty around the word meaning relationship by lowering
that objectivity to the object. The relation between harmony and words provides
aesthetics both visually and audibly. Although the Divan poetry has often been criticized
as much as it is due to intensification of features such as closeness, uniformity, and artistic

Abdulkadir ERKAL
deviation, it will be a more correct approach to examine Divan poetry as a stylistic
difference or feature with these characteristics. Divan poets have always tried to find the
most beautiful in their poems as a tradition, they have defined the way of expressing
beautiful emotions as beautiful expressions as poetic expression.
In the tradition of Divan poetry, there is a tendency that poetry is not easily
understood by every reader or that every reader has different meanings and ideas. Sheikh
Galib Nef and Naili come from the beginning of this opinion. Naili called this style strange
poetry. Nâilî is the view that poetry will be strangely met if there is no strangeness in
poetry. He certainly did not want to be a poet easily understood by everyone. The only
reflection of this view is that simple and simple understanding of poetry is more an
understanding of the poetry of the poetry of the local style in their poetry. Especially
according to this understanding represented by Nâbî and Sâbit, poetry has adopted the
view that it should be plain and understandable.
In this work, this understanding in Divan poetry will be revealed on a poetic
ground with the declarations of the poets that are not understood.
Key Words : Diwan poetry, poetics, local style, sebk-i hindi, Naili, Sheikh Galib,

Giriş:
Tarih içerisinde Divan şiiri veyahut Klasik Türk şiiri denilince bu şiirin
“bütün milletin his ve zevklerine değil, sadece münevver bir zümrenin estetik
beklentilerine tercüman” olduğu şeklinde genel bir yargı oluşmuştur. Divan
şiirine yönelik bu yargı sadece günümüzde oluşan bir olgu olmayıp bu
edebiyatın hüküm sürdüğü dönemlerden başlayıp sonra Tanzimat döneminde
ise iyice ayyuka çıkmış ve cumhuriyet dönemi ile de değişik gerekçeler de
eklenerek bu şiir ağır bir eleştiri yağmuruna tutulmuştur. Bu şiirin oluşum ve
gelişme dönemlerinde de buna benzer tartışmalar olmuşsa da bu ağırlıklı olarak
kullanılan dilin ağırlığı teşkil etmiştir.
Divan şiirini tahlil ederken ve yorumlarken Taine’nin İngiliz edebiyatı
tarihini yazmada kullandığı üç yöntem ışığında değerlendirmek gerekir. Taine,
“belli nedenler, belli sonuçlar doğurur’ anlayışında edebiyatı ‘ırk, ortam ve
dönem’ üçlemesinde izah eder. Ona göre her ırkın kendine has bir dünyaya
bakışı vardır. Ortamının da ruhunu etkilediğini düşünür. Oysa bizde Cihan
Okuyucu’nun da belirttiği gibi Fuad Köprülü’den beri edebiyatımıza hep
sosyolojik açıdan bakış açısı hâkim olmuştur (Okuyucu 2004: 84).
“Cemiyetin bir muayyen zamanında muhtelif zümreler bulunduğu ve her
zümrenin kendisine has eserlerle bedii ihtiyaçlarını tatmin ettikleri tabiidir.”
(Köprülü 1986: 26). Köprülü’nün görüşü doğrultusunda Osmanlı toplumunun
yapısına baktığımız zaman, zevk ve kültür tabakalarına ayrıldığı, divan şiirinin
de özellikle yüksek zümrenin zevkine hitap ettiği yaygın bir fikir olarak
240
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karşımıza çıkar. Toplumu teşkil eden molla, bir derviş ve okuma bilmeyen
herhangi bir vatandaştan aynı zevk beklenmez (Okuyucu 204: 21). Divan şiiri
her şeyden önce yüksek estetik ve san’at değerine önem veren bir anlayışın
hâkim olduğu ve yüksek ve ulvi bir ideali yakalamaya çalışan kültürlü sınıfın
şiiridir. Zaten divan şairlerinin hemen hepsi sürekli olarak şiirin ilimle olan
ilişkisine vurgu yapmışlardır. Aşağıda Muhibbî’nin de belirttiği gibi Divan şairi
kadar okuyucusunun da bazı ilimlerden, şiirin inceliklerinden haberdar olması
lazımdır. Yoksa yanlış anlama kaçınılmazdır:
Şi’r bünyâdına el urdun ise muhkem kıl
Sonradan dime kim za’f üzre imiş bu temelüm (Ak 2006: 569)
Divan Şiirinin Klasik Yapısı:
Divan şiirinin başlangıç aşamasından itibaren bir süreç içinde
değerlendirdiğimiz zaman, bu şiiri oluşturan şairlerin altyapı ya da kültür ve
eğitim seviyelerini göz önüne aldığımızda bu açıdan iyi donanımlı hayatın içinde
gelişen ve cereyan eden olaylar ve olguları kendi yüksek birikimlerinin
süzgecinden geçirerek, iyi bir sentezden geçirerek bu durumları sanatlarının
lehine iyi kullandıklarını görürüz. Bu açıdan Divan şairi anlatmak istediği olayı
ya da duyguyu şiirsel forma sokup ifade ederken anlamı bütün çıplaklığı ile
okuyucunun hizmetine sokmak istemez. Aksine okuyucuyu da bu duygunun ya
da ifadenin içine sokmak için ona da bir pay hakkı bırakma, onun da
düşünmesine fırsat vermek ister. Bu sebepten dolayı da şair sanatını da üst
seviyeye çekmek ister. Şiirde görülen aşırı mübalağalar, teşbih ve istiarelerin
yanında müphem ifadeler genellikle bu amaca yöneliktir. Şeyhî de şiir
hakkındaki düşüncesini paralel olarak şöyle dile getirir: “Şiirde bir mağz (mana)
esaslı bir fikir, tatlı bir nükte olmalı, insan onu okurken düşünmeli. Söz bir incidir
ki akıl dalgıcı onu can denizinden çıkartır ve böyle bir halis cevher çalışmakla ele
geçer… Edebî eser meydana getirebilmek için hikmet, şer’ ve belâgat lazımdır.”
(Tarlan 2004: 200) Şiiri keşfedilmeyi bekleyen gaybî bir varlık olarak
tanımlayan Revânî, bu sebepten şiiri sırrî (mistik) bir hadise olarak
yorumlamaktadır (Avşar 1990: 124). Divan şairleri kendi şiirleri ve şairlikleri
üzerine fikirlerini beyan ederken bu hususa özellikle dikkat çekmişlerdir.
17. yüzyılla beraber Divan şiirinin bu karakteristik özelliği dönemin
getirmiş sosyo, siyasi ve kültürel gelişme ve değişmelerin de etkisiyle tartışılır
hale gelmiş ve bunun sonucunda da farklı görüşler ve cereyanlar teşekkül
etmeye başlamıştır. Bu yüzyılda özellikle Sebk-i hindi üslubunun ortaya
çıkmasıyla şiirdeki anlaşılmazlık ya da daha da zor anlama, anlamda daha da
daralmaya gidilmesi üzerine bu anlayışa tepki olarak şiiri daha anlaşılır kılmak
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için mücadele eden anti şairlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Sebk-i hindi
üslubunun önde eğelen şairlerinden olan Nâ’ilî’nin şiir tanımında ‘garib,
garabet’ kavramları ön plana çıkmaktadır. Şiirin manasında ve muhtevasında
tamamen aykırı bir duruş sergileyen şair, Nef’î ile beraber Divan şiirine giren
geleneğe karşı tavır, dik duruş sergilemiş, özellikle de yenilik sevdasını bir adım
daha ileriye taşımıştır. Nâ’ilî’ye göre şiir, ya da şiirin manası tamamen garabet
olmalıdır:
Garâbet olmasa ma’nâda Nâ’ilî nazmın
Garîbdir bu ki elfâzı âşinâ düşmez (G 149/6)
Nâ’ilî, şiirde garabet olmazsa şiirin lafzının garip karşılanacağı
görüşündedir. Garabet, “gariplik, tuhaflık’ gibi anlamlarının yanında edebiyatta,
‘manası herkesçe anlaşılmayacak kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması’
(Tahirül Mevlevi 1973: 46)285 gibi anlama gelmektedir. Zaten Nâ’ilî’nin şiirinin
odak noktası da burasıdır. O kesinlikle herkes tarafından kolayca anlaşılan şair
olmak istememiştir. Kendi dönemine kadar varolagelen şiir anlayışını tamamen
yıkarak, farklı bir şiir karakteri ile varlığını kabul ettirmeye çalışmış ve bunda
da başarılı olmuştur. Tabii ki Nâ’ilî’nin bu anlayışına Sebk-i Hindî üslubu da
imdat gibi yetişmiş ve ona bir kolaylık sağlamıştır.
Yukarıdaki beyte geri dönecek olursak, Nâ’ilî, garabet ile anlatmak isteği
herkesçe kullanılmayan ya da bilinmeyen kelimeleri kullanmak olduğu kadar,
manada ve imgelerde hayal dünyasını zorlayarak alışılagelmiş mazmunlar
sistemini bir tarafa atıp, yeni imge ve hayallere yer vermek olmuştur. Şiirini tarif
ederken garib’in yanına şûh kelimesini de ekleyerek oluşturduğu kavramda, bu
düşüncelerinin izleri görüldüğü gibi, şiirlerindeki havada da bunu hissetmek
mümkündür:
Garîb şûh iledir Nâ’ilî mu’âmelemiz
Nigâh-ı hasrete pâdâş-ı iştiyâk ister (G 91/5)
Nâ’ilî, bu tür yeniliğin bir özlem, bir hasret olduğunu ifade ederek,
kendinin oluşturduğu üslubun bu hasrete son verdiğini dile getirmektedir.
Nâ’ilî’nin şiirde getirdiği garâbet özelliği zamanında da eleştirilmiş ve sert
Özellikle Sebk-i Hindî şairlerinin şiir görüşlerinde çok sık kullandıkları garib’i bu anlamıyla ilk
olarak Ali Şîr Nevâyî, tezkiresinde kullanmıştır. Nevâyî, eserinin on iki yerinde şairler hakkında
bu kelime etrafında yorumlar yapmıştır. Meselâ, Garib Mirzâ hakkında “has hayâl ve garib eda
tapıpdur”, Hüseyin Baykara için; “Garib ma’na vâki bolupdur”, Haydar-ı Meczûb için; “Nazmıda
garîb ebyât vâki bolurdı” vs. ifadelerle Nevâyî, daha önce görülmeyen, ilginç, yadırganan şiirleri
ifade etmiştir. (Geniş bilgi için bk. Yusuf Çetindağ, “Mecâlis’ün-Nefâis’te Şiir ve Şair Eleştirisi”,
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S.9, İstanbul 2003, s.79-114; Eser için bk.: Ali Şîr Nevâyî,
Mecâlisü’n-Nefâis, (hzl. Hüseyin Ayan vd.), Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Yay., Erzurum 1995.)
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tepkilerle karşılanmış, bu tür girişimler münasebetsizlik olarak
değerlendirilmiştir. O zamanda bu tür özellikler sadece nesirde görüldüğü için,
nesirle bütünleşmiş olarak, sadece nesre hasrediliyordu. Mesela o dönemde
yazılan Veysî’nin Hâbnâme’si bu üslubun en belirgin özelliklerini taşıyan bir
eserdi. Dönemin şairlerinden Nâbî de şiirdeki bu garabet sevdasını
eleştirenlerin en başında gelmiştir. Aşağıdaki beytinde:
Ey şi’r miyânında satan lafz-ı garîbi
Divân-ı gazel nusha-i kâmûs degüldür (G 167/8)
Şiirin, bilinen ya da bilinmeyen kelimelerin sıralandığı bir sözlük
olmadığını ifade ederek, bu üslubun şiire fazla bir şey getiremeyeceğini
savunmuştur. Kanaatimizce Nâbî, bu düşüncesinde Nâ’ilî’yi istisna bırakmış
olabilir. Zirâ, Nâ’ilî’nin yapmak istediği ve yaptığı sadece alışılmamış ya da
bilinmeyen kelimeleri şiire sokmak değil, yeni kelimelerle yeni hayaller, yeni
imgeler kurmak olmuştur (Erkal 2009: 178-79).
Nâ’ilî’ye göre şiir, akla gelen her şeyin yazıldığı bir alan değildir, öyle de
olmamalıdır. Şiir, ince hayallerin, düşüncelerin bir mana etrafında yoğrularak
lafızla şekil bulmasıdır. Bu biçimdeki şiir, hem şiirin hem de şairin ufkunu
genişletir ve şairin yaratıcı olmasında kolaylık sağlar:
Çok farîs-i meydân-ı suhan lîk bu vâdi
İrhâ-yı inân-ı kaleme teng-efzâdır (K 14/72)
‘Söz meydanın süvarileri oldukça fazladır, lakin bu alanda akla geleni
yazmak ancak ufku daraltır, şairi kör bir kuyuya doğru sürükler.’
Nâ’ilî, önemli olanın akla gelen ilk şeyi yazmak değil, o şeyi belli bir
imgelerle, hayallerle süsleyerek şiirsel hale getirmenin önemine vurgu yapar.
Mahallileşme İle Gelen Klasiğe Karşı Duruş ve Şiirde Basitlik
Anlayışı:
17. yüzyılda özellikle Sebk-i hindi üslubu ile gelen şiirin mana ve lafız
bakımından ağırlaşması ve estetiğe verilen aşırı önem ve titizlik, okuyucusunu
da daha üst seviyeye çıkarmasıyla beraber bu kitlenin de düşük olması
sebebiyle Sabitin öncülüğünde şiiri daha anlaşılabilir seviyeye çekerek hitap
edilen kitlenin oranını yükseltmek düşüncesiyle çıkan mahallileşme hareketi bu
dönemde dikkat çeken bir anlayışı beraberinde getirmiştir. Bu hareketin
öncilerinden olan Sâbit, şiirin estetiğinden ziyade düşüncelerini en iyi ifade
edebilme ve anlaşılma eğilimindedir. Bundan dolayı da seçtiği deyim ve
atasözlerinin argo, müstehcen özelliklerine dikkat etmez. Bu tür şiirlerinde
daha çok toplum eleştirisi yapan yapan şair, gördüğü, duyduğu ve yaşadığı
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olayları eleştiriel yönden ortaya koyarken taşı da gediğine koymayı ihmal
etmemiştir (Erkal 2009: 235). Bu bakımdan Gibb’in de dediği gibi bu şiirleri
okurken insanın tebessüm etmemesi mümkün gözükmemektedir (Gibb 1999:
277).
Takılursın diyü ardına rakîbin her bâr
Âşıkı it götine sokdı çıkardı dildâr (E 162)
O zehr-i mâr ile şişirüp karnını yine
Döndi sebû-yı mey mütevelli mezarına (E 41)
Şiiri bir eğlence aracı olarak gören Sâbit, doğal olarak da şiirin anlaşılır
olması gerektiği görüşündedir. İnsanın şiirden eğlenebilmesi için onu zahmetsiz
anlaması gerekmektedir:
Söz dinür mi ana kim anlamaya söyledügin
O sefih-i müteşair o hâr-ı lâ-yefhem (K 17/66)
Sâbitin şiirdeki sadeliği ön planda tutması yine anlaşılırlıkla ilgilidir.
Yabancı kelime ve kavramların şiirde fazla yer bulması, süslü sanatların,
istiarelerin oluşturulması hem şiir dilinin ağırlaşmasına hem de anlaşılmasına
olanak sağlamayacağı için şiirin insanları eğlendirme vasfı da ortadan
kaybolacaktır. Bunun için de şiir sanatının temeli sadelik ve anlaşılırlık
olmalıdır (Erkal 2009: 238):
Sebk-i Hindî üslubunun bir furya gibi sardığı şiir âleminin ortasında
kendini bulan Nâbî, bu üslubun aksine şiiri herkesin anlayacağı daha açık ve
anlaşılır bir alana çekmiştir:
Çekemem sâde sözi silsile-i ta’bîre
Neyleyim kuvvet-i tab’um benüm ancak bu kadar (K 9/71)
Nâbî, Sebk-i Hindî şairleri gibi öyle uzun tamlamalar yapamadığını,
istihzalı bir şekilde ifade ederken, aslında bu tarzı eleştirmektedir. Nâbî’ye göre
şiirin hedef kitlesi halktır. Bundan dolayı da halkın anlamasını kolaylaştıracak
şekilde şiirler yazılmalıdır. Bunun için dile büyük bir önem veren şair, bunun
yanında ifade tarzında ve anlamlarda okuyucunun zihnini karıştırmayacak bir
usulle şiirin yazılması gerektiğini belirtmiştir:
Tururken şâh-râh-ı arsa-i tasrîh ma’nâyı
Degül lâyık esîr-i kûçe-bend-i ihtimâl itmek (G 469/5)
Nâbî, şiirde söylenmesi gerekeni açık açık söylemek dururken, manayı
çıkmaz sokaklara sokup orda esir etme düşüncesine bir türlü anlam
veremediğini dile getirirken, anlamları bu hale getiren söz sanatlarına da bazı
eleştirilerde bulunur (Erkal 2009: 259).
244

Divan Şiirine Poetik Yaklaşımlar: Şiirde Anlaşılabilirlik Sorunu

Şiirdeki Basitliğe Karşı İsyan:
17. yüzyılda klasik şiir geleneğine ve bu geleneğin bir üst perdesi olan
sebk-i hindi üslubuna isyan şeklinde doğan; şiiri basitleştirip herkesin
anlayabileceği bir platforma getirmeyi amaçlayan ve bunu da ‘basit şiir’
tanımlamasıyla ifade eden mahallileşme üslubu şairlerinin bunda ileriki
yüzyılda tefrite kaçarak, şiir diline küfür, argo, sokak dilini sokmaları klasik şiiri
oldukça bayağılaştırmıştır. Mahalli üslup temsilcisi olarak kabul gören
Nev’izade, Nedim, Sabit gibi şairlerde her şeye rağmen estetik bir duruş varken
özellikle Fazıl, Vasıf, Vehbi vs gibi şairler şiir dilini sokak argosuna
dönüştürmüşler, şiirde anlaşılma meselesini farklı bir boyuta çekmişlerdir. 18.
Yüzyılın büyük şairi Şeyh Galib şiirin bu gidişatından hayli rahatsız olarak bu
buruma el koymayı kendine bir görev addetmiştir.
Şeyh Galib, Ahmed Hamdi Tanpınar’ın deyimiyle bizdeki ilk edebi tenkid
özelliği taşıyan Hüsn ü Aşk’ın ‘sebeb-i te’lif’ bölümünde Nabi üzerinden şiirdeki
bu bayağılaşmaya tepki göstererek Divan şiirini yeniden ayağı kaldırmak
gerektiğini ve bunun tek yolunun da öncelikle aleladelikten uzaklaşmak
olduğunu ifade eder (Ayvazoğlu 2018: 243). Şiirdeki açıklığı ‘bedihi-i tam’
terkibiyle dillendiren Galib’e göre manası apaçık olan söz şiir sayılmaz, o sözü
tecrübe ve yetenekle teçhiz etmek gerekir:
Olmaya sözü bedihi-i tâm
Ede nice tecrübeyle itmâm (HA 212)
Galib tenkidinin devamında keskin bir ifadeyle, şiirinin herkes tarafından
anlaşılmasını kendi şairliği için bir felaket olduğunu söylerken Ayvazoğlu’nun
da vurgu yaptığı gibi Galib, şöhret afettir sözünü bir çeşit estetik ilkesine
dönüştürmekteydi:
Daim bunu der ki eldeki hâme
Afet bana i’tibâr-ı amme (HA 218)
Gerçek şiirden anlayan birinin beğendiği renkli ve güzel tek bir beyit
yüzlerce göğe değerdi (Ayvazoğlu 2018: 249).
Şeyh Galib, Hüsnü Aşk’ta Nabi’yi basitlikten dolayı eleştirdikten sonra
şiirin nasıl olması gerektiği hususunda şu değerlendirmelerini yapar:
Deryâ-yı şerâb-ı fikre dalsın
Anı göreyim ki gevher alsın
Gevher dedigim degildir ol söz
Kim bir yere gelmiş ola kaş göz
Mânende-i mâkiyân-ı garrâ
Yek beyza hezâr fahr ü da’vâ
Ekser Arabiyy ü nâdir elfâz
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Bi’lcümle gılâz ü aglâz
Bak bak ne güzel edâ-yı şîrîn
Gül-bûse yanında lâ’l-i nûşîn
Cem’iyyete kıl şu sözde dikkat
Gîsû-yı siyâh şâm-ı gurbet
Hançer burada zihî nezâket
Ebrûsına eylemiş işâret
Gerçi bu da haylice hünerdir
Ammâ ki sühan yine dîgerdir
Bir şâir-i rind-i pâk-meşreb
Dedi bu sözi makâma enseb
Hâyîde edâya sunma kim el
Bir kerre dahi demişler evvel
Çün şîve-i nâza mâiliz biz
Bir tâze-edâya kâiliz biz
Yoksa ne nezâket ü ne mazmûn
Da’vâ-yı fazîlet ile meşhûn
Nazm içre olur mı ilm ile lâf
Ya söylemeyim mi eyle insâf (HA 781-793)
“ (Şair ona denir ki) Fikrin şarap denizine dalsın da göreyim onu (eşsiz söz)
incileri çıkarsın. Benim inci dediğim kaş ve göz kelimelerinin bir araya geldiği söz
değildir. (bu süslü ve içi boş kelimeleri bir araya getirerek şiir yazdığını
zannedenler) bir yumurta yumurtlamak için kıyametler koparan şamatacı
tavuklar gibidirler. Çoğu Arapça ve anlamı bilinmeyen kelimeler, baştan başa
kaba ve ağır sözlerdir. Bak, bak, ne güzel, ne edalı (!) dikkat et: “(Sevgilinin)
omuzuna düşen siyah saçları gurbet akşamı(na benzer). Buradaki hançer sözü ne
de ince bir şekilde (!) kaşına işaret ediyor. Gerçi bu da epeyce bir hünerdir; ama
söz başka bir şeydir. Temiz meşrepli rint bir şair bu duruma uygun olarak şu sözü
söylemiştir: “Ağızdan ağıza geçerek) çiğnenmiş edaya ve önceden defalarca
söylenmiş söze tenezzül etme” Nazlı (ince, nazik) bir üsluba düşkün olduğumuz
için, ancak taze eda ile söylenmiş söze razı oluruz. Yoksa ne naziklik ve ne de
mazmun (gemisini) üstünlük davası yükü ile doldurmak mümkün olmaz. Şimdi
diyebiliriz ki: şiirin içinde ilim ile ilgili sözler mi söylenir? Peki, insaf eyle, hiç
konuşmayayım mı yani!” (Doğan 2008: 170)
Cumhuriyet döneminde ‘Bir Günün Sonunda Arzu’ şiiriyle eleştiri oklarını
alan Ahmed Haşim, bu şiirinin manasız olduğu şeklindeki eleştirilere cevap
mahiyetinde yazdığı ‘Şiir hakkında bazı mülahazalar’ isimli yazısında aynı Galib
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gibi düşünerek herkesin anlayabileceği şiir, ancak alçak şairlerin işi olduğunu
söyler (2017: 63). Ona göre büyük şairlerin medhalleri, tunç kanatlı müstahkem
şehir kapıları gibi sımsıkı kapalıdır, her el o kanatları itemez ve o kapılar bazen
asırlarca insanlara kapalı durur. Haşime göre sanat eserinde mana ve açıklık
arayanlar ancak na-ehillerdir. “Ve vüzuh bunların adi idrake göre anlaşılması mı
demektir” diyen Haşim, bu cümlesiyle şiirin kimlere hitap etmesi gerektiğini
ortaya koyar. Şiirde vüzuh, açıklık, anlaşılabilirlik olmasının belli bir zeka
seviyesini gerektirdiğini tasavvur eden Ahmet Haşim’e göre adi idrak sahipleri
şiirin muhatabı değildir (Okay 2005: 103).
Divan şiirindeki mana görüşü şiirin konusu ile doğrudan ilgilidir. 17.
yüzyılda Divan şairlerinin mazmunlar sistemini bir kenara atarak yeni manalara
yönelmeleri, dolaylı olarak şiirin konusun da zenginleştirmiş, klasik konular
yerini daha farklı ve orijinal konulara bırakmıştır.
Divan şiirinden sonraki gelişen Türk şiirine baktığımız zaman ise;
batılılaşmanın da verdiği etki ile manaya olan bakış tarzı tamamen değişmiş
olduğunu görürüz. Özellikle Ahmet Haşim bu düşünüşün başını çekenlerden biri
olmuştur. Haşim, şiirde anlam, açıklık ve kapalılık konusunu alışılmışın dışında
ele alarak Türk edebiyatındaki geleneksel poetikaya karşı çıkmıştır. Haşim, har
şeyden önce şiirde mana arayanlara “Âsâr-ı sanatta vuzuh ve mana arayanlar
nâ-ehillerdir” sözleriyle karşı çıkar (2017: 72). İlhan Berk de, şiirin amacının
anlaşılmak için yazılmadığını ve şiirin bir şey anlatmadığını ifade ederek şiirde
anlamın gereksizliğinden bahseder (Berk 2001: 55).
Sonuç:
Divan şiiri tarih içinde çok önemli aşamalardan geçerek 16. Yüzyılda
tekâmüle erişirken br sonraki yüzyılda ise gerçek kalite ve farklılıklar
bakımından zirveyi yakalamıştır. Divan şiiri her şeyden önce yüksek estetik ve
san’at değerine önem veren bir anlayışın hâkim olduğu ve yüksek ve ulvi bir
ideali yakalamaya çalışan kültürlü sınıfın şiiri olarak kabul edilegelmiştir.
Bununla birlikte şiirde yenilik rüzgârları esmiş ve şairler hep söylenmemiş,
duyulmamış mana ve mazmunları bulma gayreti içine girmişlerdir.
Tezkirecilerin eserlerinin bazı bölümlerinde şiire ve şaire dair görüşlerine yer
vermeleri, şairin ve şiirin nasıl olması gerektiğine dair bilgileri paylaşmaları o
dönem şairleri için kıstas olması yanında Türk poetikasının da ilk temellerini
atmıştır. Nef’î, Nâi’lî, Neşâtî vs. gibi şairler Sebk-i Hindî üslubunun özellikleri ile
birlikte şiirin manasında devrim yaparlarken, Sâbit, Atâyî gibi şairler de şiirdeki
manayı, halkın içinde arama yoluna gitmişler, gözlem yoluyla şiirlerin basit
yolla da yazılabileceğini göstermişler, Nâbî’nin öncüsü olduğu Hikemi tarzcılar
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ise şiirin tamamen insanlara nasihat ve öğüt vermesi gerektiği düşüncesinden
yola çıkarak, şiiri bir eğitim aracı olarak görmüşlerdir.
Tarih içerisinde süregelen şiirin hitap ettiği okuyucu kitlesi bakımından
dilinin ağır ve anlaşılmaz olduğu düşünceleri, dönem şairleri tarafından da
tartışma konusu olmuş bazı şairler (Nâili, Nef’i, Şeyh Galib vb) şiirde anlamın
derinliğinden ve estetik kaygılardan yana tavır sergilerken, özellikle Sabit başta
olmak üzere bazı şairler de şiirin asıl amacının geniş halk kitlesine ulaşmak
olduğunu ve bu yüzden şiiri basit ve anlaşılır şekilde yazmanın gerekliliğini
vurgulamışlar ve bu minvalde şiirler kaleme almışlardır. Türk şiir tarihinde
görülen bu aykırılık, farklı bakış açıları ve bu anlayışla oluşturulan eserler
neticesinde Türk şiiri kalitesi ve değerini bir kat daha arttırmıştır.
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Artvin İli Örneğinden Hareketle Türklerde
Yaylak ve Kışlak Kültürü
Onur GÜVEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÖZET: Yaylak ve kışlak hayatı eski Türklerin benimsemiş oldukları bir yaşam
şeklidir. Yazın bir yerde, kışın başka bir yerde şeklindeki hayat tarzı; konar-göçer Türk
kültür yaşayışının bir uzantısıdır. Bu anlayış tesadüf eseri olmayıp yılın belirli
dönemlerinde ve bir düzen içerisinde, birtakım sosyo-kültürel unsurları barındıran bir
gelenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkler yaz ayları için mecburi diyebileceğimiz
yaylak hayatının yanı sıra, kışın da barınabilmek maksadıyla korunaklı yapılar inşa
etmişlerdir. Türkistan içlerinden Anadolu'ya yoğun bir şekilde gerçekleştirilen göçler
vasıtasıyla gelen Türkler yaylak ve kışlak tarzı yaşam şeklini, bölgeye taşımışlardır.
Bilhassa Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'daki "haymâne taifesi" arasında belirgin
şekliyle varlığını sürdürmüştür. Bu yaşam şekli, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi
Artvin'de de yüzyıllardır devam etmektedir. Türkistan menşeli geleneksel yapı,
yaylacılığın, yayla kültürünün ve turizminin temelini oluşturmuştur. Yaylak ve kışlak
kültürünün bölgede görülmesinin, Selçukluların bölgeye yapmış oldukları akınlar
neticesinde olduğu söylenebilir. Dikkat çeken hususlardan biriyse, gerçekleştirilen Türk
akınları ve yerleşimlerinin Gürcistan'ı da etkilemiş olmasıdır. Öncesinde böyle bir yaşam
tarzının bölgede görülmediği ve Türkler vasıtasıyla geldiği tespit edilmiştir. Bu tespitin
yapılmasında "Kartlis tsKhovreba" adlı Gürcü kroniğinden faydalanılmıştır. Kadim
Türklerin bu yaşantısı içerisinde, Artvin ve çevresinin değerli bir konumu olduğu
anlaşılmıştır. Gerek yaylacılık faaliyetleri hususunda gerekse yöre insanın yaşantısında
bunu açıkça görmek mümkündür. Artvin yöresinin halk kültüründe bu eski geleneğin ne
derece tesir ettiğini bilmek bunun en iyi göstergelerinden birisidir. Bu çalışmada hem
kültürel miras hem tarihî altyapı hem de halkın yaşantısıyla yaylak ve kışlak kültürü ifade
edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk kültürü, Artvin, yayla, kışla, yaylacılık

With Reference to Example of Artvin Province Pastoral Culture
of Summer and Winter in Turks
ABSTRACT: Pastoral life in summer and winter is a life style they have adopted to
the old Turks. Somewhere in the summer, and life in the winter somewhere else, is the
continuation of nomadic Turkish culture. However this is not a coincidence; it has been
seen as the tradition of some of the socio-cultural elements in certain periods of the year,
in an order. Besides to the mandatory life in Turkey pastures for the summer months, built
strong buildings in order to be able to live in winter. Intensively carried out through
Anatolia from central Turkestan migration and pastoral life in summer and winter is seen
in our geography. Especially in Anatolia during the Ottoman Empire has maintained its
existence in a clear way between the " haymâne taifesi ". This life style, also continued for

Onur GÜVEN
centuries in Artvin province, as in many parts of Anatolia. The Turkestan-based tradition
formed the basis of the transhumance, the highland culture and tourism. It can be said that
the appearance of the pastoral culture of summer and winter in Artvin is due to the
influxes that the Seljuks had made to the region. An important point is that Georgian also
has been affected by Turkish invasions and settlements. It has been determined that such
a way of life was not seen in the region before and came through the Turks. Georgian
chronic named as "Kartlis tskhovreba" was used for the determination of this result. In the
study. it was understood that Artvin and its surroundings were valuable in this experience
of the old Turks. İt is possible to see this clearly both in the activities of the transhumance
and in the experience of the native people. It is one of the best signs to see the influence of
this old tradition in the folk culture of the Artvin region In this study, it has been tried to
express pastoral culture of summer and winter by the cultural heritage and historical
background and the experience of the people.
Key words: Turkish culture, Artvin, highland, quarters, transhumance

Giriş
Eski Türklerin yaşam alanı olarak seçtikleri yerler genellikle dağlık
bölgeler ve yaylalar olmuştur. Tercih edilen sahalar pek tabii dağ başları değil,
dağların eteklerinde uzanan verimli mıntıkalardır. A. Nimet Kurat yayla ismini
"yay-cay-cey" -"yaz" anlamına gelmekte olduğunu ifade edip "yaz mevsiminin
geçirildiği yer" olarak nitelendirmiştir. Yine Kurat, kışlak için "nehir ve
çevresindeki sazlıkların ve kamışlıkların "kışlak" olarak kullanıldığını;
kışlakların fazla kar olmayan yerlerde yapıldığını bunun da hayvanların rahat
otlaması için gerekli olduğunu belirtmiştir.286 Hayvan sürülerinin sürekli olarak
artması zaten mecburi olarak Türkleri yaylalara ve bozkırlara gitmeye
zorlamıştır ve bu durum bozkır yaşantısını ve göçebelik hususunu ortaya
çıkarmıştır.
Asya Hun ve sair Türk devletlerinde hükümdarların biri yaylaklarda,
ötekisi vadilerde, su kıyılarında olmak üzere iki merkezleri bulunurdu. İkincisi
genelde evlerden kurulu yerleşim yerleriydi. Çünkü yaz ayları için zorunlu olan
yaylak hayatının yanında, kışın barınmak üzere evler inşa edilmiştir; böylelikle
eski Türklerde şehir yaşantısı meydana gelmiştir. Motun'un, Long veya Liong ve
Orhun havalisinde (yazlık), İlteriş'in Çoğay (yazlık), Karakum (kışlık), İstemi'nin
Ek-dağ'da (yazlık), Isık Göl'ün yanında (kışlık), Tong-Yabgu'nun Tokmak
(kışlık) gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.287
Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri Ve Devletleri,
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1972, s. 5-6.
287İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014, s. 308-309.
286

250

Artvin İli Örneğinden Hareketle Türklerde Yaylak ve Kışlak Kültürü

Kışın kışlakta oturan ve çoğu zaman ziraat yapan Türkler, yazında yaylaya
çıkıp hayvanlarını otlatıyordu. Böylece, Türklerde iki yönlü ekonomik bir düzen
meydana gelmişti. Türklerde yayla hayatı, bir tutku ve önüne geçilemez bir
alışkanlık olmuştu. İnsanlarımızın bu yayla tutkusu mantık ile anlatılmayacak,
derin bir istek ve içgüdüdür. Türklerdeki bu alışkanlık şimdilerde başka
şekillerde görülmektedir. Hiç şüphe yok ki en güçlü ekonomiler hem
hayvancılığa ve hem de ziraatı yan yana götürebilen kavimlerde doğmuştur.288
Yazın yaylaya göçemeyip evinde kalan kimseler toplumda adeta acınacak bir
konumda olurdu. Yaylası olmayanlar ise, yazı kışlakta geçiriyorlardı. "Er
kışlagda yazadı" ifadesi bu durumdan ortaya çıkmıştır. Yaylaya çıkamayanlar
bahtsız kişiler olarak görülmüştür.289 Buradan da anlaşılacağı üzere yaylaya
çıkma hadisesinin Türkler için ne kadar önemli olduğu açıktır.
Yayacılık ve yayla hayatı eski Türk kültüründeki göçer hayatın (tarım ve
hayvancılığın yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi) bir uzantısıdır. Türkistan
içlerinden Anadolu'ya göçlerle taşınan yaylak-kışlak tarzı yaşam şekli, Osmanlı
döneminde Anadolu’daki göçebeler arasında en karakteristik şekilde varlığını
devam ettirdi. Bu hayat tarzının kendine ait bazı temel kavramları ve bu
kavramları karşılayan kavram işaretleri (kelimeleri, deyimleri, terimleri) vardı.
Bu temel kavramlar arasında Kırgız boyları (urugları) örneğinde olduğu gibi kış
mevsimini geçirdikleri ‘kışla/kıştoo’, yaylaya çıkmadan önce son hazırlıkların
yapıldığı ve yaylada havaların ısınmasına kadar hayvanların otladığı
‘yazla/cazdoo’ bunu takiben rakım bakımından daha yüksek yerlerde
hayvanların otlatıldığı ‘yayla/cayloo’ ve havaların soğumaya başlamasıyla
birlikte yayladan rakım olarak daha aşağıdan yer alan ‘güzle/küzdoo’ yu
özellikle belirtmek gerekir. Bu temel kavramların ilkinin Türkiye Türkçesi,
ikincisin de Kırgızca olduğu dikkate alındığında, göçebelikle ilgili sadece hayat
tarzına değil pek çok kavramla birlikte Asya’nın içlerinden Anadolu’ya geldiği
açıkça görülür.290
Osmanlı İmparatorluğu'nda konar-göçer yapı içerisinde aşiretlerin
sürdürdüğü bu kadim Türk yaşantısı tüm canlılığıyla varlığını yüzyıllar boyunca
Anadolu'da sürdürmüştür. Bahsi geçen konar-göçerlilik genel itibariyle;
beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük hayvan sürelerini takip eden
göçebelerden ya da belli bir coğrafi mekâna bağlı olmaksızın hayvanlara otlak
288Bahaeddin

Ögel, Türk Kültür Tarihime Giriş, C.1, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s. 8.
s. 25.
290İlhan Şahin, Osmanlı Döneminde Konar-Göçerler: Nomads in the Ottoman Empire, Eren
Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 37.
289Age,
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ve kışlak bölgeleri arayan göçebe çobanlıktan farklı olarak belirli bir mekân
dairesinde yerleşik hayatın bütünleyicisi olarak hayvancılık yapan ve ürünlerini
daha çok yerleşik toplumlara pazarlayan iktisadi faaliyet biçimi ve hayat tarzı
olarak ifade edilebilir.291 Osmanlı'da konar-göçer topluluklar sancak veya kaza
statüsünde devletin idari yapısı içerisinde yerlerini almışlardır.292
Türklerin yaylaya çıkmaları yalnızca iş zorunluluklarından ileri
gelmiyordu. Yazın yaylaya çıkmak, bugün Anadolu’da olduğu gibi, bir nevi
ihtiyaç hâline gelmiştir. Yaylaya çıkan kişinin köyde veya şehirde ekinlig tarlası
da bulunabilirdi. Eski Türkler bakımından devamlı bir kışlak yeri için, evleri ve
binaları bulunan bir köy veya şehir gerekmiyordu. Pekâlâ, çadır-köy ve şehirler
de bu işi görüyordu. Nitekim, Moğolistan’da da bu hayat şekli hâlâ devam
etmektedir.293
Yaylak ve kışlak hayatının en ileri şekilleri şüphesi Anadolu'da görülür.
Günümüzde dahi bazı yemek ve el sanatları gibi unsurlar bu kültürün devamı
niteliğindedir. Pek tabii günümüzde büyük değişikliklere uğramışsa da göçebe
kültürün maneviyatı hissedilmektedir. Temeli eski dönemlerde olsa da bu
kültür günümüzde hayvancılıkla iç içedir. Türkler, hayvancılık faaliyetler için en
verimli yerler aramış ve bu arayış çerçevesinde yaylak-kışlak yaşantısı
meydana gelmiştir. Devamında et ve süt ürünleri temelinde yemek ve keçi,
çadır, halı kültürü gelişmiştir.294 Kökenleri Türkistan coğrafyasında olan bu
yaşam şekli, yüksek Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesinde de önemli bir
yeri vardı. Anadolu'ya gerçekleştirilen yoğun Türk göçleri vasıtasıyla da böyle
bir yaşantı bölgeye taşınmıştır.
Yılın belirli zamanlarında yaylaya çıkılarak, birtakım sosyal, kültürel
ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirilme olayı Doğu Karadeniz’de yüzyıllardır
geleneksel olarak devam ettirilmektedir. Bu geleneksel yapı yaylacılığın, yayla
ekonomisinin, yayla kültürünün ve yayla turizminin temelini oluşturmaktadır.
Sosyal, ekonomik ve teknolojik şartlara bağlı olarak yayla bağlamında birtakım
291Tufan

Gündüz, "Konar-Göçer", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.6, 2002, s. 161.
bilgi için bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İimparatorluğu'nun İskan
Siyaseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014; Tufan Gündüz, Anadolu'da
Türkmen Aşiretleri (1540-1640), Bilge Yayınları, Ankara 1997; Emrullah Güney, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da Göçer Konar Aşiretlerin Kışlak ve Yaylakları, Dicle Üniversitesi Gap
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Diyarbakır 1993; Hanefi Bostan, Karadeniz'de Nüfus
Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı,Nöbetçi Yayınevi, İstanbul 2012. vd.
293Ögel, age, s. 23.
294Özcan Kayalı,8. ve 11. Yüzyıllar Arasında Göçebe Türklerin Yaylak ve Kışlak Hayatı, (Marmara
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul
2010, s. 4.
292Ayrıntılı
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yapısal ve işlevsel değişiklikler geçirdiği muhakkaktır. Ancak Doğu Karadeniz
insanın bugün de vazgeçilmez bir tutkusu ve değeri olarak yaşatılmaya devam
etmektedir. Canik dağlarından başlayıp Kaçkar dağları ile devam ederek
Gürcistan sınırına kadar ulaşan, denize paralel bu bölgede, yüzlerce oba ve yayla
mevcuttur. Doğu Karadeniz yöresinde icra edilen yaylacılık, eski Türk
kültüründeki göçebe hayatın izlerini taşımaktadır. Yaylacılık bir değişim
içerisindedir. Özellikle yayla şenliklerinde turistik öğeleri ve ekonomik çıkarlar
giderek ağırlık kazanmaktadır.
Artvin ve Çevresinde Yaylak-Kışlak Hayatı
Karadeniz'in kuzeyinden, güney Kafkasya'ya gelen Türk toplulukları ve
Doğu Anadolu'ya akınlar yapan Selçuklular Artvin ve çevresinin bir Türk yurdu
hâline gelmesini hızlandırmıştır. Bölgeyi yurt tutan Oğuz boyları, KumanKıpçaklar ekonomik bakımdan hayvancılıkla uğraşmalarından dolayı konargöçerlerin hayat tarzı olan yaylak ile kışlak hareketlerini ve bununla ilgili kültür
unsurlarını, şüphesiz beraberinde getirmişlerdir. Bölgenin arazisinin oldukça
dağlık ve engebeli olması, onların erken dönemlerden itibaren düzenli bir hayat
tarzına geçmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ancak bu durumun onların hayat
tarzlarını tamamen terk etmesine ve izlerinin silinmesine sebep olduğunu
söylemek bir hayli güçtür.
Yöreye ilk Selçuklu akınları (1048/1054-55-56-57) Khaldia ve Tao'nun
otlak, meraları üzerine gerçekleşmiştir. O dönemlerde kendilerine yurt isteyen
Oğuz boyları Anadolu içlerine doğru yönelmişler ve Tuğrul Bey’in Anadolu
seferi sırasında ordusunda kadın ve çocukların bulunmasında artık Türklerin
yaylak ve kışlak olarak gördükleri bu bölgeler yerleşmeye kararlı olduklarına
delalet eder. Sultan Alp Arslan'ın 1064 ve 1067'deki seferleri önem arz
etmektedir. Çünkü Tao ve Somkheti'nin yaylakları, Kur Nehri boyunca Kaheti ve
Kartli'nin kışlaklarına yoğunlaşmıştır.295 Alp Arslan'ın 1064 yılındaki Gürcistan
seferi önemli sonuçlar doğurmuş olmakla birlikte Artvin ve çevresi de Selçuklu
ordusunun hareket sahası içerisine girmiş ve neticesinde bölge
fethedilmiştir.296
Selçuklu hâkimiyetiyle bölgede siyasî ve sosyal yaşantıda bir takım
değişiklikler olmuştur. Selçukluların akınları sonucunda halk, çevre yerleşim
295Andrew

Peacock, “ Nomadic Society and the Seljuq Campaigns in Caucasia”, İran and the
Caucasus, C.9, S.2, 2005, s. 223.
296Ömer Subaşı, “XI. Yüzyılda Tao-Klarceti Bölgesinde Türk Hâkimiyeti”, Turkish Studies, C.8, S. 5,
2013, s. 722.
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yerlerine kaçarak ülkeyi boşaltmışlardı. Bu esnada Kafkasya'ya gelen Türklerin
bölgeye ulaşmasından sonra hayat tarzları olan bozkır yaşamını yaylak ve
kışlaklar arasında sürekli olmak suretiyle yer değiştirerek icra etmeleri, bu
coğrafyanın yeniden, Osmanlı'daki tabirle, şenlenmesine yol açtı. Türkler yaz
aylarında yaylak olarak Ağrı Dağı bölgesindeki verimli yerleri, Samstskhe,
Şavşat ve Klarceti ile Tao Bölgesi'ndeki yerleri, sonrasında kışlak olarak yine
Tao'nun bazı yerlerini kullanmışlardır.297
Sultan Melikşah döneminde önceki zamanlarda otlak olarak kullanılan
Tao ve Samsvilde'ye seferler düzenlenmesi298 bölgedeki yaylak ve kışlak
hayatının ne denli önemli olduğunu bizlere göstermektedir. 1080 yılındaki
Selçuklu seferleri bölgenin Türkleşmesi açısından önemli olup, Gürcülere ağır
darbeler indirilmiştir. Selçukluların bozkır tarzı yaşam şekli içinde olmaları ve
oldukça kalabalık hayvan sürüleri, Gürcü ülkesine ekonomik sıkıntıya
sokmuştu. Melikşah döneminde başlayan akınlar esnasında yöre halkı güvenli
sandıkları dağlık alanlara kaçmış, ülkedeki çoğu verimli arazi Türkmenlerin
yaylağı hâline gelmişti. Söz konusu seferler sırasında Asis-Fori Bölgesi, Klarceti,
deniz kıyısına kadar Şavşat, Ardanuç, Acara, Samtskhe, Kartli ve Kutais
Türklerin eline geçmiştir. Türkler, kar yağana kadar bu bölgelerde kaldıktan
sonra geri gidiyorlar ve bahar gelince yeniden gelerek bu bölgelerde kalıyorlar,
kış gelince tekrar gidiyorlardı. Büyük Türk kitleleri, özellikle Klarceti, Şavşat ve
Ardanuç gibi bölgelerinde konar-göçer şekilde yaşam tarzı sergiliyor, bu
bölgeleri yaylak olarak kullanıyorlardı.299 Gürcü kroniğinde Türkler, ilkbaharda
alışılmış hayat tarzlarını yaşamak için bölgeye gelip, kış mevsiminde farklı
yerlere gitmek üzere ayrılıyorlardı ve sürekli hareket halindeydiler.300
Gürcü şehirlerinde gerçekleşen Türk hâkimiyeti ve yurt edinmelerini
durdurmak ve buralardan kaçan Gürcü halkı yeniden yerleştirmek isteyen
“Kurucu” lakaplı Kral IV. David (1089-1125), Selçuklulara yaptırım uygulama
yoluna giderek ödediği haracı kesmiş ve Türklerin kışı Gürcistan'da
geçirmelerini önlemek istemişti.301 Kral David'in Selçukluları Kur Nehri, Rioni
Kıyısı'nda, Avchala, Dighomi bölgesindeki kışlıklardan uzaklaştırdığı ifade
edilmişse de302 o dönem Türkler, adı geçen ve diğer bölgelerdeki akınlarına
297Maria

F. Brosset, Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1212 Yılına Kadar), Çev: Hrand D.
Andreasyan, Not./Yay: Erdoğan Merçil Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2003, s. 316;
Subaşı, agm, s. 723; Peacock, agm, s. 221.
298 Peacock, agm, s. 223.
299Brosset, age, s. 307.
300Dmitri Gamq’relidze, " The Life of David, King of Kings", The Georgian Chronicles of Kartlis
TsKhovreba (A History of Georgia), Ed: Roin Met’reveli, Artanuji Publishing, Tiflis 2014, s. 172.
301Guili Alasania, “Gürcistan Kıpçakları”, Türkler, C.2, Ankara 2002, s. 794.
302Brosset, age,s. 311-312.
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devam etmişlerdir. Kış mevsimi gelince bölgeden ayrılır, yazın ise yüksek
yerlerle kışın ovalar arasında hayvanları ve aileleriyle sürekli bir biçimde
geleneksel yaşam tarzını açık bir şekilde icra etmişlerdir.303
Gürcistan tarihinin en kudretli hükümdarlarından biri olarak bilinen
David Agmashenebeli döneminde Türkler bir bütün olarak yani tüm araç ve
gereçleri, çadırları, hayvan sürüleri ve aileleri ile Somkheti'ye gider, oldukça
verimli bir araziye sahip Tiflis'ten Berza'ya kadar yayılır, Kur Nehri ve Rioni
kıyılarına yerleşirlerdi. Nüfusları çok kalabalık olduğu için hiçbir kuvvet onlara
dokunmaya cesaret edememiş ve Türkler de rahatça hem ticari hem sosyal
yaşantılarını sürdürmüşlerdir.304
Kral David'in yoğun çabaları sonucunda Türk kitlelerini Tao-Klarceti
bölgesinden uzaklaştırmış olmasına rağmen bölge yeniden bir başka Türk
topluluğun yerleşme yeri hâline gelmiştir. Kral David, önemli bir Kıpçak kitlesini
askeri hizmetlerde bulunması için ordusuna katmış ve karşılığında yazlık ve
kışlık kullanmaları, bozkır temelli yaşam şeklini sürdürmeleri için verimli
arazilerle onları ödüllendirmiştir.305 1125 yılında Gürcistan'a gelen Kıpçakların
bir kısmı Yukarı-Kür ve Çoruh Boylarına yerleşmişlerdir. Kıpçakların yerleştiği
bölgeler arasında Tao-Klarceti ve Şavşat bulunmaktadır.306 Bu yerleşimler
akabinde Ahılkelek, Ahıska, Ardahan, Oltu, Tortum, Artvin Kıpçak Türkleri ile
dolmuştur. Tabii olarak bu hareket kültürel ve bir takım sosyal değişmeleri de
beraberinde getirmiştir. Artvin ve çevresinin kültürel ve tarihi alt yapısında
hem Selçuklu hem Kıpçak Türklerinin izlerine rastlamak hiç şaşırtıcı değildir.307
Gürcistan'da Türklerin yaylak ve kışlak faaliyetlerini gerçekleştirdiği açık
bir biçimde tespit edilir. Türklerin bölgeye gelmesiyle bu etkinliğin
gerçekleştirildiği görülmektedir. Allen'in eserinde Türklerin bölgedeki
faaliyetleri hakkında bilgiler bulmak mümkündür. Kura Nehri'nin kuzey
kısmında ve Çoruh Vadisi'nde insanların çoğu (Türkler) yarı-göçebe yaşam
sürerlerdi. Kış aylarında nehirler boyunca kayalık kesimde ilk yerleşimler
gerçekleşmiştir. Yaz aylarında ise yemyeşil meralar üzerine taşınarak
geleneksel yaşantılarını sürdürmüşlerdir. Bu hayat tarzı Doğu Kafkasya'da
303Speros

Vryonis, “Nomadization and Islamization in Asia Minor”, Dumbarton Oaks Papers,C.29,
Mayıs 1974, s. 51-52; Subaşı, agm, s. 723.
304 Dmitri Gamq’relidze, age, s. 171-177.
305Brosset, age,s. 320; Subaşı, agm, s. 724.
306Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boyları’nda Kıpçaklar, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara 1992, s. 112.
307Onur Güven, Artvin'in Kültürel Tarihinde Türk İzleri, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2017, s. 92-175.
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yaşayıp göçebe bir ırk olan Tatarların (Türklerin) günümüze kadar getirdikleri
bir yaşam şeklidir. Kış ayarında Mugan ovasının, yaz aylarında Karabağ'ın
dağlarına göç ediyorlardı. Bölgede Türklerden başka bazı Kürtlerin ve Gürcüce
konuşan Acaralıların da bulunduğu ve onlarında yaşam alanları oldukları ifade
edilmiştir. Yine yaz aylarında sıcak vadilerden Karçkal ve Şavşat'ın yüksek
otlaklarına doğru hareketlilik görülürdü.308
Gürcülerde yaylak ve kışlak tarzı bir yaşam tarzının olmadığı açıktır.
Türklerin bölgeyi yurt tutması neticesinde bu kültür Gürcistan, Artvin ve
çevresinde gerek Selçuklular gerekse Kıpçak Türkleri vasıtasıyla getirilmiştir. M.
Lordkiphanidze'nin eserine bakıldığında 11. ve 12. yüzyıllarda Gürcü halkının
feodal bir sistem içinde ezildiğin, rahat hareket ederek tarım ve hayvancılık
faaliyetlerini sürdüremedikleri görülmektedir.309 Yine aynı eserde balıkçılık ve
avcılığın köylülerin geçimi için ön planda olduğu ifade edilir.310 Ayrıca
Selçukluların hayvan sürüleri için en iyi arazileri meraya dönüştürüldüğü
belirtilir.311 Gürcü ve Türk insanın yaşayış tarzları göz önüne alındığında farklı bir
sosyal ve idari yapı karşımıza çıkmaktadır. Türklerin, Türkistan'dan beri
sürdürdükleri yaylak ve kışlak yaşam biçimini göç ettikleri bölgelere taşıdığını ve
onların yaşamına daha uygun olduğu şüphesizdir. Netice itibariyle Konar-göçer
Türk kitleleri yeni fethedilen bölgelerde iskân ettirilmeye başlanması, Doğu
Karadeniz coğrafyasında yaylak ve kışlak kültürünü doğururken, özellikle de TaoKlarceti bölgesi, sahil kıyısına kadar Türklerin dönem dönem yaylakları olarak
kullanılmıştır.
Artvin ve çevresi, Gürcistan'da Türklerin göçler aracılığıyla getirdikleri
yaylak-kışlak yaşam biçiminin tarihi arka planını ifade etmeye çalıştık, bu
yaşam tarzının bölgeye yansımalarını ve paralelinde gelişen faaliyetleri ifade
etmekte fayda vardır.
Yakın dönemde Artvin ve çevresindeki yaylacılığa bakacak olursak,
özellikle yayla evleri yöreden yöreye farklılık gösterdiği için önemli bir husus
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kışlık ve yazlık ev, her Türk'ün çok eskilerden
beri gelen tutkusudur. Bu tutku hem Türkiye'de hem de Türkistan
coğrafyasında aynı seviyededir. Artvin'de yaylacılıktaki barınaklar tam konargöçerlerinki gibi olmayıp, yayla evleri biçimindedir. Bu yayla evlerinin içi
308W.
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ayrıntılı düşünülüp inşa edilmiş, misafirler için bile özel odalar düşünülmüştür.
Yayla evleri, ağacın çok olduğu yerlerde yarma veya yuvarlak odundan, ağacın
az olduğu yerlerde kuru duvarla taştan yapılırdı. Ağaçtan yapılanlar genellikle
iki katlı olur, alt kat gerektiğinde hayvanların barınacağı, sağımın yapılacağı yer
olarak kullanılır. Üst kat ise en az iki olmak üzere üç veya dört göz olurdu.312
Bunlara ek olarak Artvin’deki yayla evleri taş duvarla tek kat halinde inşa
olunmuş, üstü veya toprak damla örtülü basit binalardır. Bir bölme ile ikiye
ayrılmıştır. Giriş kısmı, oturma, mutfak, yatıp kalkma yeri olarak kullanılır. Arka
bölme ise süt, yoğurt, kaymak, yağ ve peynir gibi ağartıların konduğu sütlük adı
verilen yerlerdir. Yayla evinin ön kısmına sağ ve sol kenarlara danalık adı
verilen ihtiyaca göre bir veya iki göz daha ilave olunur. Bunlar lüzumu halinde
ahır olarak da kullanılırdı.
Artvin'de Bilbilan Yaylası'ndan hareketle örnek verecek olursak; burada
iki türlü mesken tarzı göze çarpar. Bunlardan birincisi köylerin toplu olarak bir
arada oturdukları yayla evleridir. Başta Irmaklar Köyü'nün kalabalık yayla
evleri olmak üzere yaylacılık Ustalar, Çakıllar ve Hisarlı köyleri ile Şavşat’ın
Küplüce, Ardahan’ın Kinzodamal köylerinin yaylakları en belli başlılarıdır. Bu
konumda olan yayla evleri tıpkı bir köy görünümünü arz eder. İkinci yerleşim
tarzı çadırlarda oturma şeklindendir. Bilbilan’ın muhtelif yerlerinde keçi
kılından dokunup kara çadırlarda oturan ve eşair adı verilenler bunlardandır.
Yerleri, arazileri ve meskenleri olmayan bu insanlar hayatlarını bu kıl çadırlarda
geçirir ve yaz aylarında hayvanları ile birlikte dağlara çıkar kış mevsimini düşük
rakımlı yerlerde geçirirler. Bunlar genelde kuytu yerlere ve su başlarını tercih
eder çadırları böyle yerlere kurarlar. Bilbilan Yayla'sı , Kürdevan Dağı’nın güney
cephesinin tamamı ile Düzdağ, Tozlu, Karagöl sırtları, Karagözoğlu sırtları,
Yalnızçam geçidi, Kinzodamal yaylası arasında kalan geniş ve az meyilli 27003000 rakımlar arasında yer alan bol su kaynakları, zengin bitki çeşidi, geniş
otlakıyeleriyle, eşsiz bir yaylacılık örneği sergilemektedir. Bilbilan’da
yaylalıklar ve yayla evlerinin yerleri ortalama 2700-2800 rakımlarda tesis
olunmuştur. Kürdevan Dağı ve bütün çevresi ile Bilbilan’ın tümü yaylacılığa çok
elverişli olduğu için Bilbilan’a civar olan yerleşim merkezlerinde ve hatta Doğu
Karadeniz bölgesinden gelen insanların hayvanlarının otlakıye ihtiyacına en iyi
şekilde cevap veren bir yayla özelliğine sahiptir.313
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1930-33 yıllarında yaşanan bir hadise de Bilbilan’da yaylacılık faaliyetini
sürdüren çalışkan ve aktif insanları göçebelikten kurtarmak ve bir yere
yerleştirerek iskân etmek maksadı ile Anadolu’nun muhtelif yerlerine örneğin;
Tokat ve Aydın gibi illerde arazi vermek suretiyle iskâna tabi tutulmuştur.
Bunun sonucu olarak bu bölgede büyük bir boşalma meydana gelmiştir.314
Genel olarak yaylalar ilin yaklaşık % 51'ini kaplar. Artvin'in başlıca
yaylaları; Yusufeli, Zeytinlik ve Ortaköy Derelerinin oluşturduğu çizginin
güneydoğusundaki bölgede bulunan Meşeli, Kurudere, Düzenli, Kireçli, Yığılı,
Kapik, Irmaklar, Bilbilan, Çamlıca, Hanlıköy,Ballı ve Yoncalı yaylaları, Muratlı Borçka, Artvin - Ortaköy Deresi ile Gürcistan arasında kalan bölgedeki,
Taşköprü, Meydancık, Mısırlı, Oba, yaylaları, Merkez İlçe - Zeytinlik - Yusufeli
İlçesi çizgisinin kuzey ve kuzeybatısında kalan bölgedeki Keşoğlu, Çamlık,
Mağara, İnekli, Kocakarılı, Dikme ve Taşkınlık yaylaları sayılabilir.315
İlkbaharda ilk çıkılan ve köye en yakın olan yere, bazı yerlerde mezra bazı
yerlerde kışla denilmektedir. Bundan sonra gidilen yerler ise yayla veya yukarı
yayla diye adlandırılırdı. Yakın döneme kadar yaylalara çıkıştı ve inişte, yolun
durumuna göre at, katır, eşek sırtı ile kızak ve kağnıdan faydalanılırdı. Bu hadise
köylülerce genellikle bir seremoni şeklinde yapıldığı için eğlenceli olurdu. Yayla,
koşulları gereği rahat edilecek yer, işlerinin de köydekilere oranla hafif olması
dolayısıyla yaylaya gidip gitmeme konusunda evin büyüğün danışılırdı ve bu iş
genellikle nenelere verilirdi. Yörede yaylacılığa giden kadına "Şaşörtü" denirdi.
Yayla işlerinin yoğunluğuna göre yaylacı kadının yanına yardımcılar
verilebilirdi. Şaşörtüler, yaylaya çıkış ve inişte yolculuğu at ile yapmaları kişileri
onurlandırıcı görüldüğü için bu etkinliğe özen gösterilirdi. Şaşörtüler, yayla
yollarında heybelerini özel olarak (yöreye özgü) kaymakla yoğrulan hamurdan
yapılmış ketelerle doldururlardı ve yol boyunca bunları dağıtırlardı. Yaylada
üretilen süt ürünlerinin tümüne "Ağartı" denirdi. Bu ürünler; süt, yoğurt, süzme,
kaymak, yağ, peynirden oluşurdu.316
Artvin yaylalarında köylüler tarafından yapılan faaliyetler oldukça çoktur.
Buna örnek olarak, pancar toplama işi gösterilebilir. Asıl adının "dağ pancarı"
olduğu düşünülen, bu yiyecek yöre insanı için patates, fasülye, nohut, gibi ana
besin maddelerinden birisiydi. Pancar yalnızca Kürdevan Dağı ve etekler gibi
engebeli bir arazide bulunduğu için bu bölgeye her zaman ve kolayca
314Age,
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gidilemediğinden pancar elde edilemiyordu. Bundan dolayı özel bir gün tertip
olunarak, pancar toplamaya gidilmesi adeti doğmuş ve halkın eğlenmesi
amacıyla da ‘Pancarcı Şenlikleri’ ortaya çıkmıştı.
Eğlenmek, hoşça vakit geçirmek için insanların düğünlerde, bayramlarda
olduğu gibi Pancarcı Şenliklerinde de davul-zurna, kaval ve tulum çalınırdı.
Davul-zurna ile çalınan yol havaları vardı. Bununla birlikte insanların yol
yorgunluklarının kaybolması ve daha neşeli bir şekilde vaktin geçmesi
amaçlanmıştı. Pancarcı Şenlikleri için yaylaya hangi gün gidileceği köy bekçisi
tarafından ev ev dolaşmak suretiyle ahali haberdar edilirdi. Çıkış günü köyde
hazırlıklar yapılır önce çocuklar giydirilirdi. Sonra kadınlar dışarlık elbiselerini
sandıklardan çıkararak giyer, ziynet eşyalarını takarlardı. Gelinler ve kızlar
ellerini kınalar yakardı. Köyün belirli bir yerinde toplanır ve birlikte hareket
edilirdi. Atlı seyahat eden az kişi vardı. Yaylaya varıldığında şaşortlar hazır hale
getirilirdi. Yiyecek olarak gevrek, kuymak, pişi yapılırdı. Akşam olunca gençler
dışarıda açık havada toplanır, ateşler yakılır, davul-zurna çalınır, oyunlar
oynanırdı ve bu sabahın ilk ışıklarına kadar sürerdi. Sonraki gün yayık yayma,
süt ve diğer işlere devam edilirken, şenlikler için yine dışarıda toplanılırdı. Halk
oyunları oynadıktan sonra gençler arasında güreşler tertip olunurdu.
Yaylalarda akraba ve dost ziyaretleri de yapılan etkinlikler arasındaydı.
Bilbilan Yaylası'nda, mahşeri bir hayvan kalabalığı olur. Burada cuma
günleri bir hayvan panayırı kurulurdu. Bolca hayvan alım-satımı
gerçekleştirilirdi. Bu panayır halka ekonomik yönden büyük katkı
sağlamaktaydı. Yaylacılığın ekonomik önemi değinen B. Ögel, bu faaliyetlerde
maddi yönlerin yanında diğer duygu ve özentilerin de yer aldığı bir gerçektir.
İnsani duygular ağır basar ve yaylacıda sürü ile tabiat sevgisi yan yana yürürdü.
Dağ eteğinde her köyde köy ve yayla ekonomisi birbirinden ayrı olarak
düşünülmezdi.317 Bilbilan yaylası halk tarafından çok benimsenmiştir. Sanki
sadece yaz ayları için değil de daimi oturulan yer gibi görülmektedir. Yaylada
cami ve değirmen vardı. Yine başka bir yerde ise (Aşağı Dağda Sovyent
deresinin öte yakasında) Kokmuş adında bir çermik vardı. Bu suyun şifalı
olduğuna inanılırdı. Bunun dışında Zağlıker çermiği de vardır. Sakılde denilen
yüksek rakımlı bir mevkide ise boğa güreşleri tertip edilirdi.318
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Halk folkloru açısından konuya değinmek, yaylacılığın ve bu kültürün ne
denli yöre insanının hayatına etki ettiğini görmemiz açısından önemlidir.
Artvin, mani söyleme geleneği bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Bu
çerçevede yaylacılık faaliyetinin manilere yansımasını örnekler açıklamak
yerinde olacaktır.
Surilar sinenda gezar yayilur,
Gökta uçan kuşlar sana bayilur
Koyunlar süt verur berda sağılur
Çoh hoş derlar senin tağın Kürdevan.
Tatlidur yoğurdi hele kaymaği,
Şaşortlar gedana yapar kuymaği,
Beyaz peynirlari o tereyaği,
Dertlara şifayım sanar yaylalar.
Kız gelini pancarciya çihanda
Kürdevan’dan enginlara bahanda
Ayşe Fatma gelinnuği tahanda
Nesip olup düğün yaparsın köyüm.
Katiplerin durup name yazardı,
Şaşortların yağ peyniri duzardi,
Buğaların böğürüp da gezardi,
Ne yaman mahcupsun Kürdevan Taği
Bahar olur coşhun sulari ahar
Karçal’la Kürdevan bir yana bahar,
Yazın gelin kızı pancarcı çıhar,
Doğa cennetidur Artvin tağlari.319
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Sonuç
Yaylak ve kışlak hayat tarzı Türkistan
coğrafyasında Türklerin
gerçekleştirmiş olduğu kadim bir yaşayış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eski Türkler, yaz ayları için mecburi olarak yaylak hayatı yaşarlardı. Kışın ise
hem barınabilmek hem de ekonomik açıdan hayatlarını devam ettirebilmeleri
için yerleşim yerleri oluşturarak kışlak hayatını sürdürürlerdi.
Anadolu'da devam ettirilen bu köklü kültürün sonucunda gelişen
yaylacılık ve yayladaki türlü etkinlikler Türkistan'daki geleneğin bir devamı
niteliğindedir. Aşiretler, Türkmenler yoluyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da,
Karadeniz kıyılarında görülen yaylak ve kışlak hayatı Selçuklu ve Kıpçak
Türkleri vasıtasıyla da Artvin ve çevresinde görülmektedir.
Yaylacılığın yöreye birçok faydası vardır. Yaylacılığın ve yayla
şenliklerinin en önemli işlevi birlik ve beraberliğin sağlanması ve kimi kültürel
değerlerin korunmasıdır. Bu sayede, kemençe horon, tulum, halk müziği, halk
mutfağı, halk mimarisi, halk zanaatları kısmen de olsa koruma altına
alınmaktadır. Ancak günümüzde diğer pek çok kültür unsurunda olduğu gibi bu
faaliyette teknolojik gelişmeler ve demografik yapının değişmesi söz konusu
kültürün yavaş yavaş kaybolmasına neden olmuştur.
Anadolu, Asya içinden kitleler halinde gelen başta Oğuz boyları, KumanKıpçaklar ve diğer kavim ve boylar vasıtasıyla gerçek anlamda konar-göçer
hayat tarzı ve yaylak-kışlak hareketleriyle tanışmıştır. Onların bu hayat tarzı ve
hareketi içerisinde Artvin bölgesinin önemli bir yere sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Bu hususta erken dönemden itibaren yoğun bir şekilde bölgeye
gelen Türk boylarının ise önemli bir rol oynadığı aşikârdır.
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Aciz-Muktedir İkilemindeki İnsanın ‘Kahraman’ Arayışı ve
Modern Kahraman Örneği Olarak Süpermen
Öğr. Görv. Saniye VATANDAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
ÖZET: İnsan bedenini ve duygularını, parçası olduğu çevreyi istediği biçimde
kontrol edemediğini bilen ve bunlar karşısından acizliğini kabul eden bir varlıktır. Ancak
aynı insan her şeyi değiştirmeye ve dönüştürmeye muktedir olduğuna da inanan bir
varlıktır. Acizliği sebebiyle kendisinden daha güçlü canlılardan, yıldırımdan, fırtınadan,
yırtıcı hayvanlardan, karanlıktan… korkan insan, korktukları karşısından acziyetinin yol
açtığı bir sapmayla korktuklarına ‘kulluk etmeyi’ varlık sebebi olarak algılayabilmişken;
kendisini tanrı kabul etme ‘hadsizliğine’ de kalkışmaktan geri durmamış bir varlıktır.
İnsanın bu durumu ise ‘kahraman’lar üretmesine yol açmıştır.
‘Kahraman’, acizlik-muktedirlik düzleminde acizliğin nesnel gerçekliğini,
muktedirliğin umudunu yaşayan insan için önemli bir çıkış noktası olmaktadır. Çünkü
muktedir olma umut ve hayallerinde ontolojik ve epistemolojik açıdan sınırlarını fark
eden insanlık, kahraman ile ontolojik ve epistemolojik engelleri aşarak umutlarını
hayallerinde ‘gerçek’ kılmayı başarmaktadır. Böylelikle hem kendisini ‘kahraman’ın
şahsında hayatın merkezine almakta ve hem de hayal kırıklıklarını, umutsuzluklarını,
korkularını zihnen aşmayı başarmaktadır. Modern zamanlar hariç tüm insanlık tarihi
boyunca ‘kahraman’ mitinin arka planı buna göre oluşmuş ve kahraman da buna göre
şekillenmiştir. Ancak modern zamanlarla birlikte ‘kahraman’ hem inşa süreciyle, hem güç
ve yetenekleriyle, hem de varlık nedeniyle geleneksel kahramanlardan ayrışmıştır. Artık
o insanların hayal kırıklıklarını, umutsuzluklarını, korkularını zihnen aşmanın bir yöntemi
olmaktan öte, modernitenin misyonlarının temsilcisidir. ‘Tanrı tanımaz’ veya ‘yaratıcı
tanrıya bilinçli ilgisiz kalmayı’ tercih eden modernite, ‘tanrısız’ olunamayacağını inşa ettiği
tanrısal kahramanlarıyla aşmayı denemektedir. ‘Tanrıya rağmen’ bir dünya inşasını
‘tanrısal kahramanıyla’ gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kültür, Kahraman, Süpermen
ABSTRACT: Human being is creature who knows that he or she cannot control his
or her own body; emotions and sphere at will and approve his inability before them.
However same human being is creature who also believes that he or she is capable of
changing and transforming everything. On the one hand human who is afraid of stronger
than him, lightning, storm, predator, darkness etc. because of his incapableness can
perceive to serve fearful things and creatures as raison d’etre in consequence of deviation
caused by his incapableness, on the other hand human dares to attempt to accept himself
as a god. This condition of human causes to create ‘hero’.
‘Hero’ is important starting point for human who lives in both the hope of
capableness and objective reality of incapableness in the level of incapablenesscapableness. Because human notices his limits in terms of ontological and epistemological
approach in the hope and dream of capableness, human overcomes the ontological and
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epistemological obstacles with hero and he successes to make his hopes come true in his
dreams. Therefore he not only positions center of the life in the person of hero, but also
manages to mentally overcome disappointments, hopelessness and the fears. Except
modern times hero myth’s background had been formed and hero had been shaped
according to this situation through the human history. However, hero separates from
traditional heroes in terms of both process of construction, force and abilities, and raison
d’etre with the modern times. Hero is no longer way to mentally overcome
disappointments, hopelessness and the fears, but now he is the agent of missions of
modernity. Atheistic modernity or modernity which prefers to be consciously indifferent
to creator tries to overcome godlessness with the help of divine heroes who is constructed
by them. In contrast with god construction of a world is tried to carry out with divine
heroes.
Key words: Culture, Hero, Süpermen

1.1.Paradoksal Bir Varlık Olarak İnsan
‘İnsan’a ilişkin birçok tanım yapılmıştır. İnsan’ın ‘düşünen bir varlık’,
‘politik bir varlık’, ‘ekonomik bir varlık’, ‘inanan bir varlık’, ‘felsefe yapabilen bir
varlık’… olduğu, İnsan’ın ne olduğuna ilişkin yapılmış ve yaygın kabul görmüş
tanımlardan sadece birkaçıdır. Ancak her geçen gün karşılaşılan yeni bir tanım,
mevcut tanımların İnsan’ı ifade etmekte; insanın ‘ne olduğunun’ ve ‘ne
olmadığının’ envanterini çıkarmakta yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır. Bu
aynı zamanda İnsan’ı tanımlamanın ne kadar zor olduğunun da önemli bir
işaretidir; çünkü ‘İnsan kompleks bir varlıktır’. İnsan kompleks bir varlıktır
çünkü çok boyutludur. Zaman açısından geçmişin ürünü, geleceğin şimdideki
inşasıdır. Ontolojik olarak maddi ve ruhani bir varlıktır. Nicelik bakımından
bireysel ve toplumsal bir varlıktır. İnsan tüm bunların kesişim noktasındadır.
Bu da İnsan’ı tanımlamayı zorlaştırmaktadır. Yapılmış tanımlardan hareketle
bir genel yargıyı dile getirmek gerekirse İnsan’ı ifade eden her tanımın doğru,
ancak aynı zamanda eksik olduğunu söyleyebiliriz. Bu aynı zamanda İnsan’ı
bütün yönleriyle ve özellikleriyle kuşatan bir tanımın ‘imkânsızlığına’ da
vurgudur. Biz de bu durumdan cesaret alarak, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi
bireyi inceleyen/önceleyen bilimlerin bulgularından, tarihin verilerinden
hareketle ‘İnsanın paradoksal bir varlık’ olduğunu ifade edebiliriz. Bu elbette ki
diğer tanımlarda olduğu gibi, doğru ve nesnel referansları olan ancak İnsan’ı
tüm yönleriyle ve özellikleriyle kuşatıcı olmaktan uzak tanımlardan birisidir.
‘İnsanın paradoksal bir varlık’ olduğu tanımının eksikliklerini bir yana
bırakıp, doğru ve nesnel referanslarını dikkate alacak olursak; İnsan’ın
paradoksal bir varlık olduğuna ilişkin örnek bulmakta zorlanmayacağımızı
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kolaylıkla ifade edebiliriz. Korku-umut, gerçek-hayal, iyi-kötü, güzel-çirkin,
doğru-yanlış, haklı-haksız… farklılaşmaları insanın paradoksal yapısının gereği
olup, tüm bunlar insanlık tarihi boyunca yaşanmış ve yaşanmakta olan
çatışmaların, savaşların, problemlerin, problemli ilişkilerin sebepleri olarak
anlam kazanmış ve kazanmaya da devam etmektedir. Bu da insanın paradoksal
özelliğinin temel özelliklerden birisi olduğunu ifade etmesi açısından son
derece önemlidir. Böyle olduğu içindir ki, insanın paradoksal yapısı, insanın
hem mevcut gidişatını ve hem de zaman itibarıyla arkasında bıraktığı ve tarih
olarak isimlendirdiği geçmişini şekillendiren en önemli özelliklerinden birisi
olmuştur. Burada ön plana çıkan somut özellik ise ‘yetkinlik’ ile ilgilidir. İnsan
paradoksal olarak aynı anda zayıf ve güçlü olmaya yapısal bir nitelik olarak
sahip bir varlıktır. Bu sebeple de insan bizzat kendisinden başlayan ve tüm
evrene açılan süreçte kendisini aciz, yetersiz, zayıf, güçsüz, çaresiz.. olarak bulur.
Heyecanlanmak, korkmak, endişe etmek, karar verememek… ise bunların
sonucudur. Ama insan aynı zamanda kendisini her şeyden güçlü bulan bir
varlıktır. Bu sebeple kendisini herkesin ve her şeyin efendisi gibi algılar, itiraz
eder, başkaldırır, yok eder, var eder, yaratır…
1.2.Acizlik-Muktedirlik İkilemindeki İnsan
İnsan’ın paradoksal bir varlık oluşunun dayanağı konumundaki yetkin
olup-olmama durumunu acizlik-muktedirlik biçiminde ifade etmek daha doğru
olacaktır. İnsan bedenini ve duygularını, parçası olduğu çevreyi kontrol
edemediğini bilen ve bunlar karşısından acizliğini kabul eden bir varlıktır.
Ancak aynı insan her şeyi değiştirmeye ve dönüştürmeye muktedir olduğuna da
inanan bir varlıktır. Acizliği sebebiyle kendisinden daha güçlü canlılardan,
yıldırımdan, fırtınadan, yırtıcı hayvanlardan, karanlıktan… korkan insan,
korktukları karşısından acziyetinin yol açtığı bir sapmayla korktuklarına ‘kulluk
etmeyi’ varlık sebebi olarak algılayabilmişken; kendisini tanrı kabul etme
‘hadsizliğine’ de kalkışmaktan geri durmamış bir varlıktır. Bu paradoksal
durumun ikinci kısmıyla ilgili ilk eleştirilerden birisinin Grek toplumunda
gelmiş olması tesadüf değildir. Filozof Ksenofanes (569-477), kendisini tanrı
olmaya layık bulan, bu sebeple de inandığı tanrıları insan biçimli düşünen
hemşerilerini ‘eğer öküzler de tanrılarını resmetselerdi öküz biçiminde
resmederlerdi’ diyerek eleştirmiş ve hemşerilerinin şahsında İnsan’ın bu sınır
tanımayan muktedirlik iddiasına itiraz etmiştir.
Kuşku yok ki insanı tanrılaştırmak veya bir başka söyleyişle tanrının
ancak insan olabileceği inancının gereğine uygun olarak tanrıyı insanlaştırmak
acizlik-muktedirlik ikilemindeki insanlığın istisna sayılabilecek tercihlerinden
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birisi olarak açığa çıkmaktadır. Grek toplumunun İnsan-Tanrı tasavvuru da bu
bağlamda değerlendirilebilir. Takip eden sayfalarda ele alacağımız üzere
modern zihniyetin ve kültürün kahraman tasavvuru da yine bu bağlamda ele
alınmalıdır. Bunlara karşılık asıl yaygın olan tasavvur ‘kahraman’ tasavvurudur.
Bütün kültürlerde ve bütün zamanlarda örneklerine kolaylıkla rastlanabilecek
olan ‘kahraman’ tasavvuru, insanın acizlik-muktedirlik ikilemindeki karmaşık
ilişkinin bir yansıması olarak anlam kazanmaktadır. Kahraman figürü bir
yanıyla insanın acizliğini kabullenmesi, diğer yönüyle de muktedir olduğunun
ilanıdır. Kahraman inancı ‘sıradan’ insanların bazı zorlukların üstesinden
gelemeyeceği, ancak bazı ‘ özel’ İnsan’ların zorluklara boyun eğmeyeceği,
zorlukların üstesinden gelip insanlığın gidişatını sürdürmesine imkân
sağlayacağı anlamına gelmektedir.
1.3.Kültürel Bir inşa olarak Kahraman
‘Kahraman kimdir?’, ‘Nasıl kahraman olunur?’, ‘Kahramanlık inşa edilen
bir şey midir?’ gibi sorular tartışmaya açık cevaplar içermektedir. Esasen
modern zamanlarda ve özellikle de Weberyen yaklaşımla ‘karizmatik lider’
etrafında gerçekleştirilen tartışmalar da aynı merkezde yer almaktadır.
Karizmatik lider; yol gösteren, ilham ve güven veren, saygı uyandıran,
takipçilerine vizyon kazandıran, takipçilerinin hayatlarında gerçekten önemli
olan şeyleri görmelerini kolaylaştıran, misyon duygusu aktaran ve güdeleyici
davranışlar sergileyen liderdir. Ancak buna rağmen sosyoloji, psikoloji, örgütsel
davranış, tarih, siyaset bilimi, insan kaynakları bilimi gibi farklı bilimsel
disiplinlerin konusu haline gelmiş olan ‘liderlik’ ve bu bağlamda olmak üzere
‘karizmatik liderlik’ halâ hakkında yoğun akademik tartışmaların yapıldığı
konulardan birisidir. Fakat gerçekleşen tartışmalara rağmen, karizmatik
liderin, takipçilerinin ihtiyaçlarını, değerlerini ve özlemlerini kendi ilgilerinden
kolektif ilgilere dönüştürmeyi başaran kişi olduğu konusunda hemen herkes
hem fikirdir. Çünkü takipçiler, liderlerinin misyonuna gönülden bağlanırlar.
Karizmatik lider etrafında gerçekleşen tartışmaların yoğunlaştığı alan bu
liderliğin oluşumuyla ilgili olup, tartışmaların ulaştığı son nokta, her ne kadar
‘karizmatik lider’ inşa edilebilen bir şey olsa da, esasen doğuştan gelen temel
özellikler üzerinde gerçekleşen bir inşa sürecinin ürünü olduğu biçimindedir.
Konuyu ‘Kahraman’ merkezli ele alacak olursak, ne kadarı doğuştan ne
kadarı inşa edilen bir şey olduğu konusunda farklı görüşlerin dile getirileceği
kesin olmakla birlikte, inşa edilen bir yönünün olduğu da tartışmalar üstü kabul
görmektedir. Kahraman’ın mitsel bir tarafı vardır; mit ise inşa edilir. Mitin inşası
kahramanın yaşadığı andan başlar ve zaman içerisinde yoğunlaşarak devam
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eder. Böylelikle acizliğini bilen ve kabullenen insanların zihin dünyalarında
muktedir bir İnsan’ın inşası gerçekleşmiş olur. Gerçekleşen inşa sürecinde
kültürel değerler, ölçütler ve kabuller son derece belirleyicidir. Bu ise sosyo
kültürel açıdan kahraman tipinin farklılaşmasına yol açar. Örneğin kadın-erkek
ilişkilerinde cinselliğin önemli olmadığı, sıradan kabul edildiği, namus algısının
cinsellikten ziyade sözle, sözün niteliğiyle irtibatlı olduğu Grek toplumunun
kahramanları cinsellik alanında ölçüsüz bir tutum ve tavır içerisindedirler.
Ancak bu durum onların kahramanlıklarında bir değer kaybına yol açmaz. Böyle
olduğu için de birbirlerinin eşlerine ve kızlarına yaklaşımlarında cinsellik
herhangi bir probleme yol açmaksızın rahattırlar. Buna Aşil (Akhilleus) tipik
örnektir. Ancak namus algısı ile cinsellik arasında doğrudan ve güçlü bağlar
kurmuş Türk-İslam kültüründe kahramanlar söz konusu namus değerlerine son
derece sadık karakterler olarak karşımıza çıkarlar. Hatta mahremiyet
anlayışının gereğine uygun olarak Türk-İslam kültürünün kahramanlarında
cinsel hayatlarına ilişkin herhangi bir bilgi yer almaz. Bu bakımdan Seyit Gazi,
Köroğlu, Battal Gazi gibi kahramanlar tipik örneklerdir. Bu kahramanların ortak
paydaları ‘zulme isyan ve adaleti tesis’ çabasıdır. Hiç birinin aile hayatına, cinsel
hayatına ilişkin bir bilgi mevcut değildir; çünkü bunlar ‘mahrem’ konulardır.
Ancak buna karşılık ‘zulme isyan ve adaleti tesis’ konusunda bir oranda da olsa
Türk-İslam kültürünün söz konusu kahramanlarıyla benzerlik taşıyor gibi
görünseler bile İngiliz kültürünün Robin Hood’u, İskoçların William Wallace’ı
karşılarına çıkan kadınlarla ‘özel biçimde’ ilgilenen, kadınlara yakınlık hisseden
ve onlarla birlikte olma hayalleri kuran karakterler olarak şekillenirler. Tüm
bunlar kültürel unsurların kahraman algısının inşasında ne kadar önemli ve
ayrıştırıcı olduğunu gösteren somut örneklerdir. Zira her kültür kendi kabul ve
kalıpları içerisinde kendi kahramanını oluşturmaktadır.
1.4.Kültürel İletişim Unsuru Olarak Kahraman
Kültürü oluşturan ve kültürlenerek bulunduğu topluma uyumlamayı
başaran insan, kültürünü oluştururken bir başına değil, diğer insanlarla bir
arada faaliyet göstermektedir. Toplumdaki bireyler ve bireylerin kimlik inşasını
şekillendiren ise kültürdür. Her kültürün de bir anlatanı, bir kahramanı
olmaktadır. İster yazılı ister sözlü isterse görsel kültürde her anlatıda kahraman
figürü yer almaktadır. Her toplumda kahramanın kabul görmesi ve şekillenmesi
ise kültür aracılığıyla olmaktadır. Bir toplumda yerleşik kültürel davranış
kalıpları zaten vardır. Kahraman unsuru da bu kültürel davranış kalıplarından
izler taşır. Ayrıca toplumda olması gereken veya uyulması gereken sosyal
davranış kalıplarını aktarır veya temsil eder.
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‘Kahraman’ı bir iletişim unsuru olarak değerlendirdiğimizde; dinleyicinin
ya da okuyucunun sözlü gelenekte duyduğu ya da yazılı bir metinde okuduğu
kahraman, kişinin kendi zihninde düşüncesinde nasıl kurgulanmışsa öyledir.
Kişinin ya da toplumun zihnindeki bu kahraman imgesini simgeleştirmek
toplumsal bellek boyutuyla düşündüğümüzde oldukça güç ve karmaşıktır.
İmgede kültürel objeleri aktarmak ile simgede kültürel objeleri aktarmak çok
farklıdır. Çünkü imge insanın zihninde tasarlayıp canlandırdığı soyut bir figür
iken; simge ise soyut bir kavramı belirten somut nesneler ya da işaretler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Göze, imgeyi kahraman açısından şöyle
değerlendirmektedir: Kahraman, hepimizin içinde saklı duran, yalnızca
bilinmeyeni ve yaşama katılmayı bekleyen tanrısal yaratıcı ve kurtarıcı imgenin
simgesidir.[320] Bu ifadeden de hareketle soyut olan bir şeyi somut olana
dönüştürme arzumuzdaki çekicilikten hareketle imgenin simgeye dönüşümünü
de sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aktulum ise folklorik imgelem için; bir
toplumda bireylerin coşkularını, inanma biçimlerini, alışkanlıklarını yansıtan bir
ayna işlevi gördüğünü, toplumun ortak bilincini temsil eden imgelerin ise oradan
yansıdığını [321] tespitinde bulunmaktadır.
Küçük bir yaşam ortamında ortaklaşa yaşanan bayramlar, maddi hayatla
da ortak bir bağ oluşturan çeşitli ritüeller ve doğayla yakın ilişki folk kültürü
insanının insana, topluma ve doğaya bakış biçimi bugünkü popüler
kültürdekinden oldukça farklıdır. Kültür birikiminin büyük bir bölümü birbirini
tanıyan, bilen insanlar arasındaki yakın ilişkiler içinde yaşatılan sözsel iletişim
kalıpları içinde üretilmekte, yeniden üretilmekte, kuşaktan kuşağa
aktarılmaktadır. [322] Bu aktarma işleminde ise kahramanlar önemli bir işlev
görmektedirler. Geleneksek kültürün önemli aktarıcı unsurlarıdırlar. Bu
kültürü üretenler ile tüketenler yaşam alanları ve kültürleri bakımından aynı
geleneklerin göreneklerin içinde yaşayan insanlardır. Dolayısıyla da
anlatılarındaki kahramanları da ortak unsurları taşımaktadır.
Eskiden kahramanların anlatılarak ve kulaktan kulağa kahramanlaştığını,
günümüzde ise kahramanların gördüğümüz zaman kahramanlaştığını
söyleyebiliriz. Dolayısıyla Aktulum’un da [323] ifade ettiği gibi geleneksel
Göze Erdemir, “Kahramanın Yolculuğu: Beyazperdede Çocukların Kahraman Olma Macerası”,
Türkish Studies, 2013, Yaz, s. 1796
321 Kubilay Aktulum, “Folklorik İmgelem: Bir Toplumsal İmgeler Rezervuarı Olarak İmgelemin
Epistemolojik Temellerine Giriş”, Millî Folklor, 2014- Bahar, s. 289
322 Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri 19. Yüzyıldan Günümüze Kuramsal Bir Yaklaşım,
İnkılap Yayınevi, İstanbul 2014, s. 235
323 Kubilay Aktulum, “Folklorik İmgelem: Bir Toplumsal İmgeler Rezervuarı Olarak İmgelemin
Epistemolojik Temellerine Giriş”, s.278
320

270

Aciz-Muktedir İkilemindeki İnsanın ‘Kahraman’ Arayışı ve Modern Kahraman…

kahramanlar da dönüşüyor. Artık geleneğin sürekliliği ve dönüşümü içinde
kahraman da yeniden şekilleniyor.
Sözlü kültürde insanları birbirine bağlayan sesin gücü olduğunu söyleyen
Ong, şu tespiti dile getirmektedir: Yazılı kültürde sesin yerine semboller geçti.
Ancak aynı işlevselliğe sahip değillerdi. Günümüzde medya ve sinema çok etkin bir
rol aldı ve yine bir şeylerin yerine geçti ve aynı işlevsellikte devam etmiyor. [324]
Ong, bunun sebebi olarak; kelimeleri işaret olarak görmemiz ve tüm duyguları,
hatta tüm insan yaşantısını görsel benzerlerine indirgeme eğilimimizden
kaynaklandığını belirtmektedir. Ong’a göre sözlü gelenekte belki gizli olan bu
eğilim, yazı ve matbaayla pekişmiş ve elektronik kültüründe doruğa ulaşmış
bulunmaktadır.
Sözlü kültürlerde ve ilk yazılı kültürde bellekte egemen olmak için
kahramanlar baskın karakterlerdi, bunun nedeni akılda kalıcılığı sağlaması ve
etkiyi artırmasıydı. Zeus, Köroğlu, Battal Gazi… gibi isimler abartılı bir şekilde
sıfatlandırılmıştı. Matbaanın icat edilmesiyle, bundan daha da önce yazının icadı
ve yayılmasıyla yaşanan kökten bir iletişim devrimine tanık olunmuştur.
Fotoğraf, fonograf, sinema, radyo, televizyon, video ve internet ile birlikte yeni
bir kolektif bellek yaratılmıştır. Yazılı olarak elden ele dolaşma şeklindeki yeni
bellek zemininin üzerine binmesiyle, bu icatlar şimdiye kadar hayal dahi
edilemeyen boyutlardaki belleği potansiyel olarak erişilebilir kılmıştır. Aynı
zamanda belleği deneyimleme yöntemlerimize de nitel bir değişim
getirmişlerdir. Görüntüler, filmler mekanik aygıtlarla kayıt altına alınmış
olmaları koşuluyla geçmişin parçalarına açıklık getirmemize, onları yeniden
görmemize ve seslerini işitmemize olanak sağlamış görünmektedirler. Bu yeni
temsil biçimleri de o denli yaygın hale gelmiştir ki temsili olmayan herhangi bir
şeyi düşünmemiz güç hale gelmiştir. [325] Buradan da görüldüğü gibi kahraman
temsili teknolojiyle birlikte değişmeye başlamıştır.
Sözlü kültürde ortak bir beğeni olarak sunulan kahraman günümüzde ise
kültürel açıdan kırılma yaşamaktadır ve kahraman temsili etkisizleşmektedir.
Çünkü sözlü kültürde kişinin duyduğu kahraman bambaşkadır. Kişinin ya da
toplumun zihnindeki kahramanı etkinliğini resmetmek oldukça güçtür. Bunu
toplumsal bellek boyutuyla düşündüğümüzde kahramanı tanımlamak daha zor
ve karmaşık hale gelmektedir.

Walter Ong, Sözlü ve Yazılı Kültür, Metis Yayınları, İstanbul 2007, s. 92-95
P. Connerton, “Kültürel Bellek”, (N. Kayalı Orta, Çev.) Yay. haz. M.Öcal Oğuz vd., Halkbiliminde
Kuramlar ve Yaklaşımlar 4, Geleneksel Yayıncılık, Ankara 2014, s.236
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Günümüzde ise teknolojinin de değişmesiyle kahramanlık temsili de
değişime uğramıştır. Oskay bu değişimi şöyle aktarmaktadır: Bennet’e göre
televizyon dizilerindeki ‘kahramanlık’ uçmakta, sıradan inşaları öldüren silahlar
karşısında bu insanlara hiçbir şey olmamaktadır. Çağdaş insan bu gösterimleri
gerçek saymasa bile, yaşamını, bu dizilerdeki karakterlerin onun adına
yaşadıklarına inandığı düşsel yaşam deneyimleri aracılığıyla yaptığı algılamalara
dayanarak anlamlandırmaktadır. Bu anlamlandırma işleminde fantazya ve
realite iç içe girmekte; ikisi arasındaki fark eriyip azalmakta; yaşanan hayat
karşısında mantığa bağlı olan ‘görünene inanma’ ile arzulara bağlı olan ‘inanma’
arasındaki mesafe ve farklılık ortadan kalkmaktadır. [326]
1.5.Geleneksel-Modern Kahraman Ayrışması
Türk-İslam kültüründe inşa olunmuş Seyit Gazi, Köroğlu, Battal Gazi,
İngiliz kültüründe inşa olunmuş Robin Hood veya İskoç kültüründe inşa
olunmuş William Wallace geleneksel kahramanlardır. Onların şahıslarında bir
toplumun özlem ve korkularını, bir kültürün değerler sistemini olanca
açıklığıyla bulmak mümkündür. Ancak bunların yanı sıra modern zihniyetin
ürettiği ve üretmeye devam ettiği Süpermen, He-Man, Ironman, Spiderman gibi
kahramanlar da vardır. Bunlardan hareketle geleneksel ve modern
kahramanlar ayrımı yapıp, bu ayrıma referans olabilecek özellikleri tespit
etmek ‘kahraman’ olgusunu tanımlamakta ve anlamakta önemlidir.
Geleneksel
ve
modern
toplumlarda
kahraman
anlayışını
karşılaştırdığımızda önemli farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel
toplumlarda bir topluluğun kendinden önceki nesillerden devralıp kısmen
dönüştürerek sonraki nesillere devrettiği inanç, kurum ve seremonileri de
içeren birçok toplumsal pratikleri vardır. Bu pratikler insanı ilahi olana
bağlayan ilkeler olarak tanımlanır. İlksel ve geleneksel toplumlarda aşkın olana
ve görünmeyene bağlayan ilkeler orada toplumsal kurumların ve pratiklerin
sürekliliğini sağlar. Geleneksel yaşamda kutsal olanla kurulan ilişkiler kutsal
olana yaklaşım biçimini belirlemiştir. İnsanlığın en eski ve en yaygın inanış
biçimlerinden biri olan totem [327] inancıyla ilksel ve geleneksel toplumlar
dünyevi olanı kutsallaştırmışlardır. İlkel toplumlarda totem, bir klana
mensubiyeti ifade eden işaretleyen ve anlamlı kılan bir örgütlenme ve inanç
biçimidir. İlkel insan çevreyi kendi suretinde tasarlama eğilimine sahipti.
Hayvanlar, bitkiler, nesneler ve doğa olayları insanlara yararlı ve zararlı
Ünsal Oskay, Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri 19. Yüzyıldan Günümüze Kuramsal Bir Yaklaşım,
s.252
327 Sıgmund Freud, Totem ve Tabu, Çev: Cenap Karakaya, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2015, s.13
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olmalarına göre kutsal kabul ediliyordu. Tüm bu dünyevi varlıkları, nesneleri ya
da doğa olaylarını kutsal yapan klanın buna yüklediği anlamdır. Totemizm, bir
inanma biçimi olarak dünyevi olanı kutsallaştırmada oldukça maharetlidir.
Modern öncesi dönemde dünyevi olan kutsallaştıran insanlık, modern dönemde
kutsal olanı dünyevileştirme çabasına girmiştir. Bunu toplumların kutsallık
atfettikleri kurumsal yapıların süreç içerisinde yok oluşuna verdikleri bilinçli
değil, gayri ihtiyari bir tutum olarak değerlendirmek gerekir. Bu nedenle
modern dönemde kutsal olan dünyevileştirilmiştir. Dolayısıyla geleneksel
toplumlarda kutsal olan kahramanlar, modern dönemde ‘insan tanrılara’
dönüşmüştür. Modernlik gücünü, hem aklın hem de niteliksel değer verme
bakımından tanrısala değil, insana bahşeden ve insanı evrenin merkezine
yerleştiren yeni bir dünyadan alır. Bugünün kahramanlarını ise tanrılaştırılmış
insanlar oluşturmaktadır. [328] Manevi değerlerin ve kutsallıkların dünyayı
fethetmek istediklerinde maddi değerlerin desteğine ihtiyaç duyabileceklerini
belirten Habermas, bu gerçekleştiğinde çoğu kez maddi değerler manevi
değerleri değiştirebildiklerini ve onları başlangıçlarındaki hedeflerinden
saptırabildiklerini söylemektedir. [329]
Kahraman, kahraman mitinin inşa edildiği kültürel kalıplar içerisinde
vücut bulur. Kahraman tiplerinin farklılıklarındaki kültürel ayrışmalar bunun
somut dayanağıdır. Geleneksel bir kahramanın kültür içerisinde inşası uzun
zamanı gerektirmiştir. En kısa sürede inşa olunanların bile hiç değilse bir asrı
geçen bir inşa tarihleri vardır. Bu sebeple de geleneksel kahramanların hemen
hepsi üç-beş asır önce veya daha eskilerde yaşamış karakterler olarak karşımıza
çıkarlar. Bu, modern kahramanlarla geleneksel kahramanları birbirinden ayıran
önemli farklardan birisidir. Çünkü modern kahramanların inşasında zaman
faktörü pek belirleyici değildir; bir anda, birkaç haftada, ayda, yılda ve hatta
günde bir kahraman inşa olabilmektedir. Burada medya en temel belirleyici
faktördür. Artık kahramanları bir toplum, tarihsel süreçte inşa etmiyor, medya
inşa ediyor. Hatta kahramanlığın ölçülerini de medya belirliyor.
Bunun yanı sıra geleneksel kahramanların tarihsel gerçeklikleri
konusunda bulanık bir yan olmakla birlikte, hemen her zaman tarihsel bir
şahsiyet vardır. Modern kahramanlar da bu şart değildir; hatta çoğu sanaldır;
herhangi bir tarihsel gerçekliğe sahip değildir. Tarihsel gerçekliğe sahip olanlar
ise ‘anlık kahraman’ olarak niteleyebileceğimiz ve kısa bir süre sonra unutulup
Mevlüt Özben, Yapay Kutsallıklar, Siyasal Kitabevi, Ankara 2015, s.41-110
Jürgen Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, Çev: Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
2001, s.213
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giden ‘kahramanlardır’. Bunlar kısa süre sonra unutulup giderler çünkü
kahramanlaşmalarını sağlayan şey de çoğu zaman bir anlık durum veya
duruştur. Bu açıdan Guy Goma dikkate alınabilecek nitelikte bir örnektir. Guy
Goma, 8 Mayıs 2006 tarihinde İngiliz haber kanalı BBC'ye bir internet dergisi
editörünün yerine yanlışlıkla canlı yayın konuğu olarak çıkartılan Kongolu bir
taksi şoförüdür. Canlı yayın başlarken, sunucunun kendisini yanlış takdimi
sırasındaki yüz ifadesi ve sonra durumu idare etmeye çalışması ile beğenilmiş
ve ardından kültür endüstrisinin bir öznesi olarak reklam yüzü haline gelmiştir.
Fakat bugün hemen hiç kimse tarafından tanınmamaktadır.
1.6.Modern Kahraman Örneği Olarak Süpermen
Dinlerin öte dünyasına itiraz ederken ‘Dünya cenneti’ vaat eden
modernite, vaadinin aksine insanlığa iki koca Dünya Savaşı hediye edip,
yeryüzünü ‘Cehenneme’ çevirdi. Söylediklerini bir türlü gerçekleştiremedi.
İnsanlara yeni bir umut vermeliydi; öyle de yaptı ve İblis’in/Şeytan’ın yerine
koyduğu ve insanlık için ‘kötülük odağı’ olan kişilere karşılık, insanlık için umut
ve kurtuluş aracı olan ‘İnsan tanrılar’ üretti. En bilinenlerini Captain Marvel,
Süpermen, Batman, He-Man, Spiderman’in oluşturduğu bu ‘İnsan tanrılar’,
modern insanın acziyet girdabında muktedir olmayı umuda dönüştürme çabası
olarak görmek mümkündür. İnsanlık böylelikle Grek’in ‘süper
kahramanlarıyla/insan tanrılarıyla’ tekrar tanıştı. Bunu ise çoğunlukla önce
çizgi karakterlerle, sonra da film karakterleriyle gerçekleştirdi.
Kahraman kelimesinin İngilizce karşılığına bakıldığında erkek figür için
Hero, kadın figür için Heroine kelimeleri ortaya çıkmaktadır. Her kültürde
kahraman vardır. Örneğin Anadolu Müslüman kültüründe Battal Gazi bir
kahramandır; fakat o bir insan kahramandır; gücünü inancından alır; tanrısal
bir tarafı yoktur. Batı kültüründe ise kahramanlar her zaman tanrı(larla) ilişkili
düşünülmüştür. Örneğin erkek kahramanı ifade eden Hero, Rönesans döneminde
tanrılar tarafından verilmiş özelliklere sahip erkek olarak tanımlanmıştır.[330]
Oxford İngilizce Sözlük’te Hero kelimesi için dört anlam verilmektedir. Birinci
anlam önemli ve manidardır: Antik çağlarda tanrılar tarafından bahşedilmiş
insanüstü güç, cesaret ya da beceri gibi özelliklere sahip olan daha sonraları yarı
tanrı ya da ölümsüz bir varlık olarak gösterilen erkek. Hero’nun/Kahraman’ın
kültürlerde insani bir boyutu olduğu için modernite hero yerine superhero’yu
üretmiş, böylelikle kahramanlarını daha da tanrısallaştırmıştır. [331]
Edith Kern, ‘The Modern Hero: Phoenix or Ashes?’ , Comparative Literature, V:10, N.3,
Autumn- 1958, s.325-334
331 B. Wardropper, ‘The Epic Hero Superseded’, Concepts of the Hero in the Middle Ages and the
Renaissance, (ed. Norman T. Burns- Christopher J. Reagen), State University, Albany 1975, s.197221
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Gerçeklerin değil, imajların üzerine kurulu bir hayatın yaratılmasında
sinema gibi medyanın önemli bir rolü olduğu, başta bir simülâsyonlar çağında
yaşadığımızı söyleyen Jean Baudrillard olmak üzere pek çok düşünür tarafından
dile getirilmiştir. Baudrillard sinemanın gündelik yaşamda artan önemini
‘İçinde bulunduğumuz bu çağ, kendini yalnızca kameranın gözünden akan
yansımalar aracılığıyla tanımakta, bir bakıma sinema ve televizyon, çağın
gerçekliğini oluşturmaktadır’ [332] şeklinde ifade etmektedir. Film karakterleri
olarak somutlaşan süper kahramanlar modernitenin vadettiği umutları
yeşertmekle kalmadı, Sanal Cennet’i de inşa etti. Çünkü insanlık, süper
kahramanlar sayesinde, en karmaşık problemlerin basit bir hareketle nasıl
çözülebildiğini, karmaşık görünen insan ilişkilerinin nasıl düzene konulabildiğini,
kötülük ve zorbalıkların basit ve kahramanca bir hareketle nasıl ortadan
kaldırılabildiğine tanık oldu.[333]
Süper Kahraman kelimesi hayatımıza çizgi romanlar ile birlikte girdi. Çizgi
romanın tarihi XIX yüzyıla dayanmaktadır. Çoğu zaman eğlenme ve bazen de
propaganda amacıyla kullanılmıştır. Ancak Birinci Dünya Savaşı ile yeni bir
işlev üstlenmiştir. İngiltere’de savaşın yol açtığı yıkım ve kargaşayı umuda
çevirecek bir anlayışla ileride gittikçe netleşecek süper kahramanların ilk
prototipleri resmedilmeye başlanmıştır. İlk süper kahramanlar 1931'de Shade
ve 1936 çıkışlı Phantom (Kızıl maske) kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen
süper kahraman anlayışında tarihsel açıdan dönüm noktasını 1938 yılı
oluşturmuştur. Bugün en bilinen ve artık bir stereotipi, bir ikon haline gelen
süper kahraman 1938 çıkışlı Süpermen'dir.
Süpermen’in kısa tarihi şöyledir: 1938 yılında, ileride Amerika’nın iki
büyük çizgi roman şirketinden birisi haline gelecek National Comics’in
yayınladığı toplam on bir farklı orijinal hikâyeden oluşan Action Comics (Macera
Çizgi Romanları) dergisinin birinci sayısı, Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı iki genç
sanatçının Süpermen adlı karakterini tanıtır. Süpermen esasen 1933 yılında
yaratılmış kötü bir karakterdir. Uzaydan gelip dünyayı istila edecek üstün
güçlere sahip kötü bir adam olarak düşünülmüştür. Fakat bu karakter sevilmez.
Kötülük, zorbalık, haksızlık her yerdedir ve insanların kötülüklerden koruyacak
birisine ihtiyaç duyulur. Bunun üzerine Süpermen’in karakterinde değişikliğe
gidilir. Yeni imajı ve işleviyle Süpermen, Haziran 1938'de insanlara sunulur. O
sadece üstün özellikleriyle değil, giysisiyle de özeldir. Süpermen kostümünün
Sabri Büyükdüvenci, Postmodernizm ve Sinema, Ark Kitapevi, Ankara 2000, s.14
J. S. Lawrance, R.S. Jewett, The Myth Of The American Superhero, William B. Erdmans
Publishing Michagan, 2002, s.116
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tasarımında o zamanki sirklerde gösteri yapan güçlü adamların giysilerinden
esinlenilecektir. Kostüm renkleri Amerikan bayrağına gönderme yapmak için
mavi-kırmızı olarak tasarlanır. Böylelikle sadece kişisel özellikleriyle bir süper
kahraman olmayacak, aynı zamanda ABD’yi de sembolize ederek; ABD’nin de
süper olduğuna işaret etmiş olacaktır.

1930’u yılların sonunda, Amerika büyük krizin yol açtığı depresyondan
yeni yeni çıkmaya başladığında, Süpermen karakteri doğdu. Kendisi iki göçmen
Yahudi tarafından yaratıldı ve onlar için bir ideali temsil etmekteydi. Süpermen
uzaydan gelmişti (yani kendileri gibi göçmendir) fakat Amerikalılar tarafından
kabul edilmiştir. İyi bir işi, sevgilisi vardır ve halk onu benimsemiştir. O
zamanlar Yahudi-Hıristiyan ayrımı olduğu için ve Yahudiler ezildiklerinden,
Süpermen’in yaratıcıları, kendileri nasıl toplum tarafından görülmek
istiyorlarsa, Süpermen’i de o şekilde oluşmuşlardır. Richard Reynolds,
Süpermen karakterinin çizgi roman tarihindeki öneminden bahsederken
toplum ile kahraman arasındaki ilişkiye vurgu yapmaktadır: Süpermen ve süper
kahramanlar Büyük Buhran’ın sonunda ve Avrupa tarihindeki en büyük savaşın
eşiğinde çıkageldiler. Milyonlarca Amerikalı işsizlik ve yoksulluğu yaşamış ve
daha fazlası kendini ekonomik devamlılık ve ekonomik büyümeye inandırmıştı.
Böylesi bir zamanda yeni bir tür popüler kahraman ortaya çıkmıştı: toplumun
karmaşasından bir adım geri durabilen ancak yine de onuruyla hareket edebilen,
dünyayı algılamak istediği şekliyle algılayıp yine de kazanan, kendine güvenen,
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bireysel bir kahraman. Bu kahramanlar hem yalnız, hem de ‘sosyal
kahramanlar’dı. [334]
Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılmasıyla Süpermen daha da süper
hale gelir. O artık bizzat savaşın içinde bir karakterdir ve insanlığı
Nazilerle/Hitlerle sembolize olan her türlü kötülükten koruyacaktır.
Süpermen’in İkinci Dünya Savaşı ile ilgili en ünlü resmi derginin 17. sayısının
kapağında yer almıştır. O resimde Süpermen, Dünya’nın üzerinde durarak Adolf
Hitler’i ve Japon Generali Tojo’yu havaya kaldırıp sallarken resmedilmiştir.
Süpermen zaman içinde değişmeye devam eder. Kötülerin gücü arttıkça,
kötülere ilişkin korkular büyüdükçe Süpermen’in de güçleri çoğalır ve büyür.
İlk başlarda sadece çok güçlü ve hızlıdır; çok yükseğe zıplar ama uçamaz. Fakat
uçaklar savaşta önemli bir yere sahip olunca Süpermen de uçmaya başlar.
Süpermen'in güçleri zaman içerisinde artmaya devam eder. Sonunda insan
tanrıya dönüşür. Çekilen filmlerde de hep bu insan tanrı karakteriyle yer alır.
Değişiminin geldiği son nokta tanrısal nitelikte özelliklerle donanmış ve bu
özellikleriyle evrene sahip olup, evrenin koruyuculuğunu yapan bir karaktere
dönüşmüş olmasıdır. [335] Bu açıdan Süpermen’in tanrısal özellikleri son derece
önemlidir. Süpermen’in insanüstü/tanrısal özelliklerinden en önemlileri ise
şunlardır (https://tr.wikipedia.org/wiki/Süpermen):
X-ray görüş: Süpermen bu özelliği sayesinde kurşun hariç her şeyin
arkasını görebilir. Yalnızca kurşunun arkasını göremez.
Teleskobik görüş: Bu yeteneği uzak mesafeleri yakınlaştırıp görmesini
sağlar.
Mikroskobik görüş: Bu yeteneği ile aşırı derecede küçük, atomik
seviyedeki varlıkları görür.
Isı Saçan Bakışlar: Bu yeteneği sayesinde düşmanlarına zor anlar yaşatır.
Soyguncuların kaçış arabalarını patlatabilir, ağır metalleri eritebilir. Heat vision
olarak da bilinen bu özelliğiyle Güneş'in çekirdeğinden çok daha sıcak ısılara
ulaşır. Süpermen görme ile ilgili bu başlıca özelliklerin yanı sıra başka özellikler
de sahiptir. Örneğin karanlıkta görebilir, denizin dibini görebilir, ultraviole
ışınlarını, kızılötesi ışınları ve elektromanyetik dalgaları da görme özelliğine
sahiptir.

Richard Reynolds, Super Heroes: A Modern Mythology, University Press of Mississippi,
Jackson, 1994, s.18
335 Celalettin Vatandaş, Modern Çöküş (İnsanın Modern Halleri), AçılımKitap, İstanbul 2015, s.
239-245
334
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Süper işitme: Süpermen her sesi duyabilir. Böylece her tehlikeyi sezip,
zamanında o tehlikeleri önleyebilir.
Süper Ses: Süpermen bütün insan ve hayvanların mimiklerini ve seslerini
aynen taklit edebilir.
Süper Nefes: Bu yeteneği ile kasırga gücünde rüzgar üfleyebilir ve bu
rüzgar ile düşmanını durdurabilir veya kötüler için felaketlere sebep olabilir.
Tek bir üflemesiyle Güneşi söndüreceğine inanılır
Süper hipnotizma: Süpermen istediği zaman başkalarını hipnotize
edebilir.
Dayanıklılık: Süpermen evrenin en sert yumruklarına, dünyanın en güçlü
patlamalarına dayanabilir. Bunun sebebi solar enerjinin getirdiği sertlik ve
dayanma gücüdür.
Süper Güç: Süpermen’in gücünün büyüklüğü tam olarak belli değildir. Tek
eliyle 200 Kentrilyon ağırlığı kaldırmış (yanında bulunan kişi hala maksimum
sınırının bulunmadığını söylemiştir) ve yine tek eliyle çifte Karadelik taşımıştır.
Süper Hız: Süpermen sahip olduğu süper insan refleksleri sayesinde
inanılmaz hızlarda hiçbir şeye çarpmadan hareket edebilir. Çok karmaşık işleri
ve nesneleri normal bir insandan yüzlerce kat daha hızlı toplayabilir. Süpermen
sadece 45 saniye içinde dünya turu yapabilir. Kendi etrafında çok yüksek
hızlarda dönerek hortum oluşturabilir ya da matkap gibi yeri delebilir.
Solar enerji emme: Teknik olarak Süpermen bütün güçlerinin ortaya
çıkmasının ve büyüklüğünün kaynağı Sarı Güneş'tir. Güçlerinin sebebi
hücrelerinin aşırı derecede solar enerji emmesidir. Bununla birlikte
Süpermen’e savaşlarda kuşkusuz çok büyük üstünlükler sağlar. Ayrıca başka
yıldızlardan ve gezegenlerden de güç alabilir.
Yaralanmazlık: Bu yeteneği Süpermen’in hücrelerinin yoğunluğu
nedeniyle ona kriptonit hariç zarar verilememesini sağlar. Süpermen zehir ve
hastalıklardan etkilenmez.
Süper zeka: Süpermen’in beyni bilgisayar gibidir, her şeyi hatırlar
yeryüzündeki bütün dilleri konuşabilir, metropolis telefon defterindeki bütün
numaraları ve Daily Planet’te ki bütün dosyalarının içeriklerini bilir. Çok iyi
analiz yeteneği vardır.
‘İnsanlığın koruyucusu’ olan Süpermen için bu kendisinin kaderi, alın
yazısıdır. O, çok akıllı ve kurnaz kötü adamları, hainleri, katilleri, soyguncuları
yakalar; onların kurdukları planları ve tahrip aletlerini tesirsiz duruma getirir.
Süpermen’ın ilk düşmanları dolandırıcılar, yankesiciler, banka hırsızları, yani o
zamanın süper kötü olarak kabul edilen halk düşmanlarıdır. Süpermen böylece
ilk başlarda hem fakiri hem de zengini koruyan ideal bir Amerikalıyı, aradan
278

Aciz-Muktedir İkilemindeki İnsanın ‘Kahraman’ Arayışı ve Modern Kahraman…

zaman geçtikten sonra da ideal Amerika’yı temsil etmeye başlamış ve bir ikon
olmuştur. Süpermen tek başına adaleti, iyiliği temsil eder; adalet ve iyilik onun
sayesinde ve onun elleriyle var olur. Süpermen felsefi olarak liberal, ekonomik
sistem açısından kapitalist bir karakterdir336. Doğrudan ifade edilmese bile
giysileriyle sembolize ettiği ABD egemenliğindeki dünya onun desteğinde
varlığını sürdürür ve bu dünya olabileceklerin en iyisidir. Bu sebeple de hiçbir
şekilde kurulu, işleyen düzenin bozulmasına izin vermez. Bu düzeni bozmaya
aday güçlere karşı amansız bir savaş verir; düşmanları arasında örneğin Kuzey
Kore ve İran vardır; çünkü onlar potansiyel olarak küresel egemen sistemle
entegre olmayan güçlerdir. Buna karşılık örneğin onun petrol şeyhleriyle,
Güney Amerika'da kanlı diktatörlerle ve katil silahlı kuvvetlerin kontrolündeki
rejimlerle herhangi bir problemi yoktur; çünkü onlar egemen küresel sistemin
varlığını ne fiilen ne de potansiyel olarak tehdit etmemektedirler.
Sonuç
‘Kahraman’ acizlik-muktedirlik düzleminde acizliğin nesnel gerçekliğini,
muktedirliğin umudunu yaşayan insan için önemli bir çıkış noktasıdır. Çünkü
muktedir olma umut ve hayallerinde ontolojik ve epistemolojik açıdan
sınırlarını fark eden insanlık, kahraman ile ontolojik ve epistemolojik engelleri
aşarak umutlarını hayallerinde ‘gerçek’ kılmayı başarmıştır. Böylelikle hem
kendisini ‘kahraman’ın şahsında hayatın merkezine almış ve hem de hayal
kırıklıklarını, umutsuzluklarını, korkularını zihnen aşmayı başarmıştır. Modern
zamanlar hariç tüm insanlık tarihi boyunca ‘kahraman’ mitinin arka planı buna
göre oluşmuş ve kahraman da buna göre şekillenmiştir. Ancak modern
zamanlarla birlikte ‘kahraman’ hem inşa süreciyle, hem güç ve yetenekleriyle,
hem de varlık nedeniyle geleneksel kahramanlardan ayrışmıştır. Artık o
insanların hayal kırıklıklarını, umutsuzluklarını, korkularını zihnen aşmanın bir
yöntemi olmaktan öte, modernitenin misyonlarının temsilcisidir. ‘Tanrı
tanımaz’ veya ‘yaratıcı tanrıya bilinçli ilgisiz kalmayı’ tercih eden modernite,
‘tanrısız’ olunamayacağını inşa ettiği tanrısal kahramanlarıyla aşmayı dener.
‘Tanrıya rağmen’ bir dünya inşasını ‘tanrısal kahramanıyla’ gerçekleştirmeye
çalışır. Amerikan zihniyeti ise modernitenin tüm umut ve beklentilerini ulusal
düzeyde temsil eden bir zihniyet olarak 20 yüzyıla damgasını vurur. Amerika,
Güçlü erkek kahraman, zamanın liberallerinin üretmeyi başaramadığı olumlayıcı görüşün
muhafazakârlar eliyle yaratılmasına olanak vermiştir. Rekabet halindeki bireylerden oluşan
“serbest” bir Pazar üzerine kurulu Amerikan ekonomik sistemi, kendi yarattığı sorunlara karşı
inandırıcı çözümler olarak yalnızca muhafazakâr ideal ve yöntemlerin ortaya sürülmesine izin
verir (Michael Ryan, Douglas Kellner, Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve
Politikası, Ayrıntı yayınları, İstanbul 1997, s.337).
336
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modernitenin ‘cenneti dünyada inşa’ misyonunun ekonomik, siyasal, kültürel
gücü olarak harekete geçer; silah ise en önemli aracıdır. Amerika mevcut zemini
‘temizlemekle’ işe başlar. Bunun Amerikan misyonunuda teknik ismi ‘dünyayı
kurtarmaktır’. Bu sebepledir ki Amerikan çizgi romanı veya sinemasında hiç
vazgeçilmeyen, en çok işlenen konulardan biri ‘dünyayı kurtarmaktır’. Tehlike
nereden gelirse gelsin dünyayı kurtarmak Amerikalı veya Amerikanlaşmış
kahraman yani süper kahramanların işidir. Bu sayede, Amerika’nın üstünlüğü
ve Amerikalı olmanın ayrıcalığı, tüm dünyaya aşılanmaya çalışılmaktadır:
Hollywood yapımlarına göre; Amerikalar dışındaki her ırk, her din, her ekonomipolitik, kısacası her dünyalı ve dünya dışı yaratıklar ve uygarlıklar tehdit
kaynağıdır; bu tehditleri görüp, etkisiz hale getirerek dünyayı kurtarmak da doğal
olarak Amerikalıların görevidir. 20. yüzyılda insanlığa yönelik kitlesel ölüm, diğer
deyişle nükleer silahları AB’nin kullandığı gerçeği ise ironik olmanın ötesindeki
örneklerden sadece bir tanesidir. Amerikan kaynaklı yapımlarda her Amerikalının
dünyayı kurtaran bir kahramana dönüşme potansiyeli gözlenmektedir. Bu
potansiyel, sıradan Amerikalılara kendine ve ülkesine güven duygusu aşılamanın
da ötesine geçerek, kendini üstün, ayrıcalıklı insan olarak görmelerini
sağlayabilecektir.[337]
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Uşak/Eşme Çeşmeleri
Doç. Dr. Türkan ACAR
Uşak Üniversitesi
ÖZET: Eşme, Uşak ilinin beş ilçesinden biridir. İlçeye bağlı sekiz mahalle, altmış
köy bulunmaktadır. Eşme ilçesi ve köyleri kapsayan arazi çalışmalarımız, 2015 yılında
gerçekleştirilmiştir. Eşme’deki köyler taranmış, bu köylerin sadece on beşinde, yirmi altı
çeşme tespit edilmiştir. Tüm çeşmelerin coğrafi koordinat sistemine göre x/y değerleri
alınmıştır. Mimari bütünlüğü bozulmamış çeşmelerin rölöve plan, kesit ve cephe ölçüleri
alınmış, detaylı fotoğrafları çekilmiştir. Eşme’deki çeşmelerden sadece altısında bugün bir
kitabe bulunmaktadır. Çeşmeler, mimari detayları ile 19. yüzyıl ortaları ile 20. yüzyılın
başlarına, Osmanlının son dönemine tarihlenmektedir. Yirmi altı çeşmeden sadece biri
tescillidir. Çalışmamızdaki öncelikli amaç, Eşme çeşmelerinin yapılan arazi çalışmaları
sonrasında elde edilen verilerle, konumları, fiziksel biçimlenişleri ve mimari detayları,
tipolojik olarak ele alınarak tanıtımlarının yapılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Uşak, Eşme, Eşme Çeşmeleri, çeşme, kemer.
Uşak/Eşme Fountains
ABSTRACT: Eşme is one of the five counties of Uşak province. There are eight
districts and sixty villages connected to the province. Survey studies involving the villages
of province and peasants were carried out in 2015. Villages connected to the town of Eşme
were screened and twenty-six fountains were identified in only fifteen of these villages.
x/y values of all fountains were taken according to the geographical coordinate system.
The survey plan, section and facade measurements of the fountains, which have unspoiled
integrity, have been taken as well as their detailed photographs. Also just six the fountains
in Eşme is an inscription today. The fountains are dated to the late 19th century and the
beginning of the 20th century with the architectural details and the last period of the
Ottoman period. Only one of the twenty-six fountains is a register. The primary purpose
of our study, with the data obtained in studies of survey after Eşme fountain, location,
physical configurations and architectural details, the presentation is made by taking a
typological.
Key Words: Uşak, Eşme, fountain, Eşme Fountains, arch.

Giriş: Uşak iline bağlı beş ilçeden biri olan Eşme’nin338 doğusu Ulubey ve
Uşak merkez ilçeleri, batısı Alaşehir ve Sarıgöl, kuzeyi Kula ve Selendi ilçeleri,

338Vakıflar

Genel Müdürlüğü Arşivi, 2305 numaralı Uşak Vakıfları Fihristine göre, Eşme, Uşak ile
birlikte, Osmanlı döneminde, Hüdâvendigar vilayeti Kütahya sancağına bağlı bir kazadır. Vakıf
kayıtlarından Eşme kazasında merkezde 2, köylerde 19 cami ve 1 mescidin olduğu bilinmektedir
(Mustafa Alkan, “İhtimali Sondaj Metoduna Dayalı Bir Araştırma Uşak Vakıfları”, 21. Yüzyılın
Eşiğinde Uşak Sempozyumu (25-27 Ekim 2001 Uşak), C.1, İstanbul, 2001, s. 402, 404). Kaynaklarda
Eşme halkının yörükân taifesinden olduğu yönünde veriler bulunmaktadır Cevdet Türkay,
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güneyi de Güney ilçesi ile çevrilidir. Eşme Uşak’a 64 km, Kula’ya 43 km, Güney’e
42 km, Alaşehir’e 60 km uzaklıktadır. İlçeden İzmir-Ankara demiryolu
geçmektedir. İlçeye bağlı 8 mahalle, 60 köy bulunmaktadır.
Eşme ilçesi ve ilçeye bağlı köyleri kapsayan arazi çalışmalarımız 2015
yılında gerçekleştirilmiştir. İlçesine bağlı altmış köy taranmış, sadece on beş
köyde yirmi altı çeşme tespit edilmiştir.339 Bu çeşmelerin hepsinin rölöveleri ve
gps değerleri alınmış, fotoğrafları çekilmiştir. Eşme’deki çeşmelerden sadece
altısında bugün bir kitabe bulunmaktadır. Kitabesi olmayan çeşmeler, mimari
detayları ile 19. yüzyıl ortaları ile 20. yüzyılın başlarına, Osmanlının son
dönemine tarihlenmektedir. Yirmi altı çeşmeden sadece biri tescillidir.340
Çalışmamızdaki öncelikli amaç, Eşme çeşmelerinin yapılan arazi çalışmaları
sonrasında elde edilen verilerle, konumları, fiziksel biçimlenişleri ve mimari
detayları, tipolojik olarak ele alınarak tanıtımlarının yapılmasıdır.341
Çalışmamızın birinci bölümünde Eşme’deki çeşmeler kısaca tanıtılacak, ikinci
bölümde ise mimari, süsleme özellikleri ile tipolojik olarak değerlendirilecektir.
1-EŞME ÇEŞMELERİ342
1.1-Akçaköy Çeşmesi343: Akçaköy, Eşme ilçesinin kuzeydoğusunda, ilçe
merkezine yaklaşık 28 km mesafededir. Köyün içinde yer alan çeşme, dikey
dikdörtgen prizma gövdelidir. Çeşmenin ön cephesinde yer alan kemeri sivridir.

Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar,
İstanbul, 2005, İşaret Yayınları, 2. Baskı.
339Eşme çeşmelerine yönelik bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sadece Kayalı
Köyü’ndeki Kayraklı Çeşme ve Yeniköy Çeşmesi Uşak envanter kitabında kısaca tanıtılmıştır
(Uşak Kültürel Değerler Yapı Envanteri (2007). İzmir: T.C. Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Yayınları, s. 277-278).
340Kayalı Köyü’nde, köye 3 km kadar mesafedeki Kayraklı Mevkii’nde yer alan Kayraklı Çeşme,
23.02.2006/1893 tarih ve karar ile İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu tarafından tescil edilmiştir.
341Çeşme tipolojisi yaparken yararlandığımız çalışmalar şunlardır: Ayla Ödekan, “Kent İçi Çeşme
Tasarımında Tipolojik Çözümleme”, Semavi Eyice’ye Armağan, İstanbul Yazıları, İstanbul 1992, s.
281-286; Yılmaz Önge, Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları, Ankara
1997, s. 37-51; Haşim Karpuz, “Konya Çeşmeleri Üzerine Bir Tipoloji Denemesi”, Sanatta Anadolu
Asya İlişkileri, Beyhan Karamağaralı’ya Armağan, Ankara 2006, s. 317-331.
342 Bu çalışma 2015 yılında Uşak Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Birimi
Koordinatörlüğü tarafından kabul edilen “Uşak’taki Su Mimarisi” adlı proje çalışmasından
üretilmiştir. (Proje No: 2015/SOSB002). Saha çalışmalarına katılan Sanat Tarihçileri Tevfik Sunal
ve Mervan Yavuz’a teşekkür ederim.
343Bu bölümde Eşme’deki çeşmelerin kısa tanımları yer almaktadır. Çeşmeler, köy isimlerine göre
alfabetik düzende verilmiştir. Çeşmelerin isimleri yöre halkı tarafından tanımlanan isimlere ve
mevkilerine göre belirlenmiştir.
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Metal lülesinin üst kısmında dilimli kemerli bir taslık nişi yer almaktadır.
İşlevine devam eden çeşmenin teknesi betonarme olarak yenilenmiştir. Kesme
taşlarla inşa edilen çeşme, düz ve dış bükey pahlı silmelerle son bulmaktadır.
Kitabesi yoktur. Çeşmede içleri çok çenekli çiçek motifleri ile verilmiş, daire
şeklinde rozet bezemeler bulunmaktadır. Bu bezemelerin biri lülenin üst
kısmında, dördü ise kemer köşeliklerindedir (Şekil 1, Fotoğraf 1, 3).
1.2-Akçaköy Sarı Osman Çeşmesi: Köyde, Büyükköy Deresi’nin
yakınlarındaki çeşme, dikey dikdörtgen prizma gövdelidir. Çeşmenin sivri
kemeri, üç yönde düz silmelerle çevrelenmiştir. Metal lülesinin üst kısmında
dilimli kemerli bir taslık nişi yer almaktadır. Sekiler ve tekne kesme taştır.
Kesme, kabayonu ve moloz taşlarla inşa edilen çeşme, betonarme bir saçak ile
son bulmaktadır. Çeşmenin kitabesi yoktur. Yapının, biri taslık nişinin üst
kısmında, diğer ikisi sivri kemerinin köşeliklerinde olmak üzere daire şekilli
rozetlerden meydan gelen bezemesi bulunmaktadır. Kemer köşeliklerinde yer
alan rozetlerin içi altı kollu yıldız, taslık nişinin üst kısmındaki ise çok çenekli
çiçek motifi ile dolgulandırılmıştır. Çeşme işlevine devam etmektedir (Fotoğraf
2, 3).
1.3-Akçaköy Tuzlu Çeşmesi: Köyün içinde yer alan çeşmenin sivri
kemeri, kademelendirilerek hareketlendirilmiştir. Metal lülenin üst kısmındaki
taslık nişi, dikine dikdörtgendir. Sekiler kesme taştan, tekne ise betonarmedir.
Kesme taşlarla inşa edilen çeşmenin saçağı taştır. Kitabesi olmayan çeşmenin
sivri kemerinin güney köşeliğine, (۱٤٢٦) 1426 tarihi kazınmıştır. Bugün işlevine
devam eden çeşmede herhangi bir bezeme yoktur (Fotoğraf 1, 3).
1.4-Araplar Köyü Çeşmesi: Araplar Köyü, Eşme ilçesinin güneyinde, ilçe
merkezine yaklaşık 19 km mesafededir. Köyün içinde yer alan çeşmenin kemeri
yarım daire şekillidir. Metal lülesinin üst kısmına Türkçe bir yazıt
yerleştirilmiştir. Tekne ve tekneyi iki yandan sınırlandıran sekiler kesme taştır.
Kesme, kabayonu ve moloz taşlarla inşa edilen çeşme betonarme bir saçak ile
son bulmaktadır. Saçağın güney kısmı tahrip edilmiştir. İşlevine devam eden
çeşmede herhangi bir bezeme yoktur (Fotoğraf 2, 4).
1.5-Armutlu Köyü’nün Çıkışındaki Çeşme: Armutlu Köyü, Eşme
ilçesinin yaklaşık 5 km kuzeybatısındadır. Dikey dikdörtgen prizma gövdeli
çeşmenin kemeri, yapılan onarımlarla deforme olmuştur. Metal lülesinin üst
kısmında yer alan taslık nişinin kemeri yarım daire şekillidir. Tekne ve sekiler
kesme taştır. Kesme, kabayonu, moloz ve kayrak taşları ile inşa edilen çeşme
sonradan sıvanmış ve kireç badana ile boyanmıştır. Yapıda, 1955 tarihli Türkçe
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bir yazıt bulunmaktadır. İşlevine devam eden çeşmede herhangi bir bezeme
yoktur (Fotoğraf 1, 6).
1.6-Çalıkhasan Köyü Çeşmesi: Çalıkhasan Köyü, Eşme ilçesinin yaklaşık
26 km kuzeyindedir. Köyün içinde, dere yatağında yer alan çeşmenin kemeri
olmayıp, cephe dikdörtgen bir çökertme ile verilmiştir. Kabayonu, kayrak ve
moloz taşlar ile inşa edilen çeşmenin yüzeyi sıvalıdır. Betonarme bir saçak ile
son bulan çeşmede, tekne de modern malzeme ile üretilmiştir. İşlevine devam
eden yapıda kitabe ve bezeme yoktur (Fotoğraf 1, 5).
1.7-Çaykışla Köyü Sarı Çeşme: Çaykışla Köyü, Eşme ilçesinin yaklaşık 30
km kuzeybatısındadır. Dikey dikdörtgen prizma gövdeli çeşmenin kemeri ile
taslık nişinin kemeri yarım daire şeklindedir. Kesme taş tekneyi sınırlandıran
sekiler kayrak taşındandır. Çeşmenin inşasında kesme, kabayonu, moloz,
kayrak gibi taş cinsleri ile tuğla malzeme kullanılmıştır. Yapının cephesi yer yer
sıvanmıştır. Kayrak taşı saçak ile son bulan çeşme, işlevine devam etmektedir.
Yapıda kitabe ve bezeme yoktur (Fotoğraf 1, 4).
1.8-Çaykışla Köyü Çeşmesi: Köyün içinde yer alan çeşme bir istinat
duvarına bağımlıdır. Duvar ile birlikte sıvanan cephede inşa malzemesi
görülememektedir. Çeşmenin kemeri yapılan onarımlarla deforme olmuştur.
Tekne ve sekisi olmayan çeşme, hayvanların sulanması için kullanılan bir yalak
ile bağlantılıdır. İşlevsiz olan yapıda kitabe ya da herhangi bir bezeme öğesi
yoktur (Fotoğraf 1, 6).
1.9-Dereköy Ayın Çeşmesi: Dereköy, Eşme ilçesinin yaklaşık 12 km
kuzeyindedir. Köyün girişinde yer alan çeşmenin yarım daire kemeri yapılan
onarımlarla bozulmuştur. Metal lülesinin üst kısmında yer alan taslık nişi dikine
dikdörtgendir. Tekne betonarme modern malzeme ile üretilmiştir. Sıvalı ve
kireç badanalı çeşme, kayrak taşı bir saçak ile son bulmaktadır. Çeşmenin adının
ve 1995 tarihinin yazılı olduğu Türkçe mermer pano dışında, yapıda kitabe ya
da herhangi bir bezeme öğesi yoktur. Çeşme işlevine devam etmektedir
(Fotoğraf 1, 6).
1.10-Güllü Köyü Yukarı Çeşme: Güllü Köyü, Eşme ilçesinin yaklaşık 30
km güneydoğusundadır. Köyün içinde yer alan iki çeşme, yöre halkı tarafından
“yukarı” ve “aşağı” çeşme olarak tanımlanmaktadır. Yukarı Çeşme’nin kemeri
yarım daire profillidir. Kesme taşlarla şekillenen kemer, tuğla ile örülmüş, ikinci
bir kemer ile vurgulanmıştır. Devşirme mermerden meydana gelen ayna taşının
üst kısmında yer alan taslık nişi, dikine dikdörtgendir. Tekne ve sekiler kesme
taştır. Kesme, kabayonu taş ve tuğla ile inşa edilen çeşme, işlevine devam
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etmektedir. Beş satırdan meydana gelen kitabeye göre yapı, H.1226/M.1811-12
tarihinde inşa edilmiştir. Çeşmenin yuvarlak kemerinin kilit taşının üzerine, bir
çiçek motifi işlenmiştir (Şekil 1, Fotoğraf 1, 4).
1.11-Güllü Köyü Aşağı Çeşme: Yukarı Çeşme ile aynı alanda, ilk
çeşmenin yaklaşık 20 m kadar kuzeybatısında yer almaktadır. Çeşmenin yarım
daire şekilli kemeri, düz ve pahlı silmeli başlıklara sahip plasterler üzerine
oturmaktadır. Çift lüleli çeşmenin taslık nişi dikine dikdörtgendir. Kesme
taşlarla inşa edilen çeşme betonarme bir saçak ile son bulmaktadır. Çeşmenin
ön cephesi sıvanmıştır. Bu dönem müdahalesi ile çeşmenin kitabesi bugün
okunamaz hale gelmiştir.344 İşlevine devam eden çeşmedeki tek bezeme öğesi
kemer kilit taşında yer alan baklava şekilli süslemedir (Fotoğraf 1, 4).
1.12-Güllü Köyü Yeni Çeşme: Çeşmenin ön cephesinde kemer olmayıp,
cephe bir çökertme ile vurgulanmıştır. Metal lülesinin üst kısmında, dikine
dikdörtgen şekilli bir taslık nişi yer almaktadır. Tekne modern malzemeden
meydana gelmektedir. Kabayonu ve moloz taşlarla inşa edilen yapının cephesi
yer yer sıvanmıştır. Yapıda, kitabe ve bezeme yoktur. Çeşme, işlevine devam
etmemektedir (Şekil 1, Fotoğraf 1, 5).
1.13-Güney Köyü’nün Çevresindeki Çeşme: Güney Köyü, Eşme ilçe
merkezinin yaklaşık 10 km batısındadır. Dikdörtgen prizma gövdeli çeşmenin
kemeri yarım daire şekillidir. Metal lülesinin üst kısmında yer alan taslık nişi de
yarım daire kemerlidir. Sekiler kesme taştır. Tekne moloz toprak dolgu
nedeniyle algılanamamaktadır. Kesme ve moloz taşlarla inşa edilen çeşme
işlevine devam etmektedir. Yapıda kitabe ya da bezeme öğesi yoktur (Fotoğraf
1, 4).
1.14-Karacaömerli Köyü Ağaların Çeşmesi: Karacaömerli Köyü, Eşme
ilçe merkezinin yaklaşık 60 km kuzeydoğusundadır. Ağaların çeşmesi, köyün
içinde yer alan dört çeşmeden biridir. Çeşmenin üst kısmı yıkılmıştır. Bugün
sadece taslık nişi, sekileri ve teknesi bulunmaktadır. Taslık nişi sivri kemerlidir.
Çeşme sıvalı ve boyalıdır. Tekne de modern malzeme ile yenilenmiştir. İşlevine
devam eden çeşmede kitabe ya da bezeme öğesi yoktur (Fotoğraf 1, 7).
1.15-Karacaömerli Köyü Aşiretoğlu (Mahmutoğlu) Çeşmesi: Köy
odasının duvarına bitişik şekilde tasarlanan çeşmenin kemeri, yarım daire
344Çeşmenin kitabesi, kitabe levhası üzerine yapılan sıvalar nedeniyle okunamamıştır. Çeşme aynı

köyde ve karşılıklı inşa edilen Yukarı Çeşme (H.1226/M.1811-12) ile benzer özellikler taşıdığı için
19. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir. İleride çeşmenin kitabesine yönelik yapılacak bir temizlik
çalışması sonrasında metin ve tarih netleşecektir.
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şeklindedir. Metal lülesinin üst kısmında yer alan taslık nişi dilimli kemerlidir.
Kesme ve kabayonu taşlarla inşa edilen çeşme, sıvanmış ve boyanmıştır.
Betonarme bir saçak ile son bulan yapı, işlevine devam etmektedir. Çeşmede
kitabe ya da bezeme öğesi yoktur (Fotoğraf 1, 4).
1.16-Karacaömerli Köyü Dizginli (Fadime’nin) Çeşmesi: Yöre
sakinlerinden Fadime Hanım’ın yaptırdığı köy odasının duvarında yer alan
çeşmenin kemeri yarım daire şekillidir. Taslık nişi sivri kemerlidir. Kesme,
kabayonu ve moloz taşlarla inşa edilen çeşme, taş bir saçak ile son bulmaktadır.
Yapının taş dokusunun üzeri sıvanmış ve boyanmıştır. İşlevsiz olan çeşmede,
kitabe ya da bezeme öğesi bulunmamaktadır (Fotoğraf 1, 4).
1.17-Karacaömerli Köyü Oruçoğlu Çeşmesi: Köy meydanında,
Karacaömerli Camii’nin kuzeydoğusundadır. Çeşmenin kemeri yoktur. Cephe
dikdörtgen kütle formundadır. Yüzey sıvalı ve boyalıdır. Tekne ve sekiler
betonarme malzeme ile yenilenmiştir. Metal lülesinin üst kısmında yer alan
taslık nişi karedir. Taslığın üst kısmında bir kitabe yer almaktadır. Kitabe de
çeşme gibi kireç badana ile boyanmıştır. Boya tabakaları nedeniyle yazı
karakterleri algılanamamaktadır.345 İşlevine devam eden çeşmede herhangi bir
bezeme öğesi yoktur (Fotoğraf 2, 5).
1.18-Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Çeşme 1: Mahallenin
girişinde yer alan çeşmenin üst kısmı, Ağaların Çeşmesi’nde de olduğu gibi,
yıkılmıştır. Taslık nişi yarım daire kemerlidir. Tekne ve sekiler taştır. Kesme,
kabayonu ve moloz taşlarla inşa edilen yapı, işlevine devam etmektedir.
Çeşmede herhangi bir bezeme öğesi yoktur (Fotoğraf 2, 7).
1.19-Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Çeşme 2: Mahallenin
meydanında yer alan çeşme, dikey dikdörtgen prizma gövdelidir. Kemeri
olmayan ön cephe, bir çökertme ile kademelendirilmiştir. Yapı sıvalı ve kireç
badanalıdır. İşlevine devam eden çeşmenin saçağı betonarmedir. Kitabesi ve
bezemesi yoktur (Şekil 1, Fotoğraf 2, 5).
1.20-Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Menderes Çeşmesi: Ön
cephesindeki kemerinin formu, yapılan onarımlarla bozulmuştur. Taslık nişi
karedir. Çeşme, sıvalı ve boyalıdır. İşlevine devam eden çeşme, betonarme bir
saçak ile son bulmaktadır. Yapıda kitabe ya da bezeme öğesi yoktur (Şekil 1,
Fotoğraf 2, 6).

345Tarih kısmında .901 birler hanesi okunamadığı için 1901 olarak tarihlemek çözüm yolu olabilir.
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1.21-Katrancılar Köyü’nün Girişindeki Çeşme: Katrancılar Köyü, Eşme
ilçe merkezinin yaklaşık 28 km kuzeydoğusundadır. Köye giden yolda yer alan
çeşme, dikey dikdörtgen prizma gövdelidir. Ana cephe dikdörtgen bir çökertme
ile vurgulanmıştır. Kitabe levhasının olması gereken kısım, tahrip edilmiştir.
Kesme, kabayonu ve moloz taşlarla inşa edilen çeşme, kayrak taşından bir saçak
ile son bulmaktadır. İşlevine devam eden çeşmede kitabe ya da bezeme öğesi
bulunmamaktadır (Şekil 1, Fotoğraf 2, 5).
1.22-Kayalı Köyü Kayraklı Çeşme: Eşme ilçesinin güneyinde bulunan
Kayalı Köyü, ilçe merkezine yaklaşık 7 km uzaklıktadır. Çeşme, köye yaklaşık 3
km kadar mesafedeki, Kayraklı Mevkii’ndedir. Yarım daire formlu kemere sahip
çeşmenin taslık nişi, dikine dikdörtgendir. Sekiler taş, tekne betonarmedir.
Kesme, kabayonu, moloz taş cinsleri ve tuğla ile inşa edilen çeşme, taş bir saçak
ile son bulmaktadır. Çeşmede kemerin üst kısmında, saçağın altında, bir sıra kirpi
saçak yer almaktadır. İşlevine devam eden çeşmenin kitabesi yoktur (Fotoğraf 1,
3).
1.23-Kayapınar Köyü Çeşmesi: Kayapınar Köyü, Eşme ilçesinin yaklaşık
17 km kuzeydoğusundadır. Dikey dikdörtgen formlu kütleye sahip çeşmenin
kemeri, dönem müdahaleleri ile bozulmuştur. Lülenin üst kısmında yer alan
kitabe yüzeyi boyanmıştır. 346 İşlevine devam eden çeşme, kabayonu ve moloz
taşlarla inşa edilmiştir. Dönem müdahalesi muhdes sıvalar ve grafittiler cephe
özgünlüğünü bozmaktadır. Çeşmede herhangi bir bezeme öğesi yoktur (Fotoğraf
2, 6).
1.24-Keklikli Köyü Koca Çeşme: Keklikli Köyü, Eşme ilçesinin yaklaşık 24
km güneyindedir. Köyün içinde yer alan çeşme yıkılmış, günümüze sadece
çeşmenin kaidelerinden biri ve teknesi gelebilmiştir (Fotoğraf 2, 7).
1.25-Takmak Köyü Çeşmesi: Takmak Köyü, Eşme ilçesinin yaklaşık 6 km
kuzeyindedir. Köyün giriş yolunda yer alan çeşmenin üst kısmı yıkılmıştır. Taslık
nişi boyuna dikdörtgendir. Cephe sıvalıdır. Kitabe çökertmesinde mermer bir
kitabe levhası bulunmaktadır. Kitabe sabit değildir. H.1313/M.1895-96 tarihli
kitabe kabartma tekniğindedir. İşlevine devam eden çeşmede bezeme yoktur
(Fotoğraf 1, 7).

346Kitabe

boya katmanları nedeniyle okunamamıştır. Tarih kısmında sadece ilk iki rakam
okunabilmiş (11..?), H.1100 en erken tarih olarak alınırsa/M. 1688-89 yılına denk gelmektedir.
Yapıyı bu durum doğrultusunda 17. yüzyılın son çeyreğine tarihlemek şimdilik çözüm yolu
olabilir. Kitabenin üzerinde ileride yapılacak boya raspaları sonrasında bilgi netleşebilir.
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1.26-Yeniköy Çeşmesi: Yeniköy, Eşme ilçesinin yaklaşık 22 km
kuzeyindedir. Çeşmenin kemeri sivridir. Kesme, kabayonu ve mermer ile inşa
edilen çeşme işlevsizdir. Tekne ve sekiler, yapının çevresinde meydana gelen
moloz toprak dolgu ve bitkilenmelerden dolayı görülememektedir. Mermer
üzerine kabartma tekniğinde verilen kitabede harfler neredeyse zeminle bir
olmuş ve üzeri boyanmıştır. Bu durum metnin okunmasını engellemiştir. Tarih H.
1233/M.1817-18’dir (Fotoğraf 2, 3).
2. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Eşme ilçesinin köylerinde yer alan çeşmelerden on altısı konut ya da bahçe
duvarı gibi bir duvarla bağlantılı, onu bağımsız şekilde tasarlanmıştır (Tablo 1,
Şekil 1). Karacaömerli Köyü’ndeki Aşiretoğlu (Mahmutoğlu) Çeşmesi (19. yüzyıl
ortaları) ve Dizginli (Fadime’nin) Çeşmesi (19. yüzyıl ortaları), köye gelen
misafirler için tasarlanmış köy odalarının duvarlarına bitişik şekildedir. Akçaköy
Çeşmesi (19. yüzyıl ortaları), Akçaköy Tuzlu Çeşme (19. yüzyıl ortaları), Armutlu
Köyü’nün çıkışındaki çeşme (19. yüzyıl ortaları), Çalıkhasan Köyü dere
yatağındaki çeşme (20. yüzyılın ilk yarısı), Çaykışla Köyü Sarı Çeşme (20. yüzyılın
ilk yarısı), Çaykışla Köyü Çeşmesi (20. yüzyılın ilk yarısı), Dereköy Ayın Çeşmesi
(19. yüzyıl ortaları), Güllü Köyü Yukarı Çeşme (H.1226/M.1811-12), Güllü Köyü
Aşağı Çeşme (19. yüzyılın ilk yarısı), Güllü Köyü Yeni Çeşme (20. yüzyılın ilk
yarısı), Güney Köyü’nün çevresindeki çeşme (19. yüzyıl ortaları), Karacaömerli
Köyü Ağaların Çeşmesi (19. yüzyıl ortaları), Kayalı Köyü Kayraklı Çeşme (19.
yüzyıl ortaları) ve Takmak Köyü Çeşmesi (H.1313/M.1895-96) ise bahçe, hazire,
istinat duvarı gibi bir duvar ile bağlantılıdır (Fotoğraf 1).
Akçaköy Sarı Osman Çeşmesi (19. yüzyıl ortaları), Araplar Köyü Çeşmesi
(19. yüzyıl ortaları), Karacaömerli Köyü Oruçoğlu Çeşmesi (?M.1901),
Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi’ndeki Çeşme 1-2 (19. yüzyıl ortaları),
Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Menderes Çeşmesi (19. yüzyıl ortaları),
Katrancılar Köyü’nün girişindeki çeşme (20. yüzyıl ortaları), Kayapınar Köyü
Çeşmesi (17. yüzyılın son çeyreği?), Keklikli Köyü Koca Çeşme (19. yüzyıl ortaları)
ve Yeniköy Çeşmesi (H. 1233/M.1817-18) bir yapı ya da duvarla bağlantılı
değildir (Fotoğraf 2).
Eşme çeşmelerinin hepsi tek cephe tasarımına sahiptir. Çeşmelerin yirmi
beşi, dikey dikdörtgen prizma gövdelidir (Fotoğraf 1-5). İlçedeki kare prizma
gövdeli tek çeşme, Güllü Köyü’ndeki Yeni Çeşme’dir.
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Eşme çeşmelerinin beşinde kemer şekli sivri347 (Fotoğraf 3), yedisi yarım
daire şekillidir.348 Beş çeşmenin cephesi kemersiz, dikdörtgen çökertme
şeklindedir (Fotoğraf 5). 349 Beş çeşmenin kemeri, yanlış onarımlar ya da
tahribatlarla bozulmuştur. Dört çeşmenin üst kısmı yıkıldığı için kemer şekilleri
belirlenememiştir350 (Fotoğraf 6-7).
Eşme çeşmelerinin sadece dördünde plaster vardır. Dikey dikdörtgen
formlu plasterlerden üçü kesme taş, biri mermerdir. Dört çeşmeden sadece
birer çeşmede kaide ve başlık bulunmaktadır.351 Çeşmelerden sadece Güllü
Köyü Yukarı Çeşme’nin ayna taşı vardır. Bu ayna taşı, devşirme mermer bir
plastiktir. Yapıların yirmi birinde musluksuz lüle kullanılırken bu lülelerin beşi,
modern malzemedir.352 Çeşmelerdeki teknelerinin on üçü kesme taş, üçü
modern malzeme ile üretilmiştir.353 Taslıklarından ikisi kare, sekizi boyuna
347Akçaköy

Çeşmesi, Akçaköy Sarı Osman Çeşmesi, Akçaköy Tuzlu Çeşme, Kayalı Köyü Kayraklı
Çeşme ve Yeniköy Çeşmesi.
348Araplar Köyü Çeşmesi, Çaykışla Köyü Sarı Çeşme, Güllü Köyü Yukarı Çeşme, Güllü Köyü Aşağı
Çeşme, Güney Köyü’nün çevresindeki çeşme, Karacaömerli Köyü Aşiretoğlu (Mahmutoğlu)
Çeşmesi ve Karacaömerli Dizginli (Fadime’nin) Çeşmesi.
349Çalıkhasan Köyü dere yatağındaki çeşme, Güllü Köyü Yeni Çeşme, Karacaömerli Köyü Oruçoğlu
Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Çeşme 2 ve Katrancılar Köyü’nün girişindeki
çeşme.
350Kemer formu onarımlarla ya da tahribatlarla bozulmuş çeşmeler: Armutlu Köyü’nün
çıkışındaki çeşme, Çaykışla Köyü Çeşmesi, Dereköy Köyü Ayın Çeşmesi, Güllü Köyü Yeni Çeşme,
Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahalle Çeşme 3, Kayapınar Köyü Çeşmesi.
Kemer kısmı yıkık çeşmeler: Karacaömerli Köyü Ağaların Çeşmesi, Karacaömerli Köyü
Güzelköy Mahallesi Çeşme 1, Keklikli Köyü Koca Çeşme, Takmak Köyü, köy yolunda, Takmak
Çeşmesi.
351Dikey dikdörtgen formlu plasterler: Akçaköy Köyü Tuzlu Çeşme, Güllü Köyü Yukarı Çeşme,
Güllü Köyü Aşağı Çeşme, Yeniköy Çeşmesi.
Kesme taş plasterler: Akçaköy Tuzlu Çeşme, Güllü Köyü Yukarı Çeşme, Güllü Köyü Aşağı Çeşme.
Mermer plaster: Yeniköy Köyü Çeşmesi.
Düz silmeli başlık: Güllü Köyü Aşağı Çeşme.
Düz silmeli kaide: Keklikli Köyü Koca Çeşme.
352Musluksuz boru: Akçaköy Köyü Çeşmesi, Akçaköy Köyü Tuzlu Çeşme, Araplar Köyü Çeşmesi,
Çalıkhasan Köyü dere yatağındaki çeşme, Çaykışla Köyü Sarı Çeşme, Çaykışla Köyü Çeşmesi,
Dereköy Köyü Ayın Çeşmesi, Güllü Köyü Yukarı Çeşme, Güllü Köyü Aşağı Çeşme, Güney Köyü’nün
çevresindeki çeşme, Karacaömerli Köyü Aşiretoğlu (Mahmutoğlu) Çeşmesi, Karacaömerli Dizginli
(Fadime’nin) Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Oruçoğlu Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Güzelköy
Mahallesi Çeşme 2, Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Menderes Çeşmesi, Katrancılar
Köyü’nün girişindeki çeşme, Kayalı Köyü Kayraklı Çeşme, Kayapınar Köyü Çeşmesi, Keklikli Köyü
Koca Çeşme, Takmak Köyü, köy yolundaki Takmak Çeşmesi.
353Kesme taş tekne: Armutlu Köyü’nün çıkışındaki çeşme, Çaykışla Köyü Sarı Çeşme, Güllü Köyü
Yukarı Çeşme, Güllü Köyü Aşağı Çeşme, Güllü Köyü Yeni Çeşme, Karacaömerli Köyü Aşiretoğlu
(Mahmutoğlu) Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Dizginli (Fadime’nin) Çeşmesi, Karacaömerli Köyü
Güzelköy Mahallesi Çeşme 1-2, Katrancılar Köyü’nün girişindeki çeşme, Kayalı Köyü Kayraklı
Çeşme, Kayapınar Köyü Çeşmesi, Keklikli Köyü Koca Çeşme,
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dikdörtgen, ikisi sivri kemerli, dördü yarım daire kemerli, üçü dilimli
kemerlidir.354
Genellikle kesme taşlarla inşa edilen Eşme çeşmelerinde, inşa malzemesi
olarak kabayonu, kayrak, moloz ve mermer gibi taş cinsleri kullanılmıştır
(Fotoğraf 1-7, Tablo 1). Devşirme mimari plastik sadece Güllü Köyü’ndeki
Yukarı Çeşme’de ayna taşı olarak kullanılmıştır.
Eşme’deki çeşmelerde bezeme çok fazla kullanılmamıştır. Akçaköy
Çeşmesi ve aynı köydeki Sarı Osman Çeşmesi’nde daire şeklindeki rozetler,
Güllü Köyü Yukarı ve Aşağı çeşmelerin kilit taşlarında çiçek ve baklava motifleri
bulunmaktadır. 355
Çalışmamıza konu olan çeşmelerden sadece altısında bugün bir kitabe
bulunmaktadır.356 Kitabesi olmayan çeşmeleri ise mimari biçimlenişleri ve
Modern malzeme: Akçaköy Çeşmesi, Araplar Köyü Çeşmesi, Çalıkhasan Köyü dere yatağındaki
çeşme, Karacaömerli Köyü Oruçoğlu Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Menderes
Çeşmesi.
354Kare şekilli: Karacaömerli Köyü Oruçoğlu Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi
Menderes Çeşmesi.
Boyuna dikdörtgen şekilli: Akçaköy Köyü Tuzlu Çeşme, Çaykışla Köyü Çeşmesi, Dereköy Köyü
Ayın Çeşmesi, Güllü Köyü Yukarı Çeşme, Güllü Köyü Aşağı Çeşme, Güllü Köyü Yeni Çeşme, Kayalı
Köyü Kayraklı Çeşme, Takmak Köyü yolunda, Takmak Çeşmesi.
Sivri kemerli: Karacaömerli Köyü Ağaların Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Dizginli (Fadime’nin)
Çeşmesi.
Yarım daire kemerli: Armutlu Köyü’nün çıkışındaki çeşme, Çaykışla Köyü Sarı Çeşme, Güney
Köyü’nün çevresindeki çeşme, Karacaömerli Köyü Güzelköy Mahallesi Çeşme 1.
Dilimli kemerli: Akçaköy Çeşmesi, Akçaköy Köyü Sarı Osman Çeşmesi, Karacaömerli Köyü
Aşiretoğlu (Mahmutoğlu) Çeşmesi.
Sivri kemerli: Karacaömerli Köyü Ağaların Çeşmesi, Karacaömerli Köyü Dizginli (Fadime’nin)
Çeşmesi.
355Uşak çeşmelerinde görülen bezemeler için bkz. Türkan Acar, “Uşak Çeşmeleri”, TekeUluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 7/1, Erzurum 2018, s. 625, Foto:11-12.
Çeşitli rozet/kabara ve bitkisel bezemeli çeşmeler: İzmir/Urla Süleyman Bey Çeşmesi II
(H.1096/M.1684-85) (kemer yüzeyinde) Sedat Bayrakal, Urla ve Köylerindeki Türk Dönemi Sosyal
Anıtları, İzmir, 2009, s. 98-99, Şek.11-12, Foto. 90, Karaman Dikbasan Çeşmesi 1
(H.1231/M.1815) (taslık nişinin üzerinde geometrik örnekli daire şeklinde yüzeysel bezemeler),
Karaman Davulcu Çeşmesi (H.1251/M.1835) ayna taşında iki rozet), Mustafa Denktaş, Karaman
Çeşmeleri, Kayseri, 2000, s. 105-107, 111-116, Plan 25, 28 Foto: 47-48, 50-51, Afyon/Çay Taş
Çeşme (H.677/M.1278) (sütünceler üzerinde çok çenekli çiçek) Nurettin Gemici, Selçuklu Devri
Afyon Çeşmeleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, yüksek
lisans tezi, İstanbul, 1993, Foto -18-19, 31-32, İstanbul Bereketzade Çeşmesi (H.1260/M.1844)
(teknenin iki yanında panolarda) H. Örcün Barışta, İstanbul Çeşmeleri Bereketzade Çeşmesi,
İstanbul, 1989, s. 24, Şek.3.
356Eşme’deki kitabeli çeşmeler: Güllü Köyü Yukarı Çeşme (H.1226/M.1811-12), Güllü Köyü
Aşağı Çeşme (Kitabenin üzeri sıvandığı için okunamamıştır), Karacaömerli Köyü Oruçoğlu
Çeşmesi (Kitabenin üzeri sıvalıdır. Tarih kısmında .901 birler hanesi okunamadığı için 1901
olarak tarihlemek çözüm yolu olabilir), Kayapınar Köyü Çeşmesi (Kitabe boya katmanları
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detaylarıyla XIX. yüzyıl ilk yarısı ile XX. yüzyılın ilk çeyreğine, Osmanlı’nın son
dönemine tarihlemekteyiz.
Yapıların hayatlarını devam ettirmeleri için en önemli detaylardan biri
işlevlerini sürdürmeleridir. İncelediğimiz yirmi altı çeşmeden yirmi üçü işlevini
sürdürmekte, üçü ise işlevsizdir.357 İlçedeki çeşmelerden sadece Kayalı
Köyü’nde, köye 3 km kadar mesafedeki Kayraklı Mevkii’nde yer alan Kayraklı
Çeşme, 23.02.2006/1893 tarih ve karar ile İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiştir.
Sonuç olarak, çeşmeler, kent ya da köy sokakları ile meydanlarının
belirleyici yapılarından biri olmalarına rağmen, boyutları dikkate alındığında en
küçük yapı türlerinden biridir. Yapılar doğal ya da kullanıcı kaynaklı
tahribatlara uğramakta ve hızlıca yok olmaktadır. Çalışmamızda, Uşak ili Eşme
ilçesindeki çeşmeler, sayısal ve kütle/cephe özellikleriyle belgelenmeye
çalışılmıştır.

nedeniyle okunamamıştır. Sadece ilk iki rakam okunmaktadır. 11..?), Takmak Köyü köy yolunda
Takmak Çeşmesi (H.1313/M.1895-96), Yeniköy Çeşmesi (H. 1233/M.1817-18).
357Eşme’deki işlevsiz çeşmeler: Güllü Köyü Yeni Çeşme, Karacaömerli Dizginli (Fadime’nin)
Çeşmesi, Yeniköy Çeşmesi.
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Tablo 1. Eşme Çeşmelerinin Analizi.
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Şekil 1. Eşme Çeşmelerinin Tipolojisi.
Fotoğraflar
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Fotoğraf 1. Bir Duvara Bağımlı Çeşmeler.

Fotoğraf 2. Bağımsız Çeşmeler.
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Fotoğraf 3. Sivri Kemerli Çeşmeler.

Fotoğraf 4. Yarım Daire Kemerli Çeşmeler.

Fotoğraf 5. Dikdörtgen Niş Biçimli, Düz Cepheli Çeşmeler.
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Fotoğraf 6. Kemer Şekli Onarımlarla Bozulmuş Çeşmeler.

Fotoğraf 7. Kemer Kısmı Yıkık Çeşmeler.
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Üniversite Gençlerinin Aile Yaşamı ve Evlilik Tutumlarına
İlişkin Bir Değerlendirme: Pamukkale Üniversitesi Örneği
Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN
Pamukkale Üniversitesi
ÖZET: Bu çalışma cinsiyet, öğrenim gördükleri alan ve sınıflara bağlı olarak
üniversite öğrencilerinin aile ve evlilik konusundaki tutumlarında ne gibi farklılıkların
olduğunu araştıran uygulamalı bir çalışmanın verilerine dayanmaktadır. Araştırmanın
evrenini Pamukkale Üniversitesinde okuyan gençler oluşturmaktadır. Nicel araştırma
tekniği olarak anketin kullanıldığı araştırmada Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim
Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak
araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Uygulamada anket tekniği yoluyla elde edilen
veriler SPSS istatistik programına yüklenmiş, analizler IBM SPSS Statistics 23 paket
programı üzerinden yapılmıştır. Çalışmada parametrik olan istatistiksel yöntemlerden
yararlanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre kız ve erkek öğrencilerin evlilik ve aile yaşamına
ilişkin tutumları farklılık göstermektedir. Buna göre erkek öğrenciler, evlilik ve aile
yaşamına göre tutumları bakımından kız öğrencilere göre daha geleneksel bir bakış
açısına sahiplerdir. Bu husus toplumsal cinsiyet düzeni ve rol dağılımları bakımından kız
öğrencilerin bir değişim yaşamakta olduklarını göstermektedir. Buna göre öğrencilerin
yetiştiği aile ortamı, aile yapıları, kardeş sayısı, annenin mesleği ve eğitim durumu ile
babanın mesleği, yaşanılan en uzun yer, doğum yeri gibi değişkenler söz konusu
farklılıkları belirlemede etkili olmaktadır. Bu araştırmanın en önemli sonucu sınıf ve
öğrenim görülen alan açısından evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarda bir farklılığın
görülmediğidir. Eğitim yaşantısı ve üniversite ortamı tutumları farklılaştırmada etkili
değildir. Buna karşılık aile ilgili değişkenler, farklılaşmanın ana kaynağı olma niteliğine
sahiptir. Özetle eğitim-üniversite ortamı değil, aile ortamı ve aileye ilişkin birikimlerdeneyimler geç yetişkin üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Aile, evlilik, gençlik, üniversite, tutumlar

An Assessment on University Students’ Attitudes Towards
Family Life and Marriage: Pamukkale University Sample
ABSTRACT: This study is based on data from a practical study that examines
differences among university students’ attitudes towards family and marriage depending
on their fields of study and grade levels. Research population constitutes of students from
Pamukkale University. In this study in which survey technique, one of the quantitative
research techniques, was used, students attending Faculty of Arts and Sciences, Faculty of
Health Sciences, Engineering Faculty, Faculty of Economics and Administrative Sciences
and Faculty of Educational Sciences were included in the scope of research using random
sampling method. The data obtained via survey in the application was loaded in SPSS

Türkan ERDOĞAN
statistics software, and analyses were made with IBM Statistics SPSS 23 package software.
In the study, parametric statistical methods were used.
According to the findings of the research, female and male students’ attitudes
towards marriage and family life differ. Accordingly, male students have more
traditionalist attitudes compared to female students in terms of their attitudes towards
marriage and family life. This situation shows that female students experience a change in
terms of social gender order and role distributions. Accordingly, variables such as family
environment where students are grown, their family structures, number of siblings,
mother’s profession and educational background and father’s profession, place where
students live for longest period and place of birth are effective in determining differences
in question. The most important result of this research is that no differences were not
found in attitudes towards marriage and family life from the point of grade level and field
of study. Educational experiences and university environment attitudes were not effective
in differentiating students’ attitudes. In contrast, variables related to family have nature
of being the main source of differentiation. In conclusion, family environment and
summation-experiences related to family have a strong effect on young adults rather than
education-university environment.
Keywords: Family, marriage, youth, university, attitudes

Giriş
Evrensel bir kurum olarak niteleyeceğimiz aile, toplumsal yeniden
üretimin gerçekleştirildiği temel alandır. Toplum kendini ailede var kılar. Birçok
işlevinin yanı sıra ailenin biyolojik işlevi, toplum için aynı zamanda bir varlık
sebebidir. Toplumlar ailenin biyolojik işlevi sayesinde varlıklarını sürdürür.
Aile, bu bakımdan toplumun öncülüdür. Aile ve aile içi ilişkiler yapısal bir
düzenliliğe sahip olmasaydı bir etkileşim ağı olarak niteleyebileceğimiz
toplumun kendisi de belli bir düzenlilik içerisinde işleyişini sürdüremezdi
diyebiliriz. Toplum, kendisini biyolojik olarak yeniden üretmek için çocuk
yapma işlevini aileye vermektedir. Genellikle toplumda yeni kuşağın eski
kuşağın yerini alması, aile çerçevesinde gerçekleşmektedir.358 Bu açıdan
bakıldığında aile yapısı bir bakıma toplumsal yapının da en temel birimi olma
niteliğindedir. Toplumsal yapıya örüntü sürekliliğini kazandıran norm ve
değerler sisteminin temel taşıyıcısı yine aile kurumunun kendisidir. Diğer bir
deyişle maddi ve manevi unsurlarıyla kültürün somutluk kazandığı alan yine
aile kurumunda süregelen sosyal ilişkiler sisteminin mevcudiyetidir. Gökçe’nin
ifade ettiği gibi bir yaşam tarzı olan kültür ve ona ilişkin değerlerin ilk ve en
somut göründüğü alan kuşkusuz aile kurumudur. Ailenin oluşumu ve varlığını
358Önal

Sayın, Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1990, s. 151.
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sürdürmesi, diğer toplumsal etmenlerin yanında bu değerlerin de ortak bir
ürünüdür.359
Türkiye’de sosyo-kültürel değişme sürecinden etkilenen temel
kurumların başında aile gelmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren
modernleşme, sanayileşme ve kentleşme süreçlerine dayalı olarak yaşanılan
değişmeler, ailenin hem yapısal hem de işlevsel açıdan bir değişiklik yaşamasına
yol açmıştır. Bu değişmeleri en somut biçimde mikro ilişkiler alanında; aile
bireylerinin özellikle yaşam tarzı tercihlerinde, dünya görüşlerinde, değer
anlayışlarında, meslek ve evlilik tercihlerinde gözlemlemek mümkün
olabilmektedir. Yapılan birçok araştırma aile ve evlilik konusundaki tutumlarda
cinsiyet, yaş, eğitim vs. değişkenlerine bağlı farklılaşmaların varlığına dikkat
çekmektedir.360 Şüphesiz toplumsal cinsiyet rollerinin bu farklılaşmaya etkisi
kaçınılmazdır.
Evlilik ailenin kuruluşunda ilk aşamayı oluşturmaktadır ve bu özelliğiyle
evrensel bir alt kurum niteliğini taşımaktadır. Özellikle sanayileşme olgusu
evliliğin yapısını değiştirmiş olup bu değişim değişen toplumda yaşamı
sürdürmek ve uyum sağlamak açısından evliliğin yapısının anlaşılmasının ve iyi
bir şekilde değerlendirilesinin önemini artırmaktadır.361 Ailenin oluşumu
amacıyla gerçekleşen evliliğin kurulması, devam ettirilmesi ve gereğinde
sonlandırılması, toplumsal değerler ve normlara göre düzenlenmektedir. Bu
nedenle evlilik ile ilgili çalışmalar gelecek nesillerin ve sağlıklı toplumun
temelini oluşturur.362 Çağdaş Türk toplumlarında evlilik ilişkilerinin değişmesi,
yabancılarla yapılan evlilikler ve sonuçları, kitle iletişim araçları, ailedeki
ekonomik sorunlar, kadının ekonomik özgürlüğünün artması ve onun ailedeki
Birsen Gökçe, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, Ankara
2004, s. 187.
360 Konu ile ilgili yapılan araştırma örnekleri için bkz. Duygu Alptekin, “Çelişik Duygularda
Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet Algısına Dair Bir
Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:32, 2014, s. 203-211; A. Esra
İşmen Gazioğlu, “Genç Yetişkinlerin Evlilik ve Aile Hayatına İlişkin Görüşlerinin
Değerlendirilmesi, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:23, 2006, s. 107123; Gökçe Sancak Aydın-Ayhan Demir, “Lisansüstü Öğrencilerinin Eş Seçimini Etkileyen ve
Sınırlandıran Görüş ve İnançları”, Ege Eğitim Dergisi, (18), 2, 2017, s.627-652; Olcay İmamoğlu,
“Değişen Dünyada Değişen Aile İçi Roller”, Kadın Araştırmaları Dergisi, 1, s.58-68; Özgün BenerGülay Günay, “Gençlerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları”, Karabük Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cil:2, Sayı:1, 2012, s. 1-27; Gül Pınar, “Üniversite Son Sınıf
Öğrencilerinin Evliliğe Bakış Açısı”, Aile ve Toplum, Yıl:10, Cilt:4, Sayı:14, 2008, s. 49-60.
361 Hatice Yalçın, “Evlilik Uyumu İle Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki”, Eğitim ve
Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3, (1), 2014, s.251.
362 Hatice Yalçın-Emine Arslan Kılıçoğlu, Ayber Acar, “Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet
Rollerine İlişkin Tutumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, (52), 2017, s. 858.
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rolünün değişmesi gibi faktörler aile ve evlilik kurumuna yönelik tutumlarda
önemli değişikliklere yol açmıştır.363 Bu husus aynı zamanda evlilik ve aile ile
ilgili değer yargılarının da değiştiğini bize göstermektedir. Her ne kadar çağın
değişen koşulları ve ihtiyaçlar değer yargılarının değişmesine yol açsa da Türk
toplumu hem çağdaş hem de geleneksel özelliklerini özünde taşıyan ailesini
temelde korumaya devam etmektedir. Dayanışma, yardımlaşma, evliliğin en
temel meşruluk sistemi olarak çalışması ve kadının annelik rolünün önemi bu
özellikler arasında sayılabilir.364
Sanayileşme ve kentleşme süreci ailenin hem yapısal hem de işlevsel bir
değişim yaşamasına yol açmıştır. Batılı sosyologların bir bölümü aile yapısını
etkileyen bu değişimlerin nedenini başta teknoloji olmak üzere maddi etkenlere
bağlarken, diğer bir bölümü ise başta değerler olmak üzere tinsel etkenlere
bağlamaktadır.365 Günümüz koşullarına bakıldığında son yıllarda dünya
genelinde aile kurumunda evlenme yaşının yükselmesi, evlilik oranlarının
azalması, boşanma oranlarının artması, doğum oranının azalması gibi yaşanan
değişimlerin yanı sıra geleneksel aile yapısının terk edilmeye başlanması ve
kadının ev dışında da daha çok zaman geçirmesi ile ekonomik bağımsızlığını
kazanması gibi olgular geleneksel aile kavramı ile yakalamak giderek
zorlaşmıştır.366
Tuik verilerine göre son üç yılda Türkiye’de evlenme sayısında bir düşüş
gözlenmektedir. 2015 yılında evlenme sayısı 602.982; 2016 yılında 594.493;
2017 yılında ise 569.459’tür.367 Buna karşılık özellikle son iki yılda boşanma
sayılarında artış yaşandığı görülmektedir. 2015 yılında boşanma sayısı 131.830
iken 2016 yılında bir düşüş kaydedilmiş ve 126.164 boşanma gerçekleşmiştir.
2017 yılında ise boşanma sayısında yeniden bir artışın kaydedildiği ve
136.808’e ulaşıldığı görülmektedir.368 Özetle evlenme sayısı azalırken boşanma

Abulfez Süleymanov, “Çağdaş Türk Toplumlarında Aile ve Evlilik İlişkileri”, Aile ve Toplum, 5,
(17), 2009, s. 8.
364 Fatma Yaşar Ekici, “Türk Aile Yapısının Değişim ve Dönüşümü ve Bu Değişim ve Dönüşüme
Etki Eden Unsurların Değerlendirilmesi”, International Journal Of Social Science, 30, 2014, s. 221.
365 Sayın, a.g.e. s. 150.
366 Bener-Günay, a.g.m. s. 3.
367 2017 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593/Erişim
Tarihi:25.06.2018;
2016 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24642/Erişim
Tarihi:25.06.2018;
2015 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21515/Erişim
Tarihi:25.06.2018.
368 2017 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593/Erişim
Tarihi:25.06.2018;
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sayısı artış kaydetmiştir. Yine Tuik verilerine baktığımızda hem kadın hem de
erkek cinsiyeti için ilk evlilik yaşının yükseldiğini görmekteyiz. Kadın cinsiyeti
için ilk evlilik yaşı 2015 yılında 23,9; 2016 yılında 24; 2017 yılında ise 24.6 yaş
olmuştur. Erkek cinsiyeti için ilk evlilik yaşı ise 2015 yılında 27; 2016 yılında
27.1 iken 2017 yılında artış kaydederek 27,7’e ulaşmıştır.369 Türkiye’de 2017
yılına göre 15-24 yaş aralığında genç sayısı 12.983.097’dir. Türkiye’de son 3
yılda çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranında düşüş yaşandığını
söyleyebiliriz. 2015 yılı için bu oran %29 iken 2016 yılı için %28.7, 2017 yılı için
ise %28.3’tür.370 Konumuz açısından Tuik verilerine yine baktığımızda 2017 yılı
itibariyle üniversite lisans düzeyinde okuyan genç nüfus sayısının ise 4.071.579
olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.371 Ayrıntı bir şekilde aktardığımız söz konusu
istatistikler, ülkemizde aile yapısının ve aile içi ilişkilerinin dinamik bir
karaktere sahip olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de sosyo-kültürel gelişme süreciyle birlikte aile içi ilişkilerin
değişikliği uğraması, bireylerin; özellikle kadınların ve genç yetişkinlerin aile
yaşamı ve evliliğe bakış açılarını da farklı kılmaktadır. Denizli’de yaptığımız alan
çalışmaları göstermektedir ki kente göç ile birlikte ailede değişimi en yoğun
yaşayan kişi kadındır.372 Kadının dâhil olduğu farklı sosyal grup ve ağ ilişkileri
2016 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24642/Erişim
Tarihi:25.06.2018
2015 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21515/Erişim
Tarihi:25.06.2018
369 2017 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27593/Erişim
Tarihi:25.06.2018
2016 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24642/Erişim
Tarihi:25.06.2018
2015 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21515/Erişim
Tarihi:25.06.2018
370 2017 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27596/Erişim
Tarihi:25.06.2018
2016 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24645/Erişim
Tarihi:25.06.2018
2015 yılı için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21521/Erişim
Tarihi:25.06.2018
371 2017 yılı için bkz. https://istatistik.yok.gov.tr/Erişim Tarihi:25.06.2018
372 Türkan Erdoğan, “Kente Göç Sonrası Süreçte Cinsiyet Sosyalizasyonunda Farklılaşmalar:
Ebeveynlerin Etkisi”, Türk Kültürü Araştırmaları M. Cihat ÖZÖNDER Armağanı, Ed. Doç. Dr. Hayati
Beşirli, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2012, s. 83-102; Türkan Erdoğan,
“Göç ve Toplumsal Cinsiyetin İnşasına Yansıma Biçimleri: Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği“,
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uluslararası Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi, (2-3 Ocak
2013-Ankara), Yay. Haz. İrfan Çayboylu, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını, Ankara
2013, s.177-183; Türkan Erdoğan, “Kentlileşme Süreci ve Ailede Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle
Kalıpyargıların Dönüşümü: Denizli-Sevindik Mahallesi Örneği”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 24, Mayıs 2016, s. 143-166.
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onun hayata, evliğine ve geleceğine bakışını yönlendirmede etkilidir. Gerekçesi
ne olursa olsun özellikle çalışma hayatına dâhil olması ya da bir şekilde eğitim
olanaklarından yararlanması bu değişiklikleri daha derin boyutlara
taşımaktadır. Bu ise ailedeki çocukların bakımı ve yetiştirilmesi işlevinden
bizzat sorumlu tutulan kadının annelik rolünün ifasını da sonuçta
etkileyebilmektedir. Anne figürü sözünü ettiğimiz bağlamda çocuğun aile
yaşamı ve evlilik ile ilgili tutum ve yargılarını belirlemede etkilidir. Kısaca
sırasıyla aile ve eğitim kurumlarından edinilen bilgi, deneyim ve tecrübeler genç
yetişkinlerin evlenme isteği, eş seçimi, çocuk yapma arzusu, evlilik ve aileyi
anlamlandırma sürecini etkileyen evlilik ve aile yaşamı ile ilgili tutum ve
inançlarını belirlemede etkili olabilmektedir. Sosyolojik açıdan bakıldığında
kırdan kente göç, kadın emeğinin işgücüne katılımı, geleneksel cinsiyet
rollerinde kırılmalar, otorite örüntülerinin esnekleşmesi, ailede eğitim
düzeyinin yükselmesi gibi etmenlerin yanı sıra günümüz bilişim çağında
teknoloji ve sosyal medya kullanımının gündelik hayatın her alanına egemen
olması durumu sözünü ettiğimiz alışkanlık, tutum ve değer yargılarının da
farklılaşması noktasında katkı sağlayıcı potansiyeldedir. Ailenin yanı sıra
günümüz koşullarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin inşasına katkı sağlayan
görsel ve yazılı medya, siyaset, eğitim kurumları, barınma yurtları gibi gençlerin
gündelik yaşamda dolaylı ya da doğrudan dâhil oldukları farklı bilgi ve
deneyimler, onların hem benlik ve kişiliklerini hem de olaylar ve durumlar
karşısında takındıkları tutum, inanç ve değer yargılarını belirleyebilmektedir.
Aile yapısının ve işlevlerinin yaşadığı değişiklikler aile bireylerinin
özellikle genç bireylerin aile yaşamı ve evlilik konusunda farklı tutum ve
değerleri benimsemelerine yol açabilmektedir. Gencin kişiliğinin oluşmasında
belki en önemli etkiye sahip olan ‘ara değişkenler’ denebilecek aile ve arkadaşlık
ilişkileri, çalışma ve öğrenim çevresi, boş zamanları değerlendirme ve gencin
kültürel çabalarıdır.373 Kişiliğin şekillendiği gençlik döneminde fiziksel ve
duygusal olgunluğa erişmeleri, aynı zamanda eş ve iş seçimi gibi önemli
kararları ve sorumlulukları almaları beklenmektedir. Ancak bu dönemde yoğun
ve karmaşık olan duygular, kuşkular, geleceğe ilişkin hayaller ve olgunluğa
erişme düzeyi her gençte farklı olabilmektedir. Bu açıdan gençler arasında
duygusallığın tesiri altında kalınarak verilen evlilik kararlarının çok sağlıklı
olmadığı görülmektedir.374 Bu husus, genç yetişkin nüfusun aile yaşamı, evlilik,
Zeynep Çopur-Şükran Şafak, “Gençliğin Evliliğe İlişkin Rol Beklentilerinin Oluşması”, Eğitim ve
Bilim, 23, (113), 1999, s. 54-59.
374 Pınar, a.g.m. s. 50.
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cinsellik, rol örgütlenmesi, eşitlikçi politikalar ve toplumsal cinsiyet kimliği gibi
birçok konuyu içeren toplumsal cinsiyet eşitliğini hedef alan seminer, ders, kurs
gibi eğitim programlarını deneyimlemesi gereğini açıkça ortaya koymaktadır.
Yukarıda ana hatlarıyla belirttiğimiz hususlar çerçevesinde bu çalışmanın
amacı; cinsiyet, öğrenim alanı, öğrenim düzeyi/sınıf, doğum yeri ve aile ile ilgili
değişkenlere bağlı olarak üniversite öğrencilerinin aile yaşamı ve evlilik
konusundaki tutumlarında ne gibi farklılıkların olduğunu araştırmaktır.
Toplumun geleceğini temsil eden değer taşıyıcı aktörler konumundaki
üniversite öğrencilerinin aile yaşamı ve evlilik ile ilgili tutumlarına ilişkin
yapılacak çalışmalar, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve
kaynakları hakkında aydınlatıcı bilgiler sağlayabileceği gibi eşitlikçi sosyal
politikalarının içeriği ve yönü hakkında da şüphesiz katkı sağlayıcı nitelikte
olacaktır.
Araştırmanın Yöntemi
Örneklem
Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesinde okuyan öğrenciler
oluşturmaktadır. Nicel araştırma tekniği olarak anketin kullanıldığı araştırmada
Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde öğrenim gören
öğrenciler, tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak araştırma kapsamına dâhil
edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 640 öğrenciden oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Kadın ve erkek öğrenci sayısı eşit tutularak anket uygulamasına
gidilmiştir. Uygulamada anket tekniği yoluyla elde edilen veriler SPSS istatistik
programına yüklenmiştir. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin sosyodemografik (yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü bölüm ve sınıfı, aylık cep harçlık
miktarı, yaşadıkları mekân, medeni durum, doğum yeri, kardeş sayısı, kardeşin
cinsiyeti, aile tipi, annenin öğrenim durumu, annenin mesleği, babanın öğrenim
durumu, babanın mesleği, herhangi bir yerde gelir amaçlı çalışıp çalışmadığı, ait
olduğu sosyal tabaka) özelliklerini sorgulayan sorulara yer verilmiştir. İkinci
bölümünde ise aile ve evlilik tutumlarını belirlemeye yönelik 22 maddeden
oluşan bir ölçek uygulanmıştır. Hazırlanan bu 22 maddenin ilk 15’i aile
yaşamına ilişkin tutumları, son 7 maddesi ise evliliğe ilişkin tutumları
sorgulamaktadır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerden bu ifadeler 5
seçenekli Likert ölçek tipine göre derecelendirilmiş olup. “Kesinlikle
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katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle
katılmıyorum (1)” seçeneklerinden biri ile değerlendirmeleri istenmiştir.375
Ölçek maddeleri şu tutum ifadelerinden oluşmaktadır: “1. Yemek yapmak,
temizlik ve alışveriş yapmak gibi ev işleri, ağırlıklı olarak kadının görevi
olmalıdır; 2. Çocuk yetiştirmek kadının görevidir; 3. Erkek, eşine karşı şiddet
uygulayabilir; 4. Ailenin ihtiyaçlarını karşılamak, erkeğin görevidir; 5. Ailede
kararlar ortak alınmalıdır; 6. Erkek, evle ilgili sorumlulukları eşi ile
paylaşmalıdır; 7. Erkek, çocuk bakımı ve eğitimini eşi ile paylaşmalıdır; 8. Aile
reisi erkektir; 9. Bir kadının ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenmesi, çalışmasından
daha önemlidir; 10. Ailenin namusu ve görünüşü/imajı daima korunmalıdır; 11.
Önemli kararlardan önce mutlaka ailemin (aile üyelerinin) görüşlerini alırım;
12. Önemli kararları, mutlaka eşimle birlikte alırım/almak isterim; 13. Ailemin
iyi olması, kendi isteklerimden daha önemlidir; 14. Kadın, eşine karşı saygılı
olmak zorundadır; 15. Erkek, eşine karşı saygılı olmak zorundadır; 16. Kadının
bakire olması, evlilik için bir ön şarttır; 17. Kadın ve erkek, evlilik öncesi beraber
yaşamamalıdır; 18. Erkek, evlilik öncesi cinsel hayat yaşamamalıdır; 19. Kadın,
evlilik öncesi cinsel hayat yaşamamalıdır; 20. Evlilik ömür boyu sürmelidir; 21.
Eş seçiminde ailemin vereceği kararlar da benim için önemlidir; 22. Toplumun
devamlılığı için evlilik gereklidir.”
Verilerin Analizi
Analizler IBM SPSS Statistics 23 paket programı üzerinden yapılmıştır.
Çalışma verileri değerlendirilirken kategorik değişkenler (örneğin cinsiyet) için
sıklıklar (sayı, yüzde), sayısal değişkenler (örneğin ölçek puanları) için ise
tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum)
verilmiştir.
Çalışmada kullanılan Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar Ölçeği için
güvenirlik, Cronbach Alfa katsayısı ile incelenmiştir. Cronbach Alfa katsayılarına
göre 2 ölçeğinde güvenirliklerinin yüksek seviyede oldukları görülmüştür.
Sayısal değişkenlerin normallik varsayımları çarpıklık, basıklık katsayıları ile
incelenmiş ve bu katsayıların ±2 aralığında oldukları görülmüştür. Bu nedenle
çalışmada parametrik olan istatistiksel yöntemlerden yararlanılmıştır. İki
bağımsız grup (örneğin cinsiyet) arasındaki farklılıklar Bağımsız Örneklem T
Testi ile incelenmiştir. İkiden fazla bağımsız grup (örneğin yaş grupları)
Araştırma kapsamında kullandığımız evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutum ölçeği, daha önce
2011 yılında Prof. Dr. Özgün Bener ve Prof. Dr. Gülay Günay tarafından kullanılmış ve yayın
hayatına kazandırılmıştır. Ölçeğin tarafımızdan uygulanması için ilgili olarak öğretim üyelerinden
gerekli izinler e-posta yoluyla alınmıştır. Bkz. Bener-Günay, a.g.m. s. 1-27.
375
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arasındaki farklılıklara ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile bakılmıştır.
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda farklılık çıkması durumunda ise
farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Tukey çoklu
karşılaştırma testinden yararlanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Tablo 1’de görüldüğü üzere örneklemi oluşturan toplam 640 öğrencinin
%50’sini (n=320) kız, %50’sini (n=320) erkek öğrenciler oluşturmaktadır.
Halen öğrenimleri devam etmekte olan öğrencilerin %26’7’si 1., %29,1’i 2.,
%25,6’sı 3., %18,6’sı 4. Sınıftadır. Öğrencilerin yaşları 17 ile 29 arasında
değişmekte olup yaş ortalaması (yaklaşık) 21’dir. Öğrencilerin %98,1’si bekâr,
%1,9’u ise evlidir. Öğrencilerin %35,5’i ilçe, %5,6’sı köy, %58,9’u ise kent
doğumludur. En uzun yaşanılan yer açısından bakıldığında örneklemin %60,5’i
kent, %29,8’i ilçe, %9,7’si ise köyde yaşamıştır. Örneklemin %9.8’i ailede tek
çocuktur. %46,1’in 1 kardeşi, %29,1’in 2 kardeşi, %8,0’in 3 kardeşi, %7,0’i ise 4
ve daha fazla kardeş sayısına sahiptir. Örneklemin %83,4’ü çekirdek aile tipine,
%10,6’sı geniş aile tipine, %5,9’u ise parçalanmış aile tipine sahip olduğunu
belirtmiştir. Örneklemin %40,6’sı öğrenim gördüğü süre zarfında ailesinden
ayrı bir evde, %35,3’ü yurtta, %22,3’si ailesiyle, %1,7’si ise eşiyle yaşamaktadır.
Örneklemin %89’4’ü ailesini orta tabakaya dâhil ederken, %5,2’si üst
tabaka, %5,5’i ise alt tabakaya dâhil etmiştir. Örneklemin %88,1’i herhangi bir
gelir getirici işte çalışmadığını belirtirken %11,9’u ise çalıştığını belirtmiştir.
Tablo 1. Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Dağılımlar
(n=640)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18 Yaş
19 Yaş
20 Yaş
21 Yaş
22 Yaş
23 Yaş
24 Yaş
25 Yaş
26 Yaş

Sayı

Yüzde

320
320

50,0
50,0

27
86
137
120
115
69
43
17
8

4,2
13,4
21,4
18,8
18,0
10,8
6,7
2,7
1,3
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27 Yaş
28 Yaş
29 ve Üzeri Yaş
Bölüm
Fen Bilimleri
Sağlık ve Tıp Bilimleri
Sosyal ve İdari Bilimler
Teknik ve Mühendislik
Bilimleri
Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
Medeni Durum
Evli
Bekar
Doğum Yeri
İlçe
Köy
Şehir
En Uzun Yaşanılan Yer
İlçe
Köy
Şehir
Kardeş Sayısı
Yok
1 Kardeş
2 Kardeş
3 Kardeş
4 ve Daha Fazla Kardeş
Kardeş Cinsiyeti
Sadece Kız
Sadece Erkek
Hem Kız Hem Erkek
Aile Tipi
Çekirdek Aile
Geniş Aile
Parçalanmış Aile

5
3
10

0,8
0,5
1,6

110
200
160

17,2
31,3
25,0

170

26,6

171
186
164
119

26,7
29,1
25,6
18,6

12
628

1,9
98,1

227
36
377

35,5
5,6
58,9

191
62
387

29,8
9,7
60,5

63
295
186
51
45

9,8
46,1
29,1
8,0
7,0

205
202
170

35,5
35,0
29,5

534
68
38

83,4
10,6
5,9
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Şu Anda Yaşanılan Yer
Ailemle
Ayrı Evde
Eşimle
Yurtta
Anne Öğrenim
Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve Üzeri
Baba Öğrenim
Okuryazar Değil
Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite ve Üzeri
Anne Meslek
Bürokrat-Serbest Meslek
Esnaf-Zanaatkar-Tüccar
Ev Hanımı-Çalışmıyor
İşçi-Çiftçi
İşsiz
Memur-Emekli
Baba Meslek
Bürokrat-Serbest Meslek
Esnaf-Zanaatkar-Tüccar
İşçi-Çiftçi
İşsiz
Memur-Emekli
Çalışma Durumu
Evet
Hayır
Aylık Gelir
Alt Tabaka
Orta Tabaka
Üst Tabaka

143
260
11
226

22,3
40,6
1,7
35,3

18
20
260
106
160
76

2,8
3,1
40,6
16,6
25,0
11,9

3
9
175
114
190
149

0,5
1,4
27,3
17,8
29,7
23,3

27
23
330
75
93
92

4,2
3,6
51,6
11,7
14,5
14,4

37
118
197
8
280

5,8
18,4
30,8
1,3
43,8

76
564

11,9
88,1

35
572
33

5,5
89,4
5,2
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Tablo 2. Ölçekler İçin Tanımlayıcı Özellikler, Güvenirlikler, Normallikler
(n=640)

Ort.

Evlilik ve Aile Yaşamına
İlişkin Tutumlar

S.S.

76,47 13,40

Min.

Mak.

22,0

107,0

Madde Cronbach
Sayısı

Alfa

22

0,872

ÇarpıklıkBasıklık

0,410-0,029

Araştırmaya katılan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar
düzeyleri 76,47±13.40’tır. Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları en düşük
olan kişinin düzeyi 22 iken en yüksek olan kişinin 107’dir.
22 maddeden oluşan Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar Ölçeği Cronbach
Alfası 0,872 olarak hesaplanmıştır. Buna göre ölçüm araçlarının
güvenirliklerinin yüksek seviyede olduğu görülmektedir (Cronbach
Alfa>0,700). Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar Ölçeği puanlarının
normallikleri incelendiğinde çarpıklık ve basıklık katsayılarının -2 +2 aralığında
olduğu ve normal dağıldıkları görülmüştür.
Tablo 3. Cinsiyete Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik

ve

Aile

Yaşamına

İlişkin Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

Kadın

320

74,46

11,80

Erkek

320

78,48

14,57

Sapma

t

p

-3,836 0,000*

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda kadın ve erkekler
arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre erkeklerin Evlilik
ve Aile Yaşamına İlişkin Tutum puanları kadınlardan anlamlı derecede daha
fazladır.
Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik

ve

Aile

Yaşamına İlişkin
Tutumlar

Sayı

Ortalama

Standart Sapma

18-19 Yaş

113

78,88

12,51

20 Yaş

137

75,80

13,53

21 Yaş

120

77,53

12,95

22 Yaş

115

76,24

13,72

23 Yaş

69

76,55

11,07

24 Yaş ve Üzeri

86

73,13

15,63
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Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda yaş grupları
arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 5. Bölümlere Göre Farklılıkların İncelenmesi

ve Fen Bilimleri

Evlilik

Standart

Sayı

Ortalama

110

76,80

12,24

Aile

Sağlık ve Tıp Bilimleri

200

75,11

15,21

Yaşamına

Sosyal ve İdari Bilimler

160

78,57

13,64

İlişkin

Teknik

Tutumlar

Bilimleri

170

75,89

11,32

ve

Mühendislik

F

p

2,140

0,094

Sapma

Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda bölümler
arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 6. Sınıflara Göre Farklılıkların İncelenmesi
Standart

Sayı

Ortalama

1.Sınıf

171

77,30

12,95

Evlilik ve Aile Yaşamına 2.Sınıf

186

76,82

13,37

İlişkin Tutumlar

3.Sınıf

164

77,13

14,06

4.Sınıf

119

73,81

13,00

F

p

1,973

0,117

Sapma

Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda sınıflar
arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 7. Doğum Yerlerine Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik

ve

Yaşamına
Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

Aile İlçe

227

78,26

12,97

İlişkin Köy

36

76,61

18,75

377

75,38

12,97

Şehir

Sapma

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
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Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda doğum yerleri
arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre doğum yeri ilçe
olan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları doğum yeri şehir olan
kişilerden anlamlı derecede daha fazladır.
Tablo 8. En Uzun Süre Yaşanılan Yere Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik

ve

Yaşamına
Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

Aile İlçe

191

76,70

12,55

İlişkin Köy

62

83,35

16,26

387

75,26

13,00

Şehir

Fark

F

p

10,073

0,000*

Sapma

(Tukey)
Köy-İlçe
Köy-Şehir

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda en uzun süre
yaşanılan yerler arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre uzun
süre yaşadığı yer köy olan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları,
uzun süre şehir ve ilçede yaşamış olan kişilerden anlamlı derecede daha fazladır.
Tablo 9. Kardeş Sayılarına Göre Farklılıkların İncelenmesi
Sayı Ortalama

Standart
Sapma

Evlilik ve Yok
1 Kardeş
Aile

63

70,75

15,77

295

75,37

13,04

Yaşamına 2 Kardeş

186

78,01

12,07

İlişkin

3 Kardeş

51

81,16

14,40

Tutumlar

4 ve Daha Fazla Kardeş

45

80,02

13,08

F

p

Fark
(Tukey)
Yok-2

6,546 0,000*

Yok-3
Yok->4
1-3

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda kardeş sayısı
grupları arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre kardeşi olmayan
kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları 2, 3, 4 ve daha fazla kardeşi
olan kişilerden anlamlı derecede daha düşüktür. 1 kardeşi olan kişilerin Evlilik
ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları 3 kardeşi olan kişilerden anlamlı derecede
daha düşüktür.
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Tablo 10. Kardeş Cinsiyetlerine Göre Farklılıkların İncelenmesi
Standart

Sayı

Ortalama

Evlilik ve Aile Sadece Kız

205

76,96

12,96

Yaşamına
İlişkin

Sadece Erkek

202

75,49

13,15

Tutumlar

Erkek

170

79,17

12,59

Hem Kız Hem

F

Sapma

Fark

p

(Tukey)

3,773 0,024*

E-HEHK

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda kardeş
cinsiyetleri arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre
sadece erkek kardeşi olan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları
hem kız hem erkek kardeşi olan kişilerden anlamlı derecede daha fazladır.
Tablo 11. Aile Tiplerine Göre Farklılıkların İncelenmesi
Standart

Sayı

Ortalama

Evlilik ve Aile Çekirdek Aile

534

76,78

12,81

Yaşamına
İlişkin

Geniş Aile

68

76,24

16,87

Parçalanmış Aile

38

72,50

14,31

Tutumlar

Sapma

F

Fark

p

(Tukey)

1,828 0,162

-

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda aile tipleri
arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 12. Şu Anda Yaşanılan Yerlere Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik ve Aile Yaşamına
İlişkin Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

Ailemle

143

77,79

12,65

Ayrı Evde

260

74,87

13,10

Yurtta

226

77,32

14,24

Sapma

F

p

2,992

0,051

Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda şu anda
yaşanılan yerler arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
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Tablo 13. Anne Eğitim Durumlarına Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik ve Aile
Yaşamına
İlişkin
Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

İlkokul

260

79,08

13,45

Ortaokul

106

75,79

12,41

Lise

160

74,77

13,22

76

72,62

12,29

Üniversite
ve Üzeri

F

Sapma

p

6,654 0,000*

Fark
(Tukey)

İ-L
İ-Ü

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anne eğitim
durumları arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre anne
eğitim durumu ilkokul olan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları
anne eğitim durumu lise ve üniversite ve üzeri olan kişilerden anlamlı derecede
daha fazladır.
Tablo 14. Baba Eğitim Durumlarına Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik ve Aile
Yaşamına
İlişkin
Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

İlkokul

175

78,35

13,80

Ortaokul

114

76,87

14,17

Lise

190

75,99

13,06

149

75,11

11,91

Üniversite
ve Üzeri

Sapma

F

p

1,805

0,145

Fark
(Tukey)

-

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda baba eğitim
durumları arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.

316

Üniversite Gençlerinin Aile Yaşamı ve Evlilik Tutumlarına İlişkin Bir Değerlendirme…

Tablo 15. Anne Mesleklerine Göre Farklılıkların İncelenmesi

Hanımıve Ev
Çalışmıyor

Evlilik
Aile

Standart

Sayı

Ortalama

330

78,24

12,18

Sapma

Yaşamına

İşçi-Çiftçi

75

77,04

16,75

İlişkin

İşsiz

93

76,45

14,29

Tutumlar

Memur-Emekli

92

71,41

12,18

F

p

Fark
(Tukey)
M-Ev

6,456 0,000*

M-İşçi
M-İşsiz

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anne meslek
grupları arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre anne mesleği
memur-emekli olan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları anne
mesleği ev hanımı çalışmıyor-işçi çiftçi, işsiz olan kişilerden anlamlı derecede
daha düşüktür.
Tablo 16. Baba Mesleklerine Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik

ve

Aile
Yaşamına
İlişkin
Tutumlar

Standart

Sayı

Ortalama

37

72,43

11,62

118

76,37

14,12

İşçi-Çiftçi

197

78,84

14,92

Memur-Emekli

280

75,30

11,91

Bürokrat-Serbest
Meslek
Esnaf-ZanaatkarTüccar

Sapma

F

p

3,935

0,008

Fark
(Tukey)

B-İşçi
M-İşçi

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda baba meslek
grupları arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Buna göre baba mesleği İşçiÇiftçi olan kişilerin Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumları baba mesleği
Bürokrat-Serbest Meslek, Memur-Emekli olan kişilerden anlamlı derecede daha
fazladır.
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Tablo 17. Çalışma Durumlarına Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik

ve

Aile

Yaşamına Çalışan

İlişkin Tutumlar

Çalışmayan

Standart

Sayı

Ortalama

76

74,78

16,93

564

76,70

12,86

t

p

0,954

0,343

Sapma

Uygulanan bağımsız örneklem t testi sonucunda çalışan ve çalışmayan
kişiler arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları bakımından
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Tablo 18. Aylık Gelirlere Göre Farklılıkların İncelenmesi

Evlilik ve Aile Alt Tabaka
Yaşamına

Orta Tabaka

İlişkin Tutumlar Üst Tabaka

Standart

Sayı

Ortalama

35

76,97

19,50

572

76,58

13,02

33

74,12

12,33

Sapma

F

p

0,548

0,578

Fark
(Tukey)
-

*: p<0,05 (İstatistiksel Olarak Anlamlı)
Uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda aylık gelir
durumları arasında Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlar puanları
bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.
Yukarıda tablolar halinde sunduğumuz istatistiksel veriler ışığında
bulgularımıza dair şu değerlendirmeleri yapabiliriz: Araştırmamız, kız ve erkek
öğrencilerin evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılığın
olduğunu göstermektedir. Buna göre erkek öğrenciler, evlilik ve aile yaşamı
tutumları bakımından kız öğrencilere göre daha geleneksel bir bakış açısına
sahiplerdir. Aynı tutum ölçeğini kullanan Bener ve Günay’ın araştırmasında ise
kız öğrencilerin daha geleneksel bir bakış açısına sahip olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır.376 Üniversite öğrencilerinin eş tercihi ile ilgili Bacanlı’nın yaptığı
araştırmaya göre erkekler geleneksel kültürü daha çok benimser iken kadınlar
daha modern bir kültürü benimsemektedirler.377 Üniversite gençliğinin cinsiyet
algısına dair Alptekin tarafından gerçekleştirilen araştırmada bulgularımıza
benzer şekilde erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla daha katı tutumlara
376
377

Özgün Bener-Gülay Günay, a.g.m., s. 12.
Hasan Bacanlı, “Eş Tercihleri”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, II (15), 2001, s.7-
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sahip oldukları ve karşı cinsi ötekileştirici ifadelere daha yüksek düzeyde
katıldıkları görülmüştür.378 Gazioğlu’nun yaptığı araştırmada aynı şekilde
erkeklerin evliliğe yönelik görüşlerinin daha geleneksel/tutucu olduğu sonucu
ortaya çıkmıştır.379 Aydın ve Demir tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya
göre ise lisansüstü öğrencilerinin eş seçimini etkileyen özellikler arasında inanç
ve değerler de yer almaktadır. Bir diğer husus es seçiminde ailenin onayının da
halen dikkate alındığı hususudur.380
Araştırmamıza göre kız öğrencilerin daha esnek bir tutuma sahip
olmaları, toplumsal cinsiyet düzeni ve rol dağılımları bakımından bu cinsiyet
grubunun bir değişim yaşamakta olduğunu -ya da bir değişim arzusu içerisindeolduğunu bize göstermektedir. Bu araştırmanın en önemli sonucu sınıf ve
öğrenim görülen alan açısından evlilik ve aile yaşamına ilişkin tutumlarda
anlamlı bir farklılığın görülmediğidir. Karabük Üniversitesinde okuyan
öğrencilere uyguladıkları aynı tutum ölçeğinin sonuçlarına göre üst sınıflarda
okuyan öğrenciler hazırlık ve birinci sınıf okuyan öğrencilere göre daha esnek
bir bakış açısına sahiplerdir.381 Araştırmamıza göre eğitim yaşantısı ve
üniversite ortamı tutumları farklılaştırmada etkili değildir. Buna karşılık aile
ilgili değişkenler, farklılaşmanın ana kaynağı olma niteliğine sahiptir. Özetle
eğitim-üniversite ortamı değil, aile ortamı ve aileye ilişkin birikimlerdeneyimler geç yetişkin üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.
Günümüz toplumlarında kişileri topluma hazırlama görevi ile yükümlü
olan eğitim dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır.382 Bu
yönüyle bakıldığında aile kurumunun, geniş anlamda eğitimin -eş deyişle
sosyalleşmenin- temel aktörü olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Aile, bireye
maddi ve manevi şahsiyetin kazandırıldığı, toplumun kültürel değerlerinin
aktarıldığı, psiko-sosyal doyumu sağlayarak toplumla bütünleşmenin farklı
yollarını temin eden temel kurum olma özelliğini sürdürmektedir. Dar anlamda
eğitim denildiğinde ise akla ilk gelen öğretim başka bir deyişle örgün
eğitimdir.383 Örgün eğitimde her ne kadar temel amaç belli bir müfredat
izleğinde bireye belirli bir meslek ya da bilim alanında onunla ilgili temel bilgi,
beceri, donanım ve davranışların kazandırılmasıdır. Her ne kadar meslek-bilgi
edindirme süreci gibi gözükse de aslında örgün eğitim, belli bir sosyal ve
Duygu Alptekin, a.g.m., s. 203-211.
Esra İşmen Gazioğlu, a.g.m., s. 107-123.
380 Gökçe Sancak Aydın-Ayhan Demir, a.g.m., s.627-652.
381 Bener-Günay, a.g.m., s. 15.
382 Birsen Gökçe, a.g.e., s. 141.
383 Birsen Gökçe, a.g.e., s. 141.
378
379
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kültürel ortamda insan ilişkilerini içermesi sebebiyle aynı zamanda
sosyalleşmeye de katkı sağlayan gizil bir işleve sahiptir. Ve her iki eğitim alanı,
farklı dinamiklere bağlı olarak toplumun inanç ve değerler sisteminin
değişmesinde rol oynayabildiği gibi sanayileşme, kentleşme, bilgi
teknolojilerinin gündelik yaşamın doğasındaki dönüştürücü gücü karşısında
bazı değişiklikleri de yaşayabilmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçevesinde araştırmamızın diğer
bulguları, aile yaşantısı ve ebeveynlerin sosyo-demografik değişkenlerinin, genç
yetişkinlerin aile yaşamı ve evliliğe ilişkin tutumlarını etkilemekte olduğunu
bize göstermektedir. Buna göre öğrencilerin yetiştiği aile ortamı, aile yapıları,
kardeş sayısı, kardeşin cinsiyeti, annenin mesleği ve eğitim durumu ile babanın
mesleği, yaşanılan en uzun yer, doğum yeri gibi değişkenler söz konusu
farklılıkları belirlemede etkili olmaktadır. Bu ise sosyal öğrenme kuramı ve
işlevselci kuramın aile-evlilik ilişkileri ve rol edinimleri konusundaki
görüşlerini destekleyici bir duruma işaret etmektedir. Eşitlikçi aile yapısına
sahip genç bireylerin toplumsal cinsiyet anlayışları da eşitlikçi bir içeriğe sahip
olmaktadır. Okul/üniversite ve aile ortamının çalışmamız açısından en önemli
yönü; deneyim ve gözlemlerin en az bilgi edinme ya da bilgiyi kullanma
becerisine sahip olmak kadar önemli olduğudur. Türkiye’de konu ile ilgili
yapılan birçok araştırmada yaş, kentte yaşama durumu, karşı cinsten kardeşi
olma değişkenleri açısından farklı sonuçların ele edildiği görülmektedir.384
Genel anlamıyla bireyin topluma hazırlanma süreci olan sosyalleşme ilk
olarak ailede başlamaktadır. Sosyalleşme ile kişinin içgüdüleri toplumdaki
hâkim değer yargıları ve davranış kalıpları içine yerleştirilir. Çocuğun
yeteneklerinin geliştirilmesi, alışkanlıklar edinmesi, tutum ve tepkiler
geliştirmesi aile içinde gerçekleşir. Böylece çocuk toplum içinde yetişkinlikte
oynayacağı rollere hazırlanır.385 Sanayileşme, modernleşme ve kentleşme gibi
sosyal süreçlere tanıklık eden aile kurumunun bazı işlevlerinin niteliksel
değişimleri yaşamasına rağmen sürdüğü temel işlevlerinden birisi, çocuğun
sosyalleştirmesi ve geleceğin birer yetişkin bireyi olma yönünde
yetiştirilmesidir. Başka bir deyişle aile geniş anlamda eğitim alanının başlıca
aktörü ya da katkı sağlayıcı olma görevini sürdürmektedir. Aile kurumu, çağın
tüm değişmeleri karşısında halen çocuğa maddi ve manevi şahsiyetini
kazandıran temel kurum olma özelliğine sahiptir. Sözünü ettiğimiz geniş
Hatice Yalçın-Emine Arslan Kılıçoğlu, Ayber Acar, “Gençlerin Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet
Rollerine İlişkin Tutumları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10, (52), 2017, s. 858-865.
385 Birsen Gökçe, a.g.e., s. 187.
384
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anlamda eğitim ya da sosyalleşme sürecinde ebeveynler, çocuklarını eğitirken
toplumun belirlediği değerler ve normların rehberliğinden yararlanırlar. Bu
sürece hem pasif hem de aktif bir özne olarak tanıklık eden çocuk ya da genç
birey, aile yaşamı ve evlilik ile ilgili tutum ve tavırlarını geliştirmede sırasıyla
ebeveynler, kardeşler, akrabalar, okul-arkadaş ortamında şekillenen sosyal
ilişki biçimlerinden doğan rol modelleri ve deneyimleri referans alır ve
tepkilerini buna göre belirler. Bu açıdan bakıldığında aile toplumsal cinsiyet
eşitliğinin/eşitsizliğinin de öğrenildiği temel referans alanıdır. Türk kültüründe
aile ve çocuk başlı başına birer “kutsal değer” olarak kabul edilir. Tarihsel sürece
bakıldığında Türk toplumlarında aile hem devletin hem de toplumun temsil
edildiği yegâne kurumdur ve soyun/boyun devamlılığı için geleceğin
güvencesidir. Yetişkin rollerinin kazandırılması sürecinde genç yetişkinler,
evliliğe ve aile kurmaya teşvik edilirler. Bilindiği üzere sözlü kültürümüz bu
hususlarda zengin bir mirasa sahiptir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırmamızın sonucu üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği
dersinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bir
diğer husus ise aile odaklı toplumsal cinsiyet eğitimi ve farkındalık
çalışmalarının yaygınlaştırılması gereğine ilişkindir. Belirteceğimiz son husus
ise eşitlikçi tutumların ortaya çıkışında annenin eğitim durumu ve mesleğinin
ne kadar önemli olduğudur. Buna göre ailede tutumların değişimini yaratan
temel aktör annedir. Anne, gençlerin-çocukların aile yaşamı ve evlilik tutumları
üzerinde farklılaştırıcı bir etki potansiyeline sahiptir. Ailede değişimin öznesi
annedir.
Üniversiteli gençlerin aile yaşamı ve evlilik ile ilgili bakış açıları, bize
hangi yaşta olursa olsun bireyin ailesine bağlılığını ve ailenin kültürümüzde
başlı başına bir değer olarak görülmeye devam ettiğini göstermektedir. Türk
ailesi, üyelerinin sayısı ve tipolojisi bakımından çekirdek aile tipinde
gözükmesine rağmen duygusal, ekonomik gibi etmenler bakımından kendi
sosyal çevresine daha geniş bir sosyal ilişki ağı ile bağlıdır. Aileyi kuran ve temsil
eden ebeveynlerin aileleri ve akrabalık ilişkileri aileyi sarmalayan daha geniş
ilişki ağının temel aktörleri konumunda olup aile yaşantısını belirleyebilecek
boyutta bir etki derecesine sahiptir.
Aile ve evlilik tutumlarının eşitlikçi olmayan doğasının çözümlenmesinde
sosyal bilimlerin birçok çalışma ya da proje kapsamında işbirliğine gitmesi
büyük önem arz etmektedir. Buradan çıkacak bilimsel bulgular ve öneriler seti
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kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik sosyal politikalar için de yol gösterici
olacaktır. Metodolojik sınırlılıkları itibariyle çalışmamız bu amaç için bir adım
niteliğini taşımaktadır. Her bilimsel araştırmanın konusu ve kapsamı itibariyle
sınırlılıkları vardır. Araştırma sadece Pamukkale Üniversitesinde öğrenim
gören öğrencileri kapsamaktadır. Bu nedenle araştırmadan çıkan sonuçları
topluma genelleyemeyiz. Araştırmanın maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı
belirli bir örneklem sınırı vardır. Şüphesiz Türkiye’de bu alanda yapılacak
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ayrıca belirtmeliyiz. Üniversite öğrencilerinin
aile yaşamı ve evlilik ile ilgili tutumlarının belirlenmesi gelecekte nasıl bir evlilik
ve aile yaşantısına sahip olacakları yönünde aydınlatıcı bilgiler verecektir. Öte
yandan bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların bulguları, Türkiye’de kadınerkek eşitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi
noktasında da yol gösterici olacaktır.
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2017 Türk Kurultayı Sonuç Bildirgesine
Dair Tarihi Değerlendirme
Arife Cibil YILDIRIM
Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET: Türklerin bulunduğu her yer anlamında kullanılan "Türk Dünyası" geniş bir
coğrafya yanında, bu alanda 300 000 000 milyonluk bir kitleyi ifade etmektedir. Binlerce
yıllık bir tarihe, kültüre ve medeniyete uzanmaktadır.
Yedi bağımsız devleti, on üç Özerk Cumhuriyeti ve elli civarında topluluğu
kapsayan Türk Dünyası henüz ortak hareket etme yeteneği gösterememektedir. Bu durum
iletişim bağı noksanlığından kaynaklanmaktadır.
Bir iletişim bağı oluşturabilmek için ortak bir alfabeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkçe konuşan halkların ortak bir alfabe kullanması siyasi, kültürel, edebi ve ticari alanda
etkileşimlerinin artacağını göstermektedir.
Toplumun manevi ve milli değerlerinin ileriye taşınmasında dil bir köprü görevi
üstlenir. Bunun ne derecede önemli olduğunu geçen yüzyılda Azerbaycan, Kazakistan,
Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Doğu Türkistan'da yaşananlar ortaya koymuştur. XX.
Yüzyılda Türk dünyasının tek bağımsız devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk,
mensubu bulunan Türk Dünyası ile ilişkilerin korunmasının önemini vurgulamıştır.
Türk Dünyasının tarihi, dili, kültürü, meseleleri üzerine yüzyılı aşan bir zamandan
beri birçok akademik ve fikri toplantılar düzenlenmiştir. Dilimiz kimliğimizdir sloganıyla
sahiplenilen bu konuda, son olarak 13 - 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı” tarafından hazırlanan sonuç bildirgesinin tarihçilik
açısından ele alınması bu tebliğin amacıdır. Araştırmamızda hatıralar, süreli yayınlar,
devletlerarası ilişkiler, fikri ve bilimsel çalışmalar esas alınarak, Türk Dünyasının yakın
geçmişindeki olaylar açıklanarak kısa vadeli önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Türkçe, bağımsızlık, Kurultay, Tarih

Historical Evaluation of Final Declaration
of Turkish Congress in 2017
ABSTRACT: The "Turkish World", which is known as the place where the Turks
are located, represents a mass including 300 million in addition to a wide geography.
Moreover, the meaning of the Turkish World extends to a history, a tradition and a culture
of thousands of years.
The Turkish World including seven independent states, thirteen autonomous
republics and approximately fifty communities have not had the ability to take joint action
yet due to lack of communication network.
A common alphabet is needed to create a communication network between the
Turkish World, since the use of a common alphabet by the Turkish-speaking people means
that interactions between them in political, cultural, literary and commercial areas will
increase.

Arife Cibil YILDIRIM
The language serves as a bridge to move the spiritual and national values of society
forward. Events in Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and East
Turkestan in the last century have demonstrated that how important the use of a common
language is. Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, which is the only independent
state of the Turkish world in the 20th century, emphasized the importance of protecting
relations with the Turkish World of which Turkey is one of members.
A large number of academic and intellectual meetings have been held on the
history, language, culture and issues of the Turkish World since centuries. The aim of this
paper is to evaluate the final declaration prepared by the latest "Turkish Speaking
Countries Congress" at Ankara on November 13-16, 2017, which is arranged with the
slogan “our language is our identity”, from the perspective of historical science. In this
paper based on memories, periodicals, intergovernmental relations, scientific and
intellectual research, short-term proposals will be presented by explaining the recent
events observed in the Turkish World.
Key Words: The Turkish World, Turkish, Independence, Congress, History

GİRİŞ
Tarih muasır hayatı geçmişin tekamülü olarak yakından anlatır, hatta
İstikbal hakkında düşünmeleri de mümkün kılar.386 Dünyanın en eski
dillerinden biri Türkçedir. En eski Türkçe kelime 3035 yaşındaki “kıngırak”
kelimesidir. Hun Türkçesi’nden günümüze kadar gelen bu kelime, Türkçe’nin
yaşını 30 yüzyıl geriye götürmektedir.387 Tarihin kaydını sağlayan yazının
bulunmasından sonra yazılı kaynaklarda binlerce yıldır varlığı bilinen Türklerin
son birkaç yüz yılı çeşitli ıstıraplar ile geçmiştir. Birikime dayalı Türk kültürü ve
Türk dünyası şartlar ne kadar zor olursa olsun siyasi, askeri, fikri, ekonomik
çıkış yolları aramış ve bulmuştur. Bunlardan ilki 1905 yılında Nijni Novgorad’da
yapılan I. Rusya Müslümanları ittifakı388 Kongresinin ikincisi 13-23 Ocak
1906’da yapılmış bu kongre ile Rusya Müslümanlarının bir “birlik” kurmaları
gerçekleştirilmiş ve ilerisi için bazı planlar hazırlanmıştır. III. Kongre 16-21
Ağustos’ta gerçekleştirilmiş eğitim komisyonu teşkil edilmiştir. Rusya
Müslümanlarının IV. Kongresi Haziran 1914’te toplanmış Türk edebi dili
konusunda fikir birliğine varılmıştır.389 Ardından kapsamı genişleyip daralarak
pek çok kongre, seminer, zirve ve etkinlik gerçekleştirilmiş olup genel olarak
kurultay ifadesiyle anılmaktadır. Bunlardan en yenisi 13-16 Kasım 2017 de
Z .V.Togan, Tarihte Usul, Enderun Yayınları, 4.b, İstanbul 1985, s.18
Celal
Güzel,
“En
Eski,
En
Zengin
ve
Ahenkli
Dil:
Türkçe”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp, s.1
388 "Tarih Boyunca Türkçülük: Rusya'da Türk Milliyetçiliği", Orkun, nr. 45, Kasım 2001, s. 31.
(tamamı s. 31-32)
389 İsmail Aka, Türk Dünyası Tarihi, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2009, s.56-60
386

387Hasan
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Ankara’da Yeni Türkiye390 Stratejik Araştırma Merkezi’nin Türk Dil Kurumu ile
ortak olarak yaptığı, dört kıtaya ait 40 farklı ülkeden 320 konuşmacının katıldığı
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı'dır. Kurultayın amacı; Türkçe’nin yaşı, ortak
iletişim dili, alfabe meselesi, farklı ülkelerde Türkçe öğretimi, Türkçe’nin diğer
dillerle ilişkileri, tarihi ve çağdaş yazı dillerine dair konular başta olmak üzere
çeşitli alt alanlarda bildiriler sunulmuştur.
“Şark ve Garp alemine ilim irfan dağıtan memleket” Türkistan olarak
isimlendirilen Amur Irmağı’ndan güneye Gobi Çölü’ne uzanan Kadırgan dağları
ile Hazar Denizi, Sibirya ile Hindikuş dağlarının sınırladığı bölge Türklerin ana
yurdudur. Tarihte sürekli hareketlilik arz eden Türk toplulukları ulaştıkları
coğrafyada Avrupa Hun hükümdarı Atilla’nın deyimiyle “geçtiği yerde atının
izini bırakmış” böylelikle adının bugünlere ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca ilk
ortaya çıktığı coğrafyayı Türk’ün anavatanı olarak dünya kabul ettiği gibi, XI.
Yüzyıldaki faaliyetleri sonucunda Türklük ikinci vatana daha ulaşmış ve bunu
da Miryokefalon391 Savaşı sonrasında yine yabancılar bizzat kendileri
“Türkiya”392 diyerek kabullenmişlerdir. “Türk” adının esasen belli bir topluluğa
mahsus “etnik” bir isim olmayıp, siyasi bir ad olduğunu göstermiştir. Göktürk
Devleti’nin kuruluşundan itibaren önce bu devletin, daha sonra bu
imparatorluğa bağlı kendi özel isimleri ile anılan diğer Türklerin ortak adı
olmuştur. Zamanla Türk soyuna mensup bütün toplulukları ifade eden milli bir
ad haline gelmiştir. Siyasi bir nitelik kazanmadan evvel “Türk” sözcüğü cins isim

Çeyrek yüzyılı aşkın bir zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin değişim ve gelişim sürecinin
kurumlarından birisi olarak akademik, siyasi, fikri ve kültürel katkı sunan kurum olarak YTSAM,
1997 yılında Türk Dünyası Özel Sayısı, 1999 yılında Osmanlı, 2000 yılında Osmanlı [Ek], 2002
yılında Türkler gibi toplamda 40 cilde yaklaşan uluslararası eserler hazırlamıştır. Bahsi geçen
eserler sadece Türkler, Türk Milleti ve Türk Cumhuriyetleri hakkındaki bilgileri bir araya
getirmek, yeni bilgiler ortaya çıkarmanın ötesinde "Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları
arasında ilişkilerin perçinlenmesine" katkı sağlamıştır. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür
Başkenti etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan ve Ajans tarafından desteklenen "Dostluk
Projesi"ni de yine 2013 yılında 3000 sayfalık Türk Dünyası Özel Sayısı olarak yayınlamıştır.
Bahsi geçen özel sayı ile "Türk Kurultayı bu defa da Yeni Türkiye'nin çatısı altında en geniş
akademik katılımla" toplanmış oldu. Yeni Türkiye'nin Türk Dünyası ile ilgili yayınları bundan
sonra çok daha artarak Çanakkale, Ermeni Meselesi, Kafkaslar, Rumeli-Balkanlar, Ortadoğu,
Misak-ı Milli ve benzeri akademik etkinliklerle bilim camiasında dikkat çekmeye devam etti.
Araştırmamıza konu olan Uluslararası Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Sonuç Bildirgesi
birikimlerin taçlandırılması olarak sadece ilmi ve fikri makaleleri değil Türk Dünyasının farklı
kuşaklarından mürekkep bilim ve fikir adamlarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.
391 M. Abdülhaluk Çay, Anadolu'nun Türkleşmesinde Dönüm Noktası: Sultan II. Kılıç Arslan ve
Karamıkbeli (Myriokefalon) Zaferi (17 Eylül 1176), Orkun Yay., İstanbul 1984, ss. 80-144.
392 “Türkiya”, kelimesini ilk kez kullanan tarihçi İsmail Hami Danişmenttir. Detaylı bilgi için
Türklük Meseleleri İsmail Hami Danişmend, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1983, s. 154-159
390
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olarak “güç, kuvvet” anlamında kullanılmıştır.393 Türklerin394 dünya tarihinde
ehemmiyetli bir yere sahip olmasının nedeni, sadece büyük devletler kurmaları
değil, bunun yanında gelişmiş uygarlıklar meydana getirerek dünyanın köklü
kültürlerinden birisine sahip olmalarıdır.
Türklük bir bütündür. Türklük bir bütün olunca, Türk âleminin
problemleri de tabiidir ki bütün Türkleri ilgilendirecektir. Türk dünyasının
problemlerini çözecek olan yine Türklerdir. Türk dünyasının kalbi ve beyni, her
Türk’ün yaşamakta olduğu her türlü yerdir. Bulundukları coğrafyada hangi
maksatla yaşıyor olurlarsa olsunlar, Türklük dünyasının oradaki
temsilcisidirler. Bu dünyaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’ndeki bütün Türk toplulukları, Çin, Pakistan, Avustralya
ve uzak Asya’daki Türk toplulukları, <Evladı Fatihan> dan Türkler Balkanlara
İslamiyet’ten evvel gelmiş Türk boyları, adalardaki Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Orta Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki Türkler
gelmektedir.395 Türk boy ve toplulukları binlerce yıllık bir ortak dile, tarihe,
kültür ve uygarlığa sahiptirler. Ancak Türk boy ve toplulukları geride kalan
tarihi süreçte farklı sebeplerle birlikte yaşadıkları coğrafyaları terk etmek
zorunda kalmışlardır. Türk boy ve topluluklarının yüzyıllar boyu bir arada
dayanışma içinde yaşamalarında ortak değerlerin (milliyet, din, dil, tarih,
kültür…); ayrışmalarında ise söz konusu değerlerden uzaklaşmalarının rolü
büyüktür. Türklerin yaşadıkları bölgelerde ve dünyada gelişen ve değişen
şartlar Türklerin ortak değerler ve çıkarlar etrafında bir araya gelmelerini ve
anlamlı birlikler oluşturmalarını gerekli kılmaktadır.396
A. Türk Dünyasının Bütünleşme ve Kaynaşma Sürecini Engelleyen
Sorunlar
Türk dünyasının bütünleşme ve kaynaşma sürecini engelleyen birtakım
sorunlar bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, Türk
dünyasının kültürel kimlik, dil (iletişim), yönetim, siyasi sınır, ekonomik ve
inanç sorunu gibi temel sorunlarının bulunduğunu ortaya koymaktadır. Hepsi
birbirinden önemli olan ve acil çözüm bekleyen bu sorunlar içerisinde kültürel
kimlik ve iletişim sorunu hayati önem arz etmektedir. Türk dünyasında görülen
Hüseyin Salman, “Türk Adı,Türklerin Anavatanı ve Göçler”, Türk Tarih ve Kültürü, Ed. Cemil
Öztürk, Pegem Akademi Yayınları, 5.b, Ankara 2013, s.4
394 Turan Akkoyun, “Tarihçilik Cihetinden Dış Türkler Kavramı ve Meselesi”, Akademik Bakış
Dergisi, nr.62, Temmuz-Ağustos 2017, s.304-308
395 Yaşar K. Kalafat, “Günümüz Türk Dünyasına Genel Bir Bakış”, sbedergi.erciyes.edu.tr, s.467-468,
396 Cengiz Alyılmaz, “’Türk Dünyası Vatandaşlı’ğına Doğru”, Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Kültür
Eğitim Dergisi, nr. 4/1, 2015 s.69
393
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dil ve kültürel kimlik sorununun boyutu Türk Cumhuriyetlerinin
bağımsızlıklarını kazanmalarıyla netleşmiştir. Aynı soydan, aynı kandan gelen
Türk milletine mensup bu insanlar anlaşabilmek için ya bir tercümanın
aracılığına ihtiyaç duymuşlar, ya da Rusça konuşmak zorunda kalmışlardır.
Ortak iletişim dilleri, ana dilleri olan Türkçe değil Rusça olmuştur.397
1990 sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını elde
etmeleriyle farklı fırsatların sunulduğu bir alan açılmıştır. Yeni kurulan Türk
cumhuriyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında birçok alanda iş birliği
sağlanmış; bu işbirliğinin doğal sonucu olarak bazı kurum ve teşkilatlar
oluşturulmuştur.
Türk dünyasıyla ilgili kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi yolunda
Türk Dili Konuşan Ülkeler Asamblesi (TÜRKPA),Uluslararası Türk Kültür
Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, (Türk
konseyi/Türk Keneşi), Türk İş Konseyi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası
Vakfı gibi. Bazı Türk cumhuriyetleriyle de stratejik işbirliği anlaşmaları
imzalanmıştır.398 Yunus Emre Enstitüsü, TRT Türk ve TRT Avaz kanalları gibi
Türk Dünyasına dönük kurumsal yapılar oluşturulmuş, Büyük öğrenci değişimi
gerçekleştirilmiş, Türk dünyası üniversiteler birliğinin sağlanması yönünde
adımlar atılmış, Kazakistan’da Türk-Kazak ortaklığı ile kurulan Ahmet Yesevi
Üniversitesi, Kırgızistan’da kurulan Manas Üniversitesi, Türk dünyası
Erasmus’u olarak da değerlendirilebilecek Mevlana değişim programı gibi
eğitim alanlarında işbirliğine dönük kurumsal yapıların ve programların
oluşturulması hayati öneme haiz olmuştur.399 Bunların dışında Türk Halkları
Asamblesi400, dünya Türklüğünü kucaklayan, yegane gayri resmi ve gönüllü
kurulmuş bir teşkilat olmuştur. Bu teşkilat esas itibarıyla üç ayak üstüne
oturmuştur. Birinci ayak Türklük, ikinci ayak demokrasi, üçüncü ayak ise
serbest piyasa ekonomisidir. Asamble 1989’da kurulmuş ve ilk kurultayını
Moskova’da yapmıştır. Bugüne kadar olan kurultaylarda siyasi, sosyal, iktisadi

Metin Oktay, “Türk Dünyasının Bütünleşme ve Kaynaşma Sürecinde Edebiyatın İşlevi”, The
Journal Of Academic Social Science Studies, nr. 54, Spring 2017, s.206-207
398 Mustafa Bıyıklı, “Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatı
(TWESCO), Rolü ve İş Birliği”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel
Sayısı- Aralık 2016, s.405
399 Bilgehan Atsız Gökdağ, “Türk Devletleri ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı
(TÜDEV)”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, nr.53,, Yıl.9, Temmuz-Ağustos 2013, s.829
400 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusu olan merhum hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan’a
bir vefa borcu olarak 1997 yılında yayınlanan bu makale Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel
sayısında tekrar yayınlanmıştır.
397
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pek çok karar alınmış. Dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda bulunan
bir tek Türk bile olsa, ona yardım elini uzatmak esas olarak kabul edilmiştir.401
Türkpa: Türk dili konuşan ülkelerin parlamentoları arasındaki tarih,
kültür ve dil birliğine dayanarak ulusal mevzuatların yakınlaştırılması ve diğer
parlamentolar arası faaliyetler konularında yakın işbirliğinin gerçekleştirilmesi
amacıyla 2008 yılında İstanbul Anlaşması ile kurulmuştur.402
Türksoy: Türk Soylu Halkların Kültür Bakanlıklarının üye olduğu
uluslararası bir kuruluştur. Bir nevi Türk UNESCO’ su olarak düşünülmüştür.
Türksoy’un çalışma merkezi Ankara’dır.
Tika: Türk işbirliği ve kalkınma ajansı Türk dünyasıyla ekonomik ve
kültürel işbirliği yapmak ve ortak kalkınma projeleri geliştirmek amacıyla
kurulan başlangıçta Dışişleri Bakanlığı’na bağlı iken son hükümette Türk
Dünyasından sorumlu devlet bakanlığına bağlanan Tika’nın faaliyet alanı daha
çok ekonomi olmuştur.403
Türk Keneşi (Türk Konseyi): Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
Türk Dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile
uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında oluşturulmuştur.404
Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
adıyla ilki 1993 tarihinde Antalya’da, sonuncusu Azerbaycan Bakü’de
gerçekleştirilen on iki kurultayda Türk Devlet ve Topluluklarının işbirliği
imkânları ile ilgili son derece yararlı bir müktesebat ortaya konmuştur.405
İletişim ve yazı dili de bunun içinde önemli bir yer tutmaktaydı. Henüz ilk
kurultaylarda Türk devlet ve topluluklarının kullandıkları alfabeler ve tarihi
süreç XX. Yüzyıl da dâhil olmak üzere bütün yönleriyle ele alınıp
Turan Yazgan, “Türk Halkları Asamblesi”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı, nr. 53, Yıl.9,
Temmuz-Ağustos 2013, s.693-694,
402 Hakan Erdoğan, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) Uluslararası
Hukuki Kişiliği”, Yasama Dergisi, nr.27, Mayıs-Haziran-Temmuz- Ağustos 2014, s.8
403 Ahmet Bican Ercilasun, “Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Üzerine Türkiye’deki çalışmalar”,
Tdk.gov.tr, s.12,
404 http://www.turkkon.org/tr-TR/genel_bilgi/1/10
405 Bu kurultaylar Türk Dünyasının yeniden şekillenmesine, istenen ölçüde olmasa bile
birlikteliğe katkı yapmıştır. Bu kurultayların sekretaryasını üstlenen Abdülhaluk Çay’ın bu
konuda emekleri çok büyüktür. 1983 tarihinde Türk Kültür Araştırma Enstitüsü’nün yönetiminde
görev alan Abdülhaluk Çay 1991-1995 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu asli üyesi olarak
seçildi . 1993 yılında kurulan ve 1995’te kuruluşu tamamlanan Türk Devlet ve Toplulukları
Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı Genel Sekreterliğine getirildi. 1993’de Antalya, 1994’de İzmir,
1995’de Çeşme/İzmir, 1996’da Ankara, 1997’de İstanbul ve 1998’de Bursa’da gerçekleştirilen
Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultaylarının sekretaryasını
yürütmüştür. Halen de bu görevini yürütmektedir. (bkz. http://Kaynakca.hacettepe.edu.tr )
401
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değerlendirilmiş ve yazı dilinin önemli bir ifade aracı olan alfabe konusunda
özellikle Türk devletlerinin birliğe gitmeleri tavsiye edilmişti.1992 yılında Türk
Cumhuriyeti ve Topluluklarından bilim adamlarının katılımıyla Marmara
Üniversitesinde gerçekleştirilen akademik toplantı ile Türkiye Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığının 10 Mart 1993’te düzenlediği I. Türk Dili Kurultayında kabul
edilen Latin esaslı otuz dört harfli çerçeve Türk alfabesinin her devlet ve
topluluğun kendi diline göre kullanılmasının uygun olacağı konusunda da görüş
birliğine varılmıştı. İlk defa Azerbaycan Türk Cumhuriyeti otuz dört harfli
çerçeve alfabeye geçmişti. Müteakiben 12 Nisan 1993 tarihinde Türkmen
Parlamentosu 2000 yılına kadar Latin alfabesine geçişi gerçekleştirmiştir. Daha
sonra Özbekistan 1993 yılının Eylül ayında, Karakalpakistan ise 1994 yılının
Şubat ayında Latin alfabesine geçmeyi kabul etmişlerdir. Adı geçen
cumhuriyetler, geçiş sürecini tamamlamış ve latin esaslı alfabeyi hayatın bütün
alanlarında kullanmaktadırlar. Rusya Federasyonunda yaşayan Türkler ile
Kazakistan ve Kırgızistan Türkleri ise 1938 yılında kabul ettikleri Kiril harflerini
kullanmayı sürdürmektedirler.406
B. Kurultay Sonuç Bildirgesine Göre Türk Dünyasının
Uluslararasındaki Yeri ve Siyasi Görünümü
Alfabe
Bildirilerde Türk halkları arasında ortak iletişim dilinin Türkçe olması
gerektiği güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Terim birliğinin sağlanması bilimsel
işbirliği imkanlarını artıracak olup, bu yolda başlatılan çalışmaların kesintisiz
sürdürülmesi ifade edilen konulardan olmuştur. Türk cumhuriyetlerinde
kullanılan Latin esaslı alfabelerin birbirine yakınlaştırılması ve 34 harfli ortak
Türk alfabesindeki harflerin tercih edilmesi gerektiği Kurultayda sunulan
bildirilerde ve değerlendirmelerde en fazla dile getirilen hususlardan biri
olmuştur.407 Konu ile ilgili bildirilerden bazıları şunlardır;
Hasan Celal Güzel, “En Eski, Zengin ve Ahenkli Dil: Türkçe” bildirisinde
Türkçenin ne kadar zengin ve eski bir dil olduğunu, bazı dillerde atasözlerine
nadir rastlanırken Türkçe’de 5000’in üzerinde ‘atasözü’ olduğu Türkçe’nin söz
varlığında bulunan kelime, deyim ve atasözü zenginliği, sadece sayı bakımından
değil, anlatım gücü ve muhteva bakımından da dikkat çekici olduğu
vurgulanmıştır.
İsa Özkan, “ Türk Dünyasında İletişim ve Yazı Dili Meselesi”, 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı
Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, s.280
407 “Türkçe Konuşan Ülkeler Kurultayı Sonuç Bildirgesi”, http://konferans.yeniturkiye.com/sonuc/
406
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Bilgehan Atsız Gökdağ-Yasemin Yılmaz’ın ortak sunduğu “Gaspıralı’nın
Türkçesi” bildirisinde ortak bir dil kullanan eğitimli bir halk ile Türklerin
kimliklerini koruyabileceğine inanan Gaspıralı İsmail Bey’in dili, eserleri ve
konu ile ilgili fikirleri dile getirilmiştir.
Gızılgül Abdullayeva’nın “ Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri
Paralelliğinde Ortak İletişimden Ortak Türkçeye Geçit” makalesinde ise tek bir
dil olarak Türkçe’nin kullanılmasının “Tek Türk Dünyası’nı” ifade edeceği
belirtilmiştir.
Müslüman halklar iki yüz yıldan fazla bir zamandan beri Batı
medeniyetinin yükselişi karşısında kendini yeniden tanımlama ve yapılandırma
süreci içindedir. Batı’ya coğrafi bakımdan yakın olan ve kültürel açıdan daha
fazla temas halinde olan Kazan Tatarlarında dini uyanış ile başlayan bu hareket,
daha sonra seküler bir boyut kazanarak eğitim reformu hareketi (Ceditçilik)
olarak devam etmiş ve XX. Yüzyıl başında ise siyasi ve milli faaliyetler şeklinde
geniş bir harekete dönüşmüştür. Kafkasya’da, Kazakistan’da ve Türkistan
Hanlıklarında da benzer gelişmeler ortaya çıkmıştır.408Çarlık yönetimi kendi
sınırları içinde kalan Türkleri etno-lingustik temelde yeniden yapılandırma
yoluna gitmiştir. İlminskiy ve bazı Tatar- Kazak aydınlarının başlattığı yeni yazı
dilleri oluşturma çalışmalarının karşısında Gaspıralı İsmail Tercüman
gazetesinde “ Dilde, Fikirde, işte Birlik” fikri doğrultusunda Türk dünyasının tek
bir yazı dili etrafında birleşmesini savunmuştur. Gaspıralı’ya göre Türk dünyası
tek bir yazı dilinde İstanbul Türkçesinde birleşmeliydi.409Türk kültürünün
yetiştirdiği büyük şahsiyetlerden biri olan Gaspıralı’nın bütün şuurlu ömrü
Rusya esaretinde yaşayan Türk- Müslüman halklarının maariflenmesi,
gelişmesi, milli ve dini hukuklarının korunması uğrunda mücadele ile geçmiştir.
Batı kültürünün Rusya’da yaşayan Müslümanlar arasında yayılmasında 1883
yılında neşretmeye başladığı “Tercüman “ adlı gazetenin önemli bir rolü
olmuştur.410 Bu konuyla ilgili olarak yine;
Giray Saynur Bozkurt’un bildirisinde Gaspıralı ve Rusya
Müslümanları’nın Kimlik Mücadelesi, (1905-1907) geniş bir biçimde
anlatılmıştır.

Ahmet Kanlıdere, “Tatar Uyanışı”, Orta Asya Türk Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 4.b,
Eskişehir 2013, s. 169
409BilgehanAtsızGökdağ-YaseminYılmaz,“Gaspıralı’nın
Türkçesi”, konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/default.asp, erişim: 15.01.18
410Vagıf Sultanlı, “ İsmayil Gaspıralı ve Ortak Türk Dili Problemi”, konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/default.asp, erişim: 15.01.18
408
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Fikret Türkmen’in, ” Ortak Alfabe ve Ortak Yazı Dili Problemi Üzerine
Görüşler” bildirisinde Türk Dünyası’nda ortak alfabe ve ortak yazı dili konusu,
çeşitli toplantılarda, bilimsel faaliyetlerde ve ferdi olarak pek çok bilim
adamınca incelenmiş, bütün Türk Dünyası’nın ortak bir alfabede birleşmesi,
ortak yazı dilinin oluşturulması konusu üzerinde durulmuştur.
Firudin Ağasıoğlu’nun “Ortak Türk Alfabesi Problemleri” başlıklı
bildirisinde her bir halkın kültüründe alfabenin önemli yer tuttuğu, her bir dilin
alfabesi o dilin ses kuruluşunu ne kadar doğru temsil ederse, dilin yazı, imla
kuralları da o kadar mükemmel olacağı ile ilgili bilgi verilmiştir.
Gürer Gülsevin’in, “Türk Dünyasının Ortak Söz Varlığı Üzerine “
bildirisinde ise Türk yazı dilleri ve lehçelerindeki ortaklıklardan ve söz varlığı
unsurlarından söz edilmiştir.
En az 1200 yıllık bir geçmişi olan Türk yazı dili, bilindiği üzere eski Türkçe
devrinden başlayarak 13. Yüzyıla kadar zaman ve bölge ayrılıklarına rağmen
genellikle tek bir kol halinde yol almıştır. Bununla birlikte 15. Yüzyıldan 19.
Yüzyıla kadar Türk yazı dili genel çizgileri ile Doğu ve Batı Türkçeleri halinde iki
ana grup oluşturmuştur. Ancak 19. Yüzyıl, Batı Türkistan’ın Ruslar, Doğu
Türkistan’ın Çinliler tarafından işgali ile başlayan siyasi değişme ve gelişmelere
bağlı olarak, Türk boylarının dilleri de yavaş yavaş edebi dilleri haline getirilme
sürecine sokulmuştur.411
Bağımsızlık
Tarihten bakıldığında Karadeniz kıyılarından, Hazar denizi kıyılarına
kadar, Çin Seddi’nden Moğol tepelerine, Merkezi Asya’dan Kafkasya ve küçük
Asya olarak bilinen Anadolu topraklarına kadar olan muazzam büyüklükteki bu
geniş coğrafyada Türk ulusunun ve Türk dilinin hakim olduğunu görüyoruz. Pek
çok toplumun tarihini, coğrafyasını etkileyen bu kadim ulus bazen birbirinden
ayrı düşmüştür.412 Orta Asya, Rusya için siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan
önem arz etmiştir. Tarih sahnesinde çıktıklarından itibaren çeşitli Türk
kavimleriyle karşılaşan ve yan yana yaşayan Ruslar, Türk Hanlıklarının
topraklarını413 yayılmacı emelleri doğrultusunda kendilerine hedef

Metin Oktay, a.g.m, s.207
Kemal Yunusoğlu, “Türk Dünyası ve TürkiyeTürkçesi”, konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/default.asp erişim: 15.01.18
413 İlyas Kamalov, “ Rusya’nın Orta Asya Politikaları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay
,Ed. Murat Yılmaz, Ankara 2011, s.14
411

412Mağfiret
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seçmişlerdir. Bu amaçla Rusya Orta Asya’daki Türk halklarına sert politikalar
uygulamıştır.414
Ruslar, XVI. Yüzyılın ortalarında İdil- Ural bölgesine hakim olduktan
sonra, yayılmacılık politikaları çerçevesinde dikkatlerini Orta Asya bölgesine
çevirmişlerdir. Güney sınırlarının güvence altına alınması, bölgedeki ticari
yolları kontrol altında tutma ve başta İngiltere olmak üzere dış odakların
bölgede güçlenmesini engelleme isteği, Çarlık Rusya’sının siyasetinin temelini
oluşturmuştur. Ruslar bölgeyi XIX. Yüzyılın ikinci yarısında ele geçirmişlerdir ve
bölgedeki hakimiyetleri yaklaşık bir asır sürmüş ve 1991 yılında SSCB’nin
parçalanmasıyla Orta Asya Cumhuriyetleri, bağımsızlıklarını kazanmışlardır.415
Bu konu ile ilgili olarak Nevzat Özkan’ nın, “Yeni Gelişmeler Işığında Türk
Dünyasına Yeniden Bakmak”416 bildirisinde bu konu ile ilgili detaylı bilgi
verilmiştir.
Türk Dünyası İçinde Uluslararası İlişkiler
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri özellikle yer altı kaynaklarının çeşitliliği
ve rezervi bakımından muazzam bir zenginliğe sahiptir. Bugün bağımsız olan ve
Birleşmiş Milletlerde temsil edilen altı Türk Cumhuriyetinden sadece Türkiye
Cumhuriyeti 1991 yılı öncesinde bağımsız bir devlet idi.417 1991 yılında
bağımsızlığına kavuşan bu devletlerin önceliklerinden biri olarak varlıklarını
sürdürebilmek için “milli bir devlet oluşturma” sürecine girmişlerdir. Dolayısı
ile SSCB döneminde uygulanan politikaların bir sonucu olarak Türk kimliğinin
ihmal edilmesi ile Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerden oluşan Orta
Asya’daki her devlet öncelikle kendi milli devletini kurma ve yaşatma
politikalarını hayata geçirmişlerdir. Bağımsızlık öncesi dönemde tek partiye
dayalı yönetim anlayışının hakim olduğu otokratik yapı bağımsızlıktan sonra da
devam etmiştir. SSCB döneminde oluşturulan ve uygulanan politikaların bir
sonucu olarak, bu devletlerin yönetiminde bulunan devlet başkanları
birbirlerinden farklı dış politikalar izlemeyi tercih etmişlerdir.418 Türkiye

Arife Cibil Yıldırım, “Ortadoğu’da Tarihin Oluşumunda Petrol Unsuru”, Yeni Türkiye Ortadoğu
Özel Sayısı, nr. 82, Ocak-Haziran 2016, s.469
415 İlyas Kamalov, “Rusya’nın Orta Asya Politikaları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay, Ed. Murat
Yılmaz, Ankara 2011, s.8
416 Konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
417 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 yılında bağımsız olmasına rağmen sadece Türkiye
Cumhuriyeti tarafından tanındığı için bu şekilde belirtilmiştir.
418 Hamza Akengin, “Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir
Değerlendirme”, Araştırma Makalesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2017;
IV(1): I-II, s. 2-4
414
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Cumhuriyetinin Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile gerçekleştirmeye çalıştığı
resmi amaçları şöyle sıralayabiliriz;
Bu ülkelerin devlet yapılanmalarının güçlendirilmesine katkıda
bulunulması,
Bölgenin siyasi ve ekonomik istikrarının korunması ve bölgesel
işbirliğinin teşviki,
Merkezi planlı ekonomiden, serbest piyasa ekonomisine geçme kararı
alan bu ülkelerin ekonomik ve siyasi reformlarının desteklenmesi,
Bölge Ülkelerinin dünya ile bütünleşmelerine yardımcı olunması,
Bu ülkelerle ikili ilişkilerin, her alanda karşılıklı çıkar ve egemen eşitlik
temelinde geliştirilmesi,
Bölge ülkelerinin ihtiyaç fazlası enerji kaynaklarının uluslararası
piyasalara serbestçe ve farklı güzergâhlardan nakledilmesinin desteklenmesi
öncelikli amaçlardandır.419
Türkiye Cumhuriyeti- Azerbaycan İlişkileri; Azerbaycan’ın düzenli olarak
büyüyen, ekonomik açıdan oldukça istikrarlı bir ülke olduğu söylenebilir.
Ülkenin 4,5 milyar ton ham petrol rezervi, 118,65 milyar metreküp doğal gaz
rezervi, yıllık yaklaşık 788 bin tonluk pamuk üretimi kapasitesi ve dünya havyar
üretiminin % 80’ini karşılayan ekonomik potansiyeli ile ekonomik açıdan
stratejik öneme sahiptir.420
Azerbaycan- Türkiye ilişkileri iki temel üzerine kurulan ilişkilerdir. İlki
manevi yakınlık, diğeri de çıkarların örtüştüğü noktalardır. 421 Manevi yakınlık
noktasında şu örneği verebiliriz; Ermeniler tarafından 13 Nisan 1919’da Kars
ve çevresinde korkunç bir mezalim ve Türk soykırımı başlatılmıştı. Azerbaycan,
Kars ve çevresi halkının önemli sığınaklarından biri olmuştu. Ermenilerin Kars
ve çevresinde yaptıkları mezalim öylesine artmış ve korkunç bir hal almıştı ki,
müteessir olan halk komşu Azerbaycan’a göç etmiştir. Azerbaycan hükümeti de,
mezalimden kaçan soydaşlarını bağrına bastığı gibi, Azerbaycan Hükümeti
Hariciye Nezareti tarafından Ermeni Hükümetine bir nota verilmiş ve bu nota
İngiltere, Fransa ve İtalya mümessillerine de gönderilmiştir.422 Türkiye, 30
Osman Dağdelen, “Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ekonomi İlişkilerinin
Gelişimi, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, Ed. Savaş Kafkasyalı, Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi İnceleme Araştırma Dizisi, nr.10, Ankara- Türkistan, 2012
420 Osman Dağdelen, a.g.m, s.548
421 Cavit Veliyev, “Bölgesel Olayların Türkiye- Azerbaycan İlişkisine Etkisi”, Azerbaycan- Türkiye
Dostluk, Kardeşlik ve Strateji Ortaklık Ed. Cavit Veliyev vd, Ankara 2012, s.25
422 Esin Dayı, “Azerbaycan’ın Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) deki Milli Mücadeleye
Destekleri”, Atatürk Dergisi, nr.2, c.3, s.10, 2002
419
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Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyetini 9
Kasım 1991’de tanıyan ilk devlet olmuştur. Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkileri
yoğun şekilde devam eden karşılıklı üst düzey ziyaretler ilişkilerin arkasındaki
en önemli itici güçtür. İlişkilerin daha da güçlenmesi amacıyla 2010 yılında
Cumhurbaşkanları düzeyinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK)
mekanizması teşkil edilmiştir. Türkiye, Yukarı Karabağ ihtilafının
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl yollarla bir
an önce çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmektedir.423 Ayrıca Azerbaycan
ile Bakü - Tiflis- Ceyhan Boru Hattı Projesi gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile
Azerbaycan petrol rezervleri artık Avrupa pazarlarına çıkma imkânı elde
etmiştir. Ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda iki devlet arasında birçok
önemli antlaşmalar mevcuttur. 424
Kazakistan-Türkiye İlişkileri; Kazakistan’ın Rusya ile 7200 kilometreye
uzanan bir sınıra sahip olması bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda Kazakistan
nüfusunun %37’sinin Ruslardan oluşması, ister istemez Orta Asya’nın en büyük
ve en zengin ülkesinin Rusya’ya karşı daha dikkatli politika izlemesine neden
olmuştur.425Kazakistan Türkiye İlişkileri 1990’lı yıllar içinde dil, soy, din ve
akrabalık gibi ortak değerlerden hareket edilerek oluşturulmaya çalışılıyor
iken, 2000’li yıllardan sonrası Kazak iç siyasetinde yaşanan ekonomik dönüşüm,
dış siyasetinde izlenen atak, çok yönlü ve bütünleşmeye dayalı politikalar
nedeniyle mantıksal bir çerçeveye oturmaya başlamıştır. Gerek Kazakistan’ın
gerek Türkiye’nin Türk Dünyası’nın birlikteliği ve sorunları birlikte
aşabilmeleri için yoğun çabalar gösterdiği ortadadır.426 Bu konu ile ilgili olarak
Kuralay Temirbekkızı Januzakova’nın “Kazak Cumhuriyetindeki Dil Siyaseti ve
Türkoloji Meseleleri” bildirisinde dilin kaderi milletin kaderidir, dilin kaderi
yeni kuşağın kaderidir. Dil, bir milletinin millet olarak yaşamasının, milli
ruhunun saltanat kurmasının şartı, olduğunu belirtmiş yapılması gerekenler
üzerinde durmuştur.
Türkiye ve Kazakistan’ın Avrasya coğrafyasında barış ve istikrarın tesisi
yönünde sürdürmekte oldukları işbirliğinin somut bir sonucu olarak iki ülke
öncülüğünde Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi kurumsallaştırılmış bu
çerçevede Kazakistan- Türk Kongresinin ve TÜRKPA’nın kuruluşunda
ülkemizle birlikte önemli rol oynamıştır. Kazakistan ayrıca Türk Konseyi
www.mfa.gov.tr/turkiye-azerbaycan-siyasi ilişkileri.tr.mfa erişim:18.01.18
Elnur Hasan Mikail, “Türkiye Azerbaycan İlişkileri”, ayk.gov.tr, erişim 18.01.18
425 İlyas Kamalov, a.g.e, s.24
426 Serdar Yılmaz, “Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler”,
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c.6, nr.2, 2017 s.826
423
424
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bünyesinde kurulan uluslararası Türk Akademisine de ev sahipliği
yapmaktadır.427
Kırgızistan-Türkiye İlişkisi; Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Türkiye ile tarihi
ve kültürel bağlarının bulunması ikili ilişkilerde kolaylık sağlamaktadır.
“Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iki ülke ilişkilerinde bir aynadır.”
diyebiliriz.428 Konu ile ilgili olarak Süleyman Turduyeviç Kayıpov “Dünya Dili
Olma Yolunda Türk Dili “ başlıklı bildirisinde Türkçe’ni ortak kullanımı ve
kültürel birlikteliğin önemi ortaya koyulmuştur.
Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık
seviyesindedir. İki ülke arasında başta siyasi, ekonomik/ticari, askeri,
kültür/eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında olmak üzere çok boyutlu ilişkiler, iki
yüzün üzerinde anlaşma ve protokolden müteşekkil geniş bir hukuki zemin
çerçevesinde sürdürmektedir.429
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Türkiye; Türk dünyasının en güneyde
kalan bağımsız Türk cumhuriyetidir. Doğu Akdeniz’de stratejik açıdan önemli
bir konumda bulunan Kıbrıs uluslararası alanda sorunlu bir ada olarak hep
tartışmalara ve rekabete konu olmuştur.430Kıbrıs Lozan Konferansından bir yıl
sonra İngiltere’nin Taç Kolonisi haline gelmiştir. Londra Konferansı ile Birlikte
Lozan Antlaşmasından 32 yıl sonra Türkiye Kıbrıs’a müdahil oldu ve 1959-1960
Zürich ve Londra Antlaşmalarıyla 16 Ağustos 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti
kurulmuştur. Üç yıl sonra toplumlararası çatışma baş gösterdi ve bunu izleyen
11 yıl sonra Albaylar Cuntasının darbesi sonrası garantör ülke Türkiye’nin
müdahalesi gerçekleşmiştir. 15 Kasım 1983’te bağımsızlığını ilan ederek Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmuştur.431 Geçmişte olduğu gibi günümüzde de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, küresel ve bölgesel güçlerin adaya hâkim olmak
için yaptıkları mücadelelere sahne olmuştur. Kıbrıs sorunun özünü, Kıbrıs Türk
halkının ayrı bir halk olup olmadığı konusu oluşturmaktadır. Kıbrıslı Türkler
hiçbir zaman azınlık olmayı kabul etmemişlerdir. Dünyada bazı toplumlar
verdikleri mücadele ile azınlık olmaktan çıkarak ayrı bir halk haline
gelebilmişlerdir. Kosova ve Doğu Timor bunun en güncel örnekleridir. Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türk Dünyası ne kadar önemli ise, Türk Dünyası
www.mfa.gor.tr/turkiye-kazakistan-siyasi ilişkileri-tr.mfa erşim: 19.01.2018
Giray Saynur Bozkurt, “Kırgızistan’ın Küresel ve Bölgesel Güçler ile İlişkilerine Genel Bir
Bakış”, www.tasam.org/files/içerik/file/saynur_Bozkurt.pdf.
429 www.mfa.gov.tr/turkiye-kirgizistan-cumhuriyeti-siyasi-ilişkileri.tr.mfa
430 Mustafa Bostancı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve Buna Yönelik Tepkilerin Türk
Kamuoyundaki Yankıları”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C.34/S.57, 2015 S.318
431 Türk Cumhuriyetleri Yıllığı/2013, 2015 Ankara s.188
427
428
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içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o denli önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti sadece Türkiye tarafından tanınmaktadır.432
Özbekistan-Türkiye İlişkileri; Rusya’ya mesafe koyarak siyasi ve
ekonomik bağımsızlığını korumayı amaçlayan Özbekistan, topraklarında Rus
askeri üssünün kurulmasına da müsaade etmemiştir. Orta Asya ülkeleri
arasında Özbekistan Rusya’ya uzak duran bir ülke olmuştur. Daha sonraki
süreçte ise ilişkiler düzelmiştir.433Özbekistan dünyanın en önemli altın üreticisi
ülkelerinden birisi olmuştur. Kızılkum çölünde tespit edilen uranyum cevheri,
dünyanın en zengin rezervlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.434
Özbekistan ile ilişkilerde yaşanan yakınlaşmalara rağmen ilişkiler bir türlü
istenen seviyede seyretmemiştir.435
Türkmenistan-Türkiye İlişkileri; Ortak tarihi, dili ve kültürü paylaşan iki
kardeş ülke ve halklar arasında “Bir Millet İki Devlet” temeline dengeli, karşılıklı
saygı ve işbirliğine dayalı özel ilişkiler bulunmaktadır. Türkmen tarafı ilişkileri
“kemik kardeşliği” olarak tarif etmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği, dış
politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda olumlu
bir seyir izlemektedir. Türkiye açısından konum ve kültürel değerlerin yanı sıra
doğalgaz zengini bir ülke olarak da önem taşımaktadır.436Türkmenistan ile olan
siyasi ve ekonomik ilişkilerin dostane bir şekilde yürütülmeye çalışıldığı bir
süreçte cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ziyaretler daha da önem
kazanmaktadır.437
C. Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye’ye Bakış Açıları
Türkiye’nin bölgeye dönük en önemli özelliği, Bağımsız Türk
cumhuriyetlerini ayakta tutmak ve onları uluslararası topluma kabul ettirmek
olup bu amaçla Ankara Türk dünyası birliğini oluşturma hedefine yönelik
çalışmalar başlatmıştır. Türkiye, bölgeyi hem kendi içinde bütünleştirmek hem
de uluslararası platformlarla bütünleştirmek amacındaydı. Bunun için bölgeye
Ata Atun, “Türk Dünyasında KKTC’ nin Yeri”,21.Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası
Sempozyumu(02-05 Aralık), 2010, Ekoavrasya, Ed. Nazım Muradov- Elnur Ağaye,Mart 2011, s.2425
433 İlyas Kamalov, a.g.e,s.28
434 Hamza Akengin, ”Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine Jeopolitik Bir
Değerlendirme”, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, c.4, 2017 s.7
435Türkan Budak, “Söylemler ve Eylemler Bağlamında: Türkiye’nin Orta Asya Politikası” s.7
www.Bilgesam.org.tr
436 Türkan Budak, aynı yer. S.5
437 www.setav.org/assets/uploads/2016/05/turkiyenin-enerjide-merkez-ülke-olma-arayışı-pdf.
432
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maddi ve manevi destekte bulundu, pek çok girişime öncülük etti. Türkiye, Türk
dünyası olarak kabul gören bağımsız Türk cumhuriyetlerinde gerek resmi,
gerekse sivil toplum örgütleriyle Orta Asya ve Kafkasya’da büyük yatırımlara
girişti. 1991’yılından bu yana Türk sivil toplum kuruluşları ve şirketleri
doğrudan yatırımlar, ihaleler, ticaret ve karşılıklı mal değişimi sayesinde
Türkiye ile Türk Dünyası arasında tarihi bir yakınlaşmanın oluşmasına yardımcı
olmuştur.438
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını ilan etmelerinin
hemen ardından Türkiye, bu ülkeleri dünyada ilk kez tanıyan ve diplomatik
ilişkilerini başlatan devlet olmuştur. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin
kurulması, Türkiye’nin Batı ülkeleri nezdinde itibarının ve pazarlık gücünün
artmasına yol açmıştır. Çünkü bu ülkeler, hem geniş bir pazar olmalarının yanı
sıra, zengin petrol ve doğalgaz yatakları, kömür, krom, demir ve diğer kıymetli
madenleri, verimli tarım arazileri, problemsiz ekonomik alt yapıları ile büyük
fırsatlar sunmuşlardır. Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ettikten
hemen sonra, planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçmeye karar
vermişlerdir. Yeni cumhuriyetler aldıkları bu karar doğrultusunda
ekonomilerini yeniden yapılandırmaya girişmişlerdir. Bu bağlamda; yeni
cumhuriyetlerin yönetici ve aydınları, Türkiye’yi serbest piyasa ekonomisine
geçişte, model ülke olarak gördüklerini söylemeye başlamışlardır.439 Türkiye;
ekonomik ve sosyal gelişimi ve yerleşik piyasa ekonomisi sistemiyle, Türk
Cumhuriyetleri için örnek ülke olabilecek konumdaydı. İran ve Irak’ın yıllar
süren savaşta yorgun düşmeleri, Rusya Federasyonu’nun kendi siyasal ve
ekonomik sorunları ile uğraşmak zorunda olması, Türkiye’nin bölgede
oynayacağı rolü daha etkin bir hâle getirmiştir. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri
arasında kurulan diplomatik ilişkiler, değişik konularda yapılan iş birliği
anlaşmaları ile desteklenmiştir. Türkiye sadece kardeş cumhuriyetlerle değil,
tüm bölge ülkeleriyle diplomatik ilişki kurma ve kurulan bu ilişkileri dostane bir
şekilde geliştirme konusunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye ve Türk
Cumhuriyetleri arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin kurulması ve
geliştirilmesinde devlet ve hükûmet başkanlarının karşılıklı resmî
ziyaretlerinin büyük katkısı olmuştur. Taraflar arasında önemli ekonomik ve
siyasi iş birliği anlaşmaları bu ziyaretlerin sonunda imzalanmıştır.
Turan Can, “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri Türkiye ilişkileri ve Türk
Dünyası”, www.ekoavrasya.net/duyuru. (23.03.2012) erişim: 20.01.18
439 H. Erdoğan, S. Çolakoğlu, “Bağımsızlığın İlk Yıllarına Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri İlişkileri”,
www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01 s.703-705
438
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Türkiye Cumhuriyeti, kendisine tarihin yüklediği sorumluluğa gerçekçi
bir değerlendirme ile yaklaşmıştır. Geniş doğal kaynaklara, büyük teknolojik
gereksinmelere ve büyük alanlara yayılmış küçük nüfuslara sahip, küçük
sermayelerin, büyük işler yapabildiği Türk Cumhuriyetlerinin, Türkiye
Cumhuriyeti’yle kültürel yakınlık, ekonomik tamamlayıcılık, ulusal ve
uluslararası ortak çıkarlar ve egemen eşitlik, esasına dayalı işbirliği ilişkilerin
temelini teşkil etmiştir.440
Farklı Türk Topluluklarında Dillendirilen Hususlar: Bulgaristan, Kosova,
Altay, Saha, Doğu Türkistan
Doğuda Moğolistan ve Çin, batısında Kazakistan ve Kırgızistan, kuzeyinde
Rusya, güneyinde Hindistan ve Tibet ile çevrilmiş olan Doğu Türkistan, Çin Halk
Cumhuriyeti’ne bağlı bir muhtar cumhuriyettir. En eski Türk yurdu olan Doğu
Türkistan, 1876 Çin istilasından sonra Çinlileştirilmek istenmekte ve bu
uygulamaya karşı direnen milyonlarca Türk’ün kanı dökülmektedir. Doğu
Türkistan’ın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri Çinliler tarafından
sömürülmektedir. Bugün Doğu Türkistan bağımsızlık hareketine karşı, Çin
tarafından acımasızca yargısız infazlar, işkenceler, organ nakilleri, zorunlu
doğum yasağı ve zorunlu kürtaj, ekonomik talan, eğitim ve kültürün
kısıtlanması, dini ihtiyaçların kısıtlanması uygulanmakta, nükleer denemelerin
Doğu Türkistan’da yapılmasına devam edilmektedir. 1955 yılında özerk bölge
olma idari statüsü belirlenen Doğu Türkistan, Asya’nın kalbi “pivot of Asia”
olarak nitelendirilmektedir.441 Bu konu ile ilgili olarak Alimcan İnayet, “ Uygur
Türklerinde Yazı Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği” bildirisinde Uygur
dilinin gelişimi ve geleceği ile ilgili bilgiler vermektedir.
Dil, evrenin bütün boyutlarını tanımlayan ve onu aşan bir varlıktır. Var
olmak, dil ile mümkündür. Dil olmadan varlık sahnesinde yer almak neredeyse
imkânsızdır. Bu bağlamda toplumlar tarihsel bütün geçmiş maceralarını,
gelecek tasavvurlarını dil ile ifade eder, kendi sınırlarını “dil kimliği” ile çizerler.
Dil, milletin bekasıyla doğrudan ilişkili bir kavramdır. Dil, tarihsel süreç
içerisinde kendini ve kendisiyle yaşayacak olan kültür ve medeniyeti oluşturur.
Belli bir dili konuşan bireyler, kendi ana dillerinde dünyayı anlama,
anlamlandırma ve düzenleme faaliyetini gerçekleştirebilirler. Her birey, kendi
G. Geybullayev, E. Kurubaş, “Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyonu: Fırsatlar, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.7, S.1,
Yıl 2002, s.23
441 Abdulhaluk Mehmet Çay, Günümüzdeki Türk Devlet ve Toplulukları Muhtar Cumhuriyetleri,
Kulturportali.org.tr, Aralık 2009, Ankara, s.2
440
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diliyle düşünür ve varlık dünyasını yorumlar. Dil, kaybolursa her şey yok olur:
kültür, tarih, medeniyet ve millet. Bugün var olmakla yok olmak arasında
“araf”ta kalan Türk toplulukları vardır. Asya ve Ortadoğu, bu bakımdan dikkat
çeken iki ana coğrafya olarak karşımıza çıkar. Uygur Türkleri ile Irak
Türkmenleri “araf”ın en sıkıntılı figüranları olarak tanımlanabilir, bilgisine ise
Salih Uçak’ın “Ortadoğu’nun Kızıl Elması “Türkmeneli” Türkçe’nin Iraklaşması
Süreci” isimli bildirisinde detaylarıyla görmekteyiz. 442
Balkanlar coğrafyası Osmanlı Devleti döneminde önemini çok daha fazla
arttırmış olsa da tarihin her döneminde Türkler ve Türklük için değerli bir bölge
olmuştur. Batı Trakya’da yaşayan Türkler Misakı milli kararları çerçevesinde
Lozan Konferansı’nda gündeme taşınmış, Batı Trakya Türklerinin Yunan
işgalinden barış zemininde kurtulacağı umudunu yeşertmiştir. Fakat Batılı
ülkeler Türk tarafını evrensel değerlerden hareketle ortaya koymuş olduğu
tezine blok halinde karşı çıkmışlardır. Sonuçta; Türk Devletinin Lozan
Antlaşmasında haklarını güvence altına alarak kendi rızası ile dışarıda bırakmış
olduğu “tek” Türk topluluğu ve Yunanistan’ın da ülkesinde “azınlık” olarak
kabul ettiği tek “etnik grup” olarak Batı Trakya Türkleri tarihteki yeni rollerini
bugünkü statülerini elde etmişlerdir. Bu nedenle Batı Trakya Türklerinin
haklarını korumak, Türkiye’nin “Lozan hassasiyeti” bağlamında 1923’ten bu
tarafa her zaman gündeminde olmuştur.443 Demet Yener’in “Bulgaristan’da
Türkçülük ve Türkçe” bildirisinde bu coğrafyada Türk ya da Müslüman olduğu
için haksızlığa uğramış halkların hiç bitmeyen çileleri, Türklerin varlığının
reddedilmesi ve bu insanların Türkçe olan isimleri, Hristiyan isimleri ile
değiştirilmesi ile ilgili bilgiler verilmiştir.444 Edina Solak’ın “Bosna Hersek’te
Türkçe Eğitimi ve Yaşanan Güçlükler” bildirisinde Boşnak öğrencilerin Türkçe
öğrenirken karşılaştıkları güçlükler, Türkçe öğrenirken en çok yapılan hatalar
ve Türkçe öğretiminde çağdaş yaklaşımlar ele alınmıştır.
Yakutistan’da yaşayan Sakha Türklerin sayısı 550 bindir ve kendilerine
Sakha demektedirler. 1905 Meşrutiyeti’nden sonra anadillerini muhafaza
etmek için mücadele etmişler ve ana dillerine oldukça iyi sahip çıkmışlardır.
Yakutistan Cumhuriyeti’nin Anayasasının 46. maddesine göre Yakutça ve Rusça
ikisi de resmi dil olarak kabul edilmektedir. Bugün ülkede Yakutça 48 gazete
442Salih

Uçak, “Ortadoğu’nun Kızıl Elması ‘Türkmeneli’: Türkçenin Iraklaşma Süreci”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
443 Hikmet Öksüz, “Lozan’da Batı Trakya Sorunu”, ayk.gov.tr. s.2310-2311 erişim tarihi:
10.12.2017
444 Demet Yener, “Bulgaristan’da Türkçülük ve Türkçe”,http:// konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/ default.asp erişim: 20.01.18
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çıkmakta, 2 televizyon kanalı ve 25 radyo kanalı çalışmaktadır. Ana okullarında
ve eğitimin diğer kademelerinde Sakhaca üzerinden eğitim verilmektedir.445 Bu
konu ile ilgili geniş bilgi Aikhal Gabyshev, “Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut)
Türkçesinin Geleceği” bildirisinde verilmiştir. Hikmet Koraş’ın “Ruslaştırma
Projesinin Bir Uygulaması Yahut yeni Türk Yazı Dilleri” bildirisinde
Türkistan’daki Türkleri Ruslaştırma politikaları üzerine değerlendirmeler
yapılmış, 21.yüzyıla girerken bağımsız 6 Türk Cumhuriyeti ve onlarca muhtar
cumhuriyetin yaklaşık 20 yazı dili ile girdikleri gözler önüne serilmiştir.
Kırım’dan Litvanya’ya göç eden Kırım Tatar ve Karaim Türkleri, önceleri
Çağatay Türkçesini bilmekteydiler. Altın Orda Devleti’nde alt tabakada yer alan
bazı Türk boyları kendi Türkçelerini de konuşmaktaydılar. Kırım-Tatar
Türkleri, Litvanya topraklarına XIV. yüzyılda yerleştikten sonra çeşitli sebepler
yüzünden hem Çağatay hem de Tatar Türkçesini unutmuşlardır. Buna karşılık
kökenlerinin Türklerin Hazar boyuna dayandığı düşünülen Karaim Türkleri ise
dillerini muhafaza etmişler ve gelecek nesillere aktarmışlardır.446
Türklerin sıkıntı yaşadığı bir başka coğrafya ise Cezayir olmuştur. Cezayir
işgal edildikten sonra Fransız vali Bourtmont asılsız ihbarlara dayanarak
Türkleri sürgüne gitmeye zorlamıştır. Ondan sonra gelen yöneticilerde Türkleri
şiddet kullanarak sınır dışı etmişler,447 Cezayir’de kalan mallarına da el
koymuşlardır.
Türk Dünyasının Çağdaş Dünyayı Yakalaması
Dijital çağ, sayısal olmayan bazı verilerin bile sayısallaştırılması ve
bunlarla birtakım analizlerin yapılmasına imkân tanımıştır. Bu imkânlar her
gün değişerek yeniden şekil almıştır. Sosyal Bilimler ve matematik büyük
verilerin analiziyle insanlığı yeni ufuklara taşıyacaktır. Bu ufuklara erişen bir
toplumun edilgen değil etken bir özne olarak kendi kültür, uygarlık veya
medeniyetine uygun kendine özgü içerik üretmek zorunda olacaktır. Aksi
takdirde gelecekte tarihe monoton ve batıdan dayatılan bir uygarlık
kalacaktır.448
445Aikhal

Gabyshev, ” Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesi’nin Geleceği, http://
konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
446Emine Atmaca, “Litvanya’da İki Türk Boyu: Tatar ve Karaim Türkleri”, http://konferans.
yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
447 Selda Kayapınar, “Fransa’nın Cezayir’de İlk Dönem İşgal Uygulamaları”, Yeni Türkiye İslam
Dünyası Özel Sayısı III, nr. 97, Yıl: 23, s. 542, Eylül-Ekim 2017
448 N, Ç. Akçetin, E. Akçetin,”Dijital Çağ ve İslam’ın Var Olamayan Dünyası”, V. Uluslararası Türk
Dünyası Ekonomi Forumu(20-22 Ekim), Muğla,2017 s.165
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Bilişim ve teknoloji alanında ortaya çıkan hızlı değişim dilleri de
etkilemektedir. Özellikle Türkiye gibi büyüyen ekonomi hedefine sahip
ülkelerde bilişimle birlikte teknoloji ithalatının ardından çok sayıda terim ve
sözünde beraberinde alındığı bu süreçte Türk yazı dillerinin, özellikle
İngilizcenin istilasına açık hale geldiği görülmektedir. Kurultayda “Dilde birlik”
hedefine ulaşılabilmesi için “işte birlik” sağlanması gerektiğine dikkat
çekilmiştir. Bu birliğinde sağlanabilmesi için bilişim kullanıcılarının
bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra, bilişimin geliştirilmesine katkıda
bulunanların da sürece dahil edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.449 Özellikle
yeni nesiller arasında, kullanımı hızla yayılan sosyal medya, geleneksel
medyaya rakip olmakla kalmayıp tehdit eder duruma geldiği
belirtilmiştir.450Konu ile ilgili olarak üç bildiri451 sunulmuştur.
SONUÇ
XX. yüzyılın sonlarına doğru Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte
Türk Dünyası yeni bir oluşum içerisine girmiştir. Bağımsızlığını elde eden
Türkçe konuşan Türk devletleri bir yandan bağımsızlık sonrasında ulus
devletlerini kurmaya çalışırken öte yandan birbirleri ve Türkiye ile ikili ilişkiler
kurmaya çalışmışlardır. Türk Dünyası yüz yıl sonra ele geçirdiği bu fırsatı tarihi,
kültürel ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde değerlendirmek adına çeşitli
toplantılar ve iş birliği çalışmaları yapmış, yapılan çalışmalar “kurultay” olarak
adlandırılmıştır. Bu kapsamda ilki 30-31 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da
yapılan “I. Türk Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi” Türk dünyasının
sorunlarını ortaya koymak ve çözüm önerileri sunmak amaçlı bir kurultayın
yapılmasının gerekliliğini açığa çıkarmıştır. Bu seneden itibaren bugüne kadar
geçen sürede yapılan kurultaylarda Türk dünyasının sorunları ve çözüm
önerileri hükümetlere tavsiye niteliğinde olmuş ve isteyen ülkeler tarafından
uygulanmıştır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Sonuç Bildirgesi, http://konferans.yeniturkiye.com/
sonuc/
450 Mediha Yarımhoroz, “Sosyal Medya ve Kosova Türkleri Tarafından Kitle İletişim Aracı Olarak
Kullanılanımı”, http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
451 Bu konu ile ilgili olarak sunulan bildiriler şunlardır; Hatice Gökçen Akkoyun, “Endüstri
Mühendisliği Alanlarında Türkçenin Yanlış Kullanımı ve Öneriler, Duygu Şahin, “Bilişim
Alanında Uluslararası Arenada Türk Kimliği ve Türkçe İle Var Olabilmenin Önündeki Engeller,
Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Düşünceler”, Mediha Yarımhoroz, “Sosyal Medya ve
Kosova Türkleri Tarafından Kitle İletişim Aracı Olarak Kullanımı” dır.
449
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13-15 Kasım 2017 tarihinde Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin
Türk Dil Kurumu ile ortak olarak yaptığı son çalışma “Uluslararası Türk Dili
Konuşan Ülkeler Kurultayı” olmuştur. Kurultayda sunulan bildirilerde Türk
halkları arasında iletişim dilinin “Türkçe” olması güçlü bir şekilde
vurgulanmıştır. Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan Latin esaslı alfabelerin
birbirine yakınlaştırılması ve 34 harfli Türk alfabesindeki harflerin tercih
edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Türk dünyasının hem dünyaya hem
birbirine açıldığı 1991 sonrasında Türk yazı dillerinin alfabe meselesi hiç
şüphesiz ki ilmi bir konu olduğu kadar toplumların hangi dünyada yaşamak
istediğini yansıtan siyasi ve kültürel bir mesele olarak çözüm beklediği
belirtilmiştir. Bir milletin var olabilmesi için öncelikle dilini iyi bilmesi ve
gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarabilmesi gerekmektedir. Dilinden
uzaklaşan milletler milli kimliklerinden de uzaklaşmış olurlar, benliklerini
yitirirler. Dilde sağlanan birlik ile beraber “işte ve fikirde de” birlik sağlanmış
olur. Bugün insan topluluklarını bir yığın ve kitle olmaktan öteye taşıyan şey de
dildir. Türkler için de Türkçe atalarından kalan en önemli mirastır. Bütün
Türklerin ortak bir vatanda yaşayışı köklü bir tarihe dayanan büyük bir ülkü
olarak kalırken, çağımızın siyasi ve kültürel gerçekliğinde ‘ Türk Dünyası’nın
vatanının Türk dili olduğu’ dile getirilmiştir. Çünkü dil hem kültür birliğinin,
hem de millet olmanın en temel unsuru olmuştur.
Türk dünyası coğrafyasında bulunan Türkçe konuşan devletlerin, özerk
cumhuriyetlerin ve Türk topluluklarının tek çatı altında toplanıp etkin bir yapı
ve güç merkezi oluşturarak bütünleşmeyi sağlaması gerekmektedir. “Dilimiz
kimliğimizdir.” Türk Dünyası Dilini koruduğu müddetçe var olacaktır.

344

2017 Türk Kurultayı Sonuç Bildirgesine Dair Tarihi Değerlendirme

Kaynakça
AKA, İsmail, Türk Dünyası Tarihi, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2013
AKÇETİN, N. Ç, AKÇETİN, E.,”Dijital Çağ ve İslam’ın Var Olamayan Dünyası”, V.
Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu(20-22 Ekim), Muğla 2017
s.164-1821
AKENGİN, Hamza, ”Türk Dünyası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Üzerine
Jeopolitik Bir Değerlendirme” Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, c.4, nr.1, 2017, ss. 1-11
AKKOYUN, Turan, “Tarihçilik Cihetinden Dış Türkler Kavramı ve Meselesi”,
Akademik Bakış Dergisi, nr.62, Temmuz-Ağustos 2017, s.303-317
ALYILMAZ, Cengiz, “’Türk Dünyası Vatandaşlığı’na Doğru”, Uluslararası Türkçe
ve Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, nr. 4/1, 2015 s.69-76
ATMACA, Emine, “Litvanya’da İki Türk Boyu: Tatar ve Karaim Türkleri”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
ATUN, Ata, “Türk Dünyasında KKTC’ nin Yeri”,21.Yüzyılda Türk Dünyası
Uluslararası Sempozyumu(02-05 Aralık), 2010, Ekoavrasya Ed. Nazım
Muradov- Elnur Ağayev),Mart 2011, s.24-25 s.19-26
BIYIKLI, Mustafa, “Türk Dünyası Ortak Kuruluşu Olarak Türk Akademisi
Uluslararası Teşkilatı (TWESCO), Rolü ve İş Birliği”, Dumlupınar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afro-Avrasya Özel Sayısı- Aralık 2016,
s.405 s.404-418
BOSTANCI, Mustafa , “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ve Buna Yönelik
Tepkilerin Türk Kamuoyundaki Yankıları”, TAD, C.34/S.57, 2015 s.317355
BOZKURT, Giray Saynur , “Kırgızistan’ın Küresel ve Bölgesel Güçler İle
İlişkilerine
Genel
Bir
Bakış”,www.tasam.org/files/içerik/file/
saynur_Bozkurt.pdf.
BUDAK, Türkan, “Söylemler ve Eylemler Bağlamında: Türkiye’nin Orta Asya
Politikası” www.Bilgesam.org.tr
CAN, Turan, “Bağımsızlıklarının 20. Yılında Türk Cumhuriyetleri Türkiye
ilişkileri ve Türk Dünyası”, www.ekoavrasya.net/duyuru. (23.03.2012)
erişim: 20.01.18
CİBİL YILDIRIM, Arife, “Ortadoğu’da Tarihin Oluşumunda Petrol Unsuru”, Yeni
Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, nr. 82, Ocak-Haziran 2016, s.469 ss. 462-473
ÇAY, Abdulhaluk Mehmet, Günümüzdeki Türk Devlet ve Toplulukları Muhtar
Cumhuriyetleri, Kulturportali.org, Ankara 2009 ss.1-24
345

Arife Cibil YILDIRIM

DAĞDELEN, Osman, “ Türkiye ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasındaki
Ekonomi İlişkilerinin Gelişimi”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta
Asya, Ed. Savaş Kafkasyalı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak
Üniversitesi İnceleme Araştırma Dizisi, nr.10, s.545-571
DANİŞMEND, İsmail,Hami, Türklük Meseleleri, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1983
DAYI, Esin, “Azerbaycan’ın Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum)’deki Milli
Mücadeleye Destekleri”, Atatürk Dergisi, nr.2, c.3,2002, ss.5-18
ERCİLASUN, Ahmet Bican, “Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Üzerine Türkiye’deki
çalışmalar”, Tdk.gov.tr, s.7-15
ERDOĞAN, Hakan, “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi
(TÜRKPA) Uluslararası Hukuki Kişiliği”, Yasama Dergisi, nr.27, MayısHaziran-Temmuz-Ağustos 2014 s.5-30
ERDOĞAN,H, ÇOLAKOĞLU,S, “Bağımsızlığın İlk Yıllarına Türkiye ve Türk
Cumhuriyetleri İlişkileri”, www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/
01 s.703-705
GEYBULLAYEV, G, KURUBAŞ,E, “Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyonu:
Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, Yıl 2002, s.19-45
GABYSHEV, Aikhal, ” Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesi’nin Geleceği,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
GÖKDAĞ, Bilgehan Atsız, “Türk Devletleri ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve
İşbirliği Vakfı (TÜDEV),Yeni Türk Dünyası Özel Sayısı, nr.53, Yıl:9, Temmuz
Ağustos 2013, ss.827-830
GÖKDAĞ,BilgehanAtsız-YILMAZ,Yasemin,“Gaspıralı’nınTürkçesi”,
konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp, erişim: 15.01.18
GÜZEL, H. Celal, “En Eski, En Zengin ve En Ahenkli Dil: Türkçe”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
KALAFAT, Yaşar, “Günümüz Türk Dünyasına Genel Bir Bakış”,
sbedergi.erciyes.edu.tr, s.467-474
KAMALOV, İlyas, “ Rusya’nın Orta Asya Politikaları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi
Yay, Ed. Murat Yılmaz, Ankara 2011,
KANLIDERE, Ahmet, “Tatar Uyanışı”, Orta Asya Türk Tarihi Ed. Ahmet Kanlıdere,
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 4.b, Eskişehir 2013, s. 169 -187
KAYAPINAR, Selda, “Fransa’nın Cezayir’de İlk Dönem İşgal Uygulamaları”, Yeni
Türkiye İslam Dünyası Özel Sayısı III, nr.97, y. 23,Eylül-Ekim 2017 s.s 529544
MİKAİL, Elnur Hasan, “Türkiye Azerbaycan İlişkileri”, ayk.gov.tr,
346

2017 Türk Kurultayı Sonuç Bildirgesine Dair Tarihi Değerlendirme

OKTAY, Metin , “Türk Dünyasının Bütünleşme ve Kaynaşma Sürecinde
Edebiyatın İşlevi”, The Journal Of Academic Social Science Studies, nr. 54,
Spring 2017, s.205-214
ORKUN, nr.45, Kasım 2001 s.11-12
ÖKSÜZ, Hikmet, “Lozan’da Batı Trakya Sorunu”, ayk.gov.tr, ss.2301-2312 Erişim
Tarihi: 10.12.2017
ÖZKAN, İsa, “ Türk Dünyasında İletişim ve Yazı Dili Meselesi”, 2016 Hoca Ahmet
Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal
Bilimler Kongresi, Ankara 2016 s.279-288
SALMAN, Hüseyin, “Türk Adı Türklerin Anavatanı ve Göçler”, Türk Tarihi ve
Kültürü, Ed. Cemil Öztürk, Pegem Akademi Yayınları, 5.b, s.9-30 Ankara
2018
SULTANLI,Vagıf,“İsmayil Gaspıralı ve Ortak Türk Dili Problemi”,
konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp, erişim: 15.01.18
TOGAN, Z. Velidi, Tarihte Usul, Enderun Yayınları, 4.b,İstanbul 1985
Türk Cumhuriyetleri Yıllığı/2013, 2015 Ankara s.188
Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı Sonuç Bildirgesi, http://konferans.
yeniturkiye.com/sonuc/
UÇAK, Salih, “Ortadoğu’nun Kızıl Elması ‘Türkmeneli’: Türkçenin Iraklaşma
Süreci”, http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
VELİYEV, Cavit, “Bölgesel Olayların Türkiye- Azerbaycan İlişkisine Etkisi”,
Azerbaycan- Türkiye Dostluk, Kardeşlik ve Strateji Ortaklık Ed. Cavit
Veliyev vd. , Ankara 2012, s. 25-58
YARIMHOROZ, Mediha, “Sosyal Medya ve Kosova Türkleri Tarafından Kitle
İletişim Aracı Olarak Kullanılanımı”, http://konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/default.asp
YAZGAN, Turan, “Türk Halkları Asamblesi”, Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel
Sayısı, nr.53, Yıl, 9, Temmuz-Ağustos 2013, ss.693-694
YENER,
Demet,“Bulgaristan’da
Türkçülük
ve
Türkçe”,http://
konferans.yeniturkiye.com/ bildiriler/default.asp erişim: 20.01.18
YILMAZ, Serdar, “Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve
Gerçekler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c.6, nr.2, 2017
s.826 s.813-834
YUNUSOĞLU, Mağfiret Kemal , “ Türk Dünyası ve Türkiye Türkçesi”,
konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp erişim: 15.01.18

347

Arife Cibil YILDIRIM

Elektronik Kaynaklar
http://hacettepe.edu.tr.
www.setav.org/assets/uploads/2016/05/turkiyenin-enerjide-merkezülke-olma-arayışı-pdf
www.mfa.gov.tr/turkiye-azerbaycan-siyasi
ilişkileri.tr.mfa
erişim:18.01.18
www.ayk.gov.tr
www.ekoavrasya.org.tr
www.Tdk.gov.tr
www.turkkon.org.tr
www.dergipark. gov.tr
www.bilgesam.org.tr
Metin İçinde Yararlanılan Bildiriler
ABDULLAYEVA, Gızılgül, “Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri Paralelliğinde
Ortak
İletişimden
Ortak
Türkçeye
Geçit”,
http://konferans.yeniturkiye.com /bildiriler/default.asp
AKKOYUN, Hatice, Gökçen, “Endüstri Mühendisliği Alanlarında Türkçenin
Yanlış Kullanımı ve Öneriler”, ” http://konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/default.asp
AĞASIOĞLU,
Firudin,
“Ortak
Türk
Alfabesinin
Problemleri”,
http://konferans.yeniturkiye.com/ bildiriler/default.asp
BOZKURT, Giray, Saynur, “Gaspıralı ve Rusya Müslümanlarının Kimlik
Mücadelesi
(1905-1907),
http://konferans.yeniturkiye.com/
bildiriler/default.asp
GABYSHEV, Aikhal, ” Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesi’nin Geleceği,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
GÖKDAĞ,BilgehanAtsız-YILMAZ,Yasemin,“Gaspıralı’nınTürkçesi”,
konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
GÜLSEVİN, Gürer, “Türk Dünyası’nın Ortak Söz Varlığı Üzerine”, -GABYSHEV,
Aikhal, ” Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesi’nin Geleceği,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
GÜZEL, H. Celal, “En Eski, En Zengin ve En Ahenkli Dil: Türkçe”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
İNAYET, Alimcan, “Uygur Türklerinde Yazı Kültürünün Dünü, Bugünü ve
Geleceği, http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
348

2017 Türk Kurultayı Sonuç Bildirgesine Dair Tarihi Değerlendirme

JANUZAKOVA, Kurulay, Temirbekkızı, “Kazak Cumhuriyetindeki Dil Siyaseti”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
KAYIPOV, Süleyman, Turduyeviç, “Dünya Dili Olma Yolunda Türk Dili”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
KORAŞ, Hikmet, “Ruslaştırma Projesinin Bir Uygulaması Yakut Yeni Türk Yazı
Dilleri”, http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
ÖZKAN, Nevzat, “Yeni Gelişmeler Işığında Türk Dünyasına Yeniden Bakmak”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
SOLAK, Edina, “Bosna Hersek’te Türkçe Eğitimi ve Yaşanan Güçlükler”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
ŞAHİN, Duygu, “Bilişim Alanında Uluslararası Arenada Türk Kimliği ve Türkçe
İle Var Olabilmenin Önündeki Engeller, Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Üzerine Düşünceler”, http://konferans.yeniturkiye.com/ bildiriler/
default.asp
TÜRKMEN, Fikret, “Ortak Alfabe ve Ortak Yazı Dili Problemi Üzerine Görüşler”,
http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
UÇAK, Salih, “Ortadoğu’nun Kızıl-Elması “Türkmeneli”, Türkçe’nin Iraklaşma
Süreci”, http://konferans.yeniturkiye.com/bildiriler/default.asp
YENER,Demet,“Bulgaristan’daTürkçülükveTürkçe”,http://konferans.yeniturkiy
e.com/bildiriler/default.asp

349

Vizyoner Liderlik Anlayışının Örgütsel Sinizm ve
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Özet
Vizyoner liderlik değişimleri dönüşümleri ve geleceği öngörerek stratejiler
oluşturan çağdaş liderlik yaklaşımları arasında adından son zamanlarda sıkça söz ettiren
liderlik yaklaşımlarından birisidir. Bu anlamda çalışanların işletmeleriyle bir bütün
oluşturması noktasında ortaklaşa bir vizyon oluşturan ve çalışanlarını işletmeye gönülden
bağlanmalarını sağlayan bir liderlik türüdür. Örgütsel özdeşleşme olarak ifade edilen
çalışanın işletmeyle bütünleşmesi başarılı olmada ve rekabet avantajında önemli bir
husustur. Bireylerin işletmeleriyle bütünleşmesinin aksine işletmelerine ait
düşüncelerinin olumsuzluğunu ifade eden sinizm ise özdeşleşmenin aksine yöneticileri
üzerinde düşündüren bir kavramdır. Araştırmada bu üç olgu önemli görülmüş ve
birbirlerini etkileyen faktörler olarak görülmüştür Uygulama Kars belediyesinde
yapılacaktır. Elde edilen sonuçların birbirlerini etkileyeceği beklenmektedir. Diğer bir
ifadeyle vizyoner liderliğin özdeşleşmeyi olumlu sinizmi ise azaltacağı beklenmektedir.
Böyle bir araştırma Kars’ta ve yerel yönetimlerde yapılmamış olması dolayısıyla özgün
olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vizyon, Vizyoner liderlik, Sinizm, Örgütsel Özdeşleşme, Yerel
Yönetimler
The Concept of Visionary Leadership and its Relationship to Organizational
Identification and Cynicism: The Case of Kars Municipality
Abstract
Visionary leadership which creates a strategy for predicting changes,
transformations and foreseeing the future is one of the leadership approaches which are
often mentioned recently amongst contemporary leadership approaches. In this sense,
this is a kind of leadership which provides the employees' interaction willingly to the
business and creates a vision jointly in creating one with employees' business. The
integration with the business of employee who is expressed as organizational
identification is an important point in prosperousness and in rivalry advantage. On the
contrary of employees' integration with business, the cynism which expresses

Yunus ZENGİN – Erdoğan KAYGIN – Cemal IŞIK
negativeness of their business' thoughts is a notion that makes the administrator think
contrarily the identification. In research, these three facts have been seen important and
affecting each other. The implementation will be held in Kars Municipality. The gathered
results will be expected to affect each other. In other words, Visionary leadership is
expected to affect the identification positively and reduce cynism. Thereby this kind of
research has never been held in Kars and local government, it is expected to contribute
the literature thanks to its originality.
Key Words : Vision, Visionary Leadership, Cynicism, Organizational Identification,
Local Governments

Giriş
Geleceğin, şimdiki ve geçmiş zamanlardan daha önemli olduğu
günümüzde kabul gören bir olgudur. Bu olgunun önemine atfedilebilecek bir
liderlik tarzı olan vizyoner liderlik, işletmelerin gelecekte istedikleri bir
konumda bulunmaları ve başarılı olmalarında son zamanlarda adından sıkça
söz ettiren bir liderlik türüdür. Sürekli değişen çalkantılı çevre koşullarında
uzun dönemde rekabet avantajı sağlamak, rakiplerinden daha fazla gelir elde
ederek ortalamanın üzerinde kar sağlamak, faaliyetlerinin uzun süreli
devamlılığını sağlamak için geliştirilen ve paylaşılan bir vizyon, liderin ve
çalışanların güçlerini birleştirmelerini sağlamaktadır. Bu gücü amaçlar
doğrultusunda kullanan vizyoner lider, işletme için tasarlamış ve hayal etmiş
olduğu geleceği çalışanlarıyla birlikte inşa etmeye çalışır. Bu yolda başarıyı
azaltan ya da tehdit eden bir kavram olarak örgütsel sinizm, işletme/kurum için
düşünülen olumsuz düşünceleri belirten bir kavram olmaktadır. Sinik tutum ve
davranışlar sergileyen bireyler, çalışma arkadaşlarıyla ve yöneticileriyle çıkar
ilişkisi olduğunu düşünerek üst düzeyde bir performans sergileyememekte ve
gerekli katkıyı sağlama noktasında sorunlar yaşayabilmektedir. Bu kavramın
aksine örgütsel özdeşleşme ise bireyin duygusal bir bağ kurarak çalıştığı
işletmeye uzun yıllar hizmet etmesi durumunu ifade etmektedir. Dolayısıyla
başarı için olumsuz bir durumu ifade eden örgütsel sinizm ve olumlu bir
durumu ifade eden örgütsel özdeşleşme,
çalışmada geleceğin
şekillendirilmesinde vazgeçilmez bir anlayışı ifade eden vizyoner liderlikle
ilişkilendirilerek Kars belediyesinde bir araştırma yapılmıştır.
Vizyoner Liderlik
Vizyon kavramının köken olarak eski olmasına rağmen örgütsel anlamda
ifade edilmesi ve kullanılması oldukça yenidir. Latince’de “videre” fiilinden
türetilen “Visio” kelimesi uyanık olmak, anlamak ve kavramak anlamlarına
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gelmektedir. Üzerinde oldukça tartışma yapılan vizyon kavramının ne anlama
geldiği konusunda da literatürde tam bir uzlaşma sağlandığı
söylenemeyebilir.[452] Conger vizyonu “gelecekte başarılı olmayı sağlayan
belirlenmiş amaçlar” olarak tanımlamaktadır.[453] Bu görüş Yukl’un
tanımlamalarında da destek görmektedir. [454] Boal ve Bryson’a göre vizyon,
geleceğin resmidir ve değerleri, amaçları açık bir şekilde ortaya koyan bir
olgudur. [455] Synder ve Graves benzer ifadeleri kullanarak, vizyonu lider ve
çalışanların sahip oldukları enerji ve kaynakların belli bir hedefe
yönlendirilmesi ve dikkat çekici bir şekilde gelecek imajının oluşturulması,
tartışılması ve eksiksiz olarak ortaya konulması olarak betimlemektedir. [456]
Örgütsel bağlamda vizyon ise; örgüte ilişkin hayal edilen geleceği
tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilme, yani örgütün geleceğinin
resmedilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Senge’ in vizyon tanımlaması bu
ifadeyi destekler niteliktedir: “Vizyon, bir örgütün geleceğe yönelik hedeflerinin
belirtilmesidir”.[457]
Ağır rekabet koşullarının ve küreselleşen bir dünyanın yarattığı çevre
koşulları nedeniyle günümüzde işletmeler köklü bir değişim ve dönüşüm
yaşamaktadır. Küresel rekabet, teknoloji ve işgücünün değişen demografik
yapısındaki bu hızlı değişim ve dönüşüm, işletmelerin yönetsel anlayışlarında
farklılıkları ortaya koymak adına nitelikli liderlere ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.
Örgütsel faaliyetleri ve işleri belli bir düzen ve tutarlılık içinde yürütmeye
kendini adamış yönetici profili, anlamını yitirmiştir. Bugün bütün dikkatler
liderler üzerinde toplanmakta ve lider denildiği zaman başarının temel aktörü,
değişimin ustası, geleceği tasarlayan, vizyon oluşturabilen ve bunu
içselleştirebilen kişi akla gelmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem
geleceğe yönelik vizyoner bakış açısının yönetime hakim olmaya başladığı bir
dönemi kapsamaktadır. [458]
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Liderlik yaklaşımlarını çeşitli dönemler halinde incelemek mümkündür.
Liderliğin doğuştan geldiğini ileri süren “Özellikler Yaklaşımı” 1940’lara kadar
benimsenmiş ve bu tarihten itibaren, liderin etkinliğini, liderin davranış
biçimine bağlayan “Davranışçı Yaklaşım”ın (1940-1960) ortaya çıktığı, daha
sonra, liderin etkinliğini liderin durumlara göre nasıl davrandığını ortaya koyan
“Durumsalcı Yaklaşım”ın (1960-1980) etkin hale geldiği ve 1980’li yıllardan
itibaren devam eden ve liderin daha çok vizyon özelliğini ön plana çıkaran, “Yeni
ya da Vizyoner Lider Yaklaşımı”nın uygulanmaya başlandığı ve benimsendiği
görülmektedir.[459]
Vizyoner liderlik konusuna özellikle 1990’lı yıllarla birlikte büyük önem
verilmiştir. Örgütlerin geleceğine ilişkin belirsizliğin giderilmesi açısından,
vizyoner liderlik daha önemli hale gelmiştir. Küreselleşen bir dünya ile birlikte
örgütlerde meydana gelen hızlı değişim ve dönüşüm süreci, örgütlerin geleceğe
yönelik kararlarını etkilemektedir. Bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecinde
örgütleri paylaşılan bir vizyonla geleceğe taşıyan ve örgütleri, örgütsel
körlükten kurtaran vizyoner liderler, geleceğin liderleri olarak
görülmektedir.[460]
Günümüzde, liderlik tanımlarında liderin karizmatik özelliği, vizyonu
oluşturma ve vizyonu sürdürme kavramları ile de desteklenmektedir.[461 ]
Liderlik ve vizyonun birbiriyle iç içe geçtiği, birbirlerini bütünlediğini, vizyonu
olmayan bir kişinin liderliğinden söz etmenin güç olduğu söylenebilir.[462]
Geleceğe yönelik ve bir ufuk liderliği olan vizyoner liderlik, sahip
oldukları vizyon ile çalışanlarını geleceğe taşımaya çalışırlar. Geleceğin resmin
çizen ve bunu izleyenleri ile paylaşabilen, onlara bu düşüncelerini aktarabilen
liderler, oluşturdukları vizyonlarını elde etmeyi ve beraberindekileri de bu
resme dahil etmeyi hedeflerler. [463] Vizyoner liderlik bugünün çalkantılı
ortamında kurumsal yaşamın, başarının ve büyümenin temel belirleyicisi olarak
ortaya çıkmıştır. 21. yüzyılın başarılı liderleri, vizyon yaratma ve onu gerçeğe
dönüştürme kapasitesine sahiptir. Vizyoner liderlik, dönüştürücüdür ve ilhamın
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gücüne dayanır. Temel ruhsal değerlere bağlılık, açık bir vizyonla ilişkiyi
güçlendirmeye saygı göstererek, cesur ve yenilikçi eylemle takip edilen kişidir.
Yönetim bilimci Peter Drucker’a göre vizyoner lider, takım ruhu ile
hareket eden katılımcılığa önem veren, paylaşımcı ve insan odaklı bir kişidir.
Kotter ise, geleceğe yönelik bir vizyon ortaya koyan, takipçilerine bu vizyona
ulaşmada yol gösteren ve onlara olası zorlukları aşma sürecinde katalizör
görevi üstlenen kişi olarak tanımlamaktadır. [464]Vizyoner liderlik ile ilgili
yapılan çalışmalarda kavramsal açıdan benzer özelliklerin ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu çerçevede vizyoner liderliğin üç temel öğesi olduğu ifade
edilmektedir: Bunlardan birincisi vizyon oluşturma, açıklama, paylaşma ve
geliştirme; ikicisi vizyonunu örgüt gerçeğine uygulayarak örgüt felsefesi
geliştirme üçüncüsü ise, liderin gösterdiği vizyon odaklı davranışlardır.[465]
Westley ve Mintzberg vizyoner liderliğin günümüz rekabetçi ortamında sürekli
bir özellik arz ettiğini ve bünyesinde üç aşamayı içerdiğini ifade etmektedir. Bu
aşamalar; (a) örgüt için hedeflenen büyük resmin tüm takipçilere açıklama, (b)
bu vizyonu onlarla paylaşmada hizmet etme ve (c) takipçilerin örgüt vizyonu
hakkında gerekli bilgi ile güçlendirmektir. [466]
Fütürist John Scharr "gelecek, gideceğimiz bir yer değil, yarattığımız bir
yerdir” demektedir. Bu düşünceden hareketle vizyoner liderlerin geleceği inşa
sürecinde vizyoner düşünce ile birlikte takipçilerini bu sürece dahil etmesi
gerekmektedir. Uygulayacağı yönetsel politikalar ve davranışlar ile ekibini
güçlendiren, onları kurumları ile özdeşleştiren, çalışanları kurum ile ilgili ortaya
çıkan olumsuz düşüncelerden kurtaran liderlerin bunu gerçekleştirme
olanakları daha kolay olacaktır. Nitekim vizyoner liderliğe yönelik olarak
yapılan literatür araştırmasında ve konuya yönelik olarak hazırlanmış
lisansüstü tezlerde vizyoner liderlik ile örgütsel başarıya etki eden değişkenler
arasında anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Örneğin; Tanrıbil [467] tarafından
Erzurum ilinde faaliyette bulunan banka çalışanlarına yönelik yapılan
çalışmada, vizyoner lider davranışlarıyla, örgütsel bağlılık ve adalet algısı
464
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arasında aynı doğrultuda ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bulut ve
Uygun [468] tarafından Hatay ilinde faaliyette bulunan kamu kuruluşlarındaki
yöneticilerin vizyoner davranışlarına yönelik çalışmasında, yöneticilerin
vizyoner bir anlayış ile hareket etmedikleri, mevcudu koruma eğilimi içinde
olduklarını ortaya koymuştur. Vizyoner liderliğin örgütsel vatandaşlık ile
ilişkisini araştıran Dhammika [469] vizyoner liderlerin takipçileri ile kurmuş
oldukları etkili iletişimi ve dönüşümlere yol açan tutum ve davranış biçimleri
astlar ile olan ilişkileri olumlu etkilediği, bununda örgütsel vatandaşlığı
geliştirdiğini saptamıştır. Ulfa ve Waluyo [470] okul öncesi eğitim kurumları
çalışanlarının liderlik anlayışlarının performanslarını etkileme durumlarına
yönelik çalışmalarında, liderlerin vizyonerlik anlayışlarının yüksek olması
öğretmenlerin performansını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.
Örgütsel Sinizm
Örgütsel başarı yada başarısızlık çalışanların örgüt ile olan ilişkisine ve
örgütsel aidiyet duygularına bağlıdır. Özellikle yaşanan küresel durumun
getirmiş olduğu rekabet ve bu rekabetin çok yoğun ve acımasız olması, örgüt
yöneticilerinin yönetsel anlayışlarını etkileyerek rotalarını çalışan
memnuniyetine döndürmeye neden olmuştur. Bu memnuniyeti sağlayan
örgütlerin çalışanları, kurumun farklılaşan bu özelliğine bağlı olarak kendilerini
diğer kurumlardan ayıran bilişsel bir durum ortaya koymakta ve örgüt ile
özdeşleşmesine neden olmaktadır. Bunu sağlayamayan örgütlerde ise tersine
bir durum olan mutsuzluk ve örgüte/çalışanlara karşı olumsuz düşüncelere
sahip çalışan topluluğunun oluştuğu bir ortam oluşacaktır. “Sinik davranış”
olarak ifade edilen bu durum özelde çalışanı/çalışanları, genel de ise örgütü
olumsuz etkileyebilecek ve başarısızlıklara neden olabilecek bir durumdur.
Oxford İngilizce Sözlüğü (1989)’nde sinik kelimesi; “insanın güdü ve
eylemlerindeki samimi ve iyi niyetlerine inanmayan ve bu durumu da dudak
bükme, küçümseme, hor görme gibi davranışlar ile dışa yansıtan ve bunu
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alışkanlık haline getiren kişi” olarak tanımlanmaktadır.471 Sinizm kelimesinin
ortaya çıkışı ile ilgili bir görüşe göre, Yunanca da köpek anlamına gelen “kyon”
kelimesinden türemiş ve bu tarz yaşamı benimseyenlere kinik denilmiştir. Buna
sebep olarak da bu kişilerin uygarlığı ve toplumsal kuralları dışlayarak alaycı
bir bakışla küçümsemeleri sonucu, dağınık ve hırçın tavırlar içinde olmaları
gösterilmektedir.472 Antik Yunanda bir yaşam ve düşünce felsefesi olarak
ortaya çıkan bu sinizm kavramın,473 büyük İskender’in düşüncelerinden
etkilenen Sinoplu Diojene kadar dayanmaktadır. Diyojen’e neden günün
aydınlığında elinde yanan bir fenerle dolaştığı sorulduğunda, kendilerine
“dürüst bir insan arıyorum” cevabını vermiştir. Verilen bu cevap, insanların
gerçekte dürüst olmadığı yönündeki inanışı temsil eden sinizm kavramını
‘ironik’ olarak tanımlamaktadır.474
Özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler ve bunların sesli bir şekilde
dile getirilmesi akademisyenlerin, firma yöneticileri ve politikacıların, sinizmin
etkilerini tartışmaya ve incelemeye başlamalarına neden olmuştur. Bu anlamda
Goldner ve meslektaşları, sinizm unsurlarının örgütleri ve üyelerini nasıl
etkileyebileceğini inceleyen ilk araştırmacılar arasındadır.475  . Konuya yönelik
olarak yaşanan şirket skandalları, sinizm kavramının dergi, gazete ve internet
ortamına taşınmasına neden olmuştur. Popüler medyada bu konu ilgi görmüş
ve karikatürist Scott Adams, (Türkiye’de de yayınlanan) ‘Dilbert’ karakteriyle
Amerikan firma yönetimini sinik bakış açısıyla ‘gülünç yönetim’, ‘mutsuz
çalışanlar’ şeklinde resmetmiştir.476
Genel olarak sinizm kavramı “kişilerin bireylere, gruplara, ideolojilere ve
sosyal bir oluşuma yönelik ortaya konulan küçümseme, güvensizlik ve hayal
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kırıklığını ihtiva eden genel yada özel bir tutum” olarak tanımlanmaktadır477.
Örgütsel sinizm ise, “çalışanın çalıştığı örgüte yönelik olarak geliştirdiği, bilişsel,
duygusal ve davranışsal boyutlarını içeren negatif bir tutumdur. 478. Bu tür
duygular içerisinde olan örgüt çalışanları, işverenlerin gerçekleştirdikleri
faaliyet ve düşüncelerin temelinin de genel olarak bireysel çıkar ve
menfaatlerine yönelik olduğunu, hatta yönetimin kendi ekonomik refahlarını
çalışanların menfaatlerinin üzerinde tuttukları inancı içerisindedirler.
İş görenlerin çalıştıkları kurumlarına karşı gösterdiği bu olumsuz
tutumların nedenlerinden birisi, yukarıda sinizm kavramını açıklarken ifade
edilen kişinin, örgütünün kendi çıkarları söz konusu olduğu sürece adalet,
dürüstlük ve ahlaki değerleri feda edip ya da yok sayabileceği üzerine bir inanca
sahip olması gösterilebilir.479 Bu nedenle örgütsel sinizmi yaşayan çalışanlar,
üstlerin yada arkadaşlarının kendilerine karşı göstermiş oldukları iyi niyetli
yaklaşımların da temelinde bir çıkar ilişkisi olduğunu düşünmekte ve bu
davranışı da ona göre değerlendirmektedirler.480
Örgütsel sinizm, inanç, duygu ve davranışsal eğilimlerden oluşan üç temel
boyuttan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi bilişsel boyuttur ki, kurumun birlik
ve bütünlükten yoksun olduğuna dair ortaya çıkan inançdır. Bu düşüncede olan
çalışanlara göre örgütte gerçekleşen faaliyetlerde adalet, dürüstlük ve
samimiyet gibi ilkelerin ihlal edildiği yada bundan yoksun olduğu inancı
hakimdir. İkincisi duygusal boyuttur. Bu boyutta birey organizasyona karşı
olumsuz duygular besler ve bunu tepkiler ile ortaya koyarak organizasyonda
olumsuz etki yaratır. Bu etki bireyde sinik bir davranış düşüncesinin oluşmasının
yanı sıra bunun örgütte hissedildiğini ima etmesine neden olur. Böyle bir hissin
oluşmasının sonucunda örgütsel siniklikler, örgütlerini düşündüklerinde
sıkıntı, iğrenme, hatta utanç duyabilirler. Örgütsel sinizminin son boyutu
davranışsaldır. Bu boyut, bireyde oluşan inanç ve yaratmış olduğu etkiye bağlı
olarak örgütü küçümseme, alaycı tutumlar, güçlü eleştirilere uygun bir davranış
içerisine girmektir. 481 482
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Örgütlerin en değerli üretim faktörü olan emeğin, sinizm ile tanışması
yada böyle bir düşünce içerisinde olması örgüt verimliliği açısından gerçek
anlamda sıkıntıların başladığının bir göstergesi olabilir. Bu nedenle özellikle
liderlerin bu anlamda konuya sorun olabilecek iç ve dış çevre koşullarını tespit
ederek çözümler üretmesi, hem örgütün geleceğine yönelik sorunların ortadan
kaldırılmasına olanak sağlayacak hem de “mutlu çalışan, verimli işletme” ortamı
oluşturarak işletmeye rekabet avantajı sağlayacaktır. Aksi takdirde sinik
düşünce, çalışanlarda başta aidiyet olmak üzere örgütsel bağlılık, iş tatmini,
devamsızlık vb. gibi olumsuzlukların oluşmasına neden olacaktır. Nitekim
literatürde yapılmış olan birçok yerli ve yabancı çalışmalarda da buna
rastlanmaktadır. Örneğin, Byrne ve Hochwarter 483, yaptıkları çalışmalarında
sinik personelin performansı düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Uysal ve
Yıldız da çalışma psikolojisi faktörü olarak örgütsel stres ve işten ayrılma
niyetlerinin ortaya çıktığı durumlarda, sinizmin arttığını ve bunun da iş
görenlerin performanslarında azalmaya neden olduğunu tespit etmişlerdir.484
Volpe vd. ABD deki sağlık hizmeti sunan doktor ve hemşirelere yönelik yapmış
oldukları çalışmada, sinizmin örgütsel bağlılık ve iş tatmini ile negatif yönlü,
işten ayrılma ile pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır. 485
Wageeh’in 2013 yılında Mısır’daki eğitim hastanelerindeki çalışanların iş
tutumlarına yönelik yapmış olduğu çalışmada örgütsel sinizmin bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal alt boyutlarının çalışanların iş tutumu üzerinde anlamlı
bir etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır. 486  Altınöz vd. konaklama işletmesi
çalışanlarına yönelik olarak yaptıkları çalışmada örgütsel bağlılık ile sinizm
arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. 487 Efeoğlu ve
İplik tarafından ilaç sektöründeki tıbbi mümessillere yönelik yapılan çalışmada,
çalışanların örgütsel adalet algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasında ters
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yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. 488 Akdemir vd.’nin Kafkas ve
Munzur üniversiteleri akademik ve idari çalışanlarına yönelik çalışmasında da
sinizmin örgütsel performansı olumsuz etkilediği tespit etmişlerdir. 489
Örgütsel sinizme yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalardan yola çıkarak vizyoner
liderlik anlayışı ile örgütsel sinizme yönelik şu hipotez geliştirilebilir:
H1: Vizyoner Liderlik anlayışı arttıkça örgütsel sinizm azalır.
Örgütsel Özdeşleşme
İnsanlığın ilk tarihlerinden itibaren insanlar var olmak ve yaşamlarını
sürdürebilmek adına belli bir grup içerisine dahil olma çabası içerisine
girmiştir. Bu çabanın temelinde insanların istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılama arzusu ile birlikte bilişsel, duygusal ve davranışsal faktörlerin de
etkisi bulunmaktadır. Geçmişte rastlanılan bu tutum ve davranışlar, yaşam
koşullarının her geçen gün ağırlaştığı, değişim yaşadığı günümüzde de
insanlarının sosyal yaşantısında yer almakta ve her geçen gün daha da önem arz
etmektedir.
Kavram ilk kez Freud tarafından 1922 yılında kullanılmıştır. Freud,
özdeşleşme kavramının çocukluk döneminden itibaren başladığını, erkek
çocukların annelerine, kız çocuklarının ise babalarına yönelerek kendi kişilik
özelliklerini anne ve babasıyla özdeşleştirmeye çalıştığını ifade ederek, söz
konusu kavramı literatüre kazandırmıştır.490 Daha sonraki dönemlerde
konuya yönelik olarak ilk kavramsal çalışma Foote (1951) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Foot’e göre kişiler, çevrelerinde gerçekleşen olayları
düzenlemek amacıyla bulundukları ortamdaki sosyal grupları, sınıflandırdıkları
kişilerle tanımlama gayreti içerisinde olduklarını ileri sürmüştür.491 Ayrıca
Foote, bu sınıflandırmanın, bireyler üzerinde pozitif yada negatif etkiler
yaratabileceğini ve bireylerin hareket tarzlarını de çoğu kez ait oldukları sınıfa
göre geliştirdiklerini ileri sürmüştür. Bu hareket tarzı sonucunda bireyler,
488

İ.Efe Efeoğlu- Esengül İplik. "Algılanan örgütsel adaletin örgütsel sinizm üzerindeki etkilerini
belirlemeye yönelik ilaç sektöründe bir uygulama." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, C.20, S.3, 2011, s.343
489 Bünyamin Akdemir-Bayram Kırmızıgül-Yunus Zengin. "Örgütsel Sinizm ile İş Performansı
Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (2), 2016 s.128
490 Ömer Okan Fettahlıoğlu-Alican Afşar, “Görünmez Taç Sahibi İnsanların Kurumsal Özgeci
Davranışlarla Örgütsel Özdeşleşmeye Ulaşma Yolları”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:32, Sayı:2, 2017, s. 189 183-206
491 Ali Yavuz, - Cemal Zehir. "Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı İlişkisi." Doğuş Üniversitesi Dergisi c.18,S.2, 2017,s. 9997-115.
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kendilerini dahil oldukları örgütün bir üyesi olarak kabul ederek bundan
sonraki süreçte örgüte faydalı olacak şekilde çalışmalarına yön verirler492
Sosyal hayat içerisinde gerçekleşen sınıflandırmanın iki amacı bulunmaktadır.
Bu sınıflandırmadaki birinci amaç, kişinin sosyal ortamı bilinçli olarak
sistematik bölümlere ayırması, ikincisi ise, kişiye sosyal ortam içinde kendini
tanımlaması ve yerini bulması için olanak sağlamasıdır. Böylelikle, bireyin
kendini bir insan topluluğuna ait olma algısı olarak tanımlanan “özdeşleşme’’
kavramı ortaya çıkmış olur493 
Örgütsel özdeşleşme, bireyin yer almayı düşündüğü bir gruba dahil
olması neticesinde, kendini tanımladığı sosyal özdeşleşmenin özel bir şekli
olarak ifade edilmektedir. 494 Bireyin örgüt ile ilişkisindeki aidiyet durumunun
gerçek yada sembolik olması ve bu durumun birey tarafından algılanma
durumu, bireyin örgüt ile olan özdeşleşme durumunu ortaya koymakta ve bu
sayede ben kimim sorusuna kısmen cevap verebilmektedir. 495 Farklı bir
anlayış ile konuya odaklanan Kelman (1961) ve daha sonra O-Reilly ve Chatman
(1986) örgütsel özdeşlemeyi; duygusal ve motivasyonel terimler ile
tanımlamışlardır. Örgüt olanaklarının cazibesi ve örgütsel kimlik sayesinde
örgüt ile özdeşleşen bireyler, örgütleriyle duygusal olarak tatmin edici ilişki
kurmalarına, böylelikle örgütleri ile uzun bir süre çalışma isteği içerisinde
olmalarına olanak sağlayacaktır. 496 Kavramın sosyal kimlik teorisi olarak
daha sonraki dönemlerde ele alınması Tajfel ve Turner (1979) tarafından
olmuştur. [497] Algının örgütlenmesine yönelik çalışma yapan bu kuramcılar,
bireylerin, belirli bir gruba dahil olması durumlarında, kişisel kimliklerinde ve
dolayısıyla da güdülerinde, yargılamalarında ve algılamalarında ne gibi
değişiklikler olabileceğine yönelik çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar, grup
içinde öncelikle bireyin benlik-algısının değiştiği yönünde bir sonuç ortaya
492

Nelson N. Foote, “Identification As The Basis For A Theory of Motivation”. American
Sociological Review, C.16,S.1, 1951, s.17
493 Cemal Zehir- Ali Yavuz, “Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı İlişkisi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, C.18, S.2 2017, s.99
494 Fred Mael- Blake E. Ashforth, “Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the
Reformulated Model of Organizational Identification”, Journal ofOrganizational Behavior, 13(2),
1992,s.105.
495 Canan N. Karabey- Ömer F. İşcan, “Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel İmaj ve Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Bir Uygulama”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 21 (2), 2007, s, 232
496 Michael Rıketta, “Organizational Identification: A Meta-Analysis”, Journal of Vocational
Behavior, 66, 2005,s. 360.
497 Jos Bartels, “Organizational identification and communicatıon: Employees’ evaluations of
internal communication and its effect on identification at different organizational levels”.
Doktora Tezi. Twente Üniversitesi 2006, s.5
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koymuştur. Kurama göre, bizim için anlamlı olan bir grup üyeliği, sahip olunan
kişisel kimliğin yerini sosyal kimliğe bırakmasına neden olmaktadır.[498]
Sosyal Kimlik Teorisi, insanların hem grup içerisindeki hem de grup
dışındaki yerlerini yorumlamak için bir takım toplumsal kimliklere sahip
olduklarını varsaymaktadır. 499  Sosyal kimlik; bireyin üye olduğu sosyal bir
gruba sahip olduğu bilgi ve tecrübesi ile birlikte hissi olarak önem vermesinden
kaynaklanan benlik kavramının bir parçası olarak ifade edilmektedir. [500]
Sosyal kimlik teorisinde benlik kavramı, bireyin kendine özgü özelliklerini
barındıran, grup içerisinde göze çarpan yetenekler, beceriler, ilgi alanları ve
sosyal kimlik gibi bir kişisel kimlikten oluşan unsurları barındırmaktadır. [501]
Birey ile örgüt arasında özdeşleşme süreci üç aşamada gerçekleşmektedir.
502
  Birincisi ve aynı zamanda ana öğesi, bireyin örgütsel amaçlara ve değerlere
olan inancı ve onun kabul etmesidir. Bu inanç sayesinde örgütsel ve bireysel
amaçların bütünleşmesi söz konusu olmaktadır. 503 Özdeşleşmenin ikinci öğesi,
bireyin örgüt içerisinde üstlenmiş olduğu rolü oluşturan eylemleri isteyerek ve
gönüllü bir şekilde yerine getirmeye çalışmasıdır. Örgütsel amaçları benimseyen
ve bunu kendi amaçlarıymış gibi gerçekleştirme gayretinde bulunan birey hem
yaptığı işten zevk alacak hem de kendisi için bir doyum kaynağı olacaktır. Bu
doyum aynı zamanda özdeşleşmenin daha da perçinleşmesine olanak
sağlayacaktır. Üçüncü öğe ise, bireylerin örgüt ile olan birlikteliklerini ve aidiyet
duygularını devam ettirme isteğidir. Bu düşünce çalışanın kurumun sunmuş
olduğu olanaklardan daha iyi olanaklar sağlayan işletmelerin ortaya çıkması
durumunda dahi örgütten ayrılmamalarına neden olacaktır. 504 505 Bu süreçler
ile beraber konuya yönelik olarak çalışma yapan diğer bazı araştırmacılar
örgütsel özdeşleşmenin, bilişsel, duyuşsal, değerlendirici ve davranışsal
498

H.Andaç Demirtaş,” Sosyal Kimlik Temel Kavram ve Kuramı, Varsayımlar”, İletişim
Araştırmaları, C.1, S.1, 2003,s.129
499 Rolf Van Dick R. “Identification in Organizational Context: Linking Theory and Research from
Social and Organizational Psychology”. International Journal of Management Reviews. V. 3 Is. 4.
2001, s. 269
500 Emine Gülsün Beldek, “Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Muhalefet İle
İlişkisi: Görgül Bir Araştırma”. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 2017 s.20
501 Alptekin Sökmen- Tuğçe Şimşek, "Örgütsel Bağlılık, Örgütle Özdeşleşme, Stres Ve İşten
Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi 18, 3, 2016, s.609
502 Mustafa Polat- C.Harun Meydan, “Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm Ve İşten Ayrılma Niyeti İle
İlişkisi Üzerine Bir Araştırma” Savunma Bilimleri Dergisi 9.1, 2010 s.148.
503 Douglas T. Hall- Benjamin Schneider- Harold T. Nygren, ““Personal Factors in Organizational
Identification”, Administrative Science Quarterly, 15, (2), 1970 s. 176.
504 Hall- Schneider- Nygren , agm, s.176-177
505 Polat-Meydan, agm, s.148
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boyutlardan oluşan dört unsuru kapsadığı konusunda fikir birliğine vardıkları
görülmektedir.[506] Bilişsel boyut (cognitive); İşgörenin çalıştığı kuruma karşı
beslediği aidiyet duygusunun farkına vardığı boyuttur. Duyuşsal boyut
(affective); birey ve örgüt arasında oluşan duygusal bağlantıdır ve çalışanın
kuruma karşı beslediği pozitif duyguları temsil etmektedir. Değerlendirici boyut;
İşgörenin örgütünü olumlu değerlendirmesi sonucunda oluşan onur vb.
duyguları kapsamaktadır. Davranışsal boyut; çalışanın kurum ile özdeşleşmesi
sonucu kurumun belirlemiş olduğu hedeflere uygun bir şekilde tutum ve
davranışlarda bulunmasıdır. [507][508]
Örgütlerin verimliliğini ve performans düzeyleri ile yakın ilişki içerisinde
olan işgören özdeşleşmesi liderlerin yönetsel politikalarını belirlerlerken dikkat
etmeleri gereken noktalar arasında yer almaktadır. Nitekim konuya yönelik
olarak alanyazında yapılan çalışmaların örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılık,
örgütsel iletişim, psikolojik sözleşme ve iş tatmini gibi tutum ve davranışlarla az
yada çok oranda pozitif ilişkili olduğu; işten ayrılma, işgören devri, örgütsel
sinizm ve örgütsel muhalefet gibi tutum ve davranışlarla negatif bir ilişki
sergilediği görülmüştür.[509] Van Knippenberg vd.’nin [510], birey ile örgüt
arasındaki psikolojik ilişkileri açıklamaya yönelik çalışmasında, işe devamsızlık,
işten ayrılma, rol davranışları dışında ekstra rol davranışları sergilemek gibi işle
ilişkili davranışlar ile örgütsel özdeşleşme arasında yakın bir ilişkinin olduğunu
tespit etmişlerdir. Polat ve Meydan [511] tarafından, çalışanların örgüte ilişkin
olumlu ve olumsuz iş tutumlarının birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamaya
yönelik olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarında, örgütsel özdeşleşmenin sinizm
ve işten ayrılma niyeti üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Beldek
[512] tarafından memur kadrosundaki çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilen
çalışmada, örgütsel özdeşleşmenin hem örgütsel sinizm hem de örgütsel
muhalefet ile arasında ortalama derecede ve negatif taraflı korelasyon ilişkisi
olduğunu görmüştür. Birbirleri ile olan ilişki ve etki içerisinde olan bu

506

Beldek, agm. s.21

507Agm.s.21
508

R. Van Dick, (2001). Identiﬁcation in organisational contexts: linking theory and research
from social and organisation psychology. International Journal of Management Reviews , 3(4),
270
509 Beldek, agm. s.22
510 Daan Van Knippenberg- Van Dick, R.-Tavares, S. “Social Identity and Social Exchange:
Identification, Support and Withdrawal from the Job”. Journal of Applied Social Psychology, 37
(3), 2007, s.460
511 Polat-Meydan, agm, s.145
512 Beldek, agm. s.16

363

Yunus ZENGİN – Erdoğan KAYGIN – Cemal IŞIK

değişkenlerin örgütsel amaçlar dahilinde kullanılarak olumlu sonuçlar ortaya
koyması etkili ve vizyon sahibi liderler ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamdan
hareketle vizyoner liderlik ve örgütsel özdeşleşmeye yönelik şu hipotez
oluşturulabilir:
H2: Yöneticilerin Vizyoner Liderlik anlayışı arttıkça çalışanların örgütsel
özdeşleşmesi artacaktır.
Araştırma
Araştırmanın Önemi ve Amacı
Gelecekte başarılı olmak hayal etmeyi ve bu hayali gerçekleştirmek için
gerekli olan faaliyetleri planlayıp ona göre davranış sergilemeyi
gerektirmektedir. Gelecekle ilgili olan bir liderlik türü olan vizyoner liderlik ve
işletmelerin /kurumların alışanlarından beklenenden daha fazla çaba sarf etmesi
ve bağlılığını gösteren özdeşleşme ve işletmelerine ilişkin olumsuz düşüncelerini
ifade eden sinizm rekabet üstünlüğü sürdürmede göz önünde tutulması gereken
hususlardır. Bu önemi bağlamında bu çalışmanın amacı vizyoner liderlik
anlayışının örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşmeyle olan ilişkisini belirlemektir.
Araştırmanın Modeli
Viizyoner liderlik anlayışının örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm ile
ilişkisini ortaya koymak için gerçekleştirilen bu çalışmada, yapılan literatür
çalışması ve bunların ışığında oluşturulan hipotezler bağlamında geliştirilen
araştırma modeli aşağıdaki gibidir.

Örgütsel Sinizm
• -Bilişsel
• -Duygusal
• Davranışsal
+

Vizyoner Liderlik
• - -İletişim
• -Güven
• -Risk
• -Saygı
• Odak
+

Örgütsel Özdeşleşme

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
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Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket dört
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik değişkenlerle ilgili
sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm Marshall Sashkin’in vizyoner liderlik
ölçeğidir. Üçüncü bölüm Brandes ve arkadaşları (1999) tarafından hazırlanan
örgütsel sinizm ölçeğidir. Dördüncü bölüm Ashfort (1992) tarafından
geliştirilen örgütsel özdeşleşme ölçeğidir.
Araştırma Kars belediyesinde memur olarak görev yapan çalışanlara
yapılmıştır. Belediyede kadrolu çalışan memur sayısı 91’dir. Bu çalışanlardan
65 kişiye anket ulaştırılmış, hatalı eksik doldurmalardan dolayı 57 anket
değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada verilerin güvenirliklerine
bakılmıştır. Sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
Tablo 1. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşmeye
İlişkin Güvenirlilik Sonuçları
Cronbach's Alpha

Madde Sayısı

İletişim

,910

5

Güven

,913

5

Risk

,903

5

Saygı

,928

5

Odak

,924

5

Bilişsel

,889

5

Duygusal

,818

4

Davranışsal

,801

4

Örgütsel Özdeşleşme

,955

6

Boyutlar

Güvenirlilik analizi sonucunda verilerin kabul edilebilir düzeyde
güvenirliliğe sahip oldukları söylenebilir.

Bulgular
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Çalışanlarının Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Tablo 2. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Öğrenim düzeyi

Kıdem

N

%

Erkek

27

47,4

Kadın

30

52,6

18-24

18

31,6

25-34

19

33,3

35-44

10

17,5

45-54

10

17,5

İlköğretim

4

7,0

Lise/Yüksekokul

17

29,8

Lisans

31

54,4

Yüksek lisans

5

8,8

1-5

32

56,1

6-10

9

15,8

11-15

7

12,3

16-20
9
15,8
Tablodan görülebileceği üzere araştırmaya katılanların çoğunluğu
kadınlardan, 25-34 ile 18-24 yaş aralığında olanlardan lisans mezunlarından ve
1-5 yıl aralığında olanlardan oluşmaktadır.
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Ortalama ve standart sapma değerleri İlişkin Bulgular Ve Yorumlar
Tablo 3. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşmeye
İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
BOYUTLAR

Ortalama

Std. Sapma

İletişim

3,37

1,24

Güven

3,44

1,24

Risk

3,35

1,21

Saygı

3,49

1,29

Odak

3,46

1,23

Bilişsel

2,47

1,27

Duygusal

2,12

,96

Davranışsal

2,10

1,09

Örgütsel Özdeşleşme

3,38

1,43

Ortalamaların değerlendirilmesinde aşağıda ifade edilen değerler sınır
olarak kabul edilmiştir.
1-1,79 Çok düşük; 1,80-2,59 Düşük; 2,60-3,39 Orta; 3,40-4,19 Yüksek;
4,20-5,00 Çok Yüksek
Boyutların ortalamalarına bakıldığı zaman vizyoner liderlik alt boyutları
içerisinde saygı boyutu en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu
boyutu güven takip etmektedir. Örgütsel sinizm alt boyutlarına bakıldığında
bilişsel boyutun en yüksek düzeye sahip olduğu ve bu boyuttan sonra duygusal
boyutun geldiği bulunmuştur. Örgütsel özdeşleşmenin ise düzeyinin orta
seviyede olduğu ortaya çıkmıştır.
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Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
Tablo 4. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşme Alt
Boyutları Arasındaki İlişki
Boyutlar

İletişim Güven Risk Saygı Odak Bilişsel Duygusal Davranışsal Özdeşleşme

İletişim

1

Güven

,972

Risk

,909

Saygı

,941

Odak

,960

**
**
**
**
**

Bilişsel

,352

Duygusal

,569

Davranışsal

0,10

Özdeşleşme ,827

**

**

1
,941
,975
,960

**
**
**

,311
,584

*

**

1
,952
,961

**
**

,289
,581

**

0,133 ,284
,875

**

,849

*

*

**

1
,950

**

,304
,617

*

**

0,18
,862

**

1
,321
,570

*

**

0,25
,827

**

1
,808
,366

**
**

0,187

1
,283
,403

*

**

1
0,179

1

Yapılan korelasyon analizi neticesinde vizyoner liderliğin alt boyutlarıyla
örgütsel sinizmin alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif yönlü
ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuca göre H1 hipotezi ret
edilmiştir. Vizyoner liderliğin alt boyutlarıyla örgütsel özdeşleşme arasında ise
pozitif yönlü güçlü ilişkilerin olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç H2 hipotezini
doğrulamaktadır.
Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenlerine Yönelik
Farklılık Analizleri
Cinsiyet t Testi Analizlerine İlişkin Bulgular
Vizyoner Liderlik, Örgütsel Sinizm alt boyutları ile Örgütsel Özdeşleşme
için araştırmaya katılanların cinsiyetleri arasında farklılık olup olmadığını
karşılaştırmak için %95 güvenirlikte bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır.
Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 5. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşme ve
alt Boyutlarına İlişkin Cinsiyetler Arasındaki t Testi
Boyutlar
İletişim
Güven
Risk
Saygı
Odak
Bilişsel
Duygusal
Davranışsal
Ö. Özdeşleşme

Cinsiyet

Ortalama

St. Sap

Erkek

3,37

1,11

Kadın

3,37

1,37

Erkek

3,51

1,13

Kadın

3,38

1,36

Erkek

3,44

1,13

Kadın

3,27

1,29

Erkek

3,64

1,21

Kadın

3,35

1,36

Erkek

3,47

1,11

Kadın

3,46

1,35

Erkek

2,46

1,17

Kadın

2,49

1,38

Erkek

2,30

,96

Kadın

1,96

,95

Erkek

2,19

1,14

Kadın

2,02

1,06

Erkek

3,48

1,39

Kadın

3,28

1,49

t

P

,01

,99

,39

,69

,53

,60

,87

,39

,02

,98

-,08

,94

1,33

,19

,61

,55

,52

,61

Cinsiyet bakımından yapılan farklılık analizi neticesinde erkek ve
kadınlar arasında bir farklılığın olmadığı görülmektedir
Anova Analizine İlişkin Bulgular
Farklı yaş grupları arasında değişkenler bazında bir farklılığın olup
olmadığını ortaya koymak için anova testi yapılmıştır.
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Tablo 6. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşme ve
alt Boyutlarının Yaş Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar
Yaş
Ortalama
Std. Sap.
F
Sig.

İletişim

Güven

Risk

Saygı

Odak

Bilişsel

Duygusal

18-24

3,21

1,30

25-34

3,49

1,14

35-44

3,68

1,10

45-54

3,10

1,53

18-24

3,26

1,29

25-34

3,58

1,12

35-44

3,84

1,13

45-54

3,12

1,51

18-24

3,19

1,27

25-34

3,60

1,14

35-44

3,54

1,05

45-54

2,96

1,40

18-24

3,31

1,35

25-34

3,59

1,18

35-44

3,88

1,12

45-54

3,22

1,58

18-24

3,32

1,31

25-34

3,66

1,10

35-44

3,72

1,08

45-54

3,08

1,50

18-24

2,48

1,33

25-34

2,72

1,24

35-44

2,70

1,39

45-54

1,78

1,00

18-24

2,11

1,01

25-34

2,32

,95

35-44

2,18

1,02
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,51

,68

,77

,52

,80

,50

,59

,62

,70

,56

1,35

,27

,90

,45
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Davranışsal

Ö.Özdeşleşme

45-54

1,70

,86

18-24

2,08

1,14

25-34

2,38

,99

35-44

2,15

1,24

45-54

1,55

,99

18-24

3,06

1,47

25-34

3,58

1,32

35-44

3,55

1,37

45-54

3,38

1,73

1,29

,29

,45

,72

Yaş bakımından farklılığın olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz
neticesinde yaş grupları arasında bir farklılığa rastlanmamıştır.

İletişim

Güven

Risk

Std.
Deviation

Boyutlar

Ortalama

Tablo 7. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşme ve
alt Boyutlarının Öğrenim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi

İlköğretim

3,75

,75

Lise/Yüksekokul

3,12

1,38

Lisans

3,51

1,19

Yüksek lisans

3,04

1,48

İlköğretim

3,85

,41

Lise/Yüksekokul

3,14

1,40

Lisans

3,61

1,18

Yüksek lisans

3,12

1,54

İlköğretim

3,30

,35

Lise/Yüksekokul

3,07

1,34

Lisans

3,54

1,16

Öğrenim seviyesi
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F

Sig.

,59

,62

,76

,52

,61

,61
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Saygı

Odak

Bilişsel

Duygusal

Davranışsal

Özdeşleşme

Yüksek lisans

3,12

1,55

İlköğretim

3,90

,35

Lise/Yüksekokul

3,20

1,45

Lisans

3,64

1,23

Yüksek lisans

3,20

1,60

İlköğretim

3,60

,77

Lise/Yüksekokul

3,22

1,41

Lisans

3,64

1,15

Yüksek lisans

3,08

1,49

İlköğretim

1,65

,44

Lise/Yüksekokul

2,88

1,37

Lisans

2,39

1,25

Yüksek lisans

2,28

1,34

İlköğretim

1,75

,61

Lise/Yüksekokul

2,16

1,00

Lisans

2,15

,99

Yüksek lisans

2,05

1,10

İlköğretim

1,06

,13

Lise/Yüksekokul

2,43

1,23

Lisans

2,01

,97

Yüksek lisans

2,40

1,39

İlköğretim

4,17

,71

Lise/Yüksekokul

2,95

1,56

Lisans

3,56

1,33

Yüksek lisans

3,07

1,90
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,63

,60

,59

,63

1,24

,30

,22

,88

2,00

,12

1,16

,33
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Vizyoner liderlik- örgütsel sinizm ile örgütsel özdeşleşme ve alt boyutları
arasındaki farklılıkları belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen tek yönlü
varyans analizi sonucunda öğrenim seviyesi bakımından herhangi bir farklılık
görülmemiştir.
Tablo 8. Vizyoner Liderlik- Örgütsel Sinizm Ve Örgütsel Özdeşleşme ve
alt Boyutlarının Kıdem Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi
Boyutlar

İletişim

Güven

Risk

Saygı

Odak

Bilişsel

Kıdem

Ortalama

Std. Sap.

1-5

3,62

1,02

6-10

3,58

1,32

11-15

3,00

1,67

16-20

2,56

1,34

1-5

3,71

,99

6-10

3,67

1,35

11-15

3,00

1,62

16-20

2,62

1,39

1-5

3,61

,99

6-10

3,60

1,30

11-15

2,71

1,40

16-20

2,67

1,42

1-5

3,75

1,04

6-10

3,73

1,36

11-15

3,06

1,66

16-20

2,64

1,48

1-5

3,73

,97

6-10

3,64

1,29

11-15

2,89

1,57

16-20

2,80

1,53

1-5

2,58

1,14

6-10

2,96

1,51

11-15

2,14

1,40

16-20

1,89

1,35

373

F

p.

2,12

,11

2,34

,08

2,38

,08

2,24

,09

2,04

,12

1,31

,28
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Duygusal

Davranışsal

Özdeşleşme

1-5

2,24

,86

6-10

2,47

1,27

11-15

1,64

,84

16-20

1,69

,93

1-5

2,34

1,11

6-10

2,14

1,08

11-15

1,39

,66

16-20

1,78

1,17

1-5

3,77

1,17

6-10

3,15

1,56

11-15

3,07

1,95

16-20

2,44

1,42

1,81

,16

1,81

,16

2,44

,07

Çalışanların kurumdaki çalışma yıllarına (kıdem) göre farklılıkların olup
olmadığını ortaya koymak için yapılan Tek Yönlü Anova analizinde, kıdem
bakımından herhangi bir farklılık ortaya çıkmamıştır.
Sonuç
Araştırmaya katılanların cinsiyetleri bakımından kadınların erkeklere
göre biraz daha fazla olduğu, yaş bakımından 25-34 yaş grubuyla 18-24 yaş
grubunun oranlarının birbiriyle yakın olduğu ve diğer yaş gruplarından daha
yüksek bir orana sahip oldukları görülmüştür. Öğrenim seviyesi bakımından
lisans mezunlarının diğer öğrenim seviyelerinden daha fazla olduğu ve çalışma
süreleri bakımından çalışanların çoğunluğunun işlerinde yeni oldukları ve 10
yıldan daha uzun bir süredir çalışanların oranının yaklaşık %30 civarında
olduğu tespit edilmiştir.
▪ Çalışanların vizyoner liderlik algılarına ilişkin bulgulara bakıldığında
vizyoner liderliğin alt boyutlarından sırayla saygı, odak ve güven alt
boyutlarının yüksek düzeyde; iletişim ve risk boyutunun orta düzeyde oldukları
görülmüştür.
▪ Örgütsel sinizme yönelik düzeylere bakıldığında her üç alt boyutunda
düşük düzeyde olduğu görülmüştür.
▪ Örgütsel özdeşleşme boyutunun ortalaması ise orta düzeyde olduğu
görülmüştür.
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▪ Vizyoner liderlik ile örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde
ortaya çıkan bulgulara göre vizyoner liderlik alt boyutları ile örgütsel sinizm alt
boyutları arasında orta düzeyde ve aynı doğrultuda anlamlı ilişkilerin olduğu
görülmüştür. Elde edilen bu sonuç beklentilerin tersine çıkmış olan bir
sonuçtur. Böyle bir sonucun ortaya çıkmasında liderlerin ortaya koymuş olduğu
yada gerçekleştirmeyi düşündüğü hedeflerinin ya çalışanlar tarafından tam
anlaşılmadığını yada bu politikaların gelecekte çalışanlara ek yükler getireceği
düşüncesiyle benimsenmemiş olmasına bağlanabilir. Ayrıca çalışmanın
gerçekleştirildiği kurumun özerk bir yapıda olması ve yöneticisinin de siyasi bir
ideoloji sahip olması böyle bir sonucun ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır.
Vizyoner liderlik alt boyutları ve örgütsel özdeşleşme arasında yüksek düzeyde
pozitif yönlü ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilerin örgütsel
özdeşleşmeyi sağlamaları için vizyoner liderlik tutum ve davranışlarını
arttırmalarının gerekli olduğu izah edilebilir.
Farklılık analizleri bulgularına göre cinsiyet, yaş grupları, öğrenim
seviyeleri ve çalışma süreleri bakımından farklılıkların olmadığı belirlenmiştir.
Yapılan araştırma bir kamu hizmeti sunan birimde yapılması ortaya çıkan
sonuçların en önemli sınırlayıcısı konumundadır. Bu noktada bu konunun
karşılaştırmalı bir şekilde ele alınması farklı sonuçlara ve daha
genelleştirilebilir sonuçlara ulaşmayı sağlayabilir. Kars ilinde yapılan bu
çalışmanın alanında ilk çalışma olması, bu tür çalışmaların yapılabilmesi
hususunda önemli olduğu düşünülmektedir.
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Azerbaycan Sahasında Yazılmış
Bir Nevâyî Sözlüğü
Doç. Dr. Sinan UYĞUR
Artvin Çoruh Üniversitesi
ÖZET: Sözlük, İran’da Kütübhâne-i Meclis-i Şûrâ-yı Millîde 50928 numara ile
kayıtlı bulunan Mecmuanın içinde yer almakta ve Lügat-i Nevâyî adını taşımaktadır. Lügat
3b’nin ikinci sütunundan başlamakta ve 19a’nın ikinci sütununda bitmektedir. Eserin 9b ile
10a arasında bir veya birkaç yaprağının eksik olduğu görülmektedir. Buradaki eksiklik
Mecmuanın 22a ile 24b arasında Çağatayca-Farsça satıraltı hazırlanmış bir bölümle
giderilmiştir. Lügatin temelini Abuşka Sözlüğü olarak bilinen eser oluşturmaktadır. Ancak
ondan madde başları, karşılıkları ve örneklendirmeleri bakımından farklılık
göstermektedir. Muharrem Güzeldir’in hazırladığı karşılaştırmalı nüshaya göre Abuşka
Lügati’nde 3027 madde başı yer almakta, Mustafa Sinan Kaçalin’in hazırladığı çalışmada
2753 madde başı tespit edilmiştir. Burada bahsedilen Lügat-i Nevâyî’de ise 2531 madde
başı yer almaktadır. Tarafımızdan yayına hazırlanan eserin Batı Türkçesi ile verilen
karşılıklarında Azerbaycan Türkçesi kendini hissettirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çağatay Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Lügat-i Nevâyî,
Sözlükçülük.

A Nevayi Dictionary Written in the Field of Azerbaijan
ABSTRACT: The dictionary takes place in Mecmua, which is registered with the
number 50928 in the Kütübhâne-i Meclis-i Shûrâ-yı Millî in Iran, and carries the name
Lugat-i Nevâyî. Lugat begins at the second column of 3b and ends at the second column of
19a. It is seen that one or more of the leaf is missing between 9 b and 10a. This was
eliminated with a interlinear dictionary prepared between Chaghatay Turkish-Persian
between Mecmua's 22a and 24b. The foundation of the dictionary is the work known as the
Abushqa Dictionary. However, it differs from it in terms of entry, provisions and sampling.
According to the comparative edition prepared by Muharrem Güzeldir, there are 3027
entry in the AbuĢka Lugati, and 2753 items were found in the work prepared by Mustafa
Sinan Kaçalin. In Lugat-i Nevayi mentioned here, there are 2531 entry. Azerbaijani Turkish
makes itself felt in the correspondence given by Western Turkish of the work prepared by
us.
Key Words: Chaghatay Turkish, Azerbaijani Turkish,Lugat-i Nevayi, lexicography.
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Tarihî Türk lehçeleri içinde Çağatay Türkçesi mühim bir yer tutmaktadır.
Moğol istilasına maruz kalıp Moğolların egemenliğinde yeniden
teşkilatlandırılarak yeni boyların teşekkülünde yer alan Türklerin zaman içinde
Moğolları din, dil ve kültür bağlamında etkilerine aldıkları vakidir. Türkistan’da
Tuğluk Timur’u mağlup edip 140 yıl kadar sürecek bir hanedanlık kuran
Timurlenk’in Türklerin hükümran olduğu Altınordu, İran ve Osmanlı
coğrafyasına da hakim olması mimarîde, dinî cereyanlarda, kültürde ve elbette
Türk dilinde önemli sonuçlar doğurmuştur.
Elbette toplumlar arasındaki edebiyat ve dil ilişkileri siyasî tarihten ayrı
düşünülenemez. Çetindağ, Osmanlı ile Türkistan arasındaki ilişkileri Timur’dan
Ebu Said Mirza’ya kadar olan zamanı “Birinci Dönem”, Hüseyin Baykara ile
başlayan dönemi de “İkinci Dönem” olarak ele almaktadır513. Birinci dönemde
Timur ile Yıldırım Bayezid arasında mektuplaşmalarla başlayan münasebetler
1402’de Ankara Savaşı ile neticelenmiş, Yıldırım ve pek çok kişi Timur
tarafından esir edilerek Türkistan’a götürülmüştür. Osmanlıların bu savaş
sonrasında, ta 1469’da Uzun Hasan’ın Ebu Sâid Mirzâ’yı mağlup etmesine kadar
Timurlulara metbu olmaları514 Doğu ile Batı Türkleri arasındaki münasebete de
şüphesiz katkısı olmuştur. Mimarîde, dinî cereyanlarda ve özellikle edebiyatta
yansıması olan bu ilişkiler Hüseyin Baykara döneminde daha da canlanmıştır.
Timurlu Devletinde Semerkant ve özellikle Herat’ın kültür merkezi olması
Osmanlı aydınının dikkatini bölgeye çekmiştir. İstanbul’u bir kültür merkezi
yapmaya çalışan Fatih Sultan Mehmed’in de Herat Mektebi temsilcileri ile
yakından ilgilenmesini sağlamıştır515. Bu dönemde Molla Cami, Ali Şîr Nevâyî,
Hüseyin Baykara, Hamidî, Şiban Han gibi pek çok müellif yetişmiştir. Bunlardan
özellikle Nevâyî, Doğuda ve Batıda takip ve taklit edilmiştir. Osmanlı sahasında
Nevâyî’nin şiirine nazire söyleyenlerin arasında Ahmed Paşa, Mesîhî, Necâtî
bey, Fuzûlî, Cafer Çelebi, Üsküplü İshak Çelebi, ‘Ulvî, Âhî, Muhibbî, Muhyî, Hayâlî,
Usûlî, Sehî, Nihânî, Lâmiî, Ravzî, Mihrî, Şarklı Surûrî, Serâyî, Azâd Çelebi, Kemâl,
Feyzî, Subhî, Sevdâyî, Neharî, Selmân, Nazmî, Muîdî, Emrî, Gelibolulu Âlî, Cinânî,
Vasfî, Hamdî Çelebi, Mihrî Hatun, Hayretî, Revânî, Helâkî, Nazmî, Şem’î Dede,
Zihnî, Şevkî-i Bursevî, Şevkî, Futûhî, Gedâyî, Bağdatlı Rûhî, Ravzî, Sırrî, Bahtî,
Yusuf Çetindağ, “ Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Şiirine ve Kanunî Sultan Süleyman’a Tesiri ve
Sebepleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, XXVI, Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na Armağan-II, 2005,
s. 223-224.
514 Yusuf Çetindağ, “Siyasî Açıdan Timurlu-Osmanlı İlişkileri”, The Journal of Academic Social
Science, Yıl: 4, Sayı. 24, Mart 2016, s. 15-18.
515 Yusuf Çetindağ, “ Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Şiirine ve Kanunî Sultan Süleyman’a Tesiri ve
Sebepleri Üzerine”, s. 225.
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Behiştî, Kâtibî, Karamanlı Nizâmî, Fedâyî, Nedîm, Sâlih, Bâkî, Cem Sultan, Zâifî,
Basîrî gibi onlarca şair yer almaktadır516.
Çağatay Türkçesi ve edebiyatına alaka ve hayranlık sadece Nevâyî’nin
eserlerine Osmanlı Türkçesi ile yazılan nazirelerle sınırlı değildir. 14. yüzyıldan
19. yüzyıla kadar Osmanlı üdebasından Şeyyad Hamza, Ahmed-i Dâ’î, Karamanlı
Nizâmî, Refî’-i Amîdî, Fasîh Ahmed Dede, Benli-zâde İzzet Mehmed Efendi,
Vak’a-nüvîs Mehmed Pertev, Za’fî’, Nedîm, Şeyh Gâlib, Bahtî, Sâfî, Sultan I. Selîm,
Amrî, Dukâkîn-zâde Ahmed, Fuzûlî, Kâtibî (Seydî Ali Reis), Sâ’î, Kaygusuz Abdal,
Sanî, Salahî, Azmî, Hafız Acem, Şükrî, Nazmî, Niyazî, Nedîm-i Kadîm, Subhî,
Sâdık, Râhî ve Lâmi’î Çelebi’nin kaleme aldığı Çağatay Türkçesi ile onca eser göz
önüne alındığında Çağataycaya alakanın boyutu daha iyi anlaşılacaktır517.
Azerbaycan edebiyatı ile Çağatay edebiyatı arasında, Osmanlı edebiyatı ile
Çağatay edebiyatı arasındaki münasebetlere paralel bir ilişki söz konusudur.
Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevî, Kaçarlı hanedanları dönemlerinde Azerbaycan
ile Türkistan coğrafyası arasında vuku bulan mücadelelerle birlikte özellikle
edebiyat, sanat ve dinî cereyanlarda etkileşimler meydana gelmiştir. Edebiyatta
XV. yüzyılda Kişverî, Ziyayî, Hulgî, Allahî, Basîrî, XVI., XVII. yüzyılda ise Sadık-ı
Afşar, Muhammed Emânî, Mesihî-i Şarkî Azerbaycan coğrafyasında Çağatay
Türkçesi ile şiir yazmış şairlerdendir518. Azerbaycan şairlerinin Çağatay
Türkçesi ile şiir yazmalarının ardında Çağatay sahasında oluşturulan yüksek
edebî değer taşıyan ürünlerin cezbesi olduğu gibi Timurlu ve Şibanî
Yusuf Çetindağ, Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Şiirine Etkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 2006, s. 70-260.
517 Osmanlı ediplerince Çağatay Türkçesi ile yazılmış eserler için bk. Osman F. Sertkaya, “Osmanlı
Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri”, TDED, c. XVIII, s. 133-138; Osman F. Sertkaya, “Osmanlı Şâirlerinin
Çağatayca Şiirleri II”, TDED, c. XIX, s. 171-184; Osman F. Sertkaya, “Osmanlı Şâirlerinin Çağatayca
Şiirleri III – Uygur Harfleri ile Yazılmış Bazı Manzum Parçalar”, TDED, c. XX, s. 157-184; Osman F.
Sertkaya, “Osmanlı Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri IV”, TDED, c. XXII, s. 169-189; Abdullah Mert,
“Osmanlı Şairlerinin Çağatay Türkçesiyle Yazdıkları Şiirlerinde Kullandıkları Dil Üzerine”, SÜTAD,
Bahar, 2017, S. 41, s. 107-118; Zeki Kaymaz, “Dukakinzade Ahmed Bey’in Çağatay Türkçesi ile Üç
Gazeli”, TDAY-Belleten, 2007-I, s. 83-86; Mehmet Çavuşoğlu, “Kanunî Devri’nin Sonuna Kadar
Anadolu’da Nevâyi Tesiri Üzerine Notlar”, Gazi Türkiyat, Bahar 2011, S. 8, s. 23-35; Arif Sunal, “XVI.
Asır Divan Şairi Sâdık’ın (Ö. 1588?) “Nevâî Dili”yle Yazdığı Şiirler”, Turkish Studies, Volume 9/12,
Fall 2014, s. 599-631; Ersen Ersoy, “XVI. Asır Osmanlı Sahası Şairlerinden Subhî’nin (ö. 1548/49)
Çağatayca Şiirleri”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 47, s. 17-36; Yusuf Çetindağ,
“Ali Şîr Nevâî’nin Osmanlı Şiirine ve Kanunî Sultan Süleyman’a Tesiri ve Sebepleri Üzerine”, Osmanlı
Araştırmaları, XXVI, s. 223-235; Osman Fikri Sertkaya, “Lâmi’î Çelebi’nin Doğu (Çağatay) Türkçesi
ile Bir Mektubu”, TDED, c. XXXV, s. 169-180; Ahmet Büyükakkaş, “16. Yüzyıl Şairi Râhî’nin
Çağatayca Şiirleri”, TÜBAR, XXV, 2009 Bahar, 41-49.
518 Osman F. Sertkaya, “Azerbaycan Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri (3) Ni’metullâh Kişverî’nin Doğu
(Çağatay) Türkçesi ve Batı (Osmanlı) Türkçesi ile Nazireleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 2009, Sayı 41, s. 69. s. 69-90.
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hükümdarları tarafından oluşturulan edebî mühitlerin cazibesinin olduğu da
görülmektedir. Kişverî’nin hamisi Akkoyunlu Hükümdarı Sultan Yakub’un
ölümünün ardından 1490-1502 yılları arasında başka bir hami bulamayıp bu
dönemde Timurlu ülkesi hükümdarı olan Hüseyin Baykara’nın himayesindeki
Nevâyî’ye gıbtayla baktığını şu beytinden anlıyoruz.
Kişverî şi’ri Nevâyî şi’rinden eksük emes
Bahtıma düşseydi bir Sultân Hüseyn Baykara519
Azerbaycan sahasında Çağatay Türkçesi ile üretilmiş eserlere ilginin bir
boyutunu da bu sahada yazılmış sözlükler göstermektedir. Çağatay Türkçesi ile
yazılmış eserleri okuyup anlama, anlayıp benzer edebî ürünler verme heves ve
arzusundaki edip ve münevverler için hazırlandığı görülen Nedr-Ali’nin Lügat-i
Çagatay’ı (3 nüsha), İmam Muhammed Tali’nin Bedâyi’ü’l-Lügat’i (5 nüsha),
‘Abdu’l-Cemîl Nasîrî’nin Kitâb-ı Türkî’si (1 nüsha), Muhammed Mehdi Han’ın
Senglah’ı (11 nüsha), Muhammed bin ‘Abdu’s-Sabûr-ı Hoyî’nin Hulâsa-i
‘Abbâsî’si (13 nüsha), Şeyh Muhammed Sâlih İsfahânî’nin Et-Tamga-yı Nâsırî’si,
Feth-‘Alî’nin Feth-‘Alî Kaçar Lügati (5 nüsha) Azerbaycan-İran sahasında
hazırlanmış lügatlerdir520. Bunlara ilaveten bugün İran kütüphanelerinde
Abuşka Lugati’nin 20, Fazlullah Han Lugati’nin 1, Ferheng-i Azferi’nin 2, Nisabı Türkî Be Farsî’in 2 nüshasının mevcudiyeti521 bu edebi münasebetlerin ne
derece olduğunu gösterir niteliktedir.
İşte Azerbaycan ile Türkistan arasındaki edebî münasebetleri ortaya
koyan eserlerden bir tanesi de burada ele alınan, İran’da Kütübhâne-i Meclis-i
Şûrâ-yı Millî’de 50928 (7981) numara ile kayıtlı Mecmuanın içinde yer alan
lügattir. Zahriyesinde “Lügat-i Nevâyî 21 varak est” kaydı bulunup bu kaydın
altında bir kısım temellük kaydı vardır. 1b, 2a, 2b sayfaları boş olup 3a’da Şah
Abbas’ın Kandehar ve Hindistan Seferi ile ilgili Farsça bir metin mevcuttur.
Lügat ise 3b’nin ikinci sütununda başlayıp 19a’nın ikinci sütununda bitmektedir.
19b-20b arasında Şah Abbas ile Osmanlı serdarlarından Cağaloğlı (Çağalazâde)’dan bahsedilmektedir. 21a’da Bayındır Sultan ile ilgili başka bir metin yer
almaktadır.
Eserin adının gerek zahriyedeki kayıttan gerekse 3b’nin 2. sütununun 1.
satırındaki başlıktan Lügât-i Nevâyî şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Her ne
kadar sözlüğün isminden hareketle sadece Nevâyî eserlerini okuyup anlama,
519

Sertkaya, agm, s. 70.
Farhad Rahimi, “İran Kitaplıplarında Bulunan Çağatay Türkçesi Sözlükleri”, TEKE Uluslararası
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6/4 2017, s. 2068-2072.
521 Rahimi, agm, s. 2072-2075.
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anlayıp benzerlerini oluşturma amacıyla yazıldığı düşünülebilirse de eserde
madde başlarına verilen örnekler genelde Ali Şir Nevâyî’den olmakla birlikte
Lutfi’nin, Sekkâkî’nin, Kutbî’nin, Hüseyin Baykara’nın şiirlerinden de örneklere
rastlanmaktadır.
Lügat-i Nevâyî’de 9b ile 10a arasında bir veya birkaç varağın eksik olduğu
görülmektedir. İlgili kısmın “bâ”nın “üstün”lü ve “esre”li kısmından olması
Mecmuanın sonundaki Çağatayca-Farsça satıraltı sözlüğün de “bâ”nın
bahsedilen harekeleriyle ilgili bölümünden yer alması eserin sonradan ikmal
edilmiş olduğunu göstermektedir. 22a ile 24b arasında yer alan bu kısımla
Mecmua son bulmaktadır. Her sahifede birbirine ters istikamette, yukarı ve
aşağıya doğru ortalama 45 derece açıyla yazılmış üç sütun bulunmaktadır. Her
sütunda 16 ile 36 arasında satır mevcut olup sayfaların dış kenarlarında ve
özellikle köşelerinde yıpramanlar ve kurt yenikleri vardır.
Ketebe kaydından hicri 1122’de Muhammed Alî adlı biri tarafından
(miladi 1710-1711) yazıldığı anlaşılmaktadır. Ketebe kaydındaki ismi geçen
şahsın müstensih mi yoksa müelif mi olduğu açık olmamakla birlikte metindeki
düzeltmeler lügatin müellif nüshası olma ihtimalini güçlendirmektedir. 7 a’nın
ikinci sütununun 21. satırındaki düzeltme bu fikri destekler niteliktedir.
“igendür” kelimesi için Nevâyî’den verilen misalde ilk mısraın üstü çizilerek
hemen altına kelimenin örneklendiği doğru mısra sıkıştırılmıştır. Yani yazar
atlama yaptığı için düzeltme yapmamış, Çağatayca madde başları için devşirdiği
misallerin arasından ilgili kelime için seçtiği Nevâyî beytini şaşırmış ve
akabinde şaşırdığını anlayarak doğrusunu yazmıştır. Benzer düzeltmeler 4b’nin
birinci sütununun 15. satırında, 6b’nin üçüncü sütununun 18. satırında da
yapılmıştır.
Eser, Abuşka Lugati temellidir. 2531 madde başı içeren sözlük, Abuşka
Lügati’nde olduğu gibi El-Bermekî akımına uygun düzenlenmiştir. İlk defa Ebü’lMeâlî Muhammed b. Temîm el-Bermekî tarafından uygulandığı522 için bu adı
alan yöntemde alfabetik düzen esastır. Sonra her bir harf meftûh, meksûr ve
mazmûm fasıllarına ayrılarak kelimeler tasnif edilmiştir.
Elimizdeki eseri Abuşka Lügati ile karşılaştırdığımızda ondan pek çok
cihetiyle ayrıldığı görülmektedir. Bunları madde başları, karşılıklar ve örnekler
olmak üzere üç kısımda incelemek mümkündür.

522

Emin Eminoğlu, Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası, Asitan Yay., Sivas, 2010, s.

15.

385

Sinan UYĞUR

1- Madde başları: Müellif Abuşka Lügatindeki bütün madde başlarını
eserine almayarak bunları bir elemeye tabi tutmuştur. Çağatay edebiyatında
kullanılıp Osmanlı müelliflerince bilinmeyen veya bilinmediği düşünülen
kelimelerin madde başı verildiği Abuşka Lügatinin, elbette 17. yüzyıl
Azerbaycan sahasındaki müelliflerin ihtiyacını tam manasıyla karşılayabileceği
düşünülemez. Dolayısıyla müellif Azerbaycan Türkçesi ile Çağatay Türkçesi
arasındaki farklı kelimeleri lügatine almayı uygun bulmuş olmalıdır. Lügat-i
Nevâyî’de, Abuşka Lügatindeki madde başlarından farklı olarak 603 madde başı
eklenmiş, Abuşka Lügati’ndeki 3027 madde başından 1113’ü ise sözlükten
çıkarılmıştır. Ayrıca Abuşka Lügati ile karşılaştırıldığında madde başlarından 58
tanesinin imlasında farklılık tespit edilmiştir. 120’den ziyade madde başının
yazımında ise çeşitli yanlışlar olduğu görülmektedir.
2- Karşılıklar: Müellif Abuşka Lügatinden devşirdiği madde başlarının
bir kısmına, bu lügatteki karşılıklarıyla vermeyi uygun görürken bu madde
başlarının bir kısmının yeni anlamlarını tespit etmiş ve bu manaları
örneklendirmiştir. Bir kısım madde başının ise karşılığı Osmanlı Türkçesinden
Azerbaycan Türkçesine çevrilmiştir. Bu bağlamda Azerbaycan Türkçesini
“aparmaḳ”, “apardı”, “ireli”, “irelirek”, “ḳırḳıl”, “nöker”, “ıllıḳ”, “telesmek”, “igit”,
“üz”, “uşaḳ”, “ḳoḫularam”, “ḫansı”, “ḫanı”, “ḫandan”, “ḳaysı biri”, “ḳatalamaḳ”,
“bin”, “benem”, “ıpranmaz”, “derin”, “ekiz”, “savuḳdan”, “yuḫıda”, “itüp”, “itik”,
“ılḫı” gibi pek çok kelimede tespit etmek mümkündür.
Sözlüğün sonuna eklenen satır altı çağatayca-farsça kısımdan hariç
metinde 22 sözcüğün karşılığının Farsça verildiği görülmektedir. Bu durum
sözlük müellifinin elinde Abuşka Lügatinden başkaca Çağatayca ile ilgili
sözlüklerin bulunduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda eldeki Azerbaycan
sahası sözlüklerinden evvel muhtemelen bu sahada yazılmış Çağataycadan
Farsçaya bir satıraltı sözlüğün telif edilmiş olduğunu ve elimizdeki metindeki
ilgili kısmın da bu sözlükten bir parça olduğunu söylemek mümkündür.
Madde başlarında görülen farklılıklar kendini karşılıklarda da
göstermektedir. Metindeki yirmi madde başının anlamının farklı, 23 madde
başının ise Abuşka Lügatindeki anlamlara ilaveten başka anlamlarının da
verildiği görülmektedir. Ayrıca 10 madde başına yanlış karşılıklar verilmiştir.
3- Örnekler: Örneklerde de ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir.
Abuşka Lügatinden devşirilen 557 madde başına örnek verilmemiş, 57 madde
başına ise farklı örnekler verilmiştir. Abuşka Lügatinden farklı olan 603 madde
başından 241’i ise çeşitli beyitlerle tevsik edilmiştir. Örnekler çoklukla
Nevâyî’den olmakla birlikte Lutfî, Sekkaki, Kutbi, Hüseyin Baykara gibi başkaca
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Çağatay şairlerinin beyitlerine de rastlanmaktadır. Daha ilginci ise 18a’nın 3.
sütununun 7. satırında yer alan “yalvar /yalbar / yalvar” maddesinde
Nevâyî’den naklen verilen örneğin aslında 16. yüzyıl Osmanlı şuarasından
Baki’nin bir beytinin verilmiş olmasıdır. Meşhur “güzeller mihribân olmaz
dimek yangılıcıdur iy bâḳî / olur v’allâhî bi’llâhî hemîn yalvarı görsünler” beyti,
yanlış bir lehçeden örnek verilmiş olsa da Azerbaycan sahasında Osmanlı
edebiyatının takip edildiğini göstermesi bakımından önemli bir veri olarak
değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak elimizdeki bu lügatle birlikte Azerbaycan sahasında yazılmış
sözlüklere bir yenisi eklenmiştir. Doğu ve Batı Türkleri arasında kesişim
noktasında bulunan Azerbaycan Türklerinin Osmanlı ve Çağatay Türkçeleri ile
yazılmış eserlere bigane kalmadıklarını, bu lehçelerle yazılmış eserleri okuma
anlama, anlayıp benzerlerini oluşturmada kullanabilecekleri lügatler tertip
ettiklerini bu sözlük bir defa daha göstermiştir. Her ne kadar Lügat-i Nevâyî,
Abuşka Lügati temelli ise de ondan büyük oranda farklılık göstermesiyle
müstakil bir eser hüviyeti taşımaktadır. Tarafımızdan tespit edilip yayına
hazırlanan eserin Çağatay Türkçesi çalışmalarına katkı sağlayacağı
kanaatindeyiz.
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Maraş Halkevi’nin Açılışı ve Faaliyetleri
(1934-1951)
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ÖZET: Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve halkçılık düşüncesinin bir uzantısı olarak
açılan halkevleri, Cumhuriyet ideolojisinin halka anlatılması ve yerleşmesinde önemli bir
rol üstlenmişlerdir. 19 Şubat 1932’de 14 il merkezinde açılarak faaliyetlere başlayan
halkevlerinin temel çalışma alanı sosyal ve kültürel faaliyetler olmuştur. Halkevlerinin
yaptığı bu faaliyetlerin temel amacı; devlet ile halk arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek
ve yapılan inkılâpları halka tanıtarak, özümsenmesini sağlamaya çalışmaktı. Bu amaçlara
hizmet etmesi planlanan halkevleri, imkânlar dâhilinde açtığı dokuz şubesi ile CHP’nin
parti programındaki ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermiştir.
Maraş Halkevi 23 Şubat 1934 tarihinde açılmıştır. Sonraki yıllarda Maraş
Halkevi’nin de katkılarıyla Maraş’ın ilçelerinde (Afşin, Andırın, Elbistan, Göksun, Pazarcık)
de halkevleri faaliyete geçmiştir. Maraş halkevi, açıldığı günden itibaren 9 şubesi ile
birlikte aktif olarak çalışarak; halkın kültürel ve sosyal açıdan gelişmesi noktasında önemli
bir görev üstlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halkevi, Maraş Halkevi, Cumhuriyet Halk Partisi.

The Opening And Activities of Maras Halkevi (People House)
(1934-1951)
ABSTRACT: The people houses, which opened as an extension of the Republican
People's Party and the idea of popularism, fulfilled important task in delivering the values
of the new Republic to popular masses, thus played an important role in the settlement of
the Republican ideology. The people houses were opened on 19 February 1932, in 14
provincial centers and took part in social and cultural development of the country. The
main purpose of the people houses was bridge the gap between intelligentsia and people
by teaching the first of these national the culture which lay among the Anatolian masses
and, the second the rudiments civilization, and an indoctrination of the nationalist secular
ideas of the Republican regime. Thus, the houses were organized into nine branches and
planned to serve in line with the principles of the RPP's party program.
Maras people house opened on 23 February 1934. In the following years, people
houses have been active in Maras’ districts (Afsin, Andırın, Elbistan, Goksun, Pazarcık)
with the contributions of Maras people house. Maras people house actively served with 9
branches since its opening and played an important role at the point of cultural and social
development of the people.
Key Words: People Houses, Maraş People House, Republican People's Party.
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Giriş
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Türk milliyetçiliği hareketine yön vererek,
ülkeye hizmet etmeyi kendisine amaç edinmiş kuruluşlardan en önemlisi ve
uzun ömürlüsü Türk Ocağı idi. 3 Temmuz 1911 tarihinde İstanbul’da
faaliyetlerine başlayan Türk Ocağı’nın resmi kuruluşu ise 22 Mart 1912’de
gerçekleşmiştir.523 1913 yılında İstanbul’da basılan tüzüğüne bakıldığında Türk
Ocakları’nın kuruluş amacı; “İslam kavimlerinin başlıca mühimi olan Türklerin,
milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terakki ve itilası ile Türk ırk ve
dilinin kemaline çalışmaktır” şeklinde ifade edilmiştir.524 İsmail Hakkı
Baltacıoğlu’nun ifadesiyle Türk Ocakları, imparatorluğun hasta ideolojisi
üzerine kurulan ve yepyeni bir hayat hamlesi taşıyan milli kültür propaganda
ocakları olmuştur.525
Türk Ocakları Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet yönetimi ilkelerini
halka yaymayı kendine bir görev bilmiştir. 1927 yılındaki Türk Ocakları
dördüncü kurultayının üçüncü maddesinde Türk Ocaklarının devlet siyasetinde
Cumhuriyet Halk Fırkası ile beraber olduğu ifadesi yer almıştır. Türk Ocağı
siyasi hayatın en karmaşık bir döneminde her şeyin siyasallaştığı bir ortamda
doğmasına rağmen, ocağın siyasi bir nitelik taşımadığı Türk Ocağı yasalarında
açıkça belirtilmiştir. Yasal olarak olmasa da ocak Meşrutiyet döneminde İttihat
ve Terakki partisiyle, Cumhuriyet döneminde de başta Cumhuriyet Halk Partisi
olmak üzere siyasi partilerle ilişkilerini sürdürmüştür. Bu durum Türk Ocakları
kongresinde belirlenen ocak yasasının üçüncü maddesinde ocağın parti siyaseti
yapmayacağı, fakat Türk milliyetçiliği ilkelerine uyan partilere dost olacağı
şeklinde ifade edilmiştir.526
Türk Ocağı, zamanla CHF yönetiminin güdümüne girmeye başlamış, hatta
Mayıs 1925 tarihli bir hükümet kararı ile sivil veya asker bütün memurların
Türk Ocaklarına yardım etmesi istenilmiştir.527 1927 yılına gelindiğinde
CHF’nin, Ocak üzerinde denetim kurması, 1930’lu yılara gelindiğinde iyice
artmıştır. CHF’nin yayın organı niteliğinde bulunan Hâkimiyet-i Milliye gazetesi,
523Tarık

Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler ve II. Meşrutiyet Dönemi, C. 1, İletişim Yayınları,
İstanbul 1998,
s. 458; Kenan Akyüz, “Türk Ocakları”, Belleten, C. L, S. 196, 1986, s. 201.
524 Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya’dan Ortaasya’ya Enver Paşa, C. II, (1908-1914), Remzi
Kitabevi, İstanbul 1971, s. 470.
525 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, “Halkın Evi”, Ulus, 1950, s. 31.
526 İbrahim Karaer, Türk Ocakları (1912-1931), Türk Yurdu Neşriyatı, Ankara 1992, s. 37.
527 Esat Öz, Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılım (1923-1945), Gündoğan Yayınları, Ankara 1992,
s. 108; Fethi Erden, “Türk Ocakları Nasıl Kuruldu, İngilizler Tarafından Nasıl Kapatıldı, Geçirdiği
Buhranlar ve Ocakla İlgili Hatıralar”, Türk Yurdu, Haziran 1964, S. 300, s. 50.
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partinin tüm vilayet, kaza heyet-i idarelerine ve belediyelere olduğu gibi Türk
Ocaklarına da muntazam olarak gönderilerek partinin propagandası
yapılmaktaydı.528 1923-1930 yılları arasında ülkede yaşanan bazı siyasi ve dini
içerikli direnmeler ve olaylar, millȋ bir devletin hızlı bir biçimde kurulup
yerleşmesini zorunlu kılmaktaydı. Bu amaca ulaşmak için ise Atatürk’ün 24
Mart 1931 tarihinde verdiği beyanatta; “Aynı cinsten olan kuvvetler, müşterek
gaye yolunda birleşmelidir”529 düsturuna uyan Türk Ocakları Kurultayı, 10 Nisan
1931’de hükümetin talebi üzerine toplanarak, Türk Ocaklarının kapatılması
kararını almıştır.530 Böylece 257 şubesi bulunan Türk Ocakları Derneği
kapatılmış ve tüm malvarlığı CHF’ye devredilmiştir.531
Türk Ocaklarının kapatılması ile ilgili olarak; Türk Ocaklarının gün
geçtikçe CHF karşısında siyasal bir kuruluş niteliği kazanması, Türkçülük
görüşünün Ocaklarda giderek ırkçı ve pantürkist bir renge bürünmesi532, Ocak
yönetiminin son yıllarda faşist düşünceye sempati duymaları öne
sürülmektedir.533 Bütün bu iddialara rağmen Türk Ocaklarının kapatılmasında,
parti dışında çok güçlü bir örgüt yapısının olması partiye potansiyel bir rakip
olarak algılanmış olması ihtimali oldukça yüksektir.534 1951 yılında
Halkevlerinin kapatılması ile ilgili teklif mecliste görüşülürken Hamdullah
Suphi Tanrıöver söz hakkı almış ve konuşmasında Türk Ocaklarının kapatılması
ile ilgili anısını da anlatmıştır. Bu ansında Çankaya Köşkünde Atatürk’ün Vasıf
Bey’den daha önce Türk Ocakların gereksizliği ile ilgili söylediği sözleri
tekrarlamasını istediğini ve Vasıf Bey’in de; “Devlet millidir, her şey millidir. Türk
Ocağı, Osmanlılık devrinde vazife sahibi idi, lazımdı, hizmet gördü, fakat şimdi
hiçbir lüzumu kalmamıştır” dediğini belirtmiştir. Hamdullah Bey de bu sözler
üzerine Türk Ocaklarını savunmuş; Türk Ocakları’nın milli eğitim, sosyal
yardım, köy kalkınması, kültür, bilim ve sanat alanlarında yaptığı hizmetlerden
BCA (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi), 490.1.0.0.1.4.28. Tarih: 14.11.1930.
Akyüz, age, s. 208-209.
530 Çetin Yetkin, Türkiye’de Tek Parti Yönetimi, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1983, s. 52.
531 Karaer, age, s. 39.
532 Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, 3. Baskı, YKY, İstanbul 2006, s. 454.
533 Yetkin, age., s. 54-60; Hakkı Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Fırkası, Boyut Kitapları,
İstanbul 1988, s. 320.
534 Türk Ocaklarında görev almış olan Hasan Ferit Cansever, ocakların kapatılmasında Gazi
Mustafa Kemal’in çok iyi bir biçimde örgütlenen bu Ocakların bir gün CHF’nin karşısına siyasal
bir örgüt olarak çıkabileceğini düşünmesinin rol oynadığını iddia etmiştir. Gerçekten de 1931
yılında üye sayısının otuz iki bini, şube sayısının ise 267’yi bulması Ocağın ne kadar güçlendiğini
ortaya koymaktadır. Bkz. Mustafa Baydar, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Anıları, Menteş Kitabevi,
İstanbul 1967, s. 313-315.
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söz etmiştir. Hatta Ocakların kapatılmamasını gerekirse ıslah edilmesini
istemiştir.535 Hamdullah Suphi Bey, Atatürk tarafından ocakların kapatılması
isteğini ise tüm güçlerin tek bir elden yürütülmek arzusuna bağlamaktadır.536
Cumhuriyetin ilanından sonra iktisadi ve içtimai gayeleri gerçekleştirmek
için çeşitli arayışlara girişilmiştir. Bu arayışlar neticesinde demokratik ilkeleri,
çağdaş yaşamı halkla buluşturmak ve yurdun en ücra köşesine kadar halka
ulaştırmak gayesi ile Halkevleri fikri doğmuştur. CHF’nin 1931 yılında yapılan
III. Büyük kurultayına Halkevlerinin ve Halkodalarının açılması kararı alınmış
ve 19 Şubat 1932 tarihinde ilk olarak 14 ilde Halkevleri açılmıştır.537 Bu kararın
Mustafa Kemal’in kafasında, SCF bunalımından sonra çıkmış olduğu yurt gezisi
sırasında oluştuğu tahmin edilmektedir. Çok tutarlı olmasa da Mustafa Kemal’in
Sovyet Rusya halk eğitiminden ve faşist İtalya’nın gençlik örgütlerinden
etkilenildiği iddiaları da söz konusudur.538 Oysa bu Ocak, başlangıçta
düşünüldüğü gibi bir gençlik örgütü değil, bütün halkı bünyesine almayı
planlayan ve CHP ideolojisinin benimsetilmesine aracı olan bir kuruma
dönüşmüştür.539 Eski Türk Ocağı binası yeni Halkevlerinin genel merkezi olarak
saptandığı için açılış töreni burada yapılmıştır. Halkevlerinin açılışında Meclis
Başkanı Kazım Bey başta olmak üzere bakanlar ve çok sayıda milletvekili hazır
bulunmuş; Halkevi binasının salonu gelen büyük kalabalık için yeterli
olmadığından, binanın dışında da büyük bir kalabalık toplanmıştır.540 Merasime
İstiklal Marşı ile başlanmış, bunu Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Kâtibi Recep
Peker’in nutku takip etmiştir. Recep Peker, 19 Şubat 1932’de Ankara Halkevinin
açılış konuşmasında, Halkevlerinin açılış amacını şöyle açıklamıştır:
“CHF’nin Halkevleriyle takip ettiği gaye, milleti şuurlu, birbirlerini anlayan,
birbirlerini seven, ideale bağlı bir halk kütlesi halinde teşkilatlandırmaktır… Evler
siyasî bir müessese değildir. Halkevleri CHF’nin siyasi bünyesinden ayrı, siyasi
mahiyette çalışmadan büsbütün uzak ve fakat idare noktasında Fırkaya bitişik bir
mahiyet araz eder…”541

TBMM Tutanak Dergisi, IX. Dönem, C. 9, TBMM Basımevi, Ankara 1951, s. 615.
Sefa Şimşek, Bir İdeolojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri 1932-1951, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul 2002, s. 40.
537 Tevfik Çavdar, “Halkevleri”, CDTA, C.IV, İletişim Yay., İstanbul 1983, s. 881.
538 İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
1995, s. 194-195.
539 Hâkimiyet-i Milliye, 4 Aralık 1932, s. 1.
540 Anıl Çeçen, Atatürk’ün Kültür Kurumu Halkevleri, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990, s. 111.
541 Mehmet Kabasakal, Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi (1908-1960), Tekin Yayınları,
İstanbul 1991, s. 154; Söylevler 1932-1941, CHP Genel Sekreterliği Halkevleri ve Halkodalarının
535
536
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Ankara’da yapılan tören ile beraber aynı gün Türkiye’de; Ankara, Afyon,
Samsun, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, Konya, Denizli, Van, Aydın, Çanakkale,
Bursa, İstanbul ve Adana da toplam 14 Halkevi şubesi açılmıştır.542 Devrim
ideolojisinin halka iletilmesinde ve benimsetilmesinde önemli bir rol oynayacak
olan Halkevlerinin; 1- Dil, Edebiyat, Tarih 2- Güzel Sanatlar 3- Temsil 4- Spor 5İçtimai (Toplumsal) Yardım 6- Halk Dershaneleri ve Kurslar 7- Kütüphane ve
Yayın 8- Köycüler 9- Müze ve Sergi, olmak üzere toplam dokuz çalışma şubesi
vardı.543 CHF’nin hazırladığı Halkevleri yönetmeliğe göre bir yerde Halkevi’nin
açılabilmesi için dokuz şubeden en az üçünü kurmaya yeter derecede üye
bulmak, en az 200 kişiyi toplayabilecek bir salon ile bazı fiziki şartlara haiz bir
bina bulmak şarttı. Ayrıca en az bir odacı ve bir memur aylığı ile diğer zorunlu
harcamaları karşılayabilecek bir bütçeyi sağlayabilmek gerekiyordu. Bu
zorluklar yeni bir formülün gelişmesine neden olmuş ve “Halkodası”
uygulamasına başlanmıştır.544 Üyelik ve faaliyetlere katılma herkese açıkken,
Halkevleri yönetim organlarına ancak CHP mensupları aday olabilmektedir.
Üyelerin çoğunluğunu serbest meslek sahipleri, aydınlar, devlet memurları ve
özellikle öğretmenler oluşturmaktaydı.545
1. Bir Modernleşme Aracı Olarak Maraş Halkevi
1.1. Maraş Halkevinin Açılışı ve Bina Durumu
Her ne kadar bazı kayıtlarda Maraş Halkevi’nin kuruluş tarihi olarak 20
Şubat 1934546 tarihi geçse de, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin haberinden
anlaşıldığına göre; İsmet İnönü, 23 Şubat 1934 tarihli nutkuyla mevcut 55
Halkevine ek olarak 25 yeni Halkevinin daha açılışını gerçekleştirmiştir. Açılan
bu yeni 25 Halkevi arasında Maraş Halkevi de bulunmaktadır.547 Maraş Halkevi
Onuncu Yıl Yayınlarından, Recep Ulusoğlu Basımevi, Ankara 1942, s. 41-46; Hâkimiyet-i Milliye, 20
Şubat 1932.
542 Çeçen, age, s. 117.
543 Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1839-1950), İmge Kitabevi, Ankara 1995, s. 315;
CHP 15. Yıl Kitabı, s. 15-17.
544Halkevleri, CHP İstanbul İl Gençlik Kolu Yayını: 4, Haz: Tarhan Erdem-İ. Selçuk Erez, Şevket Ünal
Matbaası, İstanbul 1963, s. 10-11; CHF Halkevleri Talimatnamesi, Hâkimiyet-i Milliye Matbaası,
Ankara 1932, s. 5-7.
545 Kabasakal, age, s. 157-158.
546 Nermin Gümüşalan, “Maraş Halkevi ve Faaliyetleri”, CTAD, Yıl: 10, S. 19, Bahar 2014, s. 154;
Maraş, S. 47, 31 Temmuz 1934, s. 2; Hediye Titiz, Cumhuriyet Döneminde Halkevlerinin Eğitim ve
Tarih Çalışmaları 1932-1951, Akdeniz Bölgesi Örneği, (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 2012, s. 199.
547 Bkz. Hâkimiyet-i Milliye, S. 4524, 24 Şubat 1934, s. 1; CHP Halkevleri 1932-1935, 103 Halkevi
Geçen Yıllarda Nasıl Çalıştı, Y. Yok, Ankara 1937, s. 141.
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23 Şubat 1934 tarihinde eski Türk Ocağı binasında açılmıştır.548 Maraş
Halkevinin açılışı halk tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Maraş Halkevi
ile ilgili Maraş Vilayet gazetesinin 31 Temmuz 1934 tarihinde çıkan “Maraş
Halkevi Taşkın Bir Hızla Çalışıyor” başlıklı haberde; yalnızca düşmanlarla
çarpışarak onları yenmede değil, inkılâbın bütün savaşlarında da başarılı olan
Maraşlılara övgüler dizilmiş ve Maraşlıların kısa sürede büyük bir enerji ile
Halkevinin etrafında toplanıldığından söz edilmiştir. Habere bakıldığında Maraş
Halkevine üye olanların sayısının 414’e ulaştığı anlaşılmaktadır.549
1936 yılına gelindiğinde Halkevi ve Partinin, Trahom Hastanesi binasına
taşınması planlanmış ve binada tadilatlar yapılarak önce salon kısmının
hazırlanmasına çalışılmıştır.550 Maraş Valisi Salih Cemal Gülen’in yaptığı
tetkikler neticesinde Trahom Hastanesinin parti eski binasına taşınması
dolayısıyla boş kalan Trahom Hastanesine ve Memleket Hastanesi’nin naklini ve
Memleket Hastanesi’ne de Partiyi taşımayı ve Memleket Hastanesi’nin içindeki
büyük arsaya yeniden bir Halkevi binası yapılması fikri İl Yönetim Kurulunda
kabul edilmiştir.551 1937 yılına gelindiğinde Halkevinin mekân olarak ihtiyaçları
karşılayamaması nedeniyle, CHP İl yönetim kurulunca verilen karara göre
Halkevi binası, 31 Mayıs 1937 tarihinde 2700 lira bedel karşılığında hususi
muhasebe memuru olan Mustafa Bey’e satılmıştır. Bu tarihte, Parti ve Halkevi
Başkanı Rıza Çuhadar ve Vali Refik Noyan, satılan Halkevi binasının ihtiyacı
karşılayamadığını görerek yeni bir Halkevi binasının yapılmasını gerekli
bulmuş ve bu doğrultuda çalışmalara başlanmıştır.552 Yapılacak olan Halkevinin
bir vakıf arsasına inşasına karar verilmişti. Bina tamamlanıncaya kadar yaz
müddetince şehir bahçesi, Belediye Başkanı Hasan Sükûti Tükel ve Belediye
Encümeni Heyeti tarafından alınan bir karala Halkevi emrine verilmiştir.553
1938-1943 yılları arasında Halkevi çeşitli binalarda faaliyet göstermiş; bu
durum nedeniyle neredeyse çalışmaları durma noktasına gelmiştir. 1943
yılında Maraş Halkevi yönetimi 1000 lira kira bedeli ile Evkaf Gazinosunu
kiralamış ve çalışmalarını burada sürdürmüştür.554 1938 yılında yapımına
548BCA,

490.0.1.686.328.1 s. 53; Ayrıca Bkz: “Maraş Halkevi binası, kura ile Türk Ocağından
devrolunmuştur”, BCA, 490.0.1.989.830.2, s.13-14.
549 Maraş, S. 47, 31 Temmuz 1934, s. 2; Hüsne Doğan, Maraş Halkevi ve Faaliyetleri,
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans
Tezi), Kahramanmaraş 2017, s. 17.
550 Maraş, 4 Haziran 1936, s. 3.
551 Maraş, 1 Ekim 1936, s. 7.
552 Doğan, agt, s. 25; Maraş, 3 Haziran 1937, s. 5.
553 Maraş, 6 Mayıs 1937, s.1.
554Maraş, 1 Temmuz 1943, s. 1.
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başlanılan Halkevi binasının açılışı, 19 Haziran 1943’de başta Vali Kudret
Kantoğlu olmak üzere 300’den fazla davetlinin katılımı ile Maraş Halkevi
Başkanı Siret İstemi tarafından yapılmıştır.555 1945 yılı Mart ayına gelindiğinde
ise Genel Sekreterlik Baş Mimarı Seyfi Sonat, Maraş Halkevinin planını yapmak
üzere Maraş’a gelmiştir. Sonat, Abarabaşı mevkiinde yapılacak Halkevinin yeri
ile ilgili etütler yaptıktan sonra Pazarcık Halkevinin binasını incelemek üzere 8
Mart 1945’te Maraş’tan ayrılmıştır.556
30 Ağustos 1945 tarihinde Maraş Milletvekili Rasih Kaplan, askeri ve
mülki erkân ile çok kalabalık bir halk kitlesinin katılımıyla, Memleket Hastanesi
civarındaki sahada CHP Binası ile Halkevi binasının temel atma merasimi
yapılmıştır.557 25 Şubat 1945 Pazar günü Maraş İli içerisinde 32. Halkodası ile 3
Halkevi açış törenleri yapılarak bu tarihten itibaren çalışmalarına
başlamıştır.558 Ancak temel atma merasiminin yapılmasına karşın Halkevi
binasının tamamlanamadığını Maraş postasında yer alan 8 Ağustos 1947 tarihli
S. Engin’in yazısından anlamaktayız. Engin, Halkevinin modern anlamda bir
binasının olmamasını şu sözleri ile eleştirmiştir;
“Şöyle ahım şahım bir Halkevimiz olsa da çalışsak, memleketimize faydalı
olsak. Ne yazık ki hala yapılmadı. Bir kültür müessesesi yapmakta bu kadar tembel
davranılmaz.”559
Maraş Postası gazetesinin 19 Mayıs 1948 tarihli haberinden, yeni modern
Halkevi binasının yapımına 1948 yılında da devam edildiği anlaşılmaktadır.560
1.2. Maraş Halkevinin Başkanları, Üyeleri ve Nitelikleri
Maraş Halkevinin açılışının ardından Halkevi Başkanlığına Burdur
Mebusu Halit Onaran getirilmiş ve Onaran, 1934-1936 yılları arasında 2 yıl
boyunca Halkevi Başkanlığını yürütmüştür.561 Halit Onaran’ın bulunmadığı
555BCA,

490.0.1.840.324.2, s. 49.
10 Mart 1945, s. 1.
557Maraş, 1 Eylül 1945, s. 1-2.
558BCA, 490.0.1.959.714.1, s. 24.
559Maraş Postası, 8 Ağustos 1947, s. 1.
560 Doğan, agt, s. 27; Maraş Postası, 19 Mayıs 1948, s. 2.
561 Halit Onaran, 1881 yılında İzmir’de doğdu. Babası Hacı Mahmut Efendi, annesi Şerife hanımdır.
İzmir İdadisinden mezun olan Onaran, İzmir Mahkemesi Şer’iyye Mülazımlığı ile memurluğa
başlamış çeşitli memuriyetlerde çalıştıktan sonra 1925 yılında İzmir Vali Yardımcılığına
yükseltilmiştir. III. Dönem TBMM için yapılan seçimlerde Kars Milletvekili olarak Meclise girmişti.
Daha sonra IV. Ve V. Dönemde Burdur’dan, VI. Dönemde Mardin’den, VII. Dönem’de İzmir’den ve
VIII. Dönemde de Muş’tan Milletvekili seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babası olan Halit Onaran, 18
Mart 1964 tarihinde İzmir’de vefat etmiştir. Bkz. Halit Onaran, Tercüme-i Hal Kâğıdı, V. Dönem,
556Maraş,
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zamanlar başkanlık idaresi, İl Yönetim Kurulu üyelerinden Hamit Beşkardeş, Ali
Rıza Çuhadar ve Adli Bayman tarafından yönetilmiştir. Halit Onaran’ın ardından
Maraş Halkevi Başkanlığına 30 Ağustos 1936 tarihinde Maraş Valisi Salih Cemal
Gülen seçilmişti.562 Vali Salih Cemal Gülen’in ayrılmasından sonra Maraş Halkevi
Başkanlığına, İl Yönetim Kurulu kararı ile üyelerden Nedim Yazıcıoğlu
getirilmiştir.563 Daha sonra 4 Ocak 1937 tarihinde toplanan İl Yönetim Kurulu,
üyelerinden Rıza Çuhadar’ı Maraş Halkevi Başkanlığına seçmiştir. Maraş
doğumlu olan Ali Rıza Çuhadar’ın belgelerden anlaşıldığı üzere asıl mesleğinin
çiftçilik olduğu görülmektedir.564 Maraş Halkevi Reisi Rıza Çuhadar’ın istifası
üzerine Vilayet İdare Heyetinin 22 Nisan 1940 tarihindeki toplantısında Halkevi
Reisliğine İdare Heyeti Azalarından Dr. Sükûti Tükel seçilmiştir. Ancak Sükûti
Tükel, Erzincan Valiliğine tayini dolayısıyla daha önce Halkevi Reisliği yapmış
olan Nedim Yazıcıoğlu tekrardan Halkevi Reisi seçilmiş ve 5 Nisan 1943 tarihine
kadar da Halkevi Reisliği vazifesini sürdürmüştür.565
Halkevi İdare Heyetinin 5 Nisan 1943 tarihli toplantısında Maarif Müdürü
Siret İstemi talimatname gereğince Maraş Halkevi Reisliğine vekâleten
seçilmiştir. 1944 yılı Kongresinde ise Maraş Halkevi Başkanlığına, Vilayet İdare
Heyeti Üyeleri arasından Remzi Öksüz seçilmiştir. 25 Aralık 1946 yılında
yapılan İl Kongresinden sonra Remzi Öksüz’ün İl İdare Kurulu Başkanlığına
seçilmesiyle boşalan Halkevi Başkanlığına Abdülkadir Sezal getirilmiştir. 1948
yılında Abdülkadir Sezal’ın ardından Maraş Halkevi Başkanlığına mesleği
doktorluk olan Kemal Tolun seçilmiştir. Tolun’un Karabük Demir-Çelik
Fabrikaları Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanlığına tayin olmasından sonra
boşalan Maraş Halkevi Başkanlığına 8 Aralık 1948 tarihinde İdare Kurulu
Üyelerinden Remzi Çuhadar getirilmiştir. 1950 yılına gelindiğinde ise Maraş
Halkevi Başkanlık vazifesini Turgut Kamer’in yaptığı görülmektedir.566
1934 yılı Halkevleri faaliyet raporlarına göre Maraş Halkevine kayıtlı üye
sayısı 19 bayan, 411 bay olmak üzere toplam 430 kişidir. 1934 yılı itibariyle
Maraş Halkevi Şubelerinin idari yapısına kayıtlı üyelerden sekiz tanesinin
öğretmen olduğu anlaşılmaktadır. Dil, Tarih ve Edebiyat Komitesi başkanlığı
TBMM Arşivi, ŞDN: 710; Kazım Öztürk, Türk Parlamento Tarihi, III. Dönem (1927-1931), C. III,
TBMM Vakfı Yayınları, Ankara; Maraş, 7 Ağustos 1934, s. 3.
562Maraş, 1 Ekim 1936, s.1.
563BCA, 490.0.1.944.663.1, s.32.
564BCA, 490.0.1.944.663.1, s. 36-37.
565BCA, 490.0.1.944.663.1, s. 31-33.
566Doğan, agt, s. 21; Maraş, 28 Aralık 1946, s. 1; BCA, 490.0.1.944.663.1, s.21-22; BCA,
490.0.1.944.663.1, s. 1-7.
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yapan Emin Oktay ve Sosyal Yardım Komitesi üyeliği görevini yapan ve 19221925 yılları arasında Maraş Belediye Başkanlığı görevini yapacak olan Eczacı
Lütfi (Köker) en dikkat çekici komite üyeleri arasında yer almıştır.567
Halkevlerinin 1935 yılı faaliyet raporlarından anlaşıldığı üzere 1935 yılında
Maraş Halkevine kayıtlı üye sayısı 717’si bay ve 24’ü bayan olmak üzere toplam
741 kişidir. Kayıtlı olan üyelerden en fazla meslek gurubunu 146 kişi ile
çiftçilerin olduğu anlaşılmakta ve bu mesleği 109 kişi ile işçi ve 70 kişi ile
öğretmen meslek gurubu takip etmektedir.568 1936 yılında Maraş Halkevi’nin
Yönetim Kurulu başkanlığını Halit Onaran yapmaktaydı. Aynı yılda Maraş
Halkevi’nin Yönetim Kurulu ise Emin Oktay, Nezihe, Orhan, Nuri Başaran,
Turgut, Ruhi Şenel, Şefik Ergündüz, Ali Rıza Çukadar ve Hamit Beşkardeş’ten
oluşmaktaydı. 23 Şubat 1938 tarihli komite seçimlerinde Maraş Halkevi
Gösterit Şubesi Komite Delegeliğine İlköğretim Müfettişi Orhan Öz, Başkanlığa
Sakarya Okulu Başöğretmeni Mevlüt Ünsal, Kâtipliğe Sakarya Okulu Öğretmeni
Halit Kurtaran seçilmiştir.569
1.3. Maraş Halkevinin Bütçe Durumu ve Yönetim Kurulu Toplantıları
1934 yılında açılan Maraş halkevinin açıldığında bütçesi 2.600 liraydı. Bu
bütçe daha sonra bina yapımı için ayrılan 3.000 lira ve buna ek olarak eşraf
tarafından yapılan yardımlar ile bütçe yaklaşık 5.000 liraya yükselmiştir.570
1937 yılı bütçesi ise 8.000 liraya çıkarılmıştı. Bütçede en dikkat çekici husus
Halkevinin etkin bir biçimde çalışabilmesi için her şubesi için yeterli olabilecek
ödeneklerin tahsis edilmesidir. 1937 yılında Halkevinin Güzel Sanatlar (Ar)
Şubesinin faaliyetlerinde daha etkin kullanılmak üzere bando için bir miktar
bütçe ayrılmış ve halkevi kadrosuna geçirilmiştir.571 Ülke genelinde olduğu gibi
Maraş Halkevi de bütçesinin önemli bir kısmını CHP Genel Sekreterliği
tarafından gönderilen yardımlardan sağlamaktaydı. CHP tarafından ayrılan bu
ödeneklerin yeterli olamaması üzerine Halkevinin açığı mahalli yardımlarla
kapatılmaya çalışmıştır. Maraş gazetesinin 1 Haziran 1944 tarihli haberinden
anlaşıldığı üzere Halkevinin ihtiyaçları için nakdi olarak; Tüccar Salman
Zülkadir 200 Lira, Çeltik Fabrikası sahibi Mahmut Çakmak 150 lira, Bakırcı Ali
567BCA,

490.0.1.989.830.2, s. 27; Cengiz Şavkılı, “Cumhuriyet Döneminde Siyasi, Sosyal ve
Ekonomik Yönleriyle Maraş”, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu 15-16
Kasım 2013, Kahramanmaraş Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş 2014, s. 493.
568Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulasası, Ulus Basımevi, Ankara 1936, s. 126-190.
569 Doğan, agt, s. 23-24; Maraş, 19 Mart 1936, s. 2; Maraş, 24 Şubat 1938, s. 1.
570BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 13.
571Maraş, 3 Haziran 1937, s. 2.
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Aras 100 lira, Çiftçi Abdülkadir Aksöyek 100 lira, Tüccar Mehmet Şirikçi 50 lira,
Eczacı Lütfi Köker 50 lira, Tüccar Hasan Doğan 50 lira, Komisyoncu Mehmet
Kadifeci 50 lira olmak üzere toplam 750 lira bağış yapılmıştır.572 CHP Genel
Sekreterliğinin resmi yazışmalarından anlaşıldığına göre 1949 yılında Halkevi
için gönderilen para 20.000 liradır. Ayrılan ödeneklerin yetersiz olduğu CHP
Genel Sekreterliği tarafından Maraş İl İdare Kurulu Başkanlığına gönderilen 11
Ocak 1950 tarihli belgeden açıkça anlaşılmaktadır. Bu belgede merkezin mali
durumunun yardım yapmaya yetersiz olduğu ve ihtiyaçların şehirde halktan
temin edilecek bağışlar yoluyla karşılanması tavsiye edilmiştir.573
1 Haziran 1936 tarihinde Maraş Halkevi Yönetim Kurulu, Başkan Halit
Onaran’ın başkanlığında toplanarak sinema gösterimi hakkında çalışmıştır.
Ayrıca Onaran, Halkevi tarafından çıkarılacak olan Maraş gazetesi hakkında
bilgi vermiştir.574 15 Haziran 1936 tarihli olağanüstü toplantıda ise Halkevinin
son altı aylık faaliyetlerinin bir özetinden oluşan bir rapor Ankara’ya
gönderilmiştir.575 1936 yılı Temmuz ayından itibaren Halkevi Yönetimi, İlbay
(Vali) ve Parti Başkanı olan Adli Bayman’ın başkanlığında toplanarak; haftada
bir gün Çarşamba günleri toplanılmasını karara bağlamışlardı.576 15 Temmuz
1936 tarihinde Adli Bayman’ın başkanlığında yapılan toplantıda mızıkanın
ıslahı ve Halkevine bir radyo alınması kararlaştırılmıştır.577 1936 yılı içinde 31
defa toplanmış olan Halkevi Yönetim Kurulu birçok karar almıştır. Alınan bu
kararlar arasında mızıkacıların maaşlarının artırılması ve Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları için yapılacak hazırlıkların görüşüldüğü anlaşılmaktadır.578 Maraş
gazetesinin 24 Şubat 1938 tarihli haberinden anlaşıldığına göre Halkevi 1937
yılı içerisinde de toplantılarına devam etmiş ve yapılan 30 toplantıda önemli
bazı kararlar alınmıştır. Ayrıca bu haberden anlaşıldığı üzere Halkevinin bütçe
ve bina durumunun yetersiz olduğu, Orduevi civarına bir kültür park yapılması
kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır.579 1942 yılı içinde yapılan toplantıda Halkevi
şubelerinin çalışma programı hazırlanmış, 26 Haziran 1943 tarihinde köy
eğitmenleri ve köy okulları konusu ele alınmış, 15 Nisan 1944 tarihinde ise

572Maraş,

1 Haziran 1944, s. 1.
Doğan, agt, s. 24-25.
574Maraş, 4 Haziran 1936, s. 4.
575Maraş, 18 Haziran 1936, s. 2.
576Maraş, 2 Temmuz 1936, s. 2.
577Maraş, 6 Ağustos 1936 s. 3.
578Maraş, 8 Ekim 1936, s. 2.
579Maraş, 24 Şubat 1938, s. 6.
573

398

Maraş Halkevi’nin Açılışı ve Faaliyetleri (1934-1951)

eğitim masaya yatırılarak köy kanunu konusunda fikirler yürütülmüştür.580 14
Şubat 1945 tarihinde ise Milletvekili Kemal Beyazıt ile Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın katılımı ile toplanan Maraş Halkevi İdare Heyeti üyeleri, halkevinin
çalışma tarzı ile Sosyal Yardım Kolunun halkın dertlerine daha fazla nasıl çare
olabileceği konusunda fikirlerini ileri sürmüşlerdi.581 Maraş Halkevinde 20
Temmuz 1946 tarihinde milletvekilliği seçimi dolayısıyla yapılan toplantıda
CHP ve İsmet İnönü’ye bağlılık telgrafı çekilmesi kararlaştırılmıştır.582 2 Şubat
1948 tarihinde ise Halkevinde Demokrat Partililerin de katıldığı toplantıda,
Ankara’ya giden heyetin Maraş’ın sorunları ile ilgili yaptıkları görüşmeler ve
elde edilen intibalar konuşulmuştur.583
1.4. Maraş Halkevinin Şubeleri ve Faaliyetleri
1.4.1. Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi Faaliyetleri
23 Şubat 1934 tarihinde eski Türk Ocağı binasında açılarak çalışmalarına
başlayan Maraş Halkevinin kuruluşundan itibaren Dil, Edebiyat ve Tarih,
Temsil, Kütüphane ve Neşriyat, Güzel Sanatlar (Ar), Sosyal Yardım, Halk
Dershaneleri ve Kursları, Köycülük, Müze ve Sergi, Spor olmak üzere toplam
dokuz şubenin tamamı faal bir şekilde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 1934 yılı
içerisinde Maraş Halkevinin faaliyetlerine bakıldığında Dil, Edebiyat ve Tarih
şubesinde verilen 20 konferans ile halk aydınlatmıştır.584 Maraş Milletvekili
Nurettin Bey, 20 Ağustos’ta verdiği konferansında memleketçilik ve halkçılık
konularında halkı bilinçlendirmek istemiştir.585 18 Ağustos 1934 tarihinde
toplanan İkinci Dil Kurultayı çok önemli kararlar almıştı. Bu kararları arasında
resmi devlet yayınlarının ve duyurularının öz Türkçeye çevrilmesi için Cemiyet
merkezinde devlet kurumlarına yardımcı bir büro kurulması kararlaştırılmıştır.
Ayrıca Meşçaninof, Samoiloviç gibi çok sayıda yabancı Türkologlarında
katılımıyla yapılan Kurultay’da terimlerin Türkçe köklerden Türkçe eklerle
türetilmesi kararı da alınmıştı.586 İkinci Dil Kurultayına Maraş Vilayeti adına

Doğan, agt, s. 30.
17 Şubat 1945, s. 3.
582Maraş, 27 Temmuz 1946, s. 1.
583Maraş Postası, 4 Şubat 1948, s. 1.
584Gümüşalan, agm, s. 154.
585Maraş, 21 Ağustos 1934, s. 1.
586Ağah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, 3. Baskı, TDK Yayınları, Ankara
1972, s. 420.
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581Maraş,
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katılan Esat Bey, Kurultay’da edindiği izlenimleri 11 Eylül 1934 tarihinde Maraş
Halkevinde verdiği bir konferansla halka aktarmıştır.587
Atatürk’ün katıldığı son parti kurultayı olma özelliğine de sahip olan
Cumhuriyet Halk Partisi 4. Kurultayı 9 Mayıs 1935 tarihinde yapıldığı sırada,
Genel Sekreter Recep Peker radyodan halkı sömürdüğüne inandığı liberalizme
karşı bir konuşma yapmıştır.588 Maraş Halkevinde de saat 20.00’da yapılan
toplantıda orta okur okutanlarından Emin Bey, Büyük Kurultayın doğuşu
konulu bir konferans vermiştir.589 1935 yılı içerisinde verilen konferanslardan
dikkati çekici olanlar arasında Halkevi Başkanı Halit Onaran’ın 7 Temmuzda
hava saldırısı konulu konferansı, yine çok sayıda davetlinin katıldığı ve müzik
kolu tarafından bir konserin de tertip edildiği toplantıda Maraş Milletvekili
Kemal Kusun’un tarafından hava saldırı konulu konferansı sayılabilir. Ayrıca
Halkevi Başkanı Halit Onaran’ın 28 Temmuz’da kültür alanında atılacak adımlar
hakkında verdiği konferans da oldukça dikkat çekicidir.590 Halkevinin 1935 yılı
içerisinde verdiği ve sadece üç tanesinin bizzat halkevi tarafından olmayan 20
konferansa yaklaşık 2107 kişinin iştirak ettiği anlaşılmaktadır.591
Dil, Tarih, Edebiyat Şubesi tarafından 1936 yılı içerisinde çeşitli
konularda 15 kadar konferans vermiş ve bu konferanslara 2.920 vatandaş
katılmıştır.592 1936 yılı içerisinde CHP adeta bir seferberlik başlatarak birçok
milletvekilini halkı aydınlatması maksadıyla il, içe hatta köylere kadar
göndermişti. Bu çerçevede Maraş’a gelen Aydın Milletvekili Adnan Menderes,
Maraş Halkevi salonunda İnkılâp ve istiklal konulu bir konferans vermiştir.593
Halkevinde 1936 yılı içerisinde verilen dikkat çekici konferanslardan bir diğeri
ise daire müdürlerinin, öğretmenlerin, memurların ve Maraş’ın ileri
gelenlerinin katılımı ile 27 Eylül’de gerçekleştirilmiştir. Bu konferansı Maraş
Milletvekili Hasan Reşit Tankut, Güneş Dil Teorisi üzerine vermiştir.594 Maraş
Halkevi tarafından gençliği söze ve yazıya alıştırmak maksadıyla onlara da söz
hakkı verilmiştir. Okulların tatil olduğu dönemlerde gençler, dil ve edebiyat
konularında yapılan çalışmalarda görev almışlardır. Gençliğin bu noktadan
teşviki maksadıyla Halkevi Dil Tarih ve Edebiyat Şubesi ile Neşriyat Şubesi bir
587Maraş,
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Hikmet Bila, CHP Tarihi 1919-1979, I. Baskı, DMS Doruk Matbaacılık, Ankara 1979, s. 112.
589Maraş, 14 Mayıs 1935, s. 3.
590 Bu konferanslar hakkında daha geniş bilgi için bkz. Maraş, 11, 18 Temmuz, 1 Ağustos, 1935.
591Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulasası, s. 90; BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 29.
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araya gelerek ayda bir neşredilmek üzere bir mecmua yayınlaması
planlanmıştır.595
Maraş Halkevinde 1937 yılı içerisinde 15 konferans verilmiş ve yaklaşık
bu konferansa 2920 kişi katılmıştır.596 Bu konferanslardan en dikkat çekici
olanlardan birisi Ortaokul Tarih Öğretmeni Emin Oktay tarafından verilen
“Maraş Tarihi” konulu konferanstır.597 Yine şubenin başkanı olan Emin Oktay,
“Maraş İli Coğrafyası” adında şehir için önemli bir eser hazırlamıştır. Maraş
Halkevi Başkanlığı, bu eserin basılarak yurt genelinde dağıtılması için CHP
Genel sekreterliğinden izin istemiştir.598
1940 yılında Lozan Antlaşmasının 17. Yıl dönümü münasebetiyle Lozan
Antlaşması hakkında Maraş Halkevinde bir konferans verilmiştir.599 26 Haziran
1943 tarihinde ise İlk Öğretim Müfettişi Fahri Akıncı tarafından Halkevi
salonunda, 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu hakkında bir
konferans verilmiştir.600 1944 yılına gelindiğinde Dil Edebiyat Şubesi komite
üyesi Oğuz Avşar tarafından Maraş Halkevinin faaliyetleri ve hedef çalışmaları
hakkında bilgiler verilmiştir.601
Maraş Halkevi Dil Edebiyat ve Tarih Şubesi tarafından şiir ve edebiyat
üzerine önemli toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılardan birisi 13 Nisan 1944
tarihinde ünlü şair Abdülhak Hamit için yapılan anma törenidir. Bu törende
Halkevi Dil Edebiyat ve Tarih Şubesi Başkanı İbrahim Özkan şair Abdülhak
Hamit hakkında bilgiler vermiştir.602 31 Mart 1950 tarihinde ise Nurullah Ataç
tarafından Halkevi salonunda “şiir” üzerine bir konuşma yapılmış ve bu
konferans esnasında divan ve halk şairlerinin şiirleri okunmuştur.603
1.4.2. Temsil (Gösterit) Şubesi Faaliyetleri
Halkevlerinin önemli şubelerinden birisi olan temsil şubelerinde tiyatro
ve 1935 yılından sonra sinema makinelerinin alınmasından sonra sinema,
halkın hem eğitilmesinde hem de eğlendirilmesinde kullanılmıştır. Tiyatro,
Cumhuriyetin kurucularının amacına hizmet eden güçlü bir telkin ve eğitim
595BCA,

490.0.1.989.830.2, s. 3.
4 Mart 1937.
597Maraş, 28 Ocak 1937, s. 1.
598Maraş, 24 Şubat 1938, s. 4.
599Maraş, 18 Temmuz 1940, s. 2.
600Maraş, 1 Temmuz 1943, s. 1.
601Maraş, 24 Şubat 1944, s. 1.
602Maraş, 20 Nisan 1944, s. 2.
603 “Maraş Halkevinde”, Ülkü, Halkevleri ve Halkodaları Dergisi, C. 4, S. 40, Nisan 1950, s. 40.
596Maraş,
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vasıtasıdır.604 Tiyatro okulları ile konservatuarlar uzman aktör yetiştirmek için
uğraşırken; Halkevleri, millî kültüre uygun yurttaşlar yetiştirmek amacına
hizmet etmiştir.605 Halkevlerinde Atatürkçülüğü öğretmek ve yerleşmesine
hizmet etmek amacıyla Mavi Yıldırım, İnkılâp Çocukları, 30 Ağustos, Mete,
Cumhuriyet Çocukları gibi oyunlar oynanmıştır. Ayrıca halkın tiyatro
gereksinimlerini karşılamak, tiyatronun eğitici ve eğlendirici özelliklerini
kullanmak amacıyla ise Shakespeare, Moliere, Sophokles, Musahipzade Celal'in
oyunları ile Ahmet Vefik Paşa ve Moliere’nin adapteleri oynanmıştır.606
1935 yılında Maraş Halkevi Temsil Kolu tarafından 12 gösteri yapılmış,
bu gösterileri toplam 4187 kişi izlemiştir.607 Çok aktif şubelerden birisi olan
Temsil Kolu, Halkevinin açılışının ikinci yıl dönümü münasebetiyle 22 Şubat
1935 tarihinde Turan Mektebi salonunda, üç perdelik “Sönmeyen Ateş” piyesi ile
bir perdelik “Mahkeme-i Şeriye” piyesi temsilini gerçekleştirmiştir.608
Maraş gazetesinin tarihinde yayınladığı haberinden anlaşıldığı üzere
1936 yılı içinde Halkevi Temsil Kolu 12 temsil yapmış ve bu gösterilere 9240
vatandaş katılmıştır.609 Atatürkçü düşünceye hizmet edecek olan oyunlardan
birisi olan ve Aka Gündüz tarafından yazılan “Mavi Yıldırım” piyesi, Halkevi
tarafından 4 Haziran 1936’da hazırlanmaya başlanmıştır.610 Orhan Öz’ün
hazırladığı ve ücretsiz olarak gösterilen bu piyes 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde
sahnelenmiştir. İki gece sahneye konulan temsili her seferinde 300 kişi
izlemiştir. Halkevi Temsil Kolunda görev yapanların tamamı ilkokul
öğretmenlerinden oluşmuş ve bu öğretmenler neredeyse sabahtan akşama
kadar çocukları yetiştirmek için büyük çaba harcamışlardır.611 Maraş
Halkevinin Temsil Kolu 1937 yılı içerisinde Halkevi salonunda 9 gösterit temsili
yapmış ve bu temsillere toplam 3382 kişi katılmıştır.612 1937 yılı içerisinde
gerçekleştirilen temsiller arasında; 14-15 Ocak 1937’de “Çoban” piyesi, 18-19
Mart 1937 ‘de Aşkın Manası” piyesi, 23 Nisan 1937 tarihinde “Ana” piyesi ve 3

604Halkevleri

1932-1935, s. 51.
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Halkın Evi, Ulus Basımevi, Ankara, 1950, s. 125.
606Nurhan Karadağ, “1932-1951 Yılları Arasında Halkevleri Tiyatro Çalışmaları”, Tiyatro
Araştırmaları Dergisi, S. 8, Ankara 1988, s. 136-137.
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608Maraş, 26 Şubat 1935, s. 3.
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Temmuz 1937’de Göksun ve Elbistan köylerinde sahnelenen “Himmetin Oğlu”
piyesleri sayılabilir.613
1939 yılı içerisinde Halkevi Temsil Kolu tarafından birçok piyes
sahnelenmiştir. Bu piyesler arasında; 9 Şubat 1939’da hazırlıklarına başlanılan
ve Maraş’ın kurtuluşu ile ilgili olan “Çakıroğlu” piyesi ile “Bir Azizlik” adlı komedi
piyesi sayılabilir. Ayrıca yine Temsil Kolu tarafından Kurtuluş Bayramının
hemen akabinde sahnelenen “Ölüler” adlı piyes de dikkat çekmektedir.614 Temsil
Kolunun faaliyetleri sadece piyes ve sinema gösterimi ile sınırlı kalmamıştır.
Bunun en güzel örneklerinden birisi 20 Aralık 1939 tarihinde Halkevi
tarafından ilkokul öğrencilerine ulusal ekonomi ve yerli malı bilincini vermek
için yapılan bir müsameredir.615
Temsil Kolu1941 senesine gelindiğinde bazı kutlamalar münasebetiyle,
çeşitli piyesleri hazırlama çalışmalarına başlamış ve bu piyesleri temsil etmiştir.
Nitekim 12 Şubat 1941’de Maraş’ın kurtuluş bayramı münasebetiyle hazırlanan
“Mete” piyesi büyük bir rağbet görmüş ve üç defa tekrar edilen bu müsamereyi
binlerce yurttaş izlemiştir.616
1943 yılında Maraş Halkevinde her hafta sonu Zafer Bayramı
münasebetiyle her hafta pazar günleri ücretsiz olarak Karagöz oyunu
oynatılmıştır. 1943 yılı Kasım ayının son haftasında ise üç yüz kişiden fazla
izleyicinin takip ettiği “Kanlı Kavak” piyesi temsil edilmiştir.617
1944 yılında Kurtuluş Bayramı’nın 24’ncü yıldönümü münasebetiyle
Maraş’a davetli bulunan milletvekilleri ve komşu vilayet mümessilleri ile
kalabalık bir halk huzurunda 11 Şubat 1944 günü saat 20.30’da Halkevi
salonunda bir müsamere verilmiştir. Halkevi Temsil Kolu üyeleri tarafından,
Maraş mücadelesine ait dört kahramanlık vakası canlı tablo halinde
gösterilmiştir. 29 Mayıs 1944’de Halkevi salonunda ilkokul öğrencileri
tarafından “Balta” piyesi temsil edilmiştir.618 22 Nisan 1944 tarihinde ise Çocuk
Bayramı münasebetiyle ortaokul talebeleri tarafından velilerine “Yurdum İçin”
adlı piyes oynanmıştır.619
11 Şubat 1945 tarihinde, Maraş’ın kurtuluşunun 25’nci yıldönümü
münasebetiyle Halkevi Temsil Şubesi tarafından “İlk Kıvılcım” ve
613Doğan,

agt, s. 45.
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615Maraş, 21 Aralık 1939, s. 2.
616Doğan, agt, s. 47.
617Maraş, 2 Eylül 1943, s. 1; 25 Kasım 1943, s. 2.
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Molyer’den“Cimri”, 13 Şubat 1945’te ortaokul öğrencileri tarafından “Mavi
Yıldırım” piyesleri temsil edilmiştir. 28 Nisan 1945’te ise “Kral Oidipus” piyesi
oynanmıştır.620
Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarına ayrı bir önem veren Maraş Halkevi
Temsil Kolu, 30 Ekim 1946 tarihinde, Cumhuriyet Bayramı’nın 23’ncü
yıldönümü şerefine “Yarım Osman” adlı bir müsamere düzenlemiştir.621 1948
yılı içinde ise 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle
Atatürk, İnönü ve Sakarya okulu öğrencileri tarafından 24 Nisan 1948’de
Halkevi sinema salonunda bir müsamere verilmiştir. Şiirlerin ve manzumelerin
okunduğu bu toplantıda, milli danslardan sonra “Balta” adlı bir piyes
sahnelenmiştir.622
Halkevlerinin temsil kollarının en önemli faaliyetlerinden birisi de
oluşturdukları salonlarda sinema gösterimi yapmalarıydı. 1935 yılı sonrasında
bütçesi uygun olan her halkevine sinema makinesi alınmıştır. 1939 yılı itibariyle
halkevinin faaliyetlerine bakıldığında halkevlerinde 1557 sinema gösteriminin
yapıldığı görülmektedir.623 Maraş Halkevinin gayretleri sonucunda şehirde
sinema 1936 yılında faaliyete geçmişti. 7 Haziran 1936 tarihinde Maraş Halkevi
bahçesinde gösterimi yapılan ilk sinema filmi “Vatandaş Silah Başında”
olmuştur. Yoğun ilgi yüzünden vatandaş oturmak için sandalyesini evinden
getirmek zorunda kalmıştır.624 Halkevinin 1939 yılında yapmış olduğu
faaliyetlere bakıldığında; Harp Akademisi Komutanlığı tarafından hazırlanan
İstiklal Harbi, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Maraş,
Urfa ve Gaziantep mücadelelerini ihtiva eden bir filmin, Gaziantep ve Urfa’dan
sonra Maraş’ta da 12.10.1939 tarihi itibariyle gösterime gireceği halka
duyurulmuştur.625
Maraş Halkevinde eğlence amaçlı filmlerin gösteriminin yanı sıra eğitici
filmlerin de gösterimi yapılmıştır. 12 ve 13 Mayıs 1944 tarihinde Halkevinde,
Yüksek Ziraat Mühendisi Rıfat Eken tarafından gösterimi sağlanan veterinerlik
ve ziraatı ilgilendiren ilmi filmler bu duruma en güzel örneklerden birini teşkil
etmektedir. Bu filmlerde sıtma ve frengi hastalıklarının insana verdiği amansız
zararlar ve bunların tedavileri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca atlı spor,

620Doğan,
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622Maraş Postası,26 Nisan 1948, s.2.
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futbol hareketleri gösterildiği gibi kemik ameliyatının nasıl yapıldığı konulu
filmler de halka izletilmiştir.626
Maraş Postası gazetesinin 24 Aralık 1947 tarihli haberinden anlaşıldığı
üzere Halkevinin Temsil Şubesi pasif kaldığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. 1948
yılına gelindiğinde ise Halkevi tarafından halkın ihtiyaçlarını karşılamak için
ikinci bir sinema salonu açılmıştır.627 1948 yılı başlarında Halkevi eski
salonunda her gece Türkçe sözlü ve seçmeli filmler gösterilmiştir. Toprak
Kanunu’nun kabul edilişinin 3’ncü yıldönümü münasebetiyle 13 Haziran
1948’de Halkevine ait sinema salonunda çiftçiliğe ait teknik bilgiler içeren bir
film ile “Denizler Hâkimi” adlı diğer bir film törende bulunanlara izletilmiştir.
1949 yılı başlarında Halkevi sinema salonunda Mısır’ın meşhur artistlerinden
Yusuf Vehbi’nin Şah eseri gösterilmiştir. Ocak ayının 2’nci haftasında ise Halkevi
sinemasında Türkçe sözlü ve musikili “Kıyma Bana Macide” adlı film gösterime
girmiştir.628
1.4.3. Kütüphane ve Neşriyat Şubesi Faaliyetleri
1934 yılında açılan Maraş Halkevinde Kitapsaray ve Yayın Şubesi de
kurulmuş olmasına rağmen bu şubenin belli bir intizama kavuşması 1935 yılı
içerisinde gerçekleşmiştir.629 Bu yılda Maraş Halkevi kütüphanesinde
mecmualar, müracaat kitabı olarak kullanılan eski yazılılarla birlikte diğer
eserlerin sayısı 452’ye ulaşmıştır.630 Okuma evi ve kitapsarayından
faydalananların sayısı ise 13.302 kişiyi bulmuştur.631 1935 yılı içinde Maraş
Halkevinde en fazla kitap okuyan kesim öğrenciler olup, en fazla okunanlar
arasında ulus okumaları, gazete ve mecmuaların olduğu anlaşılmaktadır.632
Halka okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 14 Eylül 1935 tarihinde Kültür
Direktörlüğünün gayretleri sonucunda, Belediye Meydanında bir okuma evinin
açılışı gerçekleştirilmiştir.633
Maraş Halkevi Kütüphane ve Neşriyat Şubesinin kitap mevcudu,
Cumhuriyet Halk Partisi ile Kültür Bakanlığı’nın hediye ettiği kitaplarla
artmıştır. Tutulan kayıtlar bu kitaplardan 1.076 vatandaşın faydalandığını
626Maraş,

18 Mayıs 1944, s.1-2.
Postası, 25 Şubat 1948, s. 2.
628 Doğan, agt, s. 48.
629BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 11.
630Gümüşalan, agm, s. 155.
631Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulasası, s. 90.
632BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 28.
633BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 11.
627Maraş
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göstermektedir. Bundan başka “Maraş İli Coğrafyası” isimli bir kitap
hazırlanmış ve tetkik edilmek üzere CHP Genel Sekreterliği’ne gönderilmiştir.
Aynı zamanda Maraş İli gazetesi de Halkevi bünyesinde çıkarılmaya
başlanmıştır.634 2 Eylül 1936 tarihli Maraş gazetesinin haberinden anlaşıldığına
göre daha önce parti binasında bulunan halk okuma odası, postane yanında
bulunan iki odalı bir binaya taşınarak okuyucularına hizmet vermeye
başlamıştır.635
24 Şubat 1938’de Maraş halkevinin yıldönümü münasebetiyle Maraş
gazetesinin haberinde Halkevinin 1937 yılında yaptığı icraatlarından söz
edilmişti. Bu habere göre Kitapsaray ve Yayın Şubesi; Maraş gazetesini kendi
idaresine alarak yönetimini ve muhtevasını değiştirmiş, şehrin en işlek yerinde
bir kitapsaray ve okuma odası açmıştır. Ayrıca halkın daha fazla okumasını
sağlamak için Cumhuriyet, Tan, Son Posta, Kurun, Son Telgraf gibi gazetelere
abone olunmuştur. Bu dönemde Kitapsaray’da bulunan kitaplar 1.000’i geçmiş
ve gazete, dergi okuyanların sayısı 9.231 kişiye ulaşmıştır.636
Maraş Halkevi Kitapsaray Şubesi tarafından 1943 senesinde, halkın
okuma ihtiyacını karşılamak üzere Halkevi kütüphanesinden bir miktar kitap
müsamere salonuna alınarak burada da bir okuma odası oluşturulmuştur. 1944
yılında, Maraş Halkevi Kütüphanesinde sayısı birden fazla olan 78 kitap, İzmir
Alsancak Halkodasına gönderilmiştir. 1945 yılında, Halkevi Kütüphane
Komitesi tarafından, mevcut kütüphaneyi geliştirmek ve kitap miktarını
arttırmak üzere kitap bağışlama kulübü oluşturulmuştur. Bu tarihte Maraş
Halkevi Kütüphanesinde bulunan kitap sayısı 1537’dir. 23 Mayıs 1945
tarihinde, Maraş Vilayetinde yeni açılan 32 Halkodası kütüphanelerine altışar
paket kitap ve bazı eşyalar gönderilmiştir. 6 Kasım 1948 tarihine gelindiğinde
ise Halil Nuri Yurdakul’un çalışmaları ile Maraş’ta, bir kütüphane ve çocuk
kütüphanesinin açılışı gerçekleştirilmiştir.637
1.4.4. Güzel Sanatlar(Ar) Şubesi Faaliyetleri
Halkevlerinin Güzel Sanatlar Şubelerinin temel amacı musiki, resim,
heykeltıraşlık, mimarlık ve tezyini sanat alanlarında çalışarak, halkın güzel
sanatlara olan ilgisini artırmak ve bu alanda ortaya konulan ürünlerin topluma
yayılmasını sağlamaktır. Bu çabanın sonucunda güzel sanatlar alanında
634Gümüşalan,

agm, s. 156.
2 Eylül 1936, s. 2.
636Maraş, 24 Şubat 1938, s. 5.
637 Doğan, agt, s. 53; Maraş Postası, 8 Kasım 1948, s. 1.
635Maraş,
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yetenekli kişilerin ustalaşması sağlanmak istenilmiştir. Ayrıca güzel sanatlar
şubeleri resim sergileri ve fotoğrafçılık alanlarında da faaliyette
bulunmuşlardı.638
Maraş Halkevi tarafından 1934 yılında resim ve musiki dersleri vermek
üzere 2 adet dershane açılmıştır. Bu dershanelerin musiki kısmında nota ve
keman dersleri verilmiştir.639 1935 yılı içerisinde Maraş Halkevi Güzel Sanatlar
Şubesi tarafından müzik kolunun çabalarıyla 18 konser, 53 tedansan640, 5 şölen,
6 nişan merasimi yapmış ve bu toplantılara 14.008 vatandaş katılmıştır.641
1937 yılında Halkevi bandosu kadrosunu genişletmiş ve çalışmalarını
giderek yoğunlaştırmıştır. Halkevi bandosu yapılan gezilerde bulundurulduğu
gibi Hükümet ve Alay’ın daima hizmetinde bulunmuştur. Bu şube haftada bir
gün halka bedava keman, vesaire dersler vermiştir. Halkevi Müzik Kolu da bu
şubede çalışmalarını sürdürmüştür. Bu şube tarafından bir yılda toplam 7
konser, 42 tedansan, 1 nişan töreni yapılmış ve bu konser ve törenlere 7878 kişi
iştirak etmiştir.642
Maraş gazetesinin 13 Ocak 1944 tarihinde yayınlanan 532. Sayısından
anlaşıldığına göre Halkevinin Ar Şubesi, Öğretmen Lütfi Sungur ve Tevfik
Aykal’ın çalışmaları ile Türk halk müziğinin en güzel parçalarını çalmışlardı.643
1944 yılı içerisinde Güzel Sanatlar kolu tarafından Şair Abdülhak Hamit’i anma
merasiminde, keman ve viyolansan ile Makber’den bir solo “Her Yer Karanlık”
parçası çalınmıştır. Yine 1944 yılında Maraş’a ait türküleri ve mahalli oyunları
toplayarak bunu daha esaslı bir şekilde neşretmek için Halkevi tarafından iki
kişi görevlendirilmiştir. Ayrıca CHP Genel Sekreterliği Folklor ve Derleme
Mütehassısı Ferruh Arsunar, bazı merkez ve kazalarda birtakım tetkikler
gerçekleştirmiştir. 1945 yılı içerisinde Rıza Kocabaş adlı vatandaş kendisine ait
olan piyanoyu Halkevine bağışlamıştır. Kısa bir süre için piyanist olarak
Karargâhta askerliğini yapan bir erden yararlanılmıştır. 1945 yılı itibariyle

Nurcan Toksoy, Halkevleri-Bir Kültürel Kalkınma Modeli Olarak, Orion Yayınevi, Ankara 2007,
s. 51.
639 Maraş, 13 Kasım 1934, s. 3.
640Tedansan; Genellikle Cumartesi ve Pazar günleri öğleden sonraları evlerde yapılan alkolsüz
tanışma ve kaynaşma partilerine verilen addır. Kısacası danslı çay partisidir. Bkz. Yaşar Çağbayır,
Ötüken Sözlük, Ötüken Yayınları, C. 5, İstanbul 2007, s. 4670.
641BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 6; Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulâsası, s. 90.
642Maraş, 24 Şubat 1938, s.4.
643Maraş, 13 Ocak 1944, s. 2.
638
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Halkevinde; 1 piyano, 1 Akordeon, 1 saksafon, 1 klarnet, 2 keman, 6 mandolin,
4 saz, 1 caz (davul, trompet) bulunmaktaydı.644
Maraş Halkevi Güzel Sanatlar Kolu tarafından konserlerin yanı sıra düğün,
nişan törenleri ile danslı çay toplantıları da yapılmıştır. 1935 yılı içerisinde
toplamda 3 balo tertip edilmiş ve bu baloya 900 kişi katılmıştır. Ayrıca yapılan
5 şölene 453, 6 nişan ve nikâh törenine 1800 kişi, 53 çaylı dansa ise 5420 kişi
iştirak etmiştir.645 Halkevinde genel olarak önemli gün ve haftalarda toplantılar
ve baloların yapıldığı görülmektedir. 27 Nisan 1937 tarihinde Çocuk Haftası
münasebetiyle, 19 Mayıs 1943’te Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle, 23
Nisan 1946 ve Nisan 1948 de Çocuk Haftası münasebetiyle Çocuk Esirgeme
Kurumu yararına, 29 Ekim 1948 tarihinde ise Cumhuriyet Bayramı
münasebetiyle baloların tertip edildiği görülmektedir.646
1.4.5. Sosyal Yardım Şubesi Faaliyetleri
Halkın kaynaşmasında önemli bir misyon üstlenen Sosyal Yardım Şubesi,
ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışırken, problemleri olan
insanların da problemlerini çözmeye çalışmıştır. Sağlık konularına verdiği
önem ve gerçekleştirilen muayeneler sayesinde halkı sıhhî konularda
bilinçlendirmeyi amaçlamıştır. Şube, Halkevlerinin devlet ile toplumun ve
toplumun kendi içerisinde kaynaşmasını sağlayan başlıca organıdır. Anıl Çeçen,
Sosyal Yardım Şubesi’nin önemini “Halkçılığın yalnızca edebiyatı ile yetinmemek
ve bunun uygulamasını yapmak bu kola düşüyordu” şeklinde ifade etmektedir.647
1936 yılına bakıldığında Maraş Halkevinin Sosyal Yardım Şubesinin
doktor, eczacı gibi kişilerden oluşan 95 üyesinin olduğu görülmektedir. Bu
şubenin 1935 ve 1936 yılında gerçekleştirdiği en önemli faaliyetleri arasında
trahom hastalığı ile mücadele etmesi; biçki ve dikiş kursu vasıtasıyla 150 manto
yaptırıp fakir kadınlara dağıtmasıdır.648 Yine bu şubenin çalışmaları sonucunda
Sıhhiye Müdürü Süreyya Onat ve Diş Hekimi Turgut Maraş’taki okulları gezerek
öğrencileri diş ve sağlık taramasına tabii tutmuşlar; ayrıca kimsesiz öğrencilerin
kıyafet ve okul ihtiyaçlarını yerinde tespit etmişlerdir.649

Doğan, agt, s. 38; BCA, 490.0.1. 840.324.2, s. 57-58.
BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 30.
646 Doğan, agt, s. 42-44.
647Elif Aktaş-Yavuz Özdemir, “Bütünden Parçaya Halkevi Şubeleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (2), 2011, s. 196.
648BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 9-10.
649Maraş, 4 Haziran 1936, s. 3.
644
645
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1937 yılında sınırlı bütçesine rağmen bu şube insan sağlığı ile ilgili
çalışmalara önem vermiştir. Sosyal Yardım Şubesi, tedaviye muhtaç olan
hastaları asla geri çevirmediği gibi şube üyeleri yaptıkları geziler esnasında
fakir ve tedaviye muhtaç kişileri tedavi ettirmiştir. Ayrıca Cumhuriyetin ilanının
14. yıldönümü münasebetiyle fakir çocuklara 50 kat kıyafet dağıtılmıştır.650
Halkevi Sosyal Yardım Şubesinin çalışmaları sonucunda 28 Temmuz 1941
tarihinde yardıma muhtaç insanlar için parti binasının altında bir polikliniğin
açılışı gerçekleştirilmiştir. Bu poliklinikte cumartesi ve pazar günleri hariç, her
gün parasız hasta muayenesi yapılmıştır. Hatta fakir olan hastalara ilaç
yardımında bulunulmuştur.651 Ayrıca bu şube; kimsesiz 35 çocuğa tahsilleri
müddetince nakdi yardımlarda bulunmuş ve ekonomik sıkıntıları olan
vatandaşların düğün ve nişan törenleri için salon vererek gereken yardımları
yapmıştır.652 Maraş gazetesinin 30 Aralık 1943 tarihli haberinden anlaşıldığı
üzere fakir hastalara bakılması ve ilaç yardımları 1943 yılında da devam
etmiştir.653 1944 yılında halkın muayene edilmesi kısmen ihmal edilmiş
olmasına rağmen, halkevi tarafından verilen bu hizmetin Ağustos ayından
itibaren tekrar başladığı görülmektedir.654
1 Ocak 1944 tarihinde Sosyal Yardım Kolu, yılbaşı gecesinde Halkevinde
Kızılay Cemiyeti yararına bir balo tertip ederek; yapılan piyango çekilişi
hâsılatından elde edilen 26 lirayı Kızılay Cemiyetine aktarmıştır.655 Çocuk
haftası münasebetiyle 28 Mayıs 1944’te 54 çocuğa öğle yemeği verilmiş, 26 kız
ile 49 erkek çocuğa elbise yaptırılmış, 66 çocuğa ise ayakkabı ve çorap temin
edilmiştir.656
1945 yılına gelindiğinde Halkevinin Sosyal Yardım Şubesinin, bedava
muayene ve tedavi hizmeti devam etmiştir. 1946 yılı Ocak ayı içerisinde,
muhtelif okullarda okuyan kimsesiz ve yoksul öğrencilere 150 liralık yardım
yapılmış ve ihtiyaçları temin edilmiştir. Ayrıca evi yanan bir yurttaşa da 50
liralık nakdi yardım yapılmıştı. 1947 yılında da Sosyal Yardım Şubesi,
Halkevinde yoksul hastaları parasız muayene etmeye ve ilaç yardımında
bulunmaya devam etmiştir.657
650Maraş,

24 Şubat 1938, s. 5.
24 Temmuz 1941, s. 1.
652BCA, 490.0.1.202.799.4 s. 14.
653Maraş, 30 Aralık 1943, s. 2.
654Maraş, 12 Ağustos 1944, s. 2.
655BCA, 490.0.1.840.324.2, s. 66.
656Maraş, 4 Mayıs 1944, s. 3.
657Doğan, agt, s. 51.
651Maraş,
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1.4.6. Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi Faaliyetleri
Halk Dershaneleri ve Kurslar şubesinin en önemli faaliyetini mecburi
öğretim yaşı dışında kalan vatandaşların yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen
Türkçe okuma yazma kursları oluşturmuştur. Bunun dışında bulundukları
yerdeki halkın isteğine göre çok çeşitli kurslar düzenlenmiştir. Bunlar arasında;
dikiş, nakış, dokuma gibi el sanatları ile ilgili kurslar, bağcılık, arıcılık gibi
mesleki kurslar, yabancı dil kursları, matematik, fizik, kimya kursları, tiyatro,
müzik, resim, tezhip ve minyatür gibi güzel sanatlar kursları sayılabilir.658
1934 yılında faaliyetlerine hemen başlayan bu şubenin en önemli
faaliyetlerinden birisi Millet Mektepleri659 uygulamasına destek vermesidir.
Millet Mektepleri kapsamında Maraş Halkevi Halk Dershaneleri ve Kurslar
Şubesi tarafından Kurtuluş, Turan, Dumlupınar okullarında Pazartesi,
Çarşamba ve Cumartesi günleri 17.30-19.30 saatleri arasında kurslar açılmış;
hatta Sakarya Mektebinde de sadece kadınlar için bir kurs düzenlenmiştir.660
1935 yılı içerisinde Maraş Halkevinde Millet Mektepleri kapsamında A ve
B dershaneleri açılarak 33 kişiye mezuniyet belgesi verilmiştir.661 Ayrıca bu yıl
içinde 25 öğrencinin katılımı ile riyaziye (matematik) ve Almanca dersleri
yapılmıştır. Bu kurslarla da yetinmeyen bu şube halka meslek kazandırmak
amacı ile biçki, dikiş, çiçek ve şapka kursları açmıştır. Halkevinin yaptığı
tetkikler sonucunda ise mahalle aralarında sıhhi şartları yerine getiremeyen
kahvehaneler yeniden düzenlenmek suretiyle halk dershaneleri şekline
getirilmiştir.662
1936 yılında Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi tarafından Halkevi
salonunda, zehirli gazlar ve bunlardan nasıl korunması gerektiği hakkında kurs
açılmış ve bu kursa 120 vatandaş katılmıştır. Ayrıca iki okuma evi ile birisi
Halkevinde diğeri Kurtuluş Okulunda olmak üzere iki de millet mektebi
açılmıştır.663 Halkevindeki dershane İstiklal Başöğretmeni Ruhi Şenel, Kurtuluş
Okulundaki dershane ise Başöğretmen Nadir tarafından idare edilmiştir.664
Sevilay Özer, “Burdur Halkevi ve Faaliyetleri (1935-1951)”, CTAD, Yıl: 11, S. 22, Güz 2015, s.
346.
659 TBMM’nin 400.000 lira ek ödenek ayırdığı ve 1929 yılında başlayan “Millet Mektepleri” kent
ve köy bütün yurdu kapsayacaktı. Millet Mekteplerinin “A” kursu dört ay olup, ne eski ne de yeni
yazı bilmeyen yetişkinler içindi. “B” adı verilen kurslar ise iki ay süreli olup, eski harflerle okuyup
yaza bilenler içindi. Okul bulunmayan yerlerde kurslar gezici olup, uygun bir oda da, ya da açık
hava da yapılacaktı. Bkz. Başgöz, age, s. 121.
660 Maraş, 11 Aralık 1934, s. 4.
661 Maraş, 28 Mayıs 1935, s. 4.
662 BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 10.
663 Gümüşalan, agm, s. 156.
664 Maraş, 19 Kasım 1936, s. 2.
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1937 yılının Ocak ayında Maraş Halkevi Başkanı Rıza Çuhadar’ın yaptığı
incelemeler doğrultusunda verdiği direktifleri ile Akçakoyunlu Mahallesinde bir
gece dershanesi açılmıştır.665 1937 yılı içinde kurslar şubesinin açtığı gece
okulundan sekiz kişi başarılı olarak belge almaya hak kazanmıştır. Halkevi
salonunda bir ay süre ile zehirli gaz kursu verilmiş ve bu kursa 150 memur
katılmıştır. Ayrıca Sakarya, İnönü ve İstiklal halkevi okullarında birer tane A ve
B kursları açılmıştır.666
Maraş Halkevi Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesinin en faal
alanlarından birisi kadınlara verilen biçki ve dikiş kurslarıdır. Bu çerçevede
Türk Kadınları Biçki Dikiş Yurdu; 1937’de 7, 1938 yılında 17, 1939 yılında 8,
1940 yılında ise 14 talebe mezun etmiştir. Ayrıca Biçki Dikiş Yurdu, ürettiği
ürünleri şehrin bürokratlarının da katılımları ile sergilemiştir. Bu sergilerden
birisi 20 Ağustos 1938 tarihinde Maraş Valisi (İlbay) Osman Şahinbaş’ın katılımı
ile Sakarya İlkokulunda gerçekleşmiştir.667
Halkevlerinin verdiği kurslar arasında bütünleme sınavına kalmış
öğrenciler için farklı derslerden açılmış olan kurslar da görülmektedir. Bu
çerçevede 1943 yılı Temmuz ayında ortaokul öğrencilerine yönelik olarak
Halkevinde Başöğretmen Nurettin Tümer’in idaresi altında; matematik, fizik,
kimya ve Fransızca derslerinden kurslar açılmıştır.668 Açılan kurslardan bir
diğeri ise Kurtuluş Okulu öğretmenlerinden Lütfi Sungur tarafından idare edilen
ve haftada iki gün verilen müzik kursuydu.669
1945 yılında Halkevi tarafından okuma ve yazma kursu açılmış, bu kursa
105 öğrenci iştirak etmiş ve yapılan sınav neticesinde 40 öğrenciye diploma
verilmiştir. 30 Haziran 1945’ten itibaren Halkevi tarafından piyano, akordeon,
keman, mandolin ve saz kursu açılması kararlaştırılmıştır. Halkevinin 1945
yılında açtığı önemli kurslardan birisi de hapishanedeki mahkûmlar için açılan
“A” dershanesidir. Bu kursa 41 mahkûm katılmış, 11 mahkûmun tahliyesine
rağmen 30 mahkûm kurstan başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu
mahkûmların kitap, defter, kalem gibi zaruri ihtiyaçları da Halkevi tarafından
karşılanmıştır.670

Maraş, 21 Ocak 1937, s. 1.
24 Şubat 1938, s. 5.
667 Doğan, agt, s. 55-56.
668 Maraş, 22 Temmuz 1943.
669 Maraş, 22 Temmuz 1944, s. 1.
670 Doğan, agt, s. 58.
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1946 yılında da faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdüren Maraş Halkevi,
okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için CHP Duraklı Ocağında bir okuma
yazma kursu açmıştır. 5 Ocak 1946’da ise ödüllü bir resim müsabakası
yapılması kararlaştırılmış ve birinci gelen eserlerin Ankara Halkevinde açılacak
olan resim ve fotoğraf sergisine gönderilmesi düşünülmüştür.671
1947 yılına gelindiğinde Halkevi Kurslar Şubesi tarafından Halkevi
salonunda ve CHP Duraklı Ocağı’nda ve Maraş Cezaevinde birer Okuma-Yazma
Dershanesi açılmış, Halkevi binasının bir salonunda ortaokul öğrencileri için
Matematik ve Türkçe Kursları verilmiş, Halkevi salonunda 150 ilkokul
öğrencisine ise çiçek yapma kursu verilmiştir. Halkevi salonunda bir müzik
kursu açılarak, müziğe hevesli kişilere müzik öğretmeni Müslüm Özener
tarafından ders verilmiştir. Halkevinin verdiği müzik kursu 1948 yılında da
devam etmiş; ayrıca 15 Mart 1948 tarihinde 16 yaşından yukarı olan gençlere
bir okuma yazma kursu açılmıştır. Halkevi Başkanlığınca her yıl olduğu gibi
1949 yılında da Okuma-Yazma ve İlkokulu bitirme kursları artarak devam
etmiştir.672
1.4.7. Köycülük Şubesi Faaliyetleri
Halkevlerinde Köycülük Şubesi’nin kurulması ve köylülerle yakından
ilgilenilmesi gayet yerinde bir gelişme olmuştur. Çünkü o dönemde “Köylü
milletin efendisidir” ilkesinden hareket edilmekte, köyleri ve köylüleri geliştirme
faaliyetlerine ağırlık verilmekteydi. Amaç köylüleri geliştirmek, okuryazar
oranını artırmak, ziraî ve sıhhî bilgiler vermek, şehirlerde onlara yardım
etmekti. Şube, halkevlerinin en aktif kollarından birisiydi.673 Halkevlerinin
organizasyon yapısında dokuz ana şubeden birinin köycülük şubesi olması,
Ülkü dergisinin her sayısında konuyla ilgili yazılara ‘Köycüler Bölümü’ adıyla
özel bir bölüm ayrılmış olması ve köy/köylü ile ilgili yazı yazmak isteyenleri
teşvik eden davet yazılarının sık sık boy göstermesi köycülüğe verilen önemi
ortaya koymaktadır.674
7 Ağustos 1934 tarihinde Maraş Halkevi Köycüler Şubesi Komite Reisi
Rıza Çuhadar ile şube üyelerinden oluşan bir atlı kafile tarafından köylere gezi
tertip edilmiştir. Kafilenin başında Maraş Valisi Fahrettin ile Halkevi ve Parti
Başkanı Burdur Mebusu Halit Onaran da bulunmaktaydı. Geziyi yapan heyet
Maraş, 29 Aralık 1945, s. 2.
Doğan, agt, s. 59.
673 Elif Aktaş-Yavuz Özdemir, agm, s. 199.
674Funda Gençoğlu Onbaşı, “Halkevleri ve Ülkü Dergisi: Erken Cumhuriyet Döneminde Köycülük
Tartışmaları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C. 20, S. 3, Temmuz 2011, s. 76.
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Önsen Köyü’ne gitmiş, köylülerle samimi konuşmalar yapılmış ve hastalar
muayene edilmiştir. Yapılan tetkiklerden sonra 4 kilometre uzakta bulunan
memba sularının, temiz vasıtalarla köye getirilmesi ve köyde bir ziraat
kooperatifi kurulması kararlaştırılmıştır. Köylüler, yapılan bu ziyaretten
oldukça memnun kalmışlardı.675 Önsen köyüne yapılan geziden sonra köylerin
kalkındırılması konusunda halkı bilgilendirmek amacıyla 1934 yılı içerisinde
beş köye daha gezi yapılmış ve bu gezilere 90 kişi katılmıştır.676
1934 yılı sonrasında Maraş ve ilçelerine bağlı 130 köyden 101’ne gezi
düzenlenmiştir. Bu gezileri düzenleyenler aynı zamanda CHP mensupları
olduklarında gittikleri nahiye ve köylerde, parti kongrelerini de yapmışlardı.
Ziyaret edilen köylerdeki köylülere, bu vesile ile Parti ve inkılâplar hakkında
bilgiler verilmiştir. Ayrıca ziyaret edilen 10 köyde de “Köy Kanunu” hakkında
köylüler aydınlatılmıştır. Bu köylerden iki köy örnek köy olarak belirlenmiş ve
çalışmalara başlanmıştır.677
Köycülük Şubesi, Vali Refik Noyan başkanlığında Çocuk Haftası
münasebetiyle 25 Nisan 1937’de bir köy gezisi tertip etmiştir. Bando takımının
da iştirak ettiği bu gezi heyeti, Eloğlu köylüsü ve Eloğlu’na civar köylerden gelen
yüzlerce halk tarafından coşkun tezahüratlarla karşılanmıştır.678 Bu şube köylü
vatandaşların birbiriyle olan kardeşlik ve birlik duygularını arttırmak üzere ar ve
temsil şubelerinden de destek almıştır. Köycülük şubesi 1937 yılı içinde Göksun,
Çardak ve Elbistan yolu üzerinde yer alan köylere uğranmış, ayrıca Efsus ve
Çardak köylerinde “Himmetin Oğlu” piyesi gösterilmiştir; köyün ve köylünün
kalkınması yönünde konuşmalar yapılmıştır. Aynı güzergâhta bulunan Tanır ve
Hunu köylerinde de eğlenceler tertip edilmiş, köyün sıtmalılarına kinin
dağıtılmıştır.679
Köycülük şubesi 1940 yılı sonrasında da köy gezilerine devam etmiştir. 5
Temmuz 1940’ta Köycülük Şubesi Göllü, Kerhan, Ayaklıcaoluk, Ağyar ve
Kafarlı’ya; 9 Temmuz 1940’ta da Üngüt, Kürtler Avşarı ve Kılavuzlu köylerine
ziyarette bulunmuştur. 1943 yılı Ekim ayında Maraş Halkevi Köycülük Şubesi
tarafından bir köy gezisi daha tertip edilmiştir. Halkevi Başkanı Siret İstemi’nin
idaresi altında yapılan bu geziye spor, temsil, sosyal yardım şubelerinin de
iştiraki ile Eloğlu Köyüne gidilmiştir. Civar köylerin de katılmış olduğu bu
Maraş, 7 Ağustos 1934, s. 3.
BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 30.
677 Doğan, agt, s. 61-62.
678 Maraş, 29 Nisan 1937, s. 1.
679Maraş, 24 Şubat 1938, s. 5.
675
676
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gezide, köyde bulunan hastalar ziyaret ve tedavi edilmiştir. Ayrıca Temsil Şubesi
tarafından ziyaret edilen köylerde “İstiklal” piyesi ile “Karagöz” oyunu
oynanmıştır. 30 Kasım 1947’de ise Kapıçam istikametinde Tevekkeli Köyüne bir
gezi tertip edilmiştir. Vali Nuri Atay’ın da iştirak ettiği bu gezide avcılar, civar
köylülerle birlikte bir sürek avı yapmıştır. Köycülük Kolu mensupları, köylülerle
samimi sohbetlerde bulunmuş ve akşam geç vakitte şehir merkezine
dönmüşlerdir.680
1.4.8. Müze ve Sergi Şubesi Faaliyetleri
1932 tarihli Halkevleri talimatnamesinde tarih çalışmaları Edebiyat
Şubesi ile birlikte yürütülürken, şubenin adı Müze ve Sergi Şubesiydi. 1940
yılında yapılan yeni bir düzenleme ile Tarih kısmı Müze Şubesi içinde yeniden
düzenlenmiştir. 1940 tarihindeki adıyla Halkevlerinin Tarih ve Müze kollarının
amaçları; zengin bir tarihsel birikimi olan yurdumuzun tarihini araştırmak,
tarihi anıtları halka tanıtmak ve sevdirmek, bunların tahrip edilmesinin önüne
geçmektir. Ayrıca halka tarih kültürü ve tarih terbiyesi vererek, güzel ve nadir
Türk eserleri ile etnografik kıymeti olan eşyayı toplamak, saklamak ve
korumaktır.681
Maraş Halkevi Müze ve Sergi Şubesi, 1935-1936 yılları arasında yoğun bir
faaliyet sürdürerek, tarihi eserleri toplamaya başlamıştır. Bu şubenin en fazla
sıkıntı çektiği konu, bu tarihte şehirde bir müzenin bulunmamasıydı. Halkevi
Müze ve Sergi Şubesinin ilk tespiti ve incelemesi Ulu Camii civarında bir
dükkânın duvarına örülmüş olan ve Dulkadiroğlu Hükümdarı Alaüddevle
zamanından kalma bir kitabe olmuştur.682
1937 yılında Halkevi Müze ve Sergi Şubesi, kendilerine ayrılan maddi
kaynak nispetinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Halkevi tarafından açılan iki
biçki dikiş kursunun ürünleri Halkevi ve Parti binasında sergiye çıkmıştır. Bu
çalışmalarda göstermektedir ki, halkevi tarafından memlekette biçki ve dikişin
ilerlemesi için çalışmalar yapılmıştır.683
Maraş gazetesinin 16 Ağustos 1947 tarihli haberinden anlaşıldığı üzere
Halkevinin Tarih ve Müze Kolu tarafından eski silahlardan oluşan bir koleksiyon
yapılmaya çalışılmıştır. Yine haberden anlaşıldığına göre Halkevi Başkanlığınca;
Doğan, agt, s. 62.
Ortakçı, “Halkevleri Müze ve Sergi (Tarih) Şubesi’nin Faaliyetlerinde Halk Kültürünü
Koruma Düşüncesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 30, s. 185.
682 BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 13.
683 Maraş, 24 Şubat 1938, s. 4-6.
680
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pala, kama, tabanca, av ve boy tüfekleri toplanmaya başlanmıştır. Komite bu
tarihi silahlara belli bir bedel ödemiştir. Görüldüğü üzere Müze ve Sergi Şubesi
tarafından azda olsa Maraş’ta tarihi eserleri bulmak ve yaşatmak maksadıyla
muhtelif çalışmalar yapılmaktaydı. Gerek kazı çalışmaları gerekse belli bir bedel
karşılığı eski eserler halktan satın alınmaktaydı.684 Bu eserlerin toplanmasına
rağmen hala bir müzenin olmaması büyük bir eksikliktir. Nitekim 19 Aralık
1947 tarihli Maraş Postası gazetesinde Hasip Türker, Maraş’ta bir müzenin artık
kurulmasının zamanının geldiğini; artık Maraş’ta yapılan kazılarda çıkarılan
eserlerin çevre illere gönderilmemesi gerektiğini yazmıştır.685 Nihayet, 6 Kasım
1948 tarihinde Halil Nuri Yurdakul’un çalışmaları sonucunda Maraş Müzesinin
açılışı gerçekleştirilmiştir. Açılışa Bayındırlık Bakanı Nihat Erim ile bazı
bakanlar ve çok sayıda misafirler iştirak etmişlerdi. Müze bugün Taş Medrese
diye bilinen binada açılmıştır.686
1.4.9. Spor Şubesi ve Faaliyetleri
Halkevlerinin spor şubesinin amacı, spordan millȋ karakteri
kökleştirmeye, milli bünyeyi sağlamlaştırmaya, memlekete sıhhatli, ahlaklı ve
mert insanlar yetiştirmeye yarayan bir araç olarak yaralanarak ilkeler
doğrultusunda çalışmalar yapmaktır. Milli sporlarımızın canlanmasına
çalışmak, mahalli şartlar ve imkânlardan faydalanarak sporun her çeşidini
gençler arasında yaymak, yarışmalar düzenlemek bu kolun çalışma programını
oluşturur.687 CHP örgütleri, Halkevlerinde spora olan ilgiyi artırmak ve spora
karşı halk arasında bulunan bazı olumsuz önyargıları ortadan kaldırmak
amacıyla sık sık Türklerin asırlardan beri yaptığı spor dalları hakkında bilgiler
vermiş ve yetenekli gençler desteklenmiştir. Halkevleri bu çerçevede Türkiye
İdman Cemiyetine kayıtlı olmayan gençlerin spora ilgisini muhafaza etmek için
sporun; kürek, atletizm, eskirim, boks, güreş, dağcılık, kayak, binicilik, atlı cirit,
jimnastik gibi hem geleneksel hem de Batılı birçok spor alanına spor
şubelerinde yer vermişlerdir.688
Maraş Halkevinin açılması ile birlikte faaliyetlerine başlayan şubelerden
birisi de spor şubesidir. Bu şube ilk olarak 1935 yılında Maraş’ta bir spor yurdu
Maraş, 16 Ağustos 1947, s. 4.
Maraş Postası, 19 Aralık 1947, s. 1.
686 Doğan, agt, s. 60; Maraş Postası, 8 Kasım 1948, s. 1.
687 Uluğ İğdemir, Halkevleri ve Halkodaları, Atatürk ve Halkevleri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü
Yardımcı Yayınları, Ankara 1974, s. 123.
688 İbrahim Erdal, Halkevlerinin Kuruluşu, Yapısı ve Yozgat Halkevi (1932-1951), Siyasal Kitabevi,
Ankara 2013, s. 75-76.
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açmış ve daha sonra bir voleybol, üç futbol ile birkaç defa güreş müsabakası
düzenlemiş; ayrıca iki gün süren bir atlı gezi tertiplemiştir.689
1936 yılı itibariyle Maraş’ta iki tane spor kulübü vardı. Bu kulüpler; 1934
yılında açılmış olan “Gençlerbirliği Spor Kulübü” ile daha sonra açılmış olan
“İdman Yurdu” idi. Bu kulüpler daha sonra kendilerini feshederek Halkevinin
Spor Şubesine bağlanmışlardı. Ancak zaman içerisinde birbirleri ile müsabaka
yapacak kulüp olmadığından alınan bu kararın çok da yerinde olmadığı
anlaşılmıştır. Bu sebeple Halkevi sporu yaymak amacıyla daha önce bünyesine
aldığı bu kulüpleri ayırma ve yeni kulüpler kurma kararı almıştır.690 1936
yılında açılan üç spor kulübü, Maraş Güreş Cemiyetini oluşturmuş ve bu cemiyet
her hafta pazar günleri gençler arasında müsabakalar yapmıştır.691 1936 yılı
içinde Spor Şubesinin düzenlediği; futbol, voleybol ve güreş turnuvaları, 36
gencin iştiraki ile yapılan atlı geziler, bugün bile düşünülemeyen Ceyhan Nehri
kıyısında yapılan yüzme yarışları şubenin ne kadar faal olduğunun
delilleridir.692
Maraş gazetesinin 29 Temmuz tarihli haberinden anlaşıldığına göre 1937
yılında Maraş Halkevine bağlı olarak faaliyet gösteren Kurtuluş, Turan ve Aksu
adlarında üç kulüp vardı.693 Halkevi Spor Kolu öncelikle ata sporu olan güreşe
yoğunlaşarak güreşler tertiplemiş, avcı topluluğu oluşturarak haftada bir gün
ava çıkılmış, ayrıca yayın şubesi ile işbirliği yapılmak suretiyle cirit oyunu
hakkında halk bilgilendirilmiştir.694 16 Mayıs 1937 tarihinde 256 üyeli Yozgat
Spor Şubesinin düzenlediği büyük pehlivanlık güreşine Maraşlı güreşçiler de
katılmıştır.695
1941 yılına bakıldığında Halkevi ve Parti teşkilatının spor işlerine çok
büyük bir destek verdiği anlaşılmaktadır. Halkevinin Spor Şubesi gençlere
önemli imkânlar sunmuştur. Spor Şubesi Komite Başkanı aynı zamanda Maarif
Müdürü olan Siret İstemi’nin yaptığı çalışmayla “Beden Terbiyesi Bölgesi” ile iyi
ilişkiler kurulmuş; kullanılan tenis kortu, voleybol sahası, güreş minderi
bölgenin hizmetine verilmiştir.696

Bkz. Halkevlerinin 1935 Senesi Faaliyet Raporları Hulasası, s. 90.
BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 8.
691 Gümüşalan, agm, s. 156.
692 BCA, 490.0.1.989.830.2, s. 9.
693 Maraş, 29 Temmuz 1937, s. 2.
694 Maraş, 24 Şubat 1938, s. 5.
695 Erdal, age, s. 155; Maraş, 29 Nisan 1937, s. 5.
696BCA, 490.0.1.202.799.4, s. 15.
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1943 yılında Halkevinin Spor Kolunun çalışmalarının yoğunlaştığı
görülmektedir. 19 Mayıs 1943’te Spor ve Gençlik Bayramı’nın 24’ncü
yıldönümü münasebetiyle bir spor müsabakaları düzenlenmiştir. Cumhuriyet
Bayramının 20’nci yıldönümü münasebetiyle ise 29 Ekim 1943 tarihinde
Halkevi Futbol Takımı ile askerȋ birlikler arasında maçlar yapılmıştır. Halkevi
Spor Kolu mensuplarından oluşan bir kafile 21 Kasım 1943 tarihinde, avcılık
yapmak için Kapıçam mevkiine hareket etmiştir. Ayrıca Halkevi Futbol Takımı
Kurban Bayramı münasebetiyle 16 Aralık 1943 tarihinde, Askerȋ takımla bir
futbol maçı gerçekleştirmiştir.697
1944 yılı yapılan futbol müsabakalarının yanı sıra Halkevinin güreş
alanında önemli çalışmalar yaptığı bir yıl olarak bilinmektedir. Halkevi Spor
Şubesi, Maraş’ta ata sporu olan güreşi geliştirmek için önemli bir güreş
antrenörü olan Necati Takbudak’ı bir aylığına Ankara’dan Maraş’a davet
etmiştir.698 Maraş Halkevi mensupları 5 Haziran 1944’te Pazarcık Kazasına bir
gezi tertip etmişlerdi. Bu gezi sırasında Maraş Halkevi mensupları ile Pazarcıklı
gençler arasında bir voleybol maçı yapılmıştır.699 1944 yılında bir dikkat çekici
durum da, Halkevi tarafından her cumartesi ve Pazar günü gençler arasında
hentbol, futbol ve atletizm yarışmaları yapılmasıdır.700 1944 yılında atletizm
alanında Halkevi tarafından düzenlenen iki önemli kır koşusu dikkat
çekmektedir. Bunlardan birincisi 10 Aralık’ta Eloğlu-Maraş arasında yapılan
5.000 metre mesafelik Mohaç Kır Koşusu, diğeri ise 27 Aralık 1944 tarihinde
yapılan ve 53 atletin katılımı ile gerçekleştirilen 4.000 metrelik Atatürk Kır
Koşusu’dur.701
1945 yılına gelindiğinde Halkevi Spor Şubesi’nin futbol, Basketbol,
Voleybol, hentbol ve atletizm alanında yaptığı çalışmaların devam ettiği
anlaşılmaktadır. Bu yılda dikkat çekici spor faaliyetleri arasında kır koşuları, 19
Mayıs’ta Spor ve Gençlik Bayramı münasebetiyle yapılan müsabakalar ve atlı
gösteriler702 ile 26 Haziran’da Malatya’da tertip edilen ve Maraş güreş takımının
birincilik kazandığı serbest güreş müsabakaları sayılabilir.703
Maraş Halkevi Spor Şubesinin yaptığı müsabakalar bazen de sosyal bir
sorumluluk anlayışının güzel bir örneğini teşkil etmiştir. Bu kapsamda Halkevi

Doğan, agt, s. 64.
Maraş, 27 Ocak 1944, s. 2.
699 Maraş, 1 Temmuz 1944, s. 1.
700 Maraş, 2 Aralık 1944, s. 3.
701 Doğan, agt, s. 64.
702 Maraş, 26 Mayıs 1945, s. 2.
703 Maraş, 30 Haziran 1945, s. 2.
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tarafından 11-12 Mayıs 1946’da geliri Maraş Ulucamii’nin onarılmasında
kullanılmak üzere bir güreş turnuvası yapılmıştır.704
1947 yılında Maraş Halkevi Spor Şubesi tarafından bir karakucak güreş
müsabakası düzenlemiştir. 21 ayrı kategori de yapılan müsabakalarda 29
pehlivan güreşmiştir.705 Maraş Postası gazetesinin 1 Eylül 1947 tarihli
haberinden anlaşıldığına göre Maraş halkı yapılan spor müsabakalarına büyük
bir ilgi göstermiştir. Şöyle ki; Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan
kır koşularına İstanbul gibi nüfusu bir milyonu bulan bir şehirden ancak 100
kişi katılırken, bu sayı Maraş’ta 120’yi bulmaktaydı. Fakat ne yazık ki, spora olan
ilginin 1947 yılından itibaren azaldığını söylemek mümkündür.706
1948 yılı Mart ayına gelindiğinde neredeyse spor faaliyetleri durmuş ve
kulüpler kapanmıştır. 28 Mart 1948 tarihinde Halkevinde Bölge Spor Müdürü
Kamil Öncü ve Sebahattin Engin’in başkanlığında bir toplantı yapılmış ve
toplantıda Kamil Öncü, spor faaliyetinin yeniden canlanması için el birliği ile
çalışılacağını belirtmiştir. Nisan 1948’de Vali Nuri Atay himayesinde
yardımseverler ve Maraş’ı Sevenler Derneği tarafından bir güreş müsabakası
tertip edilmiştir.707 Maraş Postası gazetesinin haberine göre Maraş Halkevi
gençlerinin teşebbüsleri sonucunda “İdman Yurdu” ile “Doğan Spor” adlarında
iki kulüp kurulmuştur.708 Maraş Postasının 25 Ağustos 1948 tarihli 161.
Sayısından anlaşıldığı üzere Maraş Halkevi Spor Şubesinin faaliyetlerine ara
verdiği belirtilmiştir. Ne yazık ki; yine gazetenin haberinden anlaşıldığına göre
bu tarihte spor faaliyetleri durduğu gibi “Gençlik Spor Kulübü” bir kahvehaneye
dönüştürülmüştür.709
1.5. Maraş’ın İlçelerinde Açılan Halkevleri
Maraş halkevinin yanı sıra Maraş’ın ilçelerinde de halkevleri açılmıştır.
Halkevlerinin açılamadığı yerlerde ise halkodası uygulamasına gidilmiştir.
Maraş gazetesinin 27 Şubat 1936 tarihli sayısından anlaşıldığına göre Elbistan
Halkevi tahminen halkevlerinin yıl dönümünde 23 Şubat 1936 tarihinde
açılmıştır.710 Halkevinin Kendisine ait binası ve kadrolu elemanı olmadığı
görülmektedir. Elbistan Halkevinin kollar arasında; dil ve edebiyat, köycülük,
sağlık ve sosyal yardım, spor, kitaplık ile dershaneler ve kurslar kolları
Maraş, 27 Nisan 1946, s. 2.
21 Haziran 1947, s. 2.
706 Maraş Postası, 1 Eylül 1947, s. 1.
707 Doğan, agt, s. 67.
708 Maraş Postası, 21 Temmuz 1948, s. 2.
709 Maraş Postası, 25 Ağustos 1948, s. 3.
710 Maraş, 27 Şubat 1936, s. 2.
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mevcuttu. Ancak bu kolların hiç birisi aynı yıl faaliyete geçirilememiştir.
Halkevinin açıldığı ilk yıl başkanlığını Ahmet Arıkan yapmıştır.711 18 Aralık
1936 tarihinde ise Halkevi Başkanlığı görevini Salih Doğuç üstlenmiştir.712 Daha
sonra Elbistan Halkevi başkanlığı görevini; 1939’da Sait Salt, 1943 yılında
Avukat Hulusi Fırat ve Sadri Kıymaz, 1945 yılında ise ilköğretim Müfettişi Necati
Ergunöz, 1947 yılında Fahri Gürlek, 1950 yılında ikinci kez Necati Ergunöz
yapmıştır.713
Elbistan Halkevinin 9 şubesinden sadece spor şubesi, köycülük şubesi,
gösterit şubesi, kitapsaray şubesi olmak üzere dört şubesinin aktif çalıştığı
görülmektedir. Halkevinin ikisi bayan olmak üzere toplam 130 üyesinin olduğu
bilinmektedir.714 Elbistan Halkevinin bina ve salonunun uygun olmaması
yüzünden faaliyetler yürütülemediği gibi halkevine gelen dergi ve gazetelerden
bile yeterince istifade edilememiştir. Bu olumsuzlukların en önemli sebebi ise
ilçede yaşanan imkânsızlıklar olarak görülmektedir. Elbistan Halkevi için
ayrılan yıllık 750 lira tahsisat olmasına rağmen bu paranın sadece 100 lirası
halkevi tarafından kullanılabilmekteydi. Bu ödenek ise halkevinde yakılan odun
ile gaz lambasının masraflarını bile karşılamaktan uzaktır.715
1939 yılında Maraş İline bağlı 2000 nüfuslu Göksun İlçesinde bir halkevi
açabilmek amacıyla, belediye ile valilik arasında görüşmeler yapılmıştır. Yapılan
görüşmeler ve tespitlerin sonucunda, Göksun Halkevi için 1 salon ve 5 odalı bir
bina temin edilerek, halkevini açmak üzere gerekli hazırlıklara başlanmıştır.
Hazırlıkların sonucunda Göksun Halkevi, 19 Şubat 1939 Pazar günü büyük bir
törenle açıldı. Halkevi açıldığında üç şube ile çalışmalarına başlamıştır.716
Pazarcık Halkevinin, 1939 yılında açıldığı tahmin edilse de, Maraş
gazetesinin 3 Mart 1945 tarihli haberinden anlaşıldığına göre Pazarcık Halkevi,
25 Şubat 1945 tarihinde açılmıştır.717 Pazarcık Halkevi komiteleri ve üyeleri
hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, 1945 yılında Pazarcık Halkevi
Başkanlığı’nı Mehmet Sait Yalçın, 1946 yılında ise Ahmet Bozdağ yapmıştır. 718
Kadro açısından bakıldığında Pazarcık Halkevinin memur ve müstahdem
kadrosunun olmadığı görülmektedir. Ayrıca borcu ya da alacağı olmayan bu
BCA, 490.0.1.840.324.2, s. 71.
BCA, 490.0.1.944.663.1, s. 44.
713 Doğan, agt, s. 102-103.
714 Bkz. BCA, 490.0.1.840.324.2, s. 38-46; BCA, 490.0.1.202.799.4 s. 15.
715 Gümüşalan, agm, s. 167.
716BCA, 490.0.1.959.714.1, s. 40-42.
717Maraş, 3 Mart 1945, s. 1.
718BCA, 490.0.1.944.663.1, s. 11.
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halkevinin yayın konusunda da ciddi bir sıkıntısının olduğu ve en fazla Ulus
gazetesinin okunduğu bilinmektedir.719
Maraş’ın ilçelerinden Andırın’da 1935 yılında mahalli yardımlar ile bir
halkodası kurulmuştur.720 1944 yılına gelindiğinde bu halk odasının halkevine
dönüştürülmesi düşünülmüştür.721 Ancak bu düşünce 1945 yılında hayata
geçirilebilmiştir. 1945 yılında Andırın Halkevi Başkanlığını Mehmet Serin
yapmış; 1947 yılında ise bu göreve Cevdet Karadeniz seçilmiştir. 722 Halkevinin
binası CHP’ye ait olup, tamire ihtiyacı yoktu. Andırın Halkevi; spor, köycülük
ve sosyal yardım kollarında faaliyet göstermiştir. İlçe merkez nüfusunun bin
kişi olması dolayısıyla halkevinin mahalli gelir temin edemediği
anlaşılmaktadır.723
1944 yılında Maraş Vilayeti dâhilinde yeniden 32 Halkodası ile Pazarcık
ve Afşin kaza merkezlerinde birer Halkevi açılması kararlaştırılmıştı. Maraş
Postası, 17 Kasım 1947 tarihli 43. sayısında, “5 ay önce Kaymakam İbrahim
Öztürk’ün himayesi ve teşebbüsleriyle başlanan Afşin Halkevi ikmal edilmek
üzeredir” haberine yer vererek, Afşin Halkevi binasının tamamlanmak üzere
olduğundan bahsetmiştir. Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere tahminen 1947
yılının Mayıs ayında Afşin Halkevinin temelleri atılmıştır. 724 Afşin halkevinin
ilk başkanı Vehap Sümer’dir. Ancak Sümer’in bir müddet sonra işlerinin
yoğunluğunu bahane ederek görevi bırakmasıyla başkanlığa Hayri Özyeğen
seçilmiştir.725 Afşin Halkevi açıldığında; temsil, spor ve sosyal yardım olmak
üzere üç şubesi mevcuttu. 726
Sonuç
10 Nisan 1931 tarihinde Türk Ocaklarının kapatılması ve mal
varlıklarının CHF’ye devredilmesinden sonra, yapılan inkılâpları ve Kemalist
ideolojiyi halka benimsetecek yeni bir kurumun varlığına ihtiyaç
duyulmuştur. 1931 yılında yapılan CHF’nin 3. Büyük Kurultayında bu
doğrultuda bir karar alınmış, ancak yapılan çalışmalar sonucunda Halkevleri
19 Şubat 1932 tarihinde 14 il merkezinde açılarak faaliyetlerine
BCA, 490.0.1.840.324.2, s. 4-11.
BCA, 490.0.1.1763.1154.2, s. 10.
721 Bkz. Maraş, 23 Eylül 1944, s. 2.
722 BCA, 490.0.1.944.663.1, s. 6-7.
723 Gümüşalan, agm, s. 166.
724 Doğan, agt, s. 114.
725 BCA, 490.0.1.944.663.1, s. 7-10.
726 Doğan, agt, s. 114-115.
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başlayabilmişlerdir. Halkevlerinin ve halkodalarının sayısı her geçen yıl
katlanarak artmıştır. 1950 yılına gelindiğinde dikkate değer bir şekilde artan
halkevlerinin sayısının 478’e, halkodalarının sayısının ise 4.322’ye ulaştığı
anlaşılmaktadır. Ülkenin her köşesinde açılan halkevlerinin dokuz çalışma
şubesi vardı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Halkçılık ilkesine bağlı her vatandaşa
halkevine üye olabilme açıkken; halkevleri yönetim organlarına ancak CHP
mensupları aday olabilmekteydi. Halkevi üyelerin çoğunluğunu serbest
meslek sahipleri, aydınlar, devlet memurları ve özellikle öğretmenler
oluşturmaktaydı.
Maraş Halkevi, yurdun çeşitli köşelerinde 23 Şubat 1934 tarihinde
açılan 25 halkevinden birisiydi. Maraş Halkevi açıldığı tarihten itibaren 9 şube
ile birlikte çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürmüştür. Maraş Halkevinin şube
ve komite üyelerinin genellikle öğretmenlerden oluştuğu bilinmektedir.
Maraş Halkevi, kuruluşundan 1951 yılında kapatılmasına kadar geçen süreçte
parti genel merkezinin istek ve amaçları doğrultusunda konferanslar tertip
etmiş, tiyatro oyunları sahnelemiş, başta Millet Mektepleri’nin amacına uygun
olarak okuma-yazma kursları, öğrencilerin derslerine yönelik kurslar ile biçkinakış kursları gibi toplumsal fayda güden hizmetler vermiştir. Maraş tarihi ile
ilgili araştırmalara öncülük eden Halkevi, başta öğrenciler olmak üzere
yardıma muhtaç vatandaşlara yardım ederek onların sağlık sorunlarını da
çözmeye çalışmıştır. Köycülük şubesinin yoğun çalışmaları sayesinde köylü ile
kenti arasında kaynaşmayı sağlayan Maraş Halkevi, düzenlediği spor
müsabakalarıyla da Maraş’taki sosyal hayata katkı sağlamıştır.
Maraş Halkevinin çalışmalarını titizlikle yürüten kollarından birisi olan
Kütüphane ve Yayın Şubesi, okuma odaları ve kütüphaneler açarak
okuyuculara faydalı olmaya çalışmıştır. Bünyesinde çeşitli kitap, mecmua ve
gazete bulunduran Maraş halkevi, halkın aydınlatılmasında çok önemli bir
görev üstlenmiştir. Bir dergi çıkarmaya çalışan halkevi maddi imkânsızlıklar
yüzünden bu amacına ulaşamamış; ancak 1934 yılından itibaren vilayetin
çıkarmaya başladığı Maraş Vilayet gazetesini kendi yayın organı olarak
uhdesine almıştır. Maraş Halkevi, bütün imkânsızlıklara rağmen üzerine aldığı
yükümlülüklerden taviz vermeden Türk kültürüne hizmet etmiş ve
Cumhuriyetin temelini oluşturan devrimleri geniş halk kitlelerine
benimsetmeyi başarmıştır.
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Osman Nuri Akçokraklı ve Çalışmalarına Dair Bazı
Malumatlar
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ÖZET: Kırım Tatar tarihi söz konusu olduğunda aklımıza öncelikli olarak Kırım
Hanlığı, Kırım Savaşı, çeşitli zaman dilimlerinde gerçekleşen göçler, 18 Mayıs 1944
sürgünü gibi konular gelmektedir. Elbette bunlar Kırım Türklerinin hafızasında derin izler
bırakmış, uzun vadede etkileri devam etmiş tarihi olaylardır. Ancak bu köklü milletin
tarihi bunlarla sınırlı değildir. Milletlerin varlığının sağlam temeller üzerinde durması
uzun yıllar içerisinde meydana getirip biriktirdikleri gerek maddi gerekse manevi kültür
öğeleri sayesindedir. Bu kültür öğeleri ise en iyi şekilde o milletin içinden çıkan, yetişmiş
şahsiyetleri aracılığıyla taşınır.
Kırım Tatarlarının kültürel hayatına baktığımızda bu türden şahsiyetlerin yaygın
olduğunu görmekteyiz. Özellikle hakkında bilgi sahibi olduklarımız Kırım’ın XX. yüzyıldaki
kültürel hayatına çeşitli alanlarda yön vermişlerdir. Yazımızda bunlardan birisi olan
Osman Nuri Akçokralı’yı ve özellikle elimizde mevcut olan çalışmalarını tanıtmayı
amaçlamaktayız.
Anahtar Kelimeler: Kırım Tatar, Türk Kültürü, Osman Akçokraklı, Tatar
Damgaları

SOME INFORMATION ABOUT OSMAN NURI AKCHOKRAKLI AND HIS
STUDIES
ABSTRACT: When talking about history of Crimean Tatars we primarily
remember issues like Crimea Khanate, Crimea War, immigrations occurred in varying
time periods, exile of 18 May 1944. Of course these are occurrences shattering the soul of
Crimean Turks, historical events with continued affects in long term. However, the history
of this deep-routed nation is not limited with these events. Existence of nations on sound
foundations is based on both material and moral cultural elements they have piled up by
creating during long years. Such cultural values are moved forward to future in the best
manner by means of persons grown in such nation and well educated.
When we take a look at cultural life of Crimean Tatar people, we can observe that
such persons are widespread. Especially those on whom we have knowledge about steer
the cultural life of Crimea in various fields during XXth century. We are aiming to introduce
one of these persons, Osman Nuri Akchokraklı and especially his studies available for us.
Key Words: Crimean Tatar, Turkish Culture, Osman Akchokraklı, Tatar Stamps

Kamelya TEKNE

3 Ocak 1879 tarihinde Kırım Hanlığı döneminin merkezi olan
Bahçesaray’da dünyaya gelen Osman Akçokraklı, bir çiftçi olan babası Hasan
Mehmet’in, Akçokrak köyünden olması sebebiyle bu soyadını almıştır.727 Bazı
yerlerde tam adı Osman Nuri Akçokraklı olarak da geçmektedir.728 Ailenin altı
çocuğundan biridir. Ancak kardeşleri küçük yaşlarda hastalanarak ölmüşlerdir.
Bahçesaray’da ilk (Kaytazağa Mektebi) ve orta tahsilini tamamlayan Akçokraklı
on beş yaşına kadar burada yaşayarak729 babasından hattatlık zanaatını
öğrenmiştir.730 Lise tahsiline ise Akmescit’te devam etmiştir.731 Okumak için
1895’de İstanbul732, 1908’de Mısır (Kahire)’da bulunmuştur.733 1899-1901
seneleri arası St. Petersburg Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesinde paleografya
dersleri vermiş olup734 Rusya’da Arap Dili ve Edebiyatı araştırmaları ekolünün
kurucusu İgnatiy Yulianoviç Kraçkovskiy onun öğrencilerindendir.735 Birkaç yıl
boyunca Rusya içlerine ve komşu ülkelere seyahatler etmiş, 1910-1914 yılları
arası Kredit Bank’ta idarecilik yaparken aynı zamanda Kitaphane Cemiyetinin
başkanlığı görevini yürütmüştür.736 Bu süre zarfında Tercüman Gazetesi ile
yakın temas halinde bulunarak 1906, 1910-1916 senelerinde gazetede
çalışmıştır.737 1917 senesinden itibaren Kırım Tatar Türklerinin ilmî hayatı
açısından sembolik bir değer taşıyan Zincirli Medrese’de öğretmenlik

Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım)
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı, C. 13, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1999, s. 378; İ. A. Kerim, Osman
Akçokraklı (Eserler Toplamı), Tavriya yay., Akmescit, 2006, s. 6; A. Kolesnikov- İ. Kamalov,
Avrasya Türkologları Sözlüğü Rusya Türkologları (XX. Yüzyıl), TTK, Ankara, 2011, C. 1, s. 6.
728 Bu durum Kırım Tatarları arasında eskiden kalma bir âdetten ileri gelmektedir. Önceleri
dünyaya gelen çocuklara resmi adı dışında ikinci bir ad verme geleneği vardı ki aynı köyden olup
benzer adı taşıyan çocuklar birbirleriyle karıştırılmasınlar. Bkz. İ. A. Kerim, “Jizn i Deyatelnost
Osmana Akçokraklı (1879-1938)”, Osman Nuri Akçokraklı. İzbrannıye Soçineniya po İstorii,
Arheologii, Etnografii, G. Redaktor R.S. Hakimov, OOO Forma, Simferopol, 2016, s. 5.
729 Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım)
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı, s. 378.
730 Kerim, agm., s. 6.
731 Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım)
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı, s. 378.
732 Davut Paşa Medresesi’nde 1 sene boyunca okuduğu bilinmektedir. Bkz. Kerim, agm., s. 6.
733 Kolesnikov - Kamalov, age, s. 6.
734 Age, s. 6.
735 A. Uçar, Kraçkovskiy İgnatij Julianoviç: Hayatı ve “Nad Arabskimi Rukopisiami” Adlı Eserinin
İncelenmesi, İ. Ü. SBE Doğu Dilleri ve Edebiyatları ABD Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015, s. 1.
736 Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Kırım Türk-Tatar
Edebiyatı, s. 378.
737 Kolesnikov - Kamalov, age, s. 6.
727

428

Osman Nuri Akçokraklı ve Çalışmalarına Dair Bazı Malumatlar

yapmıştır.738 1917-1918 yılları arasında Çarlık dönemine nispeten Bolşevik
İhtilalinin estirdiği siyaseten serbest hava içerisinde Kırım Hanlığı döneminden
sonraki ikinci bağımsız süreç olan Kırım Tatar Milli Kurultayı’nın üyelerinden
birisi de O. Akçokraklı olmuştur.739 İlmî çalışmalarındaki başarıları sebebiyle
1920’de Ukrayna İlimler Akademisi’nin bir üyesi olmuş740 akademi bünyesinde
Kiev’de 1930’da yayımlanan “Kırım Çalışmaları (I-IX)” adlı külliyata yazıları ile
katkıda bulunmuştur.741 Tüm Ukrayna İlmî İştirak Merkezi tarafından
yayımlanan Şark Dünyası adlı dergide de “Çufut-Kale’de Arkeolojik Keşif:
Değerli Tarihi Buluntular” (1928), “1927 Yılında Kırım’daki Bilimsel Araştırma
Çalışmalarına Kısa Bir Bakış” (1928), “XVI. Yüzyılda Don-Volga Kanal Projesinin
Kuruluşu Hakkında” (1928), “1928’de Kırım’ın Maddi Kültür Tarihi Üzerine
Bilimsel Araştırma Çalışması” (1929), “III. İslam Giray’ın B. Himelnitskiy ile
Birlikte Polonya’ya Karşı Yaptığı Sefer ile İlgili Can Muhammed’in Tatarca Bir
Manzumesi” başlıklı yazıları neşredilmiştir.742 1921’de İsmail Gaspıralı
Müzesini kurmuştur. 1922’den itibaren Kırım Devlet Üniversitesi Kırım Eğitim
Enstitüsü Şarkiyat Bölümünde Güzel Yazı ve Paleografya, Türk Dili, Kırım
Tatarlarında Folklor ve Etnografya gibi dersler vermiştir. Aynı zamanda
Tavriçeskiy Tarih, Arkeoloji ve Etnografya Cemiyetinin yönetim kurulu üyesi;
Kırım Müze İşleri ve Sanat, Doğa ve Günlük Yaşamı Koruma Komitesi’nin
Arkeoloji Komisyonu üyesi olarak faaliyetlerde bulunmuştur. 1926’da Bakü’de
gerçekleştirilen I. Türkoloji Kongresi’ne katılmıştır.743 O. Akçokraklı bir suç
vasfına sokulan milliyetçi kimliği sebebiyle önce takibata uğramış 1934’de ise
Kırım Eğitim Enstitüsü’ndeki görevine son verilmiştir. Bir süreliğine Komsomol
okulunda coğrafya dersleri vermiş ve ardından da Bakü’ye yerleşmiştir. 5 (ya da
7 Nisan) 1937’de tutuklanarak Akmescit’e gönderilmiş Türkçülük, devrim
karşıtlığı ve casusluk suçlamalarıyla 17 Nisan 1938 tarihinde ölüm cezasına
çarptırılmış, kurşuna dizilerek şehit edilmiştir.744
Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım)
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı, s. 378.
739 Kolesnikov - Kamalov, age, s. 6.
740 Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım)
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı, C. 13, s. 378.
741 O. Pritsak, “İlk Türk-Ukrayna İttifakı (1648)”, İlmî Araştırmalar, Çev. K. Beydilli, S. 7 (1999),
İstanbul, s. 264.
742 Osman Nuri Akçokraklı. İzbrannıye Soçineniya po İstorii, Arheologii, Etnografii, G. Redaktor R. S.
Hakimov, OOO Forma, Simferopol, 2016, s. 70, 74, 109, 118; Pritsak, agm., s. 264.
743 Kolesnikov - Kamalov, age, s. 6-7.
744 Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Nesir-Nazım)
Kırım Türk-Tatar Edebiyatı, s. 378; Kolesnikov - Kamalov, age., s. 7.
738
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Çalışmalarına baktığımızda hem ilmî hem de edebi yönünü ortaya
koyduğu yazıları bulunduğunu görmekteyiz. Müstakil çalışmalarının yanı sıra
yaşadığı dönemin neşriyatında da pek çok yazısı yer almaktadır. Tercüman,
Millet, Golos Tatar, Yeni Dünya gazeteleri ile Okuv İşleri, İleri, Yeni Çolpan
mecmuları gibi süreli yayınlarda onun çeşitli alanlarda kaleme aldığı
makalelerine rastlamak mümkündür. Bazı yazılarının Keşfi Çelebi mahlasıyla
yayımlandığını görüyoruz. Bunlar St. Petersburg’da çıkan Mirat mecmuasındaki
“Peterburg’da Mukim Abdülreşit Efendi İbrahimov Cenaplarına”, “Mirat’a Bir
Hatıra”, “Şair ve Onun Şiiri Ne İşe Yarar?”, “Gazi Mansur Ziyareti” ile
Tercüman’da yayımlanan “Milli Tiyatro” (1907) adlı makaleleridir.745
O. Akçokraklı’nın tespit edilen çalışmalarını, müstakil olanlardan
başlayarak, listeleyecek olursak;
1- Nenkecan Hanım Türbesi (St. Petersburg, 1899): Osmanlı Türkçesi ile
yazdığı bir hikâye olup 45 sayfadan oluşmaktadır. İlyas Mirza Boraganskiy
Matbaasında basılmıştır.
2- Bahçesaray Çeşmesi, Tılsım (St. Petersburg, 1899): Şair A. Puşkin’in
şiirlerinden Osmanlı Türkçesine aktarmış ve 12 sayfadan oluşmaktadır.
3- Krılov’dan On Kıssa (St. Petersburg, 1901): Mektep öğrencileri için ibret
veren nitelikteki on kıssayı tercüme etmiştir. Masal türündeki eseri 16 sayfadan
oluşmakta ve İlyas Mirza Boraganskiy matbaasında basılmıştır.
4- Hattat-ı İslamiye (St. Petersburg, 1900): İlyas Mirza Boraganskiy
matbaasında basılmıştır. Kitapta güzel yazı örnekleri verilmekte olup 20
sayfadan oluşmaktadır ve bu eserde adı “Osman Nuri bin Hasan el-Kırımî elMaruf Akçokraklı” olarak geçmektedir.
5- Evlenme (St. Petersburg, 1903): N. V. Gogol’den Osmanlı Türkçesine
tercüme ettiği, 64 sayfalık, iki perdelik bir komedyadır.
5- Kırım Gonceleri (Orenburg, 1906): M. Fatih Kerimi
matbaasında bastırdığı resimli şiir mecmuasıdır. Osmanlı Türkçesi ile
kaleme alınmış olup 25 sayfadır.
6- Kırım’da Tatar Tamgaları (1926): 1925 yılında katıldığı araştırma
gezisi sırasında elde edilen damga örnekleri ele alınmıştır.746 Kitabın Rusçası
1927 yılında Akmescit’te basılmıştır.747
Kerim, agm, s. 5.
Kerim, agm, s. 9-10.
747 İ. Otar, “O. Akçokraklı’nın (Kırım Tatar Tamgaları) İsimli Kitabı Vesilesi ile Notlar”, Emel, S. 135,
Mart-Nisan 1983, s. 183; Osman Nuri Akçokraklı. İzbrannıye Soçineniya po İstorii, Arheologii,
Etnografii, s. 30.
745
746
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Tercüman gazetesindeki yazıları “Kıraathaneler”, “Milli Tiyatro”, “Büyük
Harfler” (Latin Alfabesine geçme meselesi), “Cenaze Alayı”, “Milli Hazinemiz”,
“Tercüman’ın Misafiri” (Moskova’daki Şark Enstitüsü’nden gelen misafir
hakkında); Golos Tatar’da “Voennaya Slujba Krımskih Tatar” (Kırım
Tatarlarının Askerlik Hizmeti) başlıklı Rusça bir yazısı bulunmakta; Millet
gazetesindeki yazıları “Kırım Tatarlarının Askerliği”, “İki Müftü” (XVIII. asrın
sonunda müftü vazifesinde olan Maslav Efendi ve müftü Çelebi Cihan hakkında),
“Sefername” (O. Akçokraklı tarafından yazılmış ve Bahçesaray’da sahneye
konulan Kırım Giray Han piyesinden alınmış bir parça olup bu kısım Kırım Giray
Han zamanında yetişmiş şair Edip Efendi’ye aittir.), “Bayrak Meselesi”, “Ay
Meselesi”, “Kırım Türk-Tatar Edebiyatının Kıskaca Tarihçesi” (bu makale 7 sayı
devamınca tefrikalar halinde yayınlanmıştır.); Yeni Dünya gazetesindeki
yazıları “35 Yıl Hocalık Kürsüsünde” (Kırım’da meşhur şeyhülmuallimin Ahmed
Nureddin Hoca hakkında), “Tiyatro Hayatımızdan”, “Seyit Abdullah Özenbaşlı
kim idi?”, “İsmail Gaspirinskiy” (vefatının 10. yılını anma münasebetiyle
yazılmış), “Kırım’da Matbaacılık ve Tatar Matbuatı” , “Bundan 85 sene Evvel”,
“Kart Yazıcılarımızdan İsmail Gaspirinskiy” (Tercüman gazetesinin Türk
dünyasındaki yeri ve önemine izafeten ve matbuat günü münasebetiyle
yazılmış), “O. A. Badaninskaya” (Bahçesaray Tatar Kültür Müzesi’nin müdürü
Hüseyin Badaninskiy’nin eşi Olga Aleksadrovna’nın vefatı münasebetiyle
yazdığı bir taziye yazısı); Yeni Çolpan dergisinde “Kazan Tatar Edebiyatı
Tarihinden Aklımızda Kalanlar” (Akçokraklı’nın İdil Boyu Tatarları ile yakın
münasebetleri sebebiyle kaleme aldığı bir yazı); Okuv İşleri mecmuasındaki
yazıları “5 Mayıs Matbuat Günü Münasebetiyle. Kart Muallim ve
Yazıcılarımızdan İsmail Gaspirinskiy”, “Kırım Genç Muallimlerinin En
Kartlarından Ahmet Nureddin (1861-1926)”, “Kırım’da Arkeologlar Bayramı”,
“1928 Senesi İçinde Kırım’da Fenni ve Tarihi Ekspeditsiyalar”, “Yarım Küreler.
Bakü’de ‘Zakkniga’ Tarafından Neşir Olunmuş Tabii-Siyasi Harita”; İleri
mecmuasındaki yazıları “Kırım’da Arkeoloji ve Etnografya Meselesi”, “
Akçokraklı’nın Kırım’da Tatar Tamgaları Kitabı Hakkında”, “Kırım’da
Etnografya” (metinde Ayserez köyünün fotoğrafı bulunmakta), “Kırım’da
Arkeoloji. Kerç Tarihi Müzesinin 100 Seneliği”, “Kırım’da Halk Edebiyatı ve Onu
Yaşatanlar” (metinde Semen köyünden çıncı Seydahmet Akay ile TubKenegez’den beyitçi Kurtmambet Akay’ın fotoğrafları bulunmakta) , “XVI.
Asırda Volga-Don Kanalı Açılmak Meselesi (Tarihten Bir Sayfa)”, “Yazılar
Tarihinden”, “Kırım’da Şuralar İdaresi Zamanında Tetkikat ve Taharrirat”,
“Kırım’da Tatar Matbaacılığı” (metinde O. Akçokraklı, dizgici Agayev ve İ.
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Gaspıralı’nın ilk Kırım dizgicileri ile birlikte fotoğrafı bulunmakta), “ÇufutKale’de Yeni Tapılan Tarihi Eserler”, “Sudak’ta Selçuklulardan Kalma Tarihi Bir
Bina” (Fomin’in makalesinden) dır.748
Bunların dışında Kırım’ın tarihi yerleri olan Çufutkale, Otuzköy ve Eski
Kırım (Solhat) ile ilgili kitabeler ve tarihi vesikalara dayanan Rusça yazılar
kaleme almıştır. “Eski Kırım ve Otuz Yazıtları” (Akmescit,1927), “Çufut-Kale
Tarihinden Yeni Bilgiler” (Akmescit, 1928), “Epikrafik Buluntular” (Akmescit,
1929), “Kırım-Tatar ve Türk Tarihi Belgeleri XVI-XIX. yy.// Kırım Merkezi
Arşivinden” (Akmescit, 1932), “Tatar Belgeleri XV-XIX. yy.//Kırım ASSR (Kırım
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti)’nin merkezi arşivinde saklanan”
(Akmescit, 1931) başlıklı çalışmaları bulunmaktadır.749
O. Akçokraklı’nın Tarihçi kimliği açısından Kırım’da Tatar Tamgaları adlı
çalışması ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmanın 1925 yılının Temmuz-Ağustos
aylarında, beraberindeki heyetle (Şark Müzesi Müdürü Hüseyin Badaninskiy,
müzik öğretmeni ve kompozitör Hasan Rıfatov, Kırım Üniversitesi Şark Şubesi
öğrencileri olan Safvet Abdürrahim ile Abbas Kadıaskerov ve bir eğitimci ve
aynı zamanda ressam Reşit Çelebiyev) yaptığı ilmi araştırma gezisi neticesinde
ortaya çıktığını görmekteyiz.750 Kırım Tatar Türklerine dair oldukça kapsamlı
bilgiler toplanan bu gezide folklor ve etnografyaya dair de pek çok veri elde
edilmiştir. 1000’den fazla epik ve lirik halk şiiri, halk inançları hakkında bilgi,
50 civarında el yazması ve belge toplanmıştır.751 Ancak çalışmasının konusu
olan ve Türklüğün en erken dönemlerinden itibaren tıpkı bir imza gibi yeri olan
damgaların keşfi bu ilmi gezinin belki de en önemli kazanımı olmuştur. İlmi
heyet Kırım Yarımadası’nın kuzeyinde çöl tarafı diye tabir edilen bölgede
Akmescit’ten kuzeybatıya doğru gidildiğinde Sarabuz, Hıdırbalı ve Alaç
köylerinden geçerek Abuzlar adındaki bir başka köye ulaşmıştır. Burada
neredeyse zemin ile aynı seviyede bulunan doğal bir kayanın üzerine
nakşedilmiş çok sayıda damga örneği ile karşılaşmıştır. İşte burası
Akçokraklı’nın deyimiyle bir damgalar arşivi ya da müzesi şeklinde
nitelendirilmiştir. Aynı zamanda daha önceleri Prof. A. N. Samoyloviç ve
Bahçesaraylı bir eğitimci olan Yahya Bayburtlu’nun da Kırım’ı dolaşıp damga
örnekleri topladıkları halde bu kısmı gözden kaçırdıklarını da ifade etmektedir.
İ. A. Kerim, Bibliografiçeskiy Ukazatel (Peçatnıh Knig, Statey i Proizvedeniy na
Krımskotatarskom Yazıke 1618-1944 GG.), SGT, Simferopol, 2009, s. 158-161.
749 Osman Nuri Akçokraklı. İzbrannıye Soçineniya po İstorii, Arheologii, Etnografii, s. 66, 94,
102,181, 198.
750 O. Akçokraklı, “Kırım Tatar Tamgaları”, Emel, S. 135, Mart-Nisan 1983, s. 161-162.
751 Kolesnikov - Kamalov, age, s. 7.
748
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Esasen çöl tarafındaki köylerde bu ve benzeri damgalara mezar taşları üzerinde
de tesadüf edilmiş olup bu taşlarda yazı ve tarih bulunmaksızın kabir sahibinin
hangi boy ya da uruga mensup olduğuna işaret etmektedir. Tekrar damgalı
kayaya dönecek olursak doğanın, zamanın tahribatına uğramamış olan damga
örnekleri seçilerek kaydedilmiş ve çalışmasına yön vermiştir.752 Kırım’da Tatar
Tamgaları adlı eserinde tespit edilen damga örneklerinin Orhun Yazıtlarındaki
runik harfler, Divan-ı Lügat-it Türk’de geçen Oğuz boylarına ait damgalar,
Cengiz soyundan gelen Hanların sikkeleri üzerindeki, bazı Altın Orda
yarlıklarının sonunda kullanılan işaretler hatta eski Kore, Fenike, Himyeri ve
Habeş Alfabelerindeki şekillerle mukayese eden ve benzerlikler üzerinde duran
tablolara yer vermiştir.753 Damgaların niçin kazındığı konusunda da birkaç
rivayetten söz eden Akçokraklı bunların ne derece eski olduğunun tespiti,
nereden geldiği hususunda çok detaya girmemiştir. Bunun sebebi eseri
araştırma gezisinden çok kısa bir süre sonra yayımlamış olması ve bu
coğrafyadaki Türk izlerinin kaybolmadan ortaya konması gayesiyle ilgili olduğu
söylenebilir.
SONUÇ
Osman Akçokraklı’nın ürettiği çok yönlü çalışmalarının da gözler önüne
serdiği gibi edebi açıdan kalemi kuvvetli, ilmî açıdan da özellikle Kırım Tarihi
odaklı çalışmalar üzerine yoğunlaşmış bir şahsiyettir. Disiplinler arası bilgi
birikimiyle özellikle saha çalışmalarına katılarak ilmî yazılarını vücuda
getirmiştir. Kırım’da Tatar Tamgaları adlı çalışmasıyla damgalar vasıtasıyla
yarımadadaki Türk varlığının köklü bir geçmişe dayandığını ve Türk dünyasının
ortak bir değeri olduğunu vurgulamıştır. Çağdaşı olan pek çok Kırım Tatar
aydını gibi çalışmalarını sadece akademik kaygılar üzerinden değil millî
kimliğin yeniden inşası yolunda gerçekleştirmiştir.

752
753

Akçokraklı, agm, s. 164, 168.
Agm., s. 170, 174-175, 177, 178-179.
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EKLER

OSMAN AKÇOKRAKLI

Abuzlar köyündeki damgalı kayadan bir kesit
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Kamelya TEKNE

İlmi araştırma gezisi sırasında geçilen köylerden toplanan damga
örnekleri. Her bir rakam damga örneğin alındığı köyü göstermektedir.
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Damgaların mezar taşları üzerindeki görünüşlerinin resmedilmiş hali
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ÖZET: “Türkiye’nin Yedi Farklı Bölgesinde Geçmişte Oynanan Çocuk Oyunlarının
6-8 Yaş Çocuklara Öğretilip Yeniden Oynanması” adlı projemiz kapsamında Türkiye’nin
yedi ayrı bölgesinden, geçmişte oynanan yedi ayrı oyun ele alınmıştır (Başal, 2010).
Araştırma kapsamına alınan bu oyunlar, günümüzden en az 40-50 yıl önce Türkiye’nin
farklı bölgelerinde oynanan oyunlardır. Araştırmanın birinci aşamasında; proje grubunda
bulunan Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim
Elemanları, Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesinden yedi oyun seçmişlerdir. Ardından
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören üç ve dördüncü sınıf öğretmen
adaylarından on kişilik gönüllü bir grup oluşturulmuştur. Proje öğretim elemanları
öğretmen adaylarından oluşan bu gönüllü gruba ilk olarak oyunları haftada bir gün üç saat
bir araya gelerek kampüs bahçesinde öğretmişlerdir. Bu öğretim aşamasında oyunlarda
gerekli olacak materyaller de araştırmacılar ve gönüllü öğretmen adayları tarafından
temin edilmiştir. İkinci aşamasında; gönüllü öğretmen adayları oyunları kendi aralarında,
yine araştırmacılarla birlikte yine bahçede tekrar tekrar oynayarak içselleştirmişlerdir.
Projenin üçüncü aşamasında ise; öğretmen adayları öğretim elmanlarının rehberliğinde
seçilen pilot okulda 6-8 yaş arası 288 çocuğa oyunları öğretmiş ve birlikte oynamışlardır.
“Türkiye’nin Yedi Farklı Bölgesinde Geçmişte Oynanan Çocuk Oyunlarının 6-8 Yaş
Çocuklara Öğretilip Yeniden Oynanması” adlı projemiz kapsamına alınan oyunların
yeniden canlandırılması uygulamaları sırasında, proje kapsamına alınan pilot okulda 6-8
yaş arası farklı sınıflarda bulunan 288 çocuk oyunların oynanması sırasında
gözlendiğinde; özellikle bahçede oynanan oyunlar olması nedeniyle çok mutlu oldukları,
çocuklarda grup ruhu, işbirliği yapma, birlikte bir şeyler başarmanın hazzını hissetme ve
oyunu sonuna kadar götürme, dolayısıyla sorumluluk hissetme ve sabırlı olma, sıra
bekleme ve saygılı olma ve yılmazlık davranışlarının bileşenlerini de kapsadığı (kabiliyet,
güven, kontrol vb.) görülmüştür.

Handan Asûde BAŞAL – Pınar Bağçeli KAHRAMAN – Nalan Kuru TURAŞLI – Demet Koç TÜYLÜ

GİRİŞ
Oyun bütün kültürlerde en önemli kültürel iletişim aracıdır. Oyun
geçmişimiz ile bir bağlantı sağladığı gibi, gelecek için de kalıtımsal bir mirastır.
Örneğin, sek sek, beş taş gibi bazı oyunların değişmeden günümüze aktarılmış
olması da bunun bir sonucudur.
Günümüzde çocuklar sanal alemde yalnız ve bireysel oyunları daha çok
oynayarak daha bireysel yetişkinler olmakta ve sosyal davranışları edinimleri
giderek azalmaktadır. Hızlı kentleşme ve nüfus artışının sonucunda yerleşim
yerlerinde oyun alanlarının azalması nedeniyle çocuklar bireysel oyunları
tercih etmektedirler. Ayrıca gittikçe şehirlerin büyümesi sonucu, insanlar
birbirleriyle yabancılaşmakta ve anne ve babalar çocuklarının oyun
özgürlüklerini kısıtlamaktadırlar.
Özellikle teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile birlikte, küçük yaşam
çevrelerinden büyük yaşam çevrelerine göçler ve hızlı kentleşme, yabancılaşma
ve toplumsal güven duygusunun azalması çocukların çocukluklarını
yaşayamamalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle artık geçmişte oynanan
oyunlar, çocuklar tarafından oynanmamaktadır.
Dolayısıyla, çocukların oyun ihtiyaçlarının karşılanması için, özellikle
anne ve babaların, öğretmenlerin, yerel yönetimlerin ve ilgililerin çocuklara
rahatlıkla ve güven içinde oynayabilecekleri yeterince geniş oyun alanlarını
sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmaları gerekmektedir.
Bu doğrultuda, unutulmuş ve unutulmaya yüz tutmuş geçmişte oynanan
bazı oyunların canlandırılıp topluma yeniden kazandırılması, 6-8 yaş arası
çocuklara geçmişte büyükanneleri ve büyükbabaları tarafından oynanan
oyunların yeniden öğretilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla “Türkiye’nin Yedi
Farklı Bölgesinde Geçmişte Oynanan Çocuk Oyunlarının 6-8 Yaş Çocuklara
Öğretilip Yeniden Oynanması” adlı projemiz kapsamında Türkiye’nin yedi ayrı
bölgesinden, geçmişte oynanan yedi ayrı oyun ele alınmıştır (Başal, 2010).
Araştırma kapsamına alınan bu oyunlar, günümüzden 40-50 yıl önce
Türkiye’nin farklı bölgelerinde oynanan oyunlardır.
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden alınan bu oyunlar şunlardır:
1. Tokuç - Karadeniz Bölgesi / Ordu
2. Yılan Yolu - Marmara Bölgesi / Bursa
3. Ceviz - Ege Bölgesi / Denizli
4. Ayağını Taştan Kes - Güneydoğu Anadolu Bölgesi / Diyarbakır
5. Kurt Kuzu - Doğu Anadolu Bölgesi / Kars ve Iğdır
6. Tımbırtıp - İç anadolu Bölgesi / Eskişehir
7. Yağ Satarım veya Mendil Koymaca – Akdeniz Bölgesi / Mersin/Bozyazı
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Resim 1. Türkiye’nin Yedi Coğrafi Bölgesi
Türkiye’de yedi ayrı bölgenin sahip olduğu coğrafi, kültürel ve yaşamsal
özellikler o bölgede geçmişte oynanan oyunlara da yansımıştır. Örneğin, dağlık
ve taşlık bir bölgede oyunlarda daha çok taş, kiremit, toprak gibi doğal
materyaller kullanılırken, Doğu Anadolu Bölgesi, genellikle hayvancılıkla
geçinen bir bölgemiz olduğu için Kurt-Kuzu Oyunu gibi yörenin günlük yaşamını
yansıtan oyunların da sıklıkla oynandığı görülmüştür.
Projenin Uygulama Süreci:
Araştırmanın birinci aşamasında; proje grubunda bulunan ve Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Anabilim Dalı’ndan projeyi
gerçekleştiren öğretim elemanları, Türkiye’nin yedi farklı coğrafi bölgesinden
yedi oyun seçmişlerdir. Ardından Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde
öğrenim gören üç ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarından on kişilik gönüllü
bir grup oluşturulmuştur. Proje öğretim elemanları öğretmen adaylarından
oluşan bu gönüllü gruba ilk olarak oyunları haftada bir gün üç saat bir araya
gelerek kampüs bahçesinde öğretmişlerdir. Bu öğretim aşamasında oyunlarda
gerekli olacak materyaller de araştırmacılar ve gönüllü öğretmen adayları
tarafından temin edilmiştir.
İkinci aşamasında; gönüllü öğretmen adayları oyunları kendi aralarında,
yine araştırmacılarla birlikte yine bahçede tekrar tekrar oynayarak
içselleştirmişlerdir.
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Projenin üçüncü aşamasında ise; öğretmen adayları öğretim elmanlarının
rehberliğinde seçilen pilot okulda 6-8 yaş arası 288 çocuğa oyunları öğretmiş ve
birlikte oynamışlardır.
Proje Kapsamındaki Oyunların Uygulama Yönergeleri
1.OYUN: TOKUÇ
Oyunun Oynandığı Bölge: Karadeniz Bölgesi
Oyunun Oynandığı İl: Ordu
Oyuncu Sayısı: Oyunda çocuk sayısı sınırlaması yoktur.
Oyunun Malzemeleri: Kırık kiremit parçaları ve çaput (kumaş parçaları)
Oyunun Oynanması
Bu oyun için kırık kiremit parçaları ve çaputlardan (kumaş
parçalarından) yapılmış bir top gerekmektedir. Oyunun başlangıcında bir ebe
seçilir. Kiremitler üst üste dizilir, ebe kiremitlerin başına geçer. Çocuklar
taşların 3 m kadar gerisine çizilmiş olan bir çizginin arkasında dizilirler.
Ellerindeki topla taşları devirmeye çalışırlar, eğer deviremezlerse, ebe topu alıp
çocuklara doğru atar, kime vurursa, oyunun yeni ebesi o olur. Eğer, oyuncular
topla taşları devirirlerse, topu alıp uzağa doğru fırlatırlar ve ebe topu alana
kadar devrilen taşları yerine dizmeye çalışırlar. Ebe gelinceye kadar taşları
dizerlerse ebe
“Tokuç” olur
ve
tekrar
taşların başına
geçer.
Eğer
dizemezlerse
ebe
topla
birisine vurur
ve
vurduğu
kişi ebe olur
(Başal, 2010).
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Resim 2. Tokuç Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi

Resim 3. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Tokuç Oyununu Öğretmesi
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2.OYUN: YILAN YOLU
Oyunun Oynandığı Bölge: Marmara Bölgesi
Oyunun Oynandığı İl: Bursa
Oyuncu Sayısı: En az iki çocukla oynanır.
Oyunun Malzemeleri: Gazoz kapakları ve kiremit parçası, tebeşir ya da
çubuk
Oyunun Oynanması
Bu oyuna başlamadan önce yeteri kadar gazoz kapağı ve bir kiremit
parçası gerekir. Oyun iki veya daha fazla çocuk ile oynanır. Önce betona veya
asfalta ince yol şeklinde (yılanı andıran) iki çizgi, sonuna da daire biçiminde
hedef çizilir. Oyuncular arasında ilk ve sonra başlayanı tespit etmek için
saymaca yapılır. İlk başlayan, yolun başından başlayarak hedefe doğru
ilerlemeye çalışır. Her oyuncu bu ilerlemeyi baş ve işaret parmakları yardımı ile
gazoz kapağına vurarak yapar. Bir seferde üç kez vurabilir. Diğer oyuncular ise
önde bulunan oyuncuyu geçip ondan önce hedefe varmak için arkasından
gelirler. Bu esnada öndeki oyuncuyu çizgi dışına atıp oyundan çıkartabilirler.
Eğer çıkartabilirse bir oynama hakkı kazanırlar. Çıkan oyuncu ise en baştan
tekrar başlar. Hedefe önce varan oyuncu oyunu kazanır ve diğer oyunculardan
birer tane ya da önceden belirlenen sayı adedince gazoz kapağı alır (Başal,
2010).

Resim 4. Yılan Yolu Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi
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Resim 5. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Yılan Yolu Oyununu Öğretmesi
3.OYUN: CEVİZ
Oyunun Oynandığı Bölge: Ege Bölgesi
Oyunun Oynandığı İl: Denizli
Oyuncu Sayısı: Oyunda çocuk sayısı sınırlaması yoktur.
Oyunun Malzemeleri: Kabuklu cevizler, tebeşir ya da çubuk
Oyunun Oynanması
Yere önce bir daire çizilir. Ortasına sağdan sola doğru bir çizgi çizilir.
Herkesin en az iki veya daha çok cevizi olması gerekir. Bu cevizlerden düzgün
olanı ayrılır. Bu ayrılan ve atış için kullanılacak olan cevize “Atak” denir. Kaç
çocuk ile oynanıyorsa herkes yere bir ceviz koyar. Bu çizilen dairenin altı adım
kadar ilerisine de bir yatay çizgi çizilir. Dairenin olduğu yerden çizgiye doğru,
atak cevizler sırayla atılır. Atılan cevizlerin kaldığı yere göre, yani çizgiye
yakınlığına göre herkese sıra verilir. Çizgiye en yakın olan birinci, daha
uzağındakine ikinci vb. şeklinde sıralanır. Daha sonra ceviz, kaldığı yerden
dairenin içindeki cevizlere doğru başparmakla itilerek yuvarlanır. Bunu önce
birinci sırayı alan yapar. Burada amaç, dairenin içindeki cevizi vurarak dairenin
dışına çıkarmaktır. Dışarı çıkarılan cevizi, o cevizi vuran çocuk alır. Cevizi dışarı
çıkaran, atak cevizinin kaldığı yerden tekrar atış yapar. Bu atışında cevizi
çıkaramazsa, atış ikinciye geçer. Oyun dairenin içindeki cevizler bitinceye kadar
oynanır. En çok cevizi alan kazanır (Başal, 2010).
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Resim 6. Ceviz Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi

Resim 7. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Ceviz Oyununu Öğretmesi
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4.OYUN: AYAĞINI TAŞTAN KES
Oyunun Oynandığı Bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Oyunun Oynandığı İl: Diyarbakır
Oyuncu Sayısı: 6 çocuk
Oyunun Malzemeleri: 5 yassı taş
Oyunun Oynanması
En az altı çocuk ile oynanan bu oyunda 5 yassı taş kullanılmaktadır.
Kalabalık oynandığında daha zevklidir. Yere geniş bir dairenin çevresine beş
tane yassı taş konur. Altı oyuncudan biri ebe olup dairenin ortasına geçer. Diğer
oyuncular birer taşa ayaklarını basarlar. Taşlardan inip ortaya gelerek “Ayağını
taştan kes.” derler. Bu sırada ebe olan oyuncu, öbür oyunculardan birinin taşına,
o oyuncudan önce basarsa ebelikten kurtulur. Diğer oyuncular, ayaklarını taşa
taşlardan birine ebeden önce basarlarsa ebe ebeliğine devam eder. Oyun da
böylece sürüp gider (Başal, 2010).

Resim 8. Ayağını Taştan Kes Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi
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Resim 9. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Ayağını Taştan Kes Oyununu
Öğretmesi
5.OYUN: KURT KUZU
Oyunun Oynandığı Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
Oyunun Oynandığı İller: Kars ve Iğdır
Oyuncu Sayısı: Oyunda çocuk sayısı sınırlaması yoktur.
Oyunun Malzemeleri: Tebeşir ya da ağaç dalı
Oyunun Oynanması
Oyunda çocuk sayısı sınırlaması bulunmamaktadır. Oynayanlar arasından
bir çocuk “Kurt” olur. Diğerlerinden de bir çocuk “Anne kuzu,” kalanlar da
“Yavrular” olur. Yere iki daire çizilir. Biri “Kuzuların evi,” diğeri de “Kurdun evi”
olur. Anne kuzu yavrularını eve, sıra ile sokarken her kuzunun kulağına farklı
bir renk söyler. Kurt bu sırada kendi evinde bekler. Anne kuzu hepsine bir renk
ismi koyduktan sonra evin kenarında kurdu bekler. Kurt sekerek kuzuların
evine gider. Kurt, anne kuzuya “Senin yavrularının isimleri ne, kuzu kardeş?”
diye sorar. Anne kuzu da “İsimlerini öğrenince yavrularımı evden dışarı
çağıracaksın, sana söylemem” der. Sonra kurt sırayla renk isimleri söylemeye
başlar. Evdeki kuzulardan ismi söylenen evden çıkarak koşar. Kurda
yakalanmadan eve geri dönerse kurtulmuş olur. Ama kurda yakalanırsa, kurt
yakaladığı yavruyu kendi evine götürüp hapseder. Sonra yine kuzuların evine
giderek renkleri sayar. Kuzuların hepsini yakaladığında oyun biter. Anne kuzu,
yavrularının isimlerini kurdun kolay bulmaması için “toprak rengi, gök mavisi,
vişne çürüğü rengi” gibi kolay akla gelmeyen renklerden seçer (Başal, 2010).
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Resim 10. Kurt Kuzu Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi

Resim 11. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Kurt Kuzu Oyununu
Öğretmesi
6.OYUN: TIMBIRTIP
Oyunun Oynandığı Bölge: İç Anadolu Bölgesi
Oyunun Oynandığı İl: Eskişehir
Oyuncu Sayısı: Oyunda çocuk sayısı sınırlaması yoktur.
Oyunun Malzemeleri: Bu oyunda bir düz duvara öğrencilerin dönmesi
gerekir.
Oyunun Oynanması
Oyunu oynayacak çocuklar arasından bir ebe seçilir. Bu ebe düz bir yere
örneğin, duvar gibi bir yere döner ve oraya doğru yüzünü kapatır. Diğer
çocuklar da onun arkasına geçerler. Belirlenmiş bir çizgi vardır. Bu uzak
mesafedeki çizgide beklerler. Ebe her duvara dönüp “Tımbırtıp” derken ebe
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görmeden ileriye hareket etmeye çalışırlar. Ebe her tımbırtıp dedikten sonra
arkasına döner ve diğerlerinin arasında kımıldayan var mı ona bakar. Eğer
birisinin hareket ettiğini görürse, hareket eden çocuk ebe olur. Eğer kimseyi
görmezse tekrar önüne dönüp devam eder. Amaç; ebenin arkasındaki
çocukların ebe hareket ettiklerini görmeden ebenin olduğu duvara
değmeleridir. Bu şekilde ilk önce ebenin duvarına yaklaşan çocuk, oyunun
kazananıdır. Ancak ebe hareket ederken kimseyi görmezse, bir sonraki oyunda

tekrar ebe olur (Başal, 2010).
Resim 12. Tımbırtıp Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi

Resim 13. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Tımbırtıp Oyununu
Öğretmesi
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7.OYUN: YAĞ SATARIM veya MENDİL KOYMACA
Oyunun Oynandığı Bölge: Akdeniz Bölgesi
Oyunun Oynandığı İl: Mersin/Bozyazı
Oyuncu Sayısı: En az 5 çocukla oynanır.
Oyunun Malzemeleri: Bez mendil
Oyunun Oynanması
Bu oyun en az beş çocukla oynanır. Çocuk sayısının fazla olması oyuna
büyük bir zevk katar. Oyuna önce saymaca ile ebe seçilerek başlanır:
Çıt pıt, Mavi boncuk, Arap kızı, Sen çık.
Ebe seçildikten sonra çocuklar bir daire çizecek şekilde yere otururlar.
Dairenin ortasında ebe bulunur. Ebe olan çocuk büyükçe bir mendili eline alır.
Buna “Tura” adı verilir. Ebe turayı mümkün olduğu kadar saklayarak çocukların
etrafında dolaşmaya başlar ve şunları söyler:
Yağ satarım,
Bal satarım,
Ustam öldü,
Ben satarım.
Ustam kürkü sarıdır,
Atsam onbeş liradır,
Zambak zumbak,
Dön arkana iyi bak.
Ebe bu sözleri söyleyerek dolaşırken, yerde oturanlar dikkatli
olmalıdırlar. Ebe turayı çocuklardan birinin arkasına sessizce bırakır ve
koşmaya başlar. Arkasına tura bırakılan çocuk bunu fark edince, süratle
yerinden kalkar ve ebeyi kovalamaya başlar, bu sırada çocukların etrafında tur
atan ebe, kendisini kovalayanın yerine oturmayı başarırsa ayaktakine ebeliği
devreder. Başaramaz ve diğer çocuk onu yakalarsa, turayı sırtına vurur gibi
yapar ve ebenin görevi devam eder. Oyun yine aynı şekilde sürer (Başal, 2010).
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Resim 14. Yağ Satarım Oyununun Öğretmen Adaylarına Öğretilmesi

Resim 15. Öğretmen Adaylarının Çocuklara Yağ Satarım Oyununu Öğretmesi
SONUÇ
“Türkiye’nin Yedi Farklı Bölgesinde Geçmişte Oynanan Çocuk Oyunlarının
6-8 Yaş Çocuklara Öğretilip Yeniden Oynanması” adlı proje kapsamına alınan
oyunların yeniden canlandırılması uygulamaları sırasında, proje kapsamına
alınan pilot okulda 6-8 yaş arası farklı sınıflarda bulunan 288 çocuk oyunların
oynanması sırasında gözlendiğinde; özellikle bahçede oynanan oyunlar olması
nedeniyle çok mutlu oldukları, çocuklarda grup ruhu, işbirliği yapma, birlikte
bir şeyler başarmanın hazzını hissetme ve oyunu sonuna kadar götürme,
dolayısıyla sorumluluk hissetme ve sabırlı olma, sıra bekleme ve saygılı olma ve
yılmazlık davranışlarının bileşenlerini de kapsadığı (kabiliyet, güven, kontrol
vb.) görülmüştür.
Diğer yandan, çocuklar geçmişteki çocukların çevredeki materyallerden
nasıl yararlandıklarını ve bu materyalleri nasıl kullandıklarını görmüşlerdir.
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Özellikle, çocuklarda içinde yaşadığı doğaya ve çevreye saygılı ve daha duyarlı
olma duygusu geliştirme ve az masrafla kendi emekleriyle oyun materyalleri
tasarlama, projenin ek faydalarındandır.
Geçmişte oynanan bazı oyunların 6-8 yaş çocuklara öğretilip yeniden
oynanmalarının sağlanmasını amaçlayan proje sonucunda, günümüzde sanal
dünyada ve bireysel oynamayı tercih eden çocukların, grup oyunlarından
haberdar olmaları, sosyalleşmeleri ve artık unutulmuş ya da unutulmaya yüz
tutmuş, onların dünyalarına özgü oyunların yeniden canlandırılması,
kazanılması ve sürekliliğinin devamı sağlanmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla
somut olmayan kültürel mirasın da devamlılığı sağlanmıştır.
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Giriş
Oyun, yalnızca eğlence değil aynı zamanda çocuğun çevresindekilerin
baskısı etkisinde kalmadan, kendi isteği ile giriştiği, gönüllü ve özgür bir şekilde
yaptığı, çocuk için mutluluk kaynağı olan tüm etkinlikler olarak ifade
edilmektedir (Razon, 1985; Egemen, Yılmaz ve Akil, 2004). Oyun, özellikle
okulöncesi dönemde çocukların temel ihtiyaçlardan biri; çocukların çevrelerini
tanımaları ve dünyayı anlamlandırmaları için kişisel keşif alanı; sevgi,
kıskançlık, mutluluk gibi duyguları dışa vurmaları için kullandıkları en etkili
yollardan biri; çocukluğun gücü ve öğrenme dilidir (Tuğrul ve diğerleri, 2014;
Kaugars ve Russ, 2009; Oktay, 1999).
Birçok kuram ve kuramcı tarafından oyun, farklı bakış açılarıyla
değerlendirilmiştir. Psikanalitik Kuram, oyunun işlevini, yaşanan olumsuz ve
travmatik olaylardan kaynaklanan duygularla baş edebilmesinde çocuğa
yardımcı olmak olarak açıklamaktadır (Barnett, 2013). Piaget tarafından
geliştirilen Bilişsel Gelişim Kuramında oyun, bilişsel gelişiminin bir
göstergesidir. Çocuklar tekrarlar yaparak, sahip olduğu becerileri geliştirmekte
ve yeni öğrenmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olan bir araç gibi
düşünülmektedir (Onur ve Güney, 2004). Montaigne'e göre oyun, çocukların en
gerçek uğraşıdır ve yetişkinlerin işe gitmesi gibi çocuklar oyuna gitmektedir
(Uluğ Ormanlıoğlu, 2013).
Oyun, çocuğun tüm gelişim alanlarını uyaran; çocuğa kendini ifade etme,
sahip olduğu yeteneklerini farketme ve dil, zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve
motor becerilerini geliştirme fırsatı veren; yetenekleri kadar duyuları ve
duyguları da geliştirmeyi sağlayan önemli bir olaydır (Razon, 1985; Uluğ
Ormanlıoğlu, 2013). Oyun sırasında çocuklar koşar, sıçrar, tırmanır, sürünür,
kayar ve bütün vücut kaslarını çalıştırır; el becerini gerektiren oyunlarla
parmak ve el kaslarını güçlendirir. Oyun oynarken aynı zamanda düşünür,
planlar ve yeni bir şeyler oluşturur, kısaca yaratıcılığını ve hayal gücünü
geliştirir. Oyun oynarken, diğer çocuklarla ve oyuncaklarıyla sürekli iletişim
içinde olduğundan, anlama ve anlatma için dil becerilerini kullandığından
çocuğun dili kullanma yeteneği de gelişir. Ayrıca oyun, çocuğun gerçek
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yaşantısında yer alacak deneyimleri içerdiğinden, kişilik gelişimini, soysal ve
duygusal gelişimini de hızlandırır (Dönmez, 2000). Çocuklar oyun sayesinde,
bilimsel süreç becerilerini edinebilir, pek çok kavramı öğrenebilir ve problem
çözme becerisini kazanabilirler. Oyun ile kurallara uyma, işbirliği yapma, alınan
kararlara katılma, paylaşma, sorumluluk üstlenme gibi pek çok sosyal beceriyi
de kazanabilirler. Bunun yanı sıra sevgi ve mutluluğunu sergileme fırsatı bulup;
rekabet, kıskançlık, kaygı, kuşku, korku, saldırganlık gibi olumsuz duygular ile
başetmeyi de öğrenirler (Arslan, 2012). Çocuklar, sağlıklı bir şekilde
gelişebilmeleri için beslenme, uyku, sevgi ihtiyaçları kadar oyuna da ihtiyaç
duymaktadırlar. Bu temel ihtiyaçların giderilmemesi veya sınırlı bir şekilde
karşılanması, çocukların sağlıksız bir şekilde gelişmelerine neden
olabilmektedir (Kandır, 2001; İnan, 2011). Bu nedenle oyun, çocukların sağlıklı
bir şekilde gelişebilmesi için bir ilaç gibi düşünülmektedir (Dönmez, 2000;
Ulutaş, 2011).
Tüm dünyada okulöncesi eğitim programlarında oyun, merkezdeki eğitim
yöntemi olarak görülmekte, eğitim sürecinin planlanması ve uygulanmasındaki
en etkili araç olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de okul öncesi eğitimin temel
ilkelerinden biri oyun temelli olmasıdır (Koçyiğit ve Baydilek, 2015).
Son yıllarda özellikle okul öncesi eğitimde ve ilkokul düzeyinde,
çocukların bilişsel gelişimleri ile paralel biçimde, öğrenmeyi artırıcı ve
zenginleştirici özelliği olan oyunların, sınıf içi etkinliklerde modern öğretim
yöntemlerinden biri olarak kullanıldığı görülmektedir (Açıkgöz, 2003).
Literatürde oyunun eğitim, öğrenme ve öğretim sürecine dâhil edildiğinde,
çocukların kazanımlarının ve performanslarının önemli bir düzeyde arttığını
belirten çeşitli araştırmalar mevcuttur (Thomas, Howard ve Miles, 2006;
Howard ve McInnes, 2012).
Son zamanlarda teknolojide meydana gelen gelişmeler; çocukların yanlış
televizyon izleme ve bilgisayar kullanma alışkanlıkları, çocukların oyun oynama
davranışları üzerinde etkili hale gelmiştir. Oyunun okul öncesi programlarında
modern bir eğitim-öğretim yöntemi olarak kullanıldığı düşünüldüğünde, eğitim
sürecini planlama-uygulamada daha etkili biçimde kullanılabilmesinin
sağlanabilmesi için çocukların oyun kavramına yükledikleri anlamın yani oyun
algılarının incelemesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Böylece, öğretim
yöntemi olarak oyunun, programın kazanımları ile öğrencilerin ilgi ve
ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim sürecini düzenleyebilme fırsatı
vereceği ve daha etkili bir şekilde kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu
nedenle bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitimi alan 5-6 yaş çocuklarının, oyun
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ile ilgili algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Okulöncesi eğitimi alan 5-6 yaş çocuklarının, oyuna yönelik metaforik
algıları nedir?
2. Okulöncesi eğitimi alan 5-6 yaş çocuklarının, oyuna yönelik metaforik
algıları cinsiyete ve yaşa göre farklılaşmakta mıdır?
YÖNTEM
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan olgubilim deseni
kullanılmıştır. Olgubilim (fenomenoloji) deseni ile farkında olduğumuz, ancak
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgular incelenmekte
ve olgunun altında yatan ortak anlamları keşfetmek için bireyler tarafından
tecrübe edilmiş dünyayı tanımlamaya çalışmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011;
Rose, Beeby ve Parker, 1995).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini, okulöncesi eğitim alan 5-6 yaş çocukları
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, seçkisiz atanmış, 50 kız ve 64
erkek; dört yaştan 3, beş yaştan 70, altı yaştan 41 olmak üzere toplam 114
çocuktan oluşmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket
kullanılmıştır. Ankette, çocukların yaşları, cinsiyetleri, kardeşi olup olmadığı
gibi sorular yer almaktadır. Ayrıca çocukların oyun kavramına yönelik
metaforik algılarını belirlemek için “oyun ……………… gibidir/benzemektedir,
çünkü ………………..” şeklinde bir soru sorulmuş ve cümleyi tamamlamaları
istenmiştir. Çocuklar okuma yazma bilmediğinden, araştırmacı tarafından
çocuklara sessiz bir ortamda, diğer çocuklardan ayrı bir odada, yüzyüze ve
bireysel olarak bu soru sorulmuş ve çocukların cevapları anket formuna
kaydedilmiştir.
Metaforik algı araştırmalarında “gibi” kavramı, metaforun konusu ile
metaforun kaynağı arasındaki bağı daha net bir şekilde görebilmek için, “çünkü”
kavramı da araştırmaya dahil olan katılımcıların geliştirdikleri metaforları için
bir neden veya mantıksal bir dayanak sunmalarına olanak sağlamaktadır
(Saban, 2008).
Metafor, bilinen benzer bir alandan yeni ve çoğunlukla bilinmeyen bir
alana bilgi anlam aktarımını ifade etmektedir. Bir kavram, olgu veya olayın
başka bir kavram, olgu veya olaya benzetilerek açıklanması olarak
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tanımlanmaktadır (Ekici, 2016). Aynı zamanda bireylerin kendi dünyalarını
anlamaları ve yapılandırmaları için güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme
mekanizması olarak kullanılmaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006).
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Metaforik algılarını belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinden metafor
analizi kullanılmıştır. Metaforlar, bir kişinin, bir kavram ya da bir olguyu algıladığı
şekilde benzetmelerle ifade etmesi olarak tanımlanmaktadır (Aydın, 2010).
Bireyler hem kendilerinin hem de karşılarındakinin duygu ve düşüncelerini
tanımlarken metaforlardan yararlanabilmektedirler. Bu metaforlar, bireylerin
yaşam
algılarını
ortaya
koymada
önemli
bir
unsur
olarak
değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle metaforlar, bireylerin kendilerini,
çevrelerini, olayları, somut ve soyut kavramları algılama biçimlerini ortaya
koymakta (Girmen, 2007), farklı benzetmeler kullanarak açıklama yapmada
kullandıkları bir araç olarak değerlendirilmektedir (Cerit, 2008).
Dış dünyayı anlamak, görselleştirmek ve anlatmak için bireylere yardımcı
olan ve zihinsel bir araç olarak kullanılan metaforlar, özellikle soyut kavramların
somutlaştırılmasında ve bilgilerin yapılandırılmasında etkili olmakta ve eğitimöğretim sürecinde de kullanılmaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006).
Verilerin çözümlenmesi aşamasında, ilk olarak metaforlar analiz edilmiştir.
Metaforların analiz edilmesi sürecinde Adlandırma, Tasnif etme, Yeniden
organize etme ve derleme, Kategori geliştirme aşamaları kullanılmıştır. Aynı olan
metaforlar bir grupta toplanmış, sonra metaforların nedenleri okunarak
kategoriler oluşturulmuştur. Son aşamada ise metaforlar, kendi kategorilerinde
değerlendirilmiştir.
Araştırmada güvenirliği sağlamak için, öncelikle araştırmacı tarafından
metaforlar ile kategoriler eşleştirilmiş ve frekans tablosu oluşturulmuştur. Daha
sonra alan uzmanı başka bir araştırmacıdan, aynı metaforlar ile kategorileri
eşleştirmesi istenmiştir. Alan uzmanının yapmış olduğu eşleştirmeler ile
araştırmacının eşleştirmeleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, %89
oranında görüş birliği olduğu görülmüştür. Araştırmanın geçerliği için ise,
toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi, araştırmacının kavramsal
kategorilere nasıl ulaşıldığının açıklanması ve bulgular kısmında çocukların
ifadelerinden alıntılar yapılması ve alıntıların ekleme yapılmadan olduğu gibi
verilmesi yoluna gidilmiştir. Tüm bunlar, araştırmanın geçerliliğini artırıcı
önlemler olarak ifade edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
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BULGULAR
Bu bölümde okulöncesi eğitimi alan 5-6 yaş çocuklarının, oyun ile ilgili
algılarını metaforlar aracılığıyla incelenmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda
elde edilen bulgular tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 1: Oyuna Yönelik Metafor Listesi
Metafor

f

% Metafor

f

% Metafor
Bale
kostümü

f

% Metafor

%

1

0,88

1

0,88

Eğlence

19 16,7 Bebek

1 0,88

Oyuncak

12 10,5 Bilgisayar

1 0,88 Bebekli oyun

1 0,88

Oyun
oynamak

6 5,26 Bowling

1 0,88 Dolap

1 0,88 Oyun

1

0,88

Saklambaç

5 4,39 Cam

1 0,88

1 0,88 Ödev

1

0,88

Araba

4 3,51 Dans

1 0,88 Heyecan

1 0,88

1

0,88

Eğlenmek

4 3,51 Doktor

1 0,88 Parti

1 0,88 Park

1

0,88

Bulut

3 2,63 Elma

1 0,88 Resim

1 0,88 pony

1

0,88

1

0,88

Hayalimdeki
şey

1 0,88 Kule

f

Mutlu eden
şey

Örümcek
adam

Eğlenceli şey

3 2,63 Evcilik

1 0,88 Tavşan

Sandalye
1 0,88
kapmaca

Birlikte
oynamak

2 1,75 Gerçek

1 0,88 Yol

1 0,88 Satürn

1

0,88

Güneş

2 1,75

1 0,88 Annecilik

1 0,88 Savaş oyunu

1

0,88

İnsan

2 1,75 Hayal

1 0,88

1

0,88

Kale

2 1,75 Helikopter

1 0,88 Annem

1 0,88 Top

1

0,88

Mutluluk

2 1,75

1 0,88 Araba oyunu

1 0,88 Yapboz

1

0,88

Oyun hamuru 2 1,75 Kaymak

1 0,88 Basketbol

1 0,88 Zıplama

1

0,88

Paylaşmak

Baykuş
1 0,88
oyuncağı

1 0,88

Güzel olan
şey

Kavga
etmemek

2 1,75 Kedi

Annelerin
eşyası

1 0,88

Tavşanlarla
gezmek

Toplam

114 100

Çocukların oyunu benzettikleri metaforlar incelendiğinde toplam 60 ayrı
metafor ürettikleri belirlenmiştir. En sık kullanılan metaforlar “eğlence” (19) ve
“oyuncak” (12) metaforları olmuştur. Bunun dışında “oyun oynamak,
saklambaç, araba oyuncağı, eğlenmek, bulut, eğlenceli şey, birlikte oynamak,
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güneş, insan, kale, mutluluk, oyun hamuru, paylaşmak” en az iki çocuk
tarafından üretilen metaforlardır. Bunun dışında 44 metafor tek bir öğrenci
tarafından üretilmiştir. Çocukların oyunu en çok eğlence ve oyuncak metaforu
ile ifade ettikleri görülmektedir.

f

Metafor (frekans)

Metafor
Sayısı

Eğlence (6), eğlenmek (3),
oyun oynamak (3), birlikte
oynamak, güzel olan şey,
kavga etmemek, parti,
tavşanlarla gezmek, ödev,
resim
Eğlence (13), oyun
oynamak (3), paylaşmak
(2), eğlenmek, eğlenceli
şeyler, birlikte oynamak,
heyecan, mutlu eden şey

19

Eğlence (19), oyun
oynamak (6), eğlenmek
(4), birlikte oynamak (2),
eğlenceli şeyler,
paylaşmak (2), mutluluk
(2), parti, mutlu eden
şey, güzel olan şey,
heyecan, kavga
etmemek, tavşanlarla
gezmek, ödev, resim

15

42

36,84

Oyuncak (4), araba, baykuş
oyuncağı, bebek, pony

8

15

25

21,93

Oyuncak (8), araba (3),
oyun hamuru (2), örümcek
adam, helikopter, top,
yapboz

17

Oyuncak (12), araba (4),
oyun hamuru (2), baykuş
oyuncağı, bebek,
helikopter, pony, top,
yapboz, örümcek adam

8

16

14,04

Oyun, basketbol, bowling,
dans, kaymak, saklambaç,
sandalye kapmaca, savaş
oyunu

8

Saklambaç (5), oyun,
araba oyunu, basketbol,
bowling, dans, evcilik,
bebekli oyun, kaymak,
sandalye kapmaca, savaş
oyunu, zıplama

12

Kız

Saklambaç (4), araba
oyunu, bebekli oyun, evcilik,
zıplama

Bulut (2), hayalimdeki şey,
bale kostümü, bilgisayar,
eğlenceli şey

6

Bulut (3), eğlenceli şey
(2), hayalimdeki şey,
annelerin eşyası, bale
kostümü, bilgisayar, cam,
dolap

8

11

9,65

Erkek
Kız

Nesne

Oyun
çeşidi

Oyuncak

Kız

Erkek

Faaliyet

Kız

Cinsiyet

Metafor (frekans)

Erkek

Grup

Tablo 2: Metafor Gruplarının Cinsiyete Göre İncelenmesi

23
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Toplam Yüzde
Metafor
Frekansı

Toplam Metafor
Sayısı

Kız
Erkek
Erkek

5

Park

1

Kale (2), yol, kule

4

İnsan

1

İnsan, annem

2

Kale (2), kule, park, yol

4

5

4,39

İnsan (2), annem

2

3

2,63

Güneş (2), satürn

2

3

2,63

Güneş (2), satürn

3

Gerçek, hayal

2

Gerçek, hayal

2

2

1,75

Kedi, tavşan

2

Kedi, tavşan

2

2

1,75

Annecilik

1

Doktor, annecilik

2

2

1,75

Doktor

1

Elma

1

Elma

1

1

0,88

Mutluluk

1

Mutluluk

1

2

1,75

Mutluluk

1

114

100

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Annelerin eşyası, bulut,
cam, dolap, eğlenceli şey

Erkek
Kız
Erkek

Duygu

Meyve

Meslek

Hayvan

Hayalgerçek

Uzay
kavramları

Kişi

Kız

Mekan

Erkek
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Üretilen metaforların gruplandırılması cinsiyete göre incelendiğinde,
kızların 19’u, erkeklerin 23’ü yani çocukların %36,84’ü bir faaliyet; kızların 8’i,
erkeklerin 17’si yani çocukların % 21,93’ü bir oyuncak; kızların 8’i, erkeklerin
8’i yani çocukların % 14,04’ü bir oyun çeşidi; kızların 6’sı, erkeklerin 5’i yani
çocukların % 9,65’i bir nesne; kızların 1’i, erkeklerin 4’ü yani çocukların %
4,39’u bir mekan; kızların 1’si, erkeklerin 2’si yani çocukların % 2,63’ü bir kişi;
erkeklerin 3’ü yani çocukların % 2,63’ü bir uzay kavramı; kızların 2’si yani
çocukların % 1,75’i hayal-gerçek; kızların 2’si yani çocukların % 1,75’i bir
hayvan; kızların 1’i, erkeklerin 1’i yani çocukların % 1,75’i bir meslek, kızların
1’i yani çocukların % 0,88’i bir meyve; kızların 1’i ve erkeklerin 1’i yani
çocukların % 1,75’i bir duygu olarak ifade etmişlerdir. Metaforlar
gruplandığında en fazla metaforun yer aldığı birinci grubun faaliyet, ikinci
grubun da oyuncak olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3: Metafor Gruplarının Cinsiyete ve Yaşa Göre Kikare Analizi
Cinsiyet

Yaş
Toplam

Kız

Erkek

f

2

0

%

4,00

f

Toplam
4,00

5,00

6,00

2

0

2

0

2

0

1,80

0

2,90

0

1,80

2

0

2

0

1

1

2

%

4,00

0

1,80

0

1,40

2,40

1,80

f

2

0

2

0

2

0

2

%

4,00

0

1,80

0

2,90

0

1,80

f

1

2

3

0

2

1

3

%

2,00

3,10

2,60

0

2,90

2,40

2,60

f

1

4

3

0

2

3

5

%

2,00

6,20

2,60

0

2,80

7,30

4,40

f

1

1

2

0

1

1

2

Faaliyet

Hayal-gerçek

Hayvan

Kişi

Mekan

Meslek
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%

2,00

1,60

1,80

0

1,40

2,40

1,80

f

1

0

1

0

1

0

1

%

2,00

0

0,90

0

1,40

0

0,90

f

18

24

42

0

24

18

42

%

36

37,50

36,90

0

34,30

43,90

36,90

f

6

5

11

0

9

2

11

%

12,00

7,80

9,60

0

12,90

4,90

9,60

f

0

1

1

0

0

1

1

%

0

1,60

0,90

0,

0

2,40

0,90

f

8

7

15

0

11

4

15

%

16,00

10,90

13,20

0

15,70

9,80

13,20

f

8

17

25

3

15

7

25

%

16,00

26,60

21,90

100

21,40

17,10

21,90

f

0

3

3

0

0

3

3

%

0

4,70

2,60

0

0

7,30

2,60

f

50

64

114

3

70

41

114

%

100

100

100

100

100

100

100

X2= 25,95

sd=28

p=0,58

Meyve

Mutlu eden şeyler
ve olaylar

Nesne

Oyun

Oyun çeşidi

Oyuncak

Uzay kavramları

Toplam

Pearson Kikare

X2=16,49 sd=14 p=0,284

Metafor gruplandırması cinsiyete ve yaşa göre incelendiğinde kikare
analizi sonucunda gruplarda yer alan metafor sayısında istatistiksel olarak
anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

465

Meral TANER DERMAN

Tablo 4: Kategoriler ve Kategorilere Giren Metaforlar
Kategori

Grup

Duygu

Cinsiyet

Metafor
(frekans)

Kız

Bale kostümü Bale

Erkek

bulut, cam,
şey, dolap
Oyuncak (4),

Kız

baykuş
oyuncağı,
araba
Oyuncak (6),

Oyuncak

mutlu eden

örümcek

şey ve

adam, araba

Erkek

olayları ifa

(3), top,
yapboz,

de eder

helikopter
Oyun
oynamak,
Faaliyet

Kız

ödev, resim,
eğlence (2),
annecilik

Erkek
Hayvan

Kız

Erkek

Meyve Kız

kostümü,
annelerin
eşyasına,
bulut, cam,
mutlu eden
şey, dolap

eğlence (2),
kale (2), Güneş
(2), oyun
oynamak (2),
mutluluk, bale
kostümü,

(10),

eşyasına, bulut,

araba(4),

cam, mutlu

baykuş

eden şey, dolap,

oyuncağı,

baykuş

örümcek

oyuncağı,

adam, top,

örümcek adam,

yapboz,

top, yapboz,

helikopter

helikopter,
ödev, resim,

oynamak,
ödev, resim,
annecilik

annecilik, kedi,
tavşan, insan,
annem, doktor,
elma, araba
oyunu, bebekli
oyun, evcilik,

basketbol,
Kedi, tavşan bowling,

İnsan

İnsan,

Annem,

annem,

doktor

doktor

Elma

Elma
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%

saklambaç (4),

annelerin

oyun

Sayısı

araba(4),

Oyuncak

Eğlence (2),

Metafor

Oyuncak (10),

Kedi, tavşan

Erkek
Kız

Kişi

Mutluluk

Kız

eşyasına,

Tüm
Metaforlar

Mutluluk

mutlu eden

Sevilen ve

Metafor

Erkek

Annelerin
Nesne

Kategorideki

kaymak, savaş
oyunu,
sandalye
kapmaca, park,

57

64,77
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kule, yol,

Erkek

Kız

Saklambaç

Saklambaç Satürn

(3), araba

(4), araba

oyunu,

oyunu,

bebekli oyun, bebekli
evcilik

oyun,
evcilik,

Oyun
Oyun

oynamak,

çeşidi

basketbol,

oyun
oynamak,
basketbol,

bowling,
Erkek

bowling,

kaymak,

kaymak,

saklambaç,

savaş

savaş oyunu,

oyunu,

sandalye

sandalye

kapmaca
Kız
Mekan
Uzay
kavraml
arı
Oyun
Eğlendiricili

çeşidi

Erkek

Park

Erkek
Kız
Erkek

Kule, kale (2), Park, kule,
yol

yol

Güneş (2),

Güneş (2),

Satürn

Satürn
Saklambaç,

Saklambaç,

zıplamak

zıplamak,

Dans

dans

Eğlenceli
Kız

şeyler, bebek,
bulut

Nesne

Eğlenceli
Erkek

şeyler(2),
oyuncak

ifade eder

Kale (2),

Kız

ği ifade eder

Güzellik

kapmaca

Nesne

Kız

Bilgisayar

Erkek

Oyuncak Kız

Güneş (2),
Satürn,
eğlenceli şeyler
(3), saklambaç,

Eğlenceli

zıplamak, dans,

şeyler (3),

oyuncak,

oyuncak,

bebek, bulut

12

13,64

4

4,55

bebek,
bulut
Bilgisayar

Bilgisayar,
Pony, oyuncak,
oyun hamuru

pony
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Pony,
Erkek

Oyuncak,

oyuncak,

oyun hamuru oyun
hamuru
Birlikte
oynamak (2),

Mutlu
Paylaşımcılı
ğı ifade eder

Kız

mutluluk,
kavga

eden

etmemek

olaylar

Birlikte
Erkek

Hayal- Kız

gerçeğe

Nesne

Kız

çevirmeyi

Erkek

ifade eder

Kız
Oyuncak

Erkek

oynamak (3),

mutluluk,

mutluluk,

kavga

kavga

7

7,96

6

6,82

insan
İnsan

İnsan

Gerçek, hayal Gerçek,

gerçek Erkek
Hayalleri

Birlikte

(3),

etmemek,
paylaşmak paylaşmak,

oynamak,

Kız
Erkek

oynamak

etmemek,

paylaşmak
Kişi

Birlikte

hayal
Hayalimdeki

Hayalimdek

şeylere, bulut

i şeylere,
bulut

Oyuncak,
helikopter

Gerçek, hayal,
Hayalimdeki
şeylere, bulut,
Oyuncak,

Oyuncak, helikopter
helikopter

Toplam
metafor

Tablodan görüldüğü gibi, 114 çocuğun ürettiği ve neden belirttiği 86
metafordan 57’si yani %64,77’si oyunu “Sevilen ve mutlu eden şey ve olayları
ifade eder”, 12’si yani %13,64’ü “eğlendiriciliği ifade eder”, 7’si yani %7,96’sı
“Paylaşımcılığı ifade eder”, 6’sı yani %6,82’si “Hayalleri gerçeğe çevirmeyi ifade
eder”; 4’ü yani %4,55’i ise “Güzellik ifade eder” olarak algıladıkları
belirlenmiştir. Oluşturulan metaforlar, çocukların benzetmelerinin nedenlerine
verdikleri cevaplar doğrultusunda beş kategoride değerlendirilmiştir. Bu
kategoriler sırasıyla; “Sevilen ve mutlu eden şey ve olayları ifade eder”,
“Eğlendiriciliği ifade eder”, “Güzellik ifade eder”, “Paylaşımcılığı ifade eder”,
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“Hayalleri gerçeğe çevirmeyi ifade eder” şeklinde belirlenmiştir. Bütün bu
kategoriler olumlu algıları ifade etmektedir.
“Sevilen ve mutlu eden şey ve olayları ifade eder” kategorisine giren
metaforlar ve nedenleri şöyledir:
“Oyun oynamak gibidir, çünkü çocuklar oyun oynamayı sever” (E53, 5
yaşında).
“Oyun cam gibidir, çünkü oyun oynayınca mutlu oluyorum, oyun mutluluğu
yansıtıyor” (E58, 5 yaşında).
“Oyun saklambaç gibidir, çünkü çok seviyorum” (E63, 5 yaşında).
“Oyun mutlu eden şeydir, çünkü çocukları mutlu ediyor” (E104, 6 yaşında)
“Oyun mutluluk gibidir, çünkü mutlu eder” (E105, 6 yaşında)
“Oyun oyuncak gibidir, çünkü çocuklar çok sever” (E68, 5 yaşında).
“Eğlendiriciliği ifade eder” kategorisine giren metaforlar ve nedenleri
şöyledir:
“Oyun eğlence gibidir, çünkü oyun oynarken çok eğleniyorum” (E45, 5
yaşında).
“Oyun güzel bir şeydir, çünkü güzel zaman geçirmeyi sağlar” (K18, 5
yaşında)
“Oyun heyecan gibidir, çünkü oynarken heyecanlanıyorum” (E51, 5
yaşında).
“Oyun eğlenmektir, çünkü oyun olmasaydı hiç eğlenceli bir dünya olmazdı”
(K80, 6 yaşında)
“Oyun parti gibidir, çünkü partiler en eğlenceli yerdir” (K85, 6 yaşında).
“Oyun bulut gibidir, çünkü bulutların üstünde zıplamak kadar eğlencelidir”
(K87, 6 yaşında)
“Oyun dans gibidir, çünkü oyun oynamak çok eğlenceli ve çok güzeldir”
(E109, 6 yaşında)
“Paylaşımcılığı ifade eder” kategorisine giren metaforlar ve nedenleri
şöyledir:
“Oyun paylaşmak demek, çünkü oynarken paylaşmak gerek” (E55, 5
yaşında)
“Oyun birlikte oynamak demek, çünkü birlikte oynamalıyız” (K16, 5
yaşında)
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“Hayalleri gerçeğe çevirmeyi ifade eder” kategorisine giren metaforlar ve
nedenleri şöyledir:
“Oyun oyuncak gibidir, çünkü oyuncak olmasaydı oynayamazdık” (E69, 5
yaşında).
“Oyun hayale benzer, çünkü genelde yapmadığın şeyleri oyuncaklarla
yapabilirsin” (K7, 5 yaşında)
“Oyun hayalimdeki şeylere benzer, çünkü hayalimdeki şeylerin gerçek
olmasını isterim” (K21, 5 yaşında)
“Oyun bulut gibidir, çünkü bulutlar hem yağmur hem de kar yağdırır. Oyun
da bir çok şey yaptırır” (K24, 5 yaşında)
“Güzellik ifade eder” kategorisine giren metaforlar ve nedenleri şöyledir:
“Oyun gerçeğe benzer, çünkü güzeldir” (K75, 6 yaşında)
“Oyun Pony gibidir, çünkü çok güzeldir” (K36, 5 yaşında)
“Oyun oyuncak gibidir, çünkü güzel olduğu için” (E66, 5 yaşında)
TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı, okulöncesi eğitimi alan 5-6 yaş çocuklarının, oyun
ile ilgili algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. 5-6 yaş
çocuklarının oyunu benzettikleri metaforlar incelendiğinde toplam 60 ayrı
metafor üretilmiş ve en sık kullanılan metaforlar “eğlence” (19) ve “oyuncak”
(12) metaforları olmuştur. Çocukların oyunu en çok eğlence ve oyuncak
metaforu ile ifade ettikleri görülmektedir. Literatürde de benzer bulgulara
yönelik çalışmalar mevcuttur. Tuğrul ve diğerleri (2014) tarafından yapılan
araştırmada, 6 yaş çocuklarının büyük bir kısmının “birileri veya bir şeylerle
oynamak ve eğlenmek, sevinmek” gibi, eylem ve duygu ifadeleri kullandıkları
belirlenmiştir. Pilten ve Pilten (2013) tarafından yapılan araştırmada okul çağı
çocuklarının oyunu, eğlenceli şeyler olarak tanımladıkları ifade edilmiştir.
Koçyiğit ve Baydilek (2015) tarafından okulöncesi dönem çocuklarının oyun
algıları incelenmiştir. Bu araştırmada, çocukların “bir etkinliğin oyun olabilmesi
için; etkinliğin içinde oyuncak olması, çocuğun oyuncakla teması olması,
eğlenceli olması, planlamanın çocuklar tarafından yapılması gerektiğini” ifade
ettikleri belirlenmiştir. Erşan (2006), çocukların oyun ve iş algılarını incelemiş
ve çocukların etkinlikte oyuncak olduğu zaman o etkinliğe “oyun” dediklerini
belirtmiştir.
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Metaforlar gruplandığında en fazla metaforun yer aldığı birinci grubun
faaliyet, ikinci grubun da oyuncak olduğu belirlenmiştir. Literatürde de
bulguları destekler nitelikte benzer çalışmalar bulunmaktadır. Rothlein ve
Brett’in (1987), 2-6 yaş arasındaki çocuklara “oyun kelimesini söylediğimde ne
anlıyorsun?” sorusunu yönelttiği çalışmasında, çocukların daha çok koşma,
bisiklet sürme, sallanma gibi harekete dayalı etkinlikler ile Barbie gibi oyuncak
bebekleri, arabaları ve sanat aktivitelerini oyun olarak gördükleri ifade
edilmiştir.
Metafor gruplandırması cinsiyete ve yaşa göre incelendiğinde gruplarda
yer alan metafor sayısında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı
belirlenmiştir. Oluşturulan metaforlar, çocukların benzetmelerinin nedenlerine
verdikleri cevaplar doğrultusunda beş kategoride değerlendirilmiştir. Bu
kategorilere göre okulöncesi dönem çocukları tarafından oyun kavramı, en çok
metafor içerme sırasına göre “Sevilen ve mutlu eden şey ve olayları ifade eder”,
“Eğlendiriciliği ifade eder”, “Güzellik ifade eder”, “Paylaşımcılığı ifade eder”,
“Hayalleri gerçeğe çevirmeyi ifade eder” şeklinde algılanmaktadır. Bütün bu
kategoriler olumlu algıları ifade etmektedir.
Pilten ve Pilten (2013) tarafından yapılan araştırma sonucunda;
çocukların, bir aktivitenin oyun olup olmadığına karar verirken eğlenceli olup
olmadığına baktıkları ifade edilmiştir. Adak Özdemir ve Ramazan (2012), oyun
aracı olan oyuncaklara yönelik öğretmen, çocuk ve aile algısını incelemiş ve
araştırma sonucunda; hem çocuklar hem de yetişkinlerin oyunun bir eğlence
aracı olduğunu ifade ettiklerini belirlemiştir. Rothlein ve Brett (1987)
tarafından yapılan araştırmada, oyunun çocuklara eğlenmeyi, mutlu olmayı ve
sevdikleri şeyleri yapmayı düşündürdüğü saptanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
5-6 yaş çocuklarının oyun ile ilgili algıları incelenmiş ve çocukların oyunu
eğlence ve oyuncak ile ilişkilendirdiği görülmüştür. Cinsiyete ve yaşa göre oyun
algısında farklılık görülmemiştir. Araştırma sonucunda 5-6 yaş çocukları oyunu,
sevilen ve mutlu eden şey ve olaylar olarak algılamaktadırlar.
Çocuklar, daha çok, oyun oynama esnasındaki eğlenceli sürece
odaklanmaktadırlar. Dolayısıyla okulöncesi öğretmenlerinin, eğitim sürecinin
daha etkili olabilmesi için sürece oyunu katmaları ve özellikle etkinlikleri
eğlenceli hale getirmeleri gerekmektedir.
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Öğretmenler, eğitim sürecine dahil ettikleri oyunlarda rekabetin
sınırlarını iyi belirlemeli ve oyunu iyi yönetmelidirler. Ödüle dayalı oyunlar
tasarlanmamalı, daha çok eğitim sürecini eğlenceli hale getiren oyunlar tercih
edilmelidir.
Çocukların başarısız olmaktan korkmayacakları, eğlenceli, hareketli ve
demokratik sınıf ortamları yaratılmalıdır.
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Başak Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan
“Dünyanın Gezginleri” Adlı Öyküye
Metindilbilimsel Bir Bakış
Arş. Gör. Nil UCUZSATAR
Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. D. Barış KIR
Yıldız teknik Üniversitesi
ÖZET: Türkçe eğitiminde, öğrencilerin dilimizin estetik kullanım örneklerinin
sergilendiği, kültürel dokumuzu yansıtan, iyi kurgulanmış özgün metinlerle yüzleşmeleri
ve metindilbilimsel yöntemlerle bu metinleri okuyup yorumlayabilmeleri önemlidir.
Metindilbilim, bunların algılanıp metin örgüsü dâhilinde yorumlanabilmesi için birtakım
ipuçları sunar. Metni algılayabilen öğrenci okuduğundan zevk alır, olay örgüsüne yönelik
oluşan merak duygusu onun okuma isteğini artırır. Bu çalışmada Başak Yayınları
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Dünya ve Çevre” temasında yer alan “Dünyanın
Gezginleri” adlı öykü, metindilbilimsel bir bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Metnin
temel konusu ve alt konularının belirlenmesi; metnin yüzey yapısının yanında derin
yapısının da ortaya konması metindilbilimsel bir yaklaşımla mümkün olabilmektedir.
Bundan hareketle bu çalışmada metnin bağdaşıklık ve tutarlılık görünümleri üzerinde
durulmuştur. Araştırmada nitel araştırma modellerinden biri olan durum çalışması
modeli kullanılmıştır. Araştırmanın inceleme nesnesini Başak Yayınları İlköğretim 6. Sınıf
Türkçe Ders Kitabı oluşturmuştur. Veriler doküman incelemesi tekniğiyle ders kitabında
yer alan “Dünyanın Gezginleri” adlı öyküden toplanmıştır. Metin öncelikle metnin küçük
yapısını oluşturan bağdaşıklık görünümü; yineleme, artgönderim, öngönderim, eksiltili
yapılar, örtük yapı, izleksel yapı, dilbilgisel eylem zamanları, tümceler arası bağıntı ögeleri
ve metni bölümlere ayıran belirticiler açısından incelenmiştir. Metnin tutarlılık
görünümünde ise özelleştirme bağlantısı, neden-sonuç bağlantısı, zaman bağlantısı,
karşılaştırma bağlantısı ve karşıtlık bağlantısı gibi unsurlar bakımından
değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden
yararlanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre, metnin metindilbilimsel
yaklaşıma uygun olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmış ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, metindilbilim, bağdaşıklık, tutarlılık, ders
kitabı.
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1.GİRİŞ
Metin sözcüğü, Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde, “1. Bir yazıyı biçim,
anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst. 2. Basılı
veya el yazması parça, tekst.” olarak ifade edilmektedir. Bu sözcük, Latince
“kumaş” anlamına gelen “textus” sözcüğünden gelmektedir. Akbayır, kumaşın
ipliklerden dokunarak bir bütün oluşturduğu gibi metnin de kendisini oluşturan
ögelerin birbirlerine aşama aşama eklemlenmesiyle, bir dokuma süreci
sonunda ortaya çıktığı görüşündedir (Akbayır, 2004:11). Metin kavramına
ilişkin kapsamlı açıklamayı Doğan Günay; “Metin, belirli bir bildirişim
bağlamında bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen
bir dil dizgesi bütünüdür. Bir başka deyişle, bildirişim değeri taşıyan, eyleme
yönelik devingen bir bütündür. Bildirişim işlevi olmayan yazılı ya da sözlü bir
belge, metin değildir. Kısaca metin, başı ve sonu ile kapalı bir yapı oluşturan dilsel
göstergelerin art arda geldiği anlamlı bir yapı olarak tanımlanabilir. Her metnin
göndergesi, öncelikle kendi üzerinedir. Yazınsal metin “kendi içinde ve kendisi
için” biçiminde tanımlanan bir kapalılık içinde değerlendirilmelidir. Yazınsal bir
yapıt, gerçek dünyayla bir gönderge ilişkisi kurmaz, yani kendisinden başka bir
şeyi tasarımlama görevi yoktur. Yazınsal ürün, insan yaşamındaki bildirişim
biçimlerinden biridir. Bu metin dilsel düzenlenişiyle bir kurmaca dünyayı taşıdığı
gibi, kendisini çevreleyen gerçek toplumsal-kültürel yapıdan, geçmiş yazın
dönemlerinden, kendi dışında başka iletişim olanaklarından ögeler de içerir. Her
metin, anlam bütünlüğü oluşturan metin parçacıklarının (tümce ve tümce
değerindeki birliklerin) toplamıdır. İşte bu metin parçacıklarının birliği “metnin
içeriğini” oluşturur. Yazınsal bir metnin anlamı da, metnin yansıttığı varsayılan
tüm anlamları vermesi amaçlanan biçimsel anlatımı ile içeriği arasında gidip
gelen karmaşık bir edimdir (Günay, 2013:45).” olarak yapmaktadır. Kocaman’a
göre, “eylemin irdelenmesindeki edimsel süreç söylemdir; metin ise bu edimsel
sürecin ürünüdür (Kocaman, 2003: 10).” Özdemir’e göre, dilsel bir ürün olan
metin, “okumaya konu olan, anlatımsal bir bütünlüğü bulunan sözcelerin
oluşturduğu somut bir varlıktır (Özdemir, 1983: 32).” Şenöz’e göre metin,
“kültürel değişim süreci içinde bilginin kurgulandığı ve düzenlendiği dile dayalı
biçimlerdir (Şenöz, 2005: 13).”
Bir tümce dizisinin metin olabilmesi için de kendisini oluşturan tümce
dizilerinin birbirlerine bağdaşıklık (cohesion), tutarlılık (coherence)
ölçütleriyle bağlanarak bir anlam bütünü oluşturması, belli bir amaçla
(intentionality) üretilmiş olması, kabul edilebilirlik (acceptability), bilgisellik
(informativity), durumsallık (situationality), metinler arası ilişkiler
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(intertextuality) gibi ölçütlere sahip olması, başı ve sonu kesin çizgilerle
belirlenmiş yazılı ya da sözlü bir dilsel ürün olması gerekir.
Metnin yapısal yönü açısından yapılan birtakım açıklamalar
bulunmaktadır. Bunlar metnin, tümceler dizisinde öte bir yapı oluşturduğu
görüşünde yapılmıştır. Metindilbilim, yazılı ve sözlü bir metni, metin yapan
nitelikleri, metnin oluşturulmasında kullanılan iç ve dış yapıyı, metni daha
anlaşılır ve akılda kalıcı kılmayı sağlayan nitelikleri, prensipleri belirlemeye
çalışan bilim dalı, modern belagat, kompozisyon bilimidir (Coşkun, 2005: 39).
Metindilbilimin gelişmesi, dilbilim çalışmalarında cümlenin en büyük
birim olarak görüldüğü anlayışın ötesine geçilmesiyle mümkün olmuştur.
Dilbilimciler, dilin biçimsel özelliklerini ortaya koymak yerine işlevsel
özelliklerini belirlemeyi amaçlayınca cümle ötesi dilbilim çalışmaları hızla
gelişmiştir. Metindilbilimle ilgili ilk çalışmalarda metnin gramer yapısını
incelemeyi amaçlayan bir anlayış hâkimdir. Daha sonraki dönemlerde yapılan
çalışmalarda ise metnin öncelikle bir iletişim aracı olduğu düşünülerek metnin
iletişimsel değeri ve bunu sağlayan unsurlar üzerinde durulmuştur.
Metindilbilimin amacı, metinlerin yapılarını, yani dilbilgisel ve içeriksel
kurgulanma biçimlerini ve bildirişimsel işlevlerini ortaya çıkarmak ve
uygulamalı örneklerle göstermektir. Metindilbilim, metin oluşturmanın genel
koşullarını betimlerken, metin olanı metin olmayandan ayırmaya ve metinleri
sınıflandırmak için ölçütler oluşturmaya, metin türleri arasındaki ortak ve farklı
özellikleri betimlemeye ve açıklamaya çalışır. Metinlerin belli bir bağlamda
nasıl kullanıldıkları ile insanlar arası bildirişimde taşıdıkları işlevler de,
metindilbilimin araştırma kapsamındadır (Şenöz, 2005: 22-23).
Dilbilimsel çözümlemenin amacı, metnin temel konusu ve temel konuyu
meydana getiren alt konuların tespiti ve metnin görünen anlaşılan kısmının yani
yüzey yapısının yanında metnin derin yapısının yani metinde saklı olan
unsurların ortaya konmasıdır. Metin olan ile olmayanın ayırt edilmesini
sağlayan ölçütler geliştiren metindilbilim, bu ölçütleri geliştirebilmek için
metinlerin yapılarını ve iletişimsel işlevlerini inceler, metni oluşturan genel
kural ve koşulları belirler. Türlerine göre farklı metin özelliklerini tespit eder ve
bunları betimleyerek açıklar.
Edebî metin, edebiyat ve Türkçe eğitiminin önemli bir parçası olarak
karşımıza çıkmaktadır; çünkü dil eğitimi edebi metinler vasıtası ile
gerçekleştirilmektedir. Derslerde öğrencilere okutulacak metinlerin niteliğinin
nasıl olması gerektiğinin yanı sıra öğrenciler tarafından oluşturulan metinlerin
hangi özellikleri taşıması gerektiği de dil eğitiminin cevap aradığı sorular
arasında yer almaktadır.Metinleri okuma, anlama, metin üretme çalışmaları ana
dili ve yabancı dil eğitiminin en temel etkinliklerindendir. Diğer bilim dalları,
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metinlerin her şeyden önce içerikleriyle, hangi bilgileri ilettikleriyle, neyi, nasıl
söyledikleriyle ve ne tür bir etki yarattıklarıyla ilgilenmelerine karşın
metindilbilim, metinlerin içeriğinden çok, bizzat metnin oluşturulmasında etkili
olan kuralları, metinlerin üretimi ve iletişimsel işlevleriyle ilgilenir (Fix, aktaran
Şenöz, 2005, s. 58).
Tüm bunlardan hareketle bu çalışmada, 2017-2018 eğitim - öğretim
yılında Milli Eğitim Bakanlığına ortaokullarda okutulan Başak Yayınları
İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Dünya ve Çevre” temasında yer alan
“Dünyanın Gezginleri” adlı metin, metindilbilimsel bir bakış açısıyla
incelenmeye çalışılmıştır.
2.“DÜNYANIN GEZGİNLERİ” ADLI ÖYKÜNÜN METİNDİLBİLİMSEL
YAPISI
Başak Yayınları İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nın “Dünya ve
Çevre” temasında yer alan “Dünyanın Gezginleri” adlı metin,Töröİstvan’ın Güz
Masalları’ndan kısaltılmıştır. Metinde “Güz, Kış, Bahar ve Yaz” isimli
karakterlerin başından geçen olaylar anlatılmaktadır. Bu karakterlerin
yaşadıklarıyla öğrencilerde “mevsim” farkındalığı yaratılmaya çalışılmıştır.
Metin hikaye edici bir metindir, masal tadında kaleme alınmıştır.
2.1. METNİN BAĞDAŞIKLIK GÖRÜNÜMLERİ
Bağdaşıklık, bir metinde, metin parçaları arasındaki dilbilgisel
ilişkilerdir.Bir metnin bağdaşıklık açısından incelenmesinde şunlar göz önünde
bulundurulur: Metindeki temel ögeler metin boyunca yinelenir. Her şey çok açık
olarak anlatılmaz. Bazı kısımlar es geçilir, bazen de sezdirilir. Metinde
okuyucunun da tamamlayacağı kısımlar vardır. Kullanılan anlatım biçimine
uygun dilbilgisel zamanlarla olay anlatılır. Metindeki tümceler arası ve bölümler
arası ilişkileri belirten yapılar söz konusudur (Günay, 2013: 76).
2.1.1. Oluşturucu Öğenin Yinelenmesi
Bir metnin anlamı, anlatıdaki bazı durumların, nesnelerin ya da kişilerin
değişimi, dönüşümü ya da noktasal değişkenlikler içeren olayların anlatı
boyunca yinelenmesiyle oluşur. Bu yinelemeler anlatı kişilerinin adlarıdır,
benzer olayların değişik biçimde anlatı içinde geçmesidir, aynı izleği oluşturan
öğelerin birlikteliğidir, eylem içindeki kahramandır ya da anlatı içinde önemli
yeri olan bir nesne, uzam ya da başka bir şeydir. Metinde geçen kişilerin,
uzamın, eşyanın, durumun ya da bir başka nesnenin metnin tümünde yeri
geldikçe yinelenmesi, tümceler arası bağıntıyı sağlar (Günay,2013:77).
“Dünyanın Gezginleri” metninde en çok yinelenen öğeler aşağıdaki
tabloda belirtilmiştir:
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Tablo 1
Yinelenen Öğe

Yinelenme
Sayısı

Yinelendiği Cümleler

Bir

16

5,9,10, 25, 29, 50, 63, 65, 66, 68, 77, 79, 80, 89

Kış

16

Güz
başlamak
gelmek
Yer
Olmak
O

15
12
11
11
10
9

2, 25, 31, 38, 54, 56, 64, 69, 72, 73, 83, 89, 96,
106, 112
2,4, 5, 16, 28, 36, 37, 42, 47, 56, 61,63, 73, 98, 105
31, 33, 35, 46, 53, 59, 66, 70, 101, 106, 110, 111
9, 15, 27, 31, 41, 54, 58, 84, 98, 100, 113
31, 43, 60, 66, 67, 69, 75, 76, 111, 112
25, 41, 48, 67, 72, 85, 87, 96, 99, 105
25, 27,65, 66, 67, 80, 100, 113

Buz

8

25,67,78,81,103,104,110

Çevre

8

6, 10, 18, 30, 76, 79, 80, 103

soğuk

8

29, 31, 37, 55, 66, 80, 93, 103

insan

7

18,20, 23, 32, 44, 45, 82

İş

7

41, 47, 49, 73, 77, 98, 100

Artık

7

27, 55, 59, 64, 91, 93, 98

sonra

7

13, 41, 63, 69, 76, 84, 97

Kar

6

70, 76, 78, 82, 107, 109

ağaç

5

43,74,81, 89, 109

Bu
Dal

5
5

2, 23, 24, 65, 96
12,20, 34, 89, 109

gün

5

56,71, 88, 89

nehir

5

4, 56, 63, 68, 110

orman

5

48, 51, 52, 53, 74

oturmak
sıra

5
5

48, 66, 76, 89
41, 58, 62, 64, 115

soluk

5

37, 66, 67, 80, 93

yol

5

1, 52, 63, 86, 106

Tablo 1’de gördüğümüz gibi metinde en sık yinelenen sözcükler, metnin
ana karakterlerine verilmiş olan isimler “Kış” ve “Güz”dür.
479

Nil UCUZSATAR – Barış KIR

“kış”: 16 kez (2, 25, 31, 38, 54, 56, 64, 69, 72, 73, 83, 89, 96, 106, 112)
 Burnu bir buz kalıbı gibi donmuş olan yaşlı Kış yanıt vermiş ona.(25)
 “Harikasın dostum!” diye haykırmış Kış.(38)
 Sıra Kış’taymış amaKış da artık çok yaşlanmış. (64)
 Kış da Güz gibi yaptığı işten hoşnutmuş. (73)
 Kış, karganın pek de kibar olmayan bu sözlerini duyunca önce çok
kızmış.(96)
“güz”: 15 kez(2, 4, 5, 16, 28, 36, 37, 42, 47, 56, 61, 63, 73, 98, 105)
 En önde Güz yürüyormuş. (4)
 “Şunlara bakın” demiş Güz. (16)
 Güz yaptığı işlerden hoşnutmuş. (47)
 Kış da Güz gibi, yaptığı işten hoşnutmuş. (73)
 Ağır ağır Güz’ün gittiği yöne doğru ilerlemeye koyulmuş. (105)
“başlamak” : 12 kez (31,33, 35, 46, 53, 59, 66, 70, 101, 106, 110, 111)
 Hızla çalışmaya başlamışlar. (33)
 Köylerde bacalar tütmeye başlamış. (46)
 Bembeyaz kar yağmaya başlamış. (70)
 Kış yola çıkar çıkmaz, havalar hemen ısınmaya başlamış. (106)
 Tam yerlerde bembeyaz kardelenler belirmeye başlarken, ülkeye genç
Bahar ulaşmış. (111)
“gelmek”: 11 kez (9, 15, 27, 31, 41, 54, 58, 84, 98, 100, 113)
 Bostanlarda ise sebzeler, birileri gelsin de bizi toplasın diye
sabırsızlanıyormuş. (15)
 Sen işini gördükten sonra sıra bana gelecek nasıl olsa. (41)
 Kış geldiği için tavşanın, tilkinin hatta porsuğun tüylerinin rengi beyaza
dönüyormuş. (54)
 Sonra yılbaşı gelmiş. (84)
 Bahar’ın arkasından Yaz da gelecekmiş. (113)
“olmak”:10 kez (25, 41, 48, 67, 72, 85, 87, 96, 99, 105 )
 Sen işini gördükten sonra sıra bana gelecek nasıl olsa. (41)
 Onun soluğuyla her yer ansızın soğumuş, buz gibi olmuş. (67)
 Her taraf Kış’ın yorganı gibi bembeyaz olmuş. (72)
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 “Yakında, Bahar adını taşıyan delikanlı da burada olacak,” diye
düşünmüş. (99)
 Ağır ağır Güz’ün gitmiş olduğu yöne doğru ilerlemeye koyulmuş. (105)
“o” : 9 Kez (25, 27, 65, 66, 67, 80, 100, 113)
 Burnu bir buz kalıbı gibi donmuş olan yaşlı Kış yanıt vermiş ona. (25)
 Öyle bir o yana, bir bu yana koşturacak hali yokmuş. (65)
 O yüzden, uygun bir yere oturmuş ve oturduğu yerden sağa sola soğuk
soluğunu üflemeye başlamış. (66)
 O soğuk soluğuyla üfledikçe, çevresinde, her yanı donduran bir ayaz
esiyormuş. (80)
 O gelmeden işimi bitirmeliyim. (100)
“buz”: 8 kez (25, 67, 78, 81, 103, 104, 110)
 Onun soluğuyla her yer ansızın soğumuş, buz gibi olmuş. (67)
 Ağaçlardan buz parçaları sarkıyor, evlerin camlarında buzdan çiçekler
açıyormuş. (78)
“insan”: 7 kez (18,20, 23, 32, 44, 45, 82)
 İnsanlarda kışlık yakacak telaşı başlatmış. (45)
 Her taraf karlarla kaplıymış, ama insanlar da hayatlarından
memnunmuş. (82)
“gibi”: 6 kez ( 25, 36, 67, 72, 73, 78)
 Kış da Güz gibi yaptığı işten hoşnutmuş. (73)
 Pamuk yığınları gibi görünen beyaz karlarla, kayalıkların üzerinden
sarkan buz parçalarıyla gurur duyuyormuş. (78)
“nehir”: 5 kez ( 48, 56, 63, 68, 110)
 Bir gece içinde nehir bile donmuş. (68)
 Üzerindeki kalın buz tabakası eriyen nehir, daha bir çağıltılı akmaya
başlamış. (110)
Tablo 1’de belirtilenlerin dışında ;
 bembeyaz” (70, 72, 75, 111) , “biri” (15, 56, 74, 89), “çok” (22, 23, 61,
64), “çalışmak” (28, 33, 39, 59), “diye” (38, 49, 52, 99), “görmek” ( 18, 22, 41,
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51), “hiç” (18, 70, 71, 87), “kıyı” ( 48, 56, 63, 74), “sis” (7, 29, 50, 51) , “tarla” (12,
13, 14, 35), “toplamak” (15, 34, 36, 101), “üflemek” (66, 79, 80, 93), “ülke” (63,
98, 111, 115), “yürümek” (1, 4, 8, 56), “yapmak”( 47, 73, 77, 86) ve “yorgan”
(69,72, 102,107) sözcükleri ile “her taraf” söz öbeği dört kez,
 “ardında” (56, 85, 98), “ama” (64, 82, 97), “bakmak” (10, 13, 16),
“bana” (41, 58, 60), “dünya” (21,23,115), “dostum” (26, 38, 57) , “daha” (20, 42,
110), “doğru” (63, 69, 105), “el” (12, 27 29), “gece”(48,78), “göz” (51, 77),
“geçmek” (3, 88, 97), “hayvan” (19, 31, 53), “hava” (31, 55, 106), “kışlık” (45, 53,
107), “kalkmak” (69, 104, 107), “meyve” (11,12, 34), “parça” ( 63, 78, 81), “sen”
(41,62, 94), “sarkmak” (12, 78, 81) , “taşmak” (35, 69, 99), “yaşlı” (5, 25, 74,),
“yaymak” (6, 50, 103) ve “zaman” (27, 97, 98)sözcükleri ile“çok iyi” (3, 39,
52)söz öbeği üç kez,
 “arka” (9, 13) , “ağırlık” (12, 109), “ayak” (104,87), “alt” (89,107),
“bulut” (7,8), “baş” ( 9, 108), “bostan” (13,15), “beklemek” (14,20), “biraz” (20,
92), “ben” (21, 59), “burun” (31,25), “bile”(52,68), “beyaz” (54,78), “bitirmek”
(93,100), “bırakmak” (95,112), “burada” (98,99), “canlı” (30,55), “çıkartmak”
(44,108), “çınar” (74,89), “çıkmak” (106), “dört” (1,115) , “dolu” (11, 17),
“donmak” (25,68), “düşünmek” (49, 99), “dönmek” (54, 115), “dinlenmek” (63,
92), “ev” (81, 83), “erimek” (107, 110), “gezgin” (1, 115), “görünmek” (78, 107),
“gitmek” (98, 105), “hazır” (28,57), “hemen” (32, 106), “hoşnut” (47, 73),
“hafta” (88), “ilerlemek” (3, 105), “için” (37, 54), “ihtiyar” (56, 90), “iç” (68,86),
“köy” (46, 48), “kendi” (48, 89), “kalmak” (77), “kırmızı” (87, 112), “karga” (89,
96), “neredeyse” (21,75), “ocak” (44, 83), “ortalık” (50, 95), “ova” (48, 53),
“pek” (96, 114), “sebze” (12, 15), “sırt” (5, 7), “seslenmek” (9, 89), “sıcak” (44,
83), “seyretmek” (48,76), “soğumak” (56,67), “sağ” (66,93), “sol” (66, 93),
“şöyle” (29, 69), “toprak” (3,107), “tabaka” (29, 110), “tüm” (30, 55), “ulaşmak”
(56, 111), “uzun” (75, 83), “üç” (71), “üzeri” (78,110), “yaz”(2, 113), “yaşamak”
(22,30), “yani” (55, 56)ve “yine” (69, 89)sözcükleri ile “gurur duymak” (48, 78)
ve “her şey” (20, 57)söz öbekleri iki kez tekrar edilmiştir.
2.1.2. Artgönderim ve Öngönderim
2.1.2.1.Artgönderim
Artgönderim kavramı, gönderge, metinsel bağdaşıklık ve izleksel gelişme
kavramları ile ilgilidir. Artgönderimde genel metin içinde bir şey önce söylenir,
sonra aynı şeye gönderimde bulunulur.
İncelediğimiz metinde de farklı türde artgönderimler mevcuttur:
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a) Adıl Kullanımı ile Artgönderim: Önce bir ad kullanılır, daha sonra
ilgili adın yerine adıl kullanılır. Eski bilgi taşıyıcısı söz parçacıklarının
yinelenmesini engellemek amacına yönelik gönderimsel bağdaşıklık
görünümüdür.
 Yolda dört gezgin yürüyormuş.(1)← Bunlar Güz, Kış, Bahar ve Yaz’mış.
(2)
 Her taraf yiyecek dolu. (17) ← Hayvanlar karınlarını doyuruyor
bunlarla. (19)
 Kesinlikle sana katılıyorum, dostum.(26)(Bu cümlede konuşan
karakter Kış, “sana” sözcüğü ile 16. cümlede adı geçen Güz’e seslenmektedir.)
 Yalnızca kuşburnu ve mantar gibi güz bitkilerini toplamamışlar. (36)
←Çünkü onların olgunlaşması için Güz’ün soğuk soluğunun gerektiğini
biliyorlarmış. (37)
 “Harikasın dostum!” diye haykırmış Kış. (38) ← Sen işini gördükten
sonra sıra bana gelecek nasıl olsa.(41)
 Sıra Kış’taymış ama Kış da artık çok yaşlanmış. (64) ← Onun soluğuyla
her yer ansızın soğumuş, buz gibi olmuş. (67)
 Kış da Güz gibi, yaptığı işten hoşnutmuş. (73) ← O soğuk soluğuyla
üfledikçe, çevresinde, her yanı donduran bir ayaz esiyormuş.(80)
 Senin yüzünden hepimiz öleceğiz yoksa. (94)(Bu cümlede konuşan
karga, “sen” sözcüğü ile 89. cümlede adı geçen Kış’a seslenmektedir. “hepimiz”
adılı ile de metinde daha önce adı geçen ormanda yaşayanlara gönderim
yapılmıştır.)
 Yakında, Bahar adını taşıyan delikanlı da burada olacak,” diye
düşünmüş.(99) ← “O gelmeden işimi bitirmeliyim.”(100)
b) Gösterme Sıfatı ile Artgönderim: Gösterme sıfatlarının gönderim
değeri ise, daha önce geçen eski bilgi taşıyıcı söz parçalarının yinelenmesini
engellemektir.
 Öyle bir o yana, bir bu yana koşturacak hali yokmuş. (65) ← O yüzden,
uygun bir yere oturmuş ve oturduğu yerden sağa sola soluğunu üflemeye başlamış.
(66)
 Hey ihtiyar! (90) Yeter artık! (91) Biraz dinlen. (92) Soğuk soluğunu
sağa sola üflemeyi bitir artık. (93) Senin yüzünden hepimiz öleceğiz yoksa. (94)
Ortalıkta yenecek bir şey bırakmadın. (95)← Kış, karganın pek de kibar olmayan
bu sözlerini duyunca önce çok kızmış.(96)
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 Yolda dört gezgin yürüyormuş. (1)Bunlar Güz, Kış, Bahar ve Yaz’mış.
(2)←Dünya döndükçe bu dört gezgin birbirinin ardı sıra bütün ülkeleri
dolaşacakmış. (115)
c) Belirteç Kullanımı ile Artgönderim: Belirteç kullanımı ile de
artgönderim yapılabilir.
 Çok iyi çalışıyorsun. (39)← Böyle devam et. (40)
d) İyelik Ekleri ile Artgönderim: İyelik eklerinin gönderim değerleri, bir
metnin bütünü içinde çeşitli işlevler yüklenir. Anlatıma kısalık sağlama
doğrultusunda, tümcenin öznesinin veya herhangi bir ögesinin adıl olması
durumunda, eylemdeki kişi ekinin varlığı nedeniyle adıl veya özne, söz
düzlemine çıkarılmayabilir; yani, dilbilgisine göre gizli özne olabilir.
 En önde Güz yürüyormuş. (4)← Sırtı hafif kamburlaşmış bir babacıkmış
Güz. (5)Sırtındaki paltosunun astarı bulutlardan ve sisten oluşuyormuş. (7)Bir
ara başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş. (9)
 Bir ara başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş. (9)← Çevrenize bir
bakın. (10)
 Güz zaten çalışmaya hazırmış. (28)←Elini şöyle bir sallamış, etraf soğuk
bir sis tabakasıyla kaplanmış. (29)
 Güz yaptığı işlerden hoşnutmuş. (47)←“İşimin hakkını veriyorum,” diye
düşünmüş. (49)
 Sıra Kış’taymış amaKış da artık çok yaşlanmış. (64)←O yüzden, uygun
bir yere oturmuş ve oturduğu yerden sağa sola soğuk soluğunu üflemeye başlamış.
(66)
 Kış da Güz gibi yaptığı işlerden hoşnutmuş. (73)←Bembeyaz uzun
sakalları neredeyse yere değiyormuş. (75)
e) Belirtme Durum Eki ile Artgönderim: Belirtme durumu eki, ismi,
kendisine etki eden geçişli bir fiile karşıt bağımlı olarak bağlayan hâli karşılar.
Bu yönüyle de, diğer tüm isim durum ekleri gibi, tümce içerisinde ve tümceler
arası ilişkilerin kurulmasında önemli görevler üstlenirler.
 Bir ara başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş.(9)
 Sen işini gördükten sonra sıra bana gelecek nasıl olsa. (41)
 Sonra yere oturup, çevresini seyretmeye koyulmuş. (76)
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 O gelmeden işimi bitirmeliyim. (100)
 Eşyalarını toplamaya başlamış. (101)
f) Şahıs Ekleri ile Artgönderim: Cümlede öznenin sözcük olarak
cümlede yer almadığı durumlarda şahıs ekleri, özneyi bir zamir değeriyle
belirtir. Şahıs zamirleri özne olarak kullanıldıklarında genellikle cümleden
düşürülür. Sözcük olarak cümlede yer aldığında anlatımı güçlendirir, dikkatleri
özne üzerine yönlendirir. Daha önce tanıtılan özneye sonraki cümlelerde şahıs
ekleri vasıtasıyla gönderimde bulunulur.
 Sırtı hafif kamburlaşmış, yaşlı bir babacıkmış Güz. (5)←Çevresine
serinlik yayıyormuş. (6)Yürürken bulutları da birlikte götürüyormuş. (7)Bir ara
başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş. (9)
 Bir ara başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş. (9)←Çevrenize bir
bakın. (10)Hiç insan görebiliyor musunuz çevrede? (18)
 Şunlara bakın demiş Güz.(16)←Bundan eminim.(24)
 İnsanlar da mevsimin değiştiğini hemen fark etmişler. (32) ←Hızla
çalışmaya başlamışlar. (33)Dallardan meyveleri toplamışlar. (34)Hasada
başlayıp tarlalardaki ürünleri ambarlara taşımışlar. (34)
 Çok iyi çalışıyorsun. (39)
 Güz daha da hızlanmış. (42)← Sert rüzgarlar göndermiş, yaprakları
ağaçlardan koparıp yerlere savurmuş. (43) İnsanlara, dolaplardan sıcak
giysilerini çıkarttırmış, sobaları, şömineleri, ocakları yaktırmış. (44) İnsanlarda
kışlık yakacak telaşı başlatmış. (45)
 Kış da Güz gibi yaptığı işten hoşnutmuş. (73)←Ormanın kıyısındaki yaşlı
çınar ağaçlarından birine yaslanmış. (74)
 Ardından okullar da tatil olunca, çocuk orduları kızaklarıyla sokakları,
yamaçları, ele geçirmişler. (85)← Sevinç çığlıkları içinde kayıyor, kartopu savaşı
yapıyor, yollara bahçelere, kardan adamlar dikiyorlarmış. (86) Ayaklarının
ıslanmasını, ellerinin kıpkırmızı olmasını ise hiç mi hiç umursamıyorlarmış. (87)
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 Kış, karganın pek de kibar olmayan bu sözlerini duyunca önce çok
kızmış.(96) ← Ama sonra da zamanın ne kadar çabuk geçtiğini anlamış. (97)
“Yakında, Bahar adını taşıyan delikanlı da burada olacak diye düşünmüş. (99)
Eşyalarını toplamaya başlamış. (100) Yorganını paketlemiş. (101) Buz saçan
nefesiyle çevreye soğuklar yaymaya son vermiş. (102) Buzdan bastonuna dayanıp
ayağa kalkmış. (103) Ağır ağır Güz’ün gittiği yöne doğru ilerlemeye koyulmuş.
(104)
g) Sözcüksel Artgönderim: Anlatım bir sözcük ya da sözcük grubu ile
verilir, daha sonra bu sözcük farklı biçimde yinelenir. Burada aynı kavram ya da
sözcüğün eşanlamlısı ya da üst anlamlısı ile aynı dilsel yapı içinde bir yinelenme
söz konusudur.
 İnsanlara, dolaplardan sıcak giysilerini çıkarttırmış, sobaları,
şömineleri, ocakları yaktırmış. (44) İnsanlarda kışlık yakacak telaşı
başlatış. (45) Köylerde bacalar tütmeye başlamış. (46)
2.1.2.2. Öngönderim
Öngönderim kavramı artgönderimin simetrisini oluşturur. Bir dil
biriminin, daha sonra kullanılan bir birime gönderimde bulunmasıdır.
“Dünyanın Gezginleri” metninde de öngöderimsel ilişkiler mevcuttur.
 Yolda dört gezgin yürüyormuş. (1) → Bunlar Güz, Kış, Bahar ve
Yaz’mış. (2)
 Ovaların ve ormanların yaban hayvanları da kışlık kürklerini giymeye
başlamışlar. (53) → Kış geldiği için tavşanın, tilkinin hatta porsuğun tüylerinin
rengi beyaza dönüyormuş. (54)
 Eşyalarını toplamaya başlamış. (101) → Yorganını paketlemiş. (102)
2.1.3. Eksiltili Yapılar
Metnin yoğunluğunu artıran bir düzenek olan eksilti, metin içindeki bir
dilsel olguyu anlam kaybına yol açmayacak şekilde atarak yinelemedir.
Eksiltilen öge, metinsel ilişkiler aracılığıyla okur ya da alıcı tarafından metnin
anlamlandırılması sürecinde çıkarımsal olarak tamamlanır (Dilidüzgün 2008:
64).Eksiltili anlatım kullanılan bağlama ilişkin bir durumdur. Eksiltili yapıları,
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özne eksikliği, yüklem eksikliği, nesne eksikliği, tamlayan eksikliği, tümleç
eksikliği ve tekrardan kaynaklanan eksiltili yapılar şeklinde sınıflandırabiliriz.
“Dünyanın Gezginleri” metninde kullanılan eksiltili yapılar şu şekildedir:
a) Özne Eksiltisi: Türkçede özne şahıs ekleri yardımıyla kolayca
belirlenebildiği için genellikle cümleden çıkarılarak eksiltili biçimde kullanılır.
 (Onlar) İleriye, çok iyi bildikleri, her yıl geçtikleri topraklara doğru
ilerliyorlarmış.(3)
 (Güz, O ) Çevresine serinlik yayıyormuş.(6)Yürürken kara bulutları da
birlikte götürüyormuş. (8) Bir ara başını çevirip rakadan gelenlere seslenmiş. (9)
 (Ben) Bundan eminim.(24)
 (Sen)Bence artık geldiğini haber ver, (insanlar, onlar) belki o zaman
durumun farkına varırlar da ellerini çabuk tutarlar.(27)
 (İnsanlar, onlar)Hızla çalışmaya başlamışlar. (33)Dallardan meyveleri
toplamışlar. (34)Hasada başlayıp tarlalardaki ürünleri ambarlara
taşımışlar.(35)Yalnızca kuşburnu ve mantar gibi güz bitkilerini toplamamışlar.
(36) Çünkü onların olgunlaşması için Güz’ün soğuk soluğunun gerektiğini
biliyorlarmış. (37)
 (Güz, o) Sert rüzgarlar göndermiş, yaprakları ağaçlardan koparıp
yerlere savurmuş. (43) İnsanlara, dolaplardan sıcak giysilerini çıkarttırmış,
sobaları, şömineleri, ocakları yaktırmış.(44) İnsanlarda kışlık yakacak telaşı
başlatmış. (45)
 Aslını sorarsan,(ben) çok da yoruldum.(61)
 (Kış, O )Ormanın kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarından birine yaslanmış.
(74)
 (Çocuklar, Onlar)Sevinç çığlıkları içinde kayıyor, kartopu savaşı
yapıyor, yollara, bahçelere, kardan adamlar dikiyorlarmış. (86)Ayaklarının
ıslanmasını, ellerinin kıpkırmızı olmasını ise hiç mi hiç umursamıyorlarmış.(87)
 (Sen) Biraz dinlen. (92)Soğuk soluğunu üflemeyi bitir artık. (93)
 ( Kış, O ) Ama sonra da zamanın ne kadar çabuk geçtiğini anlamış. (97)
“Yakında, Bahar adını taşıyan delikanlı da burada olacak diye düşünmüş. (99)
Eşyalarını toplamaya başlamış. (100) Yorganını paketlemiş. (101) Buz saçan
nefesiyle çevreye soğuklar yaymaya son vermiş. (102) Buzdan bastonuna dayanıp
ayağa kalkmış. (103) Ağır ağır Güz’ün gittiği yöne doğru ilerlemeye koyulmuş.
(104)
b) Tamlayan Eksiltisi: Belirtili isim tamlamalarında yüzey yapıya sadece
tamlanan öğe çıkarılmakta, tamlayan öğenin ne olduğunun tespit edilmesi ve
487

Nil UCUZSATAR – Barış KIR

tamlanan öğeyle ilişkisinin bağlama göre okuyucu tarafından kurulması
istenmektedir. Böylelikle anlatımın kısaltılmasının yanı sıra okuyucunun
metnin yeniden oluşturulmasında aktif rol alması sağlanarak metnin
sürükleyicilik unsuruna katkıda bulunulmuştur. Türkçede tamlayan sözcüğün
anlatımdan düşürülmesi yoluyla yapılan eksiltili ifadelere anlatımı kısaltmak
amacıyla sıkça başvurulur.
 (Kendi)Çevresine serinlik yayıyormuş. (6)
 İnsanlara dolaplardan (onların) kışlık giysilerini çıkarttırmış, sobaları,
şömineleri, ocakları yaktırmış. (44)
 Güz (kendi)yaptığı işlerden hoşnutmuş. (47)
 (Onun) Bembeyaz uzun sakalları neredeyse yere değiyormuş. (75)
 O soğuk soluğuyla üfledikçe, (onun)çevresinde, her yanı donduran bir
ayaz esiyormuş. (80)
 (Onların)Ayaklarının ıslanmasını, ellerinin kıpkırmızı olmasını ise hiç
mi hiç umursamıyorlarmış.(87)
Ayrıca metin kısaltma bir metin olduğundan 84. ve 85. cümleler arası
metinden çıkartılmış ve bu durum (…) şeklinde belirtilmiştir. Metinde yapılan
bu kısaltma metnin olağan akışını bozmamıştır.
2.1.4. Örtük Anlatım
Bazen metinlerde bütün bilgiler açık açık verilmez, okuyucunun hayal
dünyasına bırakılır. “Dünyanın Gezginleri” metnin de olayların nereden
geçtiğinden bahsedilmemiştir ancak biz metnin genel bağlamından hareketle
bahsedilen ülkenin dört mevsimin de yaşandığı bir ülke olduğu çıkarımını
yapabiliriz.
2.1.5. Örgeler ve İzlek
Bir metnin izleği, kısaca “Bu metin neden söz ediyor?” sorusunun
yanıtıdır. Örge de okuyucu izleğe götüren alt öğelerdir. Her metinde temel bir
izleğin yanında birden fazla izlek ve bu izleklerin örgeleri de bulunabilir.
“Dünyanın Gezginleri” metninin temel izleği “mevsim”dir. Bu izleği
oluşturan örgeler ise,
-Mevsimlerin yola çıkması
-İnsanların mevsimin değiştiğini farkında olmaması
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- Önce güzün gelmesi, havaların soğuması ve kışın geleceğinin hissedilmesi
- İnsanların kışın geleceğini fark edip hazırlıklar yapmaları
- Ardından kışın gelmesi, kar yağması, tatil olması
- Kışın uzun sürmesi ve hayvanların ve insanların bundan rahatsız olması
- Kışın yerini bahara bırakması
- Baharın ardından yazın gelecek olması şeklinde sıralayabiliriz.
Güzün gelmesi örgesini alt izlek olarak ele alırsak onun da örgelerini şu
şekilde sıralayabiliriz:
-Güzün çalışmaya başlaması
-Ortalığı soğuk bir sis tabakasıyla kaplaması
-Sert rüzgarlar göndermesi
-Havayı iyice soğutması, insanların soğuğu iyice hissetmesini sağlaması
Bu metinde “kışın gelmesi” temel örgesini de bir alt izlek olarak
değerlendirip onun da örgelerini şu şekilde sıralayabiliriz:
-Kışın çalışmaya başlaması,
-Havayı iyice soğutup etrafı buza kestirmesi,
-Kar yağması,
-Yılbaşı gelmesi ve okulların tatil olması,
-Kışın çok uzun sürmesi ve canlıların bundan rahatsız olması,
-Kışın bunu fark edip yerini bahara bırakması.
2.1.6. Zaman ve Görünüş
2.1.6.1. Zaman
Her dildeki eylem çekimleri, zamansal olarak bir işlevin yanında, öncelik
ve sonralık bakımından tümceler arası ilişkileri de açıklar. Türkçede
kullanılan zamanlar değişik biçimde sınıflandırılabilir. Temel olarak şimdiki
zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamana göre bir değerlendirme yapılabilir.
“Dünyanın Gezginleri” metninde kullanılan zamanları şu şekilde sınıflamak
mümkündür:
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ZAMAN

Öğrenilen Geçmiş Zaman

KULLANILDIĞI CÜMLELER
9, 12, 13, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 56,
60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,
76, 84, 85, 88, 89, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112

Ad Eylem yoluyla Öğrenilen
Geçmiş Zaman
Rivayet Birleşik Zamanı

2, 5, 28, 47, 65, 73, 82, 114
3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 37, 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 86, 87,
98,

Tablo 2
a) Öğrenilen Geçmiş Zaman : İncelediğimiz metin masal formunda
kaleme alınmış bir metin olduğundan en sık kullanılan zaman öğrenilen
geçmiş zamandır.
 Bir ara başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş. (9)
 Eliyle meyvelerin ağırlığından toprağa doğru sarkan dalları, tarladaki
olgun sebzeleri, göstermiş. (12) Sonra tarlalarla bostanlara bakmış. (13)
 Elini şöyle bir sallamış, etraf soğuk bir sis tabakasıyla kaplanmış.(29)
Çevrede yaşayan tüm canlılar, ürpermiş, titremiş. (30)
 İnsanlar da mevsimin değiştiğini hemen fark etmişler. (32)Hızla
çalışmaya başlamışlar. (33) Dallardan m
 Köylerde bacalar tütmeye başlamış. (46)
 Sonra yılbaşı gelmiş. (84)
 Eşyalarını toplamaya başlamış. (101)
 Kış yola çıkar çıkmaz, havalar hemen ısınmaya başlamış. (106)
b)





Ad Eylem Yoluyla Öğrenilen Geçmiş Zaman
Bunlar Güz, Kış, Bahar ve Yaz’mış.(2)
Güz zaten çalışmaya hazırmış.(28)
Güz yaptığı işlerden hoşnutmuş. (47)
Öyle bir o yana, bir bu yana koşturacak hali yokmuş. (65)
490

Başak Yayınları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda Yer Alan “Dünyanın Gezginleri” Adlı Öyküye…

 Her taraf karlarla kaplıymış, ama insanlar da hayatlarından
memnunmuş. (82)
 Onun gelişi de pek yakınmış. (114)
c) Rivayet Birleşik Zamanı
Metnin masal özelliği taşımasından dolayı en sık kullanılan bir diğer
zaman rivayet birleşik zamanıdır.
 Yolda dört gezgin yürüyormuş. (1)
 Çünkü onları olgunlaşması için Güz’ün soğuk soluğunun gerektiğini
biliyorlarmış. (37)
 Sabahları ortalığa yoğun bir sis yayıyormuş. ( 50)
 Yaptığı işin sonuçlarına göz atıyor, bir eksiklik kalıp kalmadığını
denetliyormuş. (77)
 Sevinç çığlıkları içinde kayıyor, kartopu savaşı yapıyor, yollara,
bahçelere, kardan adamlar dikiyorlarmış. (86)
 Bahar’ın arkasından Yaz da gelecekmiş. (113)
 Dünya döndükçe bu dört gezgin birbirinin ardı sıra bütün ülkeleri
dolaşacakmış. (115)
Tablo 2’de gösterilen zamanların dışında metinde karakterlerin
konuşturulduğu cümlelerde farklı zamanlar da kullanılmıştır :
 Çok yaşadım, çok şey gördüm. (22)
 Galiba bana düşen görevleri aksatmadan
yerine getirdim. (60)
Görülen
 Aslını sorarsan, çok da yoruldum. (61)
geçmiş
 Ortalıkta yenebilecek bir şey bırakmadın. (95)
zaman





Hiç insan görebiliyor musunuz çevrede? (18)
Kesinlikle sana katılıyorum, dostum.(26)
Çok iyi çalışıyorsun. (39)
Sıra bana geliyor. (58)

Şimdiki
zaman

 İnsanlar biraz daha beklerse her şey dalında çürüyecek. (20)
 Sen işini gördükten sonra sıra bana gelecek nasıl olsa. (41)
 Senin yüzünden hepimiz öleceğiz yoksa. (94)
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2.1.6.2. Görünüş
Görünüş, eylemle belirtilen olayın süre içinde nasıl geliştiğini gösterir.
Eylemin belirttiği olay, durum ya da işin zamansal iç yapısını belirtir. “Dünyanın
Gezginleri” metnindeki görünüşlere şu cümleleri örnek verebiliriz:
 Çok iyi çalışıyorsun. (39)
Bitmemişlik
 Sabahları ortalığa yoğun bir sis yayıyormuş.(50)
görünüşü

 Galiba bana düşen görevleri aksatmadan
yerine getirdim. (60)
 Sonra yılbaşı gelmiş.(84)
 Ortalıkta yenebilecek bir şey bırakmadın.(95)

Bitmişlik
görünüşü

 Çünkü onların olgunlaşması için Güz’ün soğuk
soluğunun gerektiğini biliyorlarmış. (37)
 Arada bir çevresine üflemeyi de unutmuyormuş. (79)

Sürerlik
görünüşü

2.1.7. Tümcelerarası Bağıntı Öğeleri
Bir metindeki tümceler farklı biçimlerde birbirleriyle ilişki içindedir. Bu
ilişkili olma biçimi de farklı türlerle karşımıza çıkabilir. Bu yapılar, okuyucuyu
yazar tarafından farklı biçimlerde yerleştirilmiş düşünce ve davranış
biçimlerinin oluşturduğu dizgelere götürür. “Dünyanın Gezginleri” adlı metinde
tümcelerarası bağıntı öğeleri şu şekilde örneklendirilebilir:
- Karşıtlık:
 Sıra Kış’taymış ama Kış da artık çok yaşlanmış.(64)
 Her taraf karlarla kaplıymış, ama insanlar da hayatlarından
memnunmuş.(82)
- Amaç:
 Bostanlarda ise sebzeler, birileri gelsin de bizi toplasın diye
sabırsızlanıyormuş.(15)
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- Sebep:
 Yalnızca
kuşburnu
ve
mantar
gibi
güz
bitkilerini
toplamamışlar.(36)Çünkü onların olgunlaşması için Güz’ün soğuk soluğunun
gerektiğini biliyorlarmış. (37)
 Öyle bir o yana, bir bu yana koşturacak hali yokmuş. (65) O yüzden,
uygun bir yere oturmuş ve oturduğu yerden sağa sola soluğunu üflemeye başlamış.
(66)
- Katkı / Sürerlik:
 Gerçekten de artık buradaki işine son verip Güz’ün ardından başka
ülkelere gitme zamanı geliyormuş.(98)
- Zaman:
 Kış, karganın pek de kibar olmayan bu sözlerini duyunca önce çok
kızmış.(96) Ama sonra da zamanın ne kadar çabuk geçtiğini anlamış.(97)
 Sonra yılbaşı gelmiş.(84)(...) Ardından okullar da tatil olunca, çocuk
orduları kızaklarıyla sokakları, yamaçları ele geçirmişler.(85)
- Birlik:
 Bunlar Güz, Kış, Bahar ve Yaz’mış.(2)
 Hayvanlar burunlarını kaldırıp havayı koklamışlar ve soğukların
geldiğini hissedip kışın saklanacakları yerleri hazırlamaya başlamışlar.(31)
2.2. METNİN TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ
Tutarlılık metni meydana getiren parçalar ve metnin tümü arasındaki
mantık ve anlam bağlantısıdır, bir söylemdeki cümle ve sözcelerin anlamlarını
birbirine bağlayan ilişkiler bütünüdür. Bir metni tutarlılığı bakımından
incelemek, üstyapı olarak genel metin çerçevesinde, metnin tümünü anlamsal
olarak değerlendirmek demektir. Metin içi bilgilerden destek alan metinsel
tutarlılık, metnin amacı üzerine edimsel varsayımlar oluşturmaya katkı sağlar.
2.2.1. Özelleştirme Bağlantısı
Metindeki tutarlılık yapısının oluşturulmasında en sık baş vurulan
bağıntılardan biri, cümleler arasında kurulan özelleştirme ilişkisidir. Dizideki
bütünlüğü bozmadan durumla ilgili ayrıntıların aktarılmasında, cümleler
arasındaki özelleştirme bağlantısından yararlanılmaktadır. Özelleştirme
bağlantısı metnin büyük yapısına yönelik olarak, metnin söze dökülmemiş asıl
değerlendirilmesi gereken bölümünün, metin çözücünün zihninde
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oluşturulmasında belirgin değerler taşımaktadır. “Dünyanın Gezginleri” adlı
metinde özelleştirme bağlantısını şu şekilde örneklendirmek mümkündür:
 Yolda dört gezgin yürüyormuş. (1)Bunlar Güz, Kış, Bahar ve Yaz’mış.
(2)
 Dallarından meyveleri toplamışlar. (34)Hasada başlayıp tarlalardaki
ürünleri ambarlara taşımışlar.(35)Yalnızca kuşburnu ve mantar gibi güz
bitkilerini toplamamışlar. (36)
 Ovaların ve ormanların yaban hayvanları da kışlık kürklerini giymeye
başlamışlar. (53)Kış geldiği için tavşanın, tilkinin hatta porsuğun tüylerinin
rengi beyaza dönüşüyormuş. (54)
 Onun soluğuyla her yer soğumuş, buz gibi olmuş. (67) Bir gece içinde
nehir bile donmuş. (68)
2.2.2. Genelleştirme Bağlantısı
Genelleştirme ile yazar vermek istediği etik mesajın daha somut bir
şekilde algılanmasını hedeflemiştir.
 Ovaların ve ormanların yaban hayvanları da kışlık kürklerini giymeye
başlamışlar. (53)Kış geldiği için tavşanın, tilkinin hatta porsuğun tüylerinin rengi
beyaza dönüşüyormuş. (54)Yani artık tüm canlılar soğuk havalara
hazırlanıyormuş. (55)
2.2.3. Neden – Sonuç Bağlantısı
Metinde kurulan neden-sonuç ilişkisi, derin yapıya gönderimde bulunur.
Neden-sonuç ilişkisi belirten cümleler, daha önce anılan durumları çağrıştırır.
Böylece ileti, okurun zihninde canlı tutulur. Metinde karşılaşılan neden-sonuç
ilişkileri, izleği anlaşılır kılmaya ve anlamı tutarlı duruma getirmeye yöneliktir.
İncelediğimiz metinden bazı neden-sonuç bağlantısı örnekleri şunlardır:
 Yalnızca kuşburnu ve mantar gibigüz bitkilerini toplamamışlar. (36)
Çünkü onların olgunlaşması için Güz’ün soğuk soluğunun gerektiğini
biliyorlarmış. (37)
 Sisten ormanda göz gözü görmüyormuş. (51)Ormanı çok iyi tanıyan
kuşlar bile yolumuzu yitiririz diye yuvalarından ayrılamıyorlarmış.(52)
 Kış geldiği için tavşanın, tilkinin hatta porsuğun tüylerinin rengi beyaza
dönüyormuş. (54)
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 Sıra Kış’taymış ama, Kış da artık çok yaşlanmış. (64) Öyle bir o yana, bir
bu yana koşturacak hali yokmuş.(65) O yüzden, uygun bir yere oturmuş ve
oturduğu yerden sağa sola soğuk soluğunu üflemeye başlamış. (66)
2.2.4.Zaman Bağlantısı
Çoğu kez tümceler arasındaki zaman bağlantısı zaman belirlemesi yapan
bir sözlüksel birim olmaksızın, okuyucunun kuracağı içerik bağlantısıyla
sağlanmaktadır. Zaman bağlantılarının kurulabilmesinde bağdaşıklık
öğelerinden zaman ekleri önemli bir öğedir. Zaman bağlantısı açısından birlik
içinde olan tümceler aşağıda gösterilmiştir.
 İnsanlar da mevsimin değiştiğini hemen fark etmişler.(32) Hızla
çalışmaya başlamışlar.(33) Dallardan meyveleri toplamışlar.(34) Hasada
başlayıp tarlalardaki ürünleri ambarlara taşımışlar.(35) Yalnızca kuşburnu ve
mantar gibi güz bitkilerini toplamamışlar.(36) Çünkü onların olgunlaşması için
Güz’ün soğuk soluğunun gerektiğini biliyorlarmış.(37)
 Güz daha da hızlanmış.(42) Sert rüzgârlar göndermiş, yaprakları
ağaçlardan koparıp yerlere savurmuş.(43) İnsanlara, dolaplardan sıcak
giysilerini çıkarttırmış, sobaları, şömineleri, ocakları yaktırmış.(44) İnsanlarda
kışlık yakacak telaşı başlatmış.(45)
 Sıra Kış’taymışama, Kış da artık çok yaşlanmış.(64) Öyle bir o yana, bir
bu yana koşturacak hali yokmuş.(65) O yüzden, uygun bir yere oturmuş ve
oturduğu yerden sağa sola soğuk soluğunu üflemeye başlamış.(66) Onun
soluğuyla her yer ansızın soğumuş, buz gibi olmuş.(67) Bir gece içinde nehir bile
donmuş.(68) Sonra Kış, hep yanında taşıdığı yorganını almış, yine hiç yerinden
kalkmadan şöyle gökyüzüne doğru bir sallamış.(69) Bembeyaz kar yağmaya
başlamış.(70) Üç gün üç gece hiç ara vermeden lapa lapa kar yağmış.(71) Her
taraf Kış’ın yorganı gibi bembeyaz olmuş.(72)
 Kış yola çıkar çıkmaz, havalar hemen ısınmaya başlamış.(106) Kardan
yapılma kışlık yorgan eriyip kalkınca, alttan toprak görünmüş.(107) Minicik
sürgünler başlarını çıkarmışlar.(108) Karların ağırlığından kurtulan ağaçlar
dallarını dikleştirmişler.(109) Üzerindeki kalın buz tabakası eriyen nehir, daha bir
çağıltılı akmaya başlamış. (110)
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2.2.5. Karşılaştırma Bağlantısı
Metinde karşılaştırma ilişkisinin kurulmasıyla okurun derin yapıdaki
çıkarımları ve sezdirimleri algılayabilmesi amaçlanır (Yılmaz, 2007:6). Okur,
metnin anlam bütünlüğünü kavramayı ve iletiler yorumlamayı, karşılaştırma
ilişkileri kurmak yoluyla edinir. Metnin derin yapısında tutarlılığı sağlamak
amacıyla yapılan karşılaştırmalara aşağıda yer verilmiştir:
 Bu dünyada israfı en çok seven insanlardır. (23)
 Kış da Güz gibi yaptığı işten hoşnutmuş. (73)
 Sıra Kış’taymış ama Kış da artık çok yaşlanmış. (64)
2.2.6. Karşıtlık Bağlantısı
Metinde karşıtlık ilişkisi kurmak suretiyle, öncelikle nesnel bir anlatım
sağlanmak istenmekte, ayrıca metinde verilmek istenen etik mesajın okur
tarafından onaylanması hedeflenmektedir. Metinde belirlenen karşıtlık
bağlantısı ile ilgili bazı örnekler şunlardır:
 Sıra Kış’taymış ama Kış da artık çok yaşlanmış. (64)
 Her taraf karlarla kaplıymış ama insanlar da hayatlarından
memnunmuş. (82)
 Kış, karganın pek de kibar olmayan bu sözlerini duyunca önce çok kızmış.
(96) Ama sonra da zamanın ne kadar çabuk geçtiğini anlamış. (97)
3. SONUÇ
Bu incelemeyle “Dünyanın Gezginleri” adlı metninmetindilbilimsel
çözümlemesi yapılmaya çalışılmış, 6. Sınıfta işlenen bir metinde bağdaşıklık ve
tutarlılık ilişkilerinin nasıl sağlandığı belirlenmiştir.
Metindeki cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturmasında gönderim öğeleri
olarak görev yapan sıfatlar, zamirler, iyelik ekleri, belirtme durum eki, şahıs
ekleri önemli rol oynamıştır. Gönderim öğeleriyle yinelenen bilgiler metinde
baştan sona anlam bütünlüğünün korunmasını sağlamıştır. Gösterme sıfatları
ve zamirler tekrarlanarak metnin başında anlatılan olaylara gönderimler
yapılmış ve bu sayede akılda kalıcılık attırılmıştır. Aynı zamanda bu gönderim
öğeleri sayesinde sözü gereksiz yere uzatmaktan kaçınılmış, özlü bir anlatıma
ulaşılmıştır. Metin anlam boyutunda genel olarak tutarlıdır.
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Ankara:1995
DÜNYANIN GEZGİNLERİ
Yolda dört gezgin yürüyormuş...(1)Bunlar Güz, Kış, Bahar ve Yaz’mış.(2)
İleriye, çok iyi bildikleri, her yıl geçtikleri topraklara doğru ilerliyorlarmış.(3) En
önde Güz yürüyormuş.(4) Sırtı hafif kamburlaşmış, yaşlı bir babacıkmış Güz.(5)
Çevresine serinlik yayıyormuş.(6)Sırtındaki paltosunun astarı bulutlardan ve
sisten oluşuyormuş.(7) Yürürken kara bulutları da birlikte götürüyormuş.(8) Bir
ara başını çevirip arkadan gelenlere seslenmiş.(9)
“Çevrenize bir bakın.(10) Her taraf olgun meyvelerle dolu.(11)”
Eliyle meyvelerin ağırlığından toprağa doğru sarkan dalları, tarladaki olgun
sebzeleri göstermiş.(12) Sonra tarlalarla, bostanlara bakmış.(13) Tarlalarda altın
başaklı tahıllar biçilmeyi bekliyormuş.(14)Bostanlarda ise sebzeler, birileri
gelsin de bizi toplasın diye sabırsızlanıyormuş.(15)
“Şunlara bakın” demiş Güz.(16)“Her taraf yiyecek dolu.(17) Hiç insan
görebiliyor musunuz çevrede?(18) Hayvanlar karınlarını doyuruyor
bunlarla.(19)İnsanlar biraz daha beklerlerse her şey dalında çürüyecek.(20)
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Benim yaşım neredeyse dünyayla eşit.(21) Çok yaşadım, çok şey
gördüm.(22) Bu dünyada israfı en çok seven insanlardır.(23) Bundan
eminim.”(24)
Burnu bir buz kalıbı gibi donmuş olan yaşlı Kış yanıt vermiş ona.(25)
“Kesinlikle sana katılıyorum, dostum.(26) Bence artık geldiğini
haber ver,belki o zaman durumun farkına varırlar da ellerini çabuk
tutarlar.”(27)
Güz zaten çalışmaya hazırmış.(28) Elini şöyle bir sallamış, etraf
soğuk bir sis tabakasıyla kaplanmış.(29) Çevrede yaşayan tüm canlılar,
ürpermiş, titremiş.(30)Hayvanlar burunlarını kaldırıp havayı koklamışlar
ve soğukların geldiğini hissedip kışın saklanacakları yerleri hazırlamaya
başlamışlar. (31)
İnsanlar da mevsimin değiştiğini hemen fark etmişler.(32) Hızla
çalışmaya başlamışlar.(33) Dallardan meyveleri toplamışlar.(34) Hasada
başlayıp tarlalardaki ürünleri ambarlara taşımışlar.(35) Yalnızca kuşburnu
ve mantar gibi güz bitkilerini toplamamışlar.(36) Çünkü onların
olgunlaşması için Güz’ün soğuk soluğunun gerektiğini biliyorlarmış.(37)
“Harikasın dostum!” diye haykırmış Kış. (38) “Çok iyi çalışıyorsun.
(39) Böyle devam et.(40) Sen işini gördükten sonra sıra bana gelecek nasıl
olsa.’’(41)
Güz daha da hızlanmış.(42) Sert rüzgârlar göndermiş, yaprakları
ağaçlardan koparıp yerlere savurmuş.(43) İnsanlara, dolaplardan sıcak
giysilerini çıkarttırmış, sobaları, şömineleri, ocakları yaktırmış.(44)
İnsanlarda kışlık yakacak telaşı başlatmış.(45) Köylerde bacalar tütmeye
başlamış. (46)
Güz yaptığı işlerden hoşnutmuş.(47) Akşamları nehir kıyısında
oturuyor, köyleri, ovaları, ormanları seyrederek kendisiyle ve doğada
neden olduğu değişikliklerle gurur duyuyormuş.(48)
“İşimin hakkını veriyorum,” diye düşünüyormuş.(49)
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Sabahları ortalığa yoğun bir sis yayıyormuş.(50) Sisten ormanda göz gözü
görmüyormuş.(51) Ormanı çok iyi tanıyan kuşlar bile yolumuzu yitiririz diye
yuvalarından ayrılamıyorlarmış.(52) Ovaların ve ormanların yaban hayvanları
da kışlık kürklerini giymeye başlamışlar.(53) Kış geldiği için tavşanın, tilkinin
hatta porsuğun tüylerinin rengi beyaza dönüyormuş. (54)Yani artık tüm canlılar
soğuk havalara hazırlanıyormuş.(55)
Giderek soğuyan ve kısalan günlerden birinde, Güz’ün ardında yürüyen
ikinci ihtiyar, yani Kış da nehir kıyısına ulaşmış.(56) “Dostum, her şey hazır
mı?(57) Sıra bana geliyor.(58) İzin verirsen artık ben de çalışmaya
başlayayım.”(59)
“Tamam,” demiş Güz, “Galiba bana düşen görevleri aksatmadan yerine
getirdim.(60) Aslını sorarsan, çok da yoruldum.(61) Şimdi sıra sende.’’(62)
Güz, nehir kıyısına uzanıp bir parça dinlendikten sonra, uzak ülkelere
doğru yeniden yola koyulmuş.(63)
Sıra Kış’taymışama, Kış da artık çok yaşlanmış.(64) Öyle bir o yana, bir bu
yana koşturacak hali yokmuş.(65) O yüzden, uygun bir yere oturmuş ve oturduğu
yerden sağa sola soğuk soluğunu üflemeye başlamış.(66) Onun soluğuyla her yer
ansızın soğumuş, buz gibi olmuş.(67) Bir gece içinde nehir bile donmuş.(68)
Sonra Kış, hep yanında taşıdığı yorganını almış, yine hiç yerinden kalkmadan
şöyle gökyüzüne doğru bir sallamış.(69) Bembeyaz kar yağmaya başlamış.(70)
Üç gün üç gece hiç ara vermeden lapa lapa kar yağmış.(71) Her taraf Kış’ın
yorganı gibi bembeyaz olmuş.(72)
Kış da Güz gibi, yaptığı işten hoşnutmuş.(73) Ormanın kıyısındaki yaşlı
çınar ağaçlarından birine yaslanmış.(74) Bembeyaz uzun sakalları neredeyse
yere değiyormuş.(75) Sonra yere oturup, çevresini seyretmeye koyulmuş.(76)
Yaptığı işin sonuçlarına göz atıyor, bir eksiklik kalıp kalmadığını
denetliyormuş.(77) Pamuk yığınları gibi görünen beyaz karlarla, kayalıkların
üzerinden sarkan buz parçalarıyla gurur duyuyormuş.(78) Arada bir çevresine
üflemeyi de unutmuyormuş.(79) O soğuk soluğuyla üfledikçe, çevresinde, her
yanı donduran bir ayaz esiyormuş.(80) Ağaçlardan buz parçaları sarkıyor,
evlerin camlarında buzdan çiçekler açıyormuş.(81)
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Her taraf karlarla kaplıymış, ama insanlar da hayatlarından
memnunmuş.(82) Evlerde, sıcacık ocaklarda kestaneler pişiriliyor, uzun kış
gecelerinde dedeler torunlarına masallar anlatıyormuş.(83)
Sonra yılbaşı gelmiş. (84) (...) Ardından okullar da tatil olunca, çocuk
orduları kızaklarıyla sokakları, yamaçları ele geçirmişler.(85) Sevinç
çığlıkları içinde kayıyor, kartopu savaşı yapıyor, yollara, bahçelere kardan
adamlar dikiyorlarmış.(86)Ayaklarının ıslanmasını, ellerinin kıpkırmızı
olmasını ise hiç mi hiç umursamıyorlarmış. (87)
Günler günleri, haftalar haftaları kovalamış, aylar geçmiş.(88) Bir
gün Kış yine çınar ağacının altında otururken yukarıdaki dallardan birinde
tüneyen ve oradan kendisine seslenen karganın sesiyle irkilmiş. (89)
“Heeey ihtiyar!(90) Yeter artık!(91) Biraz dinlen.(92) Soğuk
soluğunu sağa sola üflemeyi bitir artık.(93) Senin yüzünden hepimiz
öleceğiz yoksa.(94) Ortalıkta yenebilecek bir şey bırakmadın.”(95)
Kış, karganın pek de kibar olmayan bu sözlerini duyunca önce çok
kızmış.(96) Ama sonra da zamanın ne kadar çabuk geçtiğini anlamış.(97)
Gerçekten de artık buradaki işine son verip Güz’ün ardından başka ülkelere
gitme zamanı geliyormuş. (98)
“Yakında, Bahar adını taşıyan delikanlı da burada olacak,” diye
düşünmüş.(99) “O gelmeden işimi bitirmeliyim.”(100) Eşyalarını
toplamaya başlamış.(101) Yorganını paketlemiş.(102) Buz saçan nefesiyle
çevreye soğuklar yaymaya son vermiş.(103) Buzdan bastonuna dayanıp
ayağa kalkmış.(104) Ağır ağır Güz’ün gitmiş olduğu yöne doğru ilerlemeye
koyulmuş.(105)
Kış yola çıkar çıkmaz, havalar hemen ısınmaya başlamış.(106)
Kardan yapılma kışlık yorgan eriyip kalkınca, alttan toprak
görünmüş.(107) Minicik sürgünler başlarını çıkarmışlar.(108) Karların
ağırlığından kurtulan ağaçlar dallarını dikleştirmişler.(109) Üzerindeki
kalın buz tabakası eriyen nehir, daha bir çağıltılı akmaya başlamış. (110)
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Tam yerlerde bembeyaz kardelenler belirmeye başlarken, ülkeye genç
Bahar ulaşmış.(111) Kışın beyazlığı yerini yeşile, kırmızıya, sarıya, mora
bırakmış. (112)
Bahar’ın arkasından Yaz da gelecekmiş.(113) Onun gelişi de pek
yakınmış.(114) Dünya döndükçe bu dört gezgin birbirinin ardı sıra bütün ülkeleri
dolaşacakmış.(115)
Törő ISTVÁN (Töröİstvan)
Çeviren: Tarık DEMİRKAN
(Güz Masalları’ndan kısaltılmıştır.)
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Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri
ve Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Düzeylerinin
İncelenmesi
Prof. Dr Nimet Haşıl KORKMAZ
Uludağ Üniversitesi
Fatma DEMİR
Yalova Termal Ortaokulu
Haşim KATRA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÖZET: Bu çalışmanın amacı Ortaokulda eğitim gören öğrencilerin fiziksel
aktivite düzeyleri ve bilişsel davranışçı fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesidir.
Çalışmaya Yalova ilinde eğitim gören 40 ortaokul öğrencisi
gönüllü olarak
katılmıştır.Veri toplama aracı olarak Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ve Bilişsel
Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket
programı kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar İçin T-Testi, Gruplar
arası karşılaştırmalar için ise Tek Yönlü Varyans (One-WayAnova) testi kullanılmıştır.
Katılımcıların %60’ı ( 24 kişi) yüksek,%27’si (11 kişi) orta, %12,5’i (5 kişi) düşük
fiziksel aktivite düzeyine sahiptir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre Bilişsel Davranışçı
Fiziksel Aktivite alt boyutları puanlarında,kişisel engeller puanı erkek 2,40±70, kız
2,35±95 en düşük puanken, sonuç beklentisi puanı erkek 4.04±94, kız 4,22±79 en
yüksek puan olarak belirlenmiştir. Buna göre cinsiyete göre Bilişsel Davranışçı Fiziksel
Aktivite alt boyutları ve toplam puanlarında anlamlı fark bulunamamıştır
(p>0,05).Düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 2,56±71, orta düzey fiziksel
aktivite düzeyine sahip bireyler 2,63±99, yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip
bireyler 2,21±76 puan ile en düşük kişisel engeller puanına sahiptirler. Düşük fiziksel
aktivite düzeyine sahip bireyler 4,48±48, orta düzey fiziksel aktivite düzeyine sahip
bireyler 3,74±75, yüksek fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 4,23±93 puanla en
yüksek sonuç beklentisi puanlarına sahiptirler. Katılımcıların Fiziksel Aktivite
Düzeylerine göre Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite alt boyutlar ve toplam puanları
arasında anlamlı fark tespit edilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak katılımcıların fiziksel
etkinliklere katılımlarında en büyük etken rol oynayan durumun sonuç beklentileri
olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin kişisel engeller puanın düşük
olması etkinliklere katılım oranlarının düşük olmasında dış etkenlerin rolü olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Ortaokul,Fiziksel aktivite, Bilişsel davranışçı fiziksel
aktivite

Nimet Haşıl KORKMAZ – Fatma DEMİR – Haşim KATRA

Examination of Physical Activity Levels and Cognitive Behavioral
Physical Activity Levels of Middle School Students
ABSTRACT: The aim of this study is to examine the physical activity level sand
cognitive behavioral physical activity levels of the students in secondary school. Forty
middle school students studying in Yalova participated voluntarily. The International
Physical Activity Questionnaire and the Cognitive Behavioral Physical Activity
Questionnaire were used as data collection tools. In the analysis of the data, SPSS 20.0
package program was used. T-Test for Independent Groups was used in binary
comparisons and One-Way Anova test was used for inter-group comparisons. 60% ( 24
persons ) of the participants has a highlevel of physical activity, 27% (11persons ) has
moderate level and 12,5% (5 persons ) has low level of physica lactivity. Cognitive
Behavioral Physical Activity subscales according to the gender of the participant, personal
obstacles core was 2.40 ± 70 formale, 2.35 ± 95 for female, the result expectants core was
male 4.04 ± 94, female 4.22 ± 79 was the highest score. According to this, no significant
difference ( p>0,05) was found in the Cognitive Behavioral Physical Activity subscale sand
total scores according to sex. Individuals with low physical activity level had 2,56 ± 71,
individuals with moderate physical activity level 2,63 ± 99, individuals with high physical
activity level had the lowest personal obstructions core with 2,21 ± 76 points. Individuals
with a low level of physical activity had a score of 4.48 ± 48, those with a moderate level
of physical activity had a score of 3.74 ± 75, and those with a high level of physical activity
had the highest score of expectation with a score of 4.23 ± 93. There was no significant (
p>0,05) difference between Cognitive Behavioral Physical Activity subscale sand total
scores according to Physical Activity Levels of participants. As a result, it has been
determined that participants who are most likely to play a role in participating in physical
activities are expecting results. It is thought that external factors play a role in the low
attendance rates of the students who participated in the study because the personal
obstacle score is low.
Keywords: Middleschool, Physicalactivity, Cognitive behavioral physical activity

Giriş
Teknolojik gelişmeler ile küresel ölçekte yaşanan hızlı yapısal ve sosyal
değişim Türk toplumu içinde benzer bir etki yaratarak, aile bireylerinin iş
yaşamına katılımını
yaşam tarzlarını ve tüketim alışkanlıklarını da
değiştirmiştir (Özbay, Çatı ve Öncü, 2007). Nitekim çeşitli çalışmalarda genç ve
yetişkinler arasında düzenli fiziksel etkinliklere katılımın son yıllarda azaldığı
ifade edilmektedir (Hsu ve ark., 2011; Ramirez ve ark., 2012; Plotnikoff ve ark.,
2013; Mirzeoğlu ve Çoknaz, Özellikle gençler arasında fiziksel aktivite katılımını
arttırmayı amaçlayan etkili yaklaşımların geliştirilmesi ve bu bireylerin düzenli
egzersiz katılımına ilişkin motivasyon, tutum ve davranışlarını anlamak önem
arz etmektedir (Schembre ve ark., 2015; Mirzeoğlu ve Çoknaz, 2014).
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Fiziksel aktiviteye katılımın arzu edilen seviyelere ulaştırılmasının yanı
sıra genç yaştaki bireylere düzenli fiziksel aktiviteye katılım alışkanlığının
kazandırılması, daha sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için bir gereklilik haline
gelmiştir. Bu nedenle fiziksel aktiviteye ilişkin tutum ve davranışların ortaya
konması konusunda çalışmamız devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı Ortaokulda eğitim gören öğrencilerin fiziksel
aktivite düzeyleri ve bilişsel davranışçı fiziksel aktivite düzeylerinin
incelenmesidir.
Yöntem ve Teknik
Çalışmaya Yalova ilinde eğitim gören 40 ortaokul öğrencisi gönüllü
olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi
( Craig ve ark,2003 )ve Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği kullanılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. İkili
karşılaştırmalarda Bağımsız Gruplar İçin T-Testi, Gruplar arası karşılaştırmalar
için ise Tek Yönlü Varyans (One-WayAnova) testi kullanılmıştır.Çalışmamızda,
kendi kendine uygulanabilen kısa form UFAA kullanıldı ( craig ve ark.2003)
.UFAA’nın Türkiye’de geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Öztürk (2005)
tarafından yapılmıştır.Anket ile son 7 gün içerisinde ; Şiddetli fiziksel aktivite
(futbol, basketbol, aerobik,hızlı bisiklet çevirme, ağırlık kaldırma, yük taşıma
vb.) süresi (dk),Orta dereceli fiziksel aktivite(hafif yük taşıma,normal hızda
bisiklet çevirme, halk oyunları, dans,bowling, masa tenisi vb.) süresi (dk),
Yürüme ve bir günlük oturma süreleri (dk) sorgulandı.Şiddetli, orta dereceli
aktivite ve yürüme süreleri aşağıdaki hesaplamalarla bazal metabolik hıza
karşılık gelen MET’e çevrilerek toplam fiziksel aktivite skoru (MET-dk/hafta)
hesaplandı :Yürüme skoru (MET-dk/hf) =3.3 *yürüme süresi*yürüme günü
Orta şiddetli aktivite skoru (MET-dk/hf) = 4.0* orta şiddetli aktivite süresi * orta
şiddetli aktivite günü Şiddetli aktivite skoru (MET-dk/hf) = 8.0* şiddetli aktivite
süresi * şiddetli aktivite günüToplam Fiziksel Aktivite skoru (MET-dk/hf)
=Yürüme + Orta şiddetli aktivite + Şiddetli aktivite skorları ( craig ve
ark.2003)Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği geçerlik ve güvenirlik
çalışması Eskiler ve ark. (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçek sonuç beklentisi,
öz-düzenleme ve kişisel engeller alt boyutlarından oluşan 15 sorulu 5’li likert
tipi ölçektir.
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Bulgular
Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Frekans
Cinsiyet
Erkek
20
Kız
20
6
28
Sınıf
7
12

Yüzde
%50
%50
%70
%30

Çalışmaya 20 erkek ve 20 kız olmak üzere 40 kişi katılmıştır.
Katılımcıların 28’i 6.sınıf, 12’si 7. Sınıf öğrencisidir.
Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre Bilişsel Fiziksel Aktivite
Katılım Puanları
Standart
N
Ortalama
t
P
Sapma
Kişisel Engeller
Erkek 20
2,40
0,70
0,188
0,852
Kız
20
2,35
0,95
Sonuç Beklentisi Erkek 20
4,04
0,94
-,650
0,520
Kız
20
4,22
0,79
Öz Düzenleme
Erkek 20
3,38
0,67
-,798
0,430
Kız
20
3,56
0,74
Toplam Puanlama Erkek 20
3,27
0,45
-,787
0,436
Kız
20
3,37
0,37
Katılımcıların cinsiyetlerine göre Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite alt
boyutları puanlarında,kişisel engeller puanı erkek 2,40±70, kız 2,35±95 en
düşük puanken, sonuç beklentisi puanı erkek 4.04±94, kız 4,22±79 en yüksek
puan olarak belirlenmiştir. Buna göre cinsiyete göre Bilişsel Davranışçı Fiziksel
Aktivite alt boyutları ve toplam puanlarında anlamlı fark bulunamamıştır
(p>0,05)
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Tablo 3.Katılımcıların Fiziksel Aktivite Düzeylerine Göre Bilişsel
Davranışçı Fiziksel Aktivite Katılım Puanları
Fiziksel Aktivite
Standart
N
Ortalama
F
P
Düzeyleri
Sapma
Kişisel
Engeller

Öz
Düzenleme

Sonuç
Beklentisi

Toplam
Puanlama

Düşük

5

2,56

0,712

Orta

11

2,63

0,995

Yüksek

24

2,21

0,761

Toplam

40

2,37

0,829

Düşük

5

3,24

0,792

Orta

11

3,29

0,766

Yüksek

24

3,60

0,667

Toplam

40

3,47

0,709

Düşük

5

4,48

0,314

Orta

11

3,74

0,440

Yüksek

24

4,23

0,424

Toplam

40

4,13

0,412

Düşük

5

3,42

0,481

Orta

11

3,22

0,759

Yüksek

24

3,35

0,939

Toplam

40

3,32

0,869

1,115 0,33

1,016 0,37

1,711 0,19

0,510 0,60

Düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 2,56±71, orta düzey
fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 2,63±99, yüksek fiziksel aktivite
düzeyine sahip bireyler 2,21±76 puan ile en düşük kişisel engeller puanına
sahiptirler. Düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 4,48±48, orta düzey
fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 3,74±75, yüksek fiziksel aktivite
düzeyine sahip bireyler 4,23±93 puanla en yüksek sonuç beklentisi puanlarına
sahiptirler. Katılımcıların Fiziksel Aktivite Düzeylerine göre Bilişsel Davranışçı
Fiziksel Aktivite alt boyutlar ve toplam puanları arasında anlamlı fark tespit
edilememiştir (p>0,05).
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Tartışma-Sonuç
Bu çalışmanın amacı Ortaokulda eğitim gören öğrencilerin fiziksel
aktivite düzeyleri ve bilişsel davranışçı fiziksel aktivite düzeylerinin
incelenmesidir.
Katılımcıların cinsiyet durumlarına göre bilişsel fiziksel aktivite katılım
puanlarında anlamlı fark bulunamamıştır. Hazar ve ark. (2017) Orta Okul
Öğrencilerinin Dijital Bağımlılığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin incelenmesi
başlıklı çalışmasında, öğrencilerin cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeyleri
arasında anlamlı fark olmadığını belirtmiştir. Katılımcılar cinsiyete göre
bilişsel davranışçı fiziksel aktivite katılım alt boyutlarında kişisel engeller
boyutu en düşük puana sahiptir. katılımcıların fiziksel aktivitelere katılımda
çekimser davranmalarının düşük olduğu sonucuna varılabilir. Katılımcıların
sonuç beklentisi puanlarının yüksek olması, fiziksel aktivitelere katılımda
kişisel fayda beklentileri olduğu ön plana çıkmaktadır.
Düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 2,56±71, orta düzey
fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 2,63±99, yüksek fiziksel aktivite
düzeyine sahip bireyler 2,21±76 puan ile en düşük kişisel engeller puanına
sahiptirler. Düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 4,48±48, orta düzey
fiziksel aktivite düzeyine sahip bireyler 3,74±75, yüksek fiziksel aktivite
düzeyine sahip bireyler 4,23±93 puanla en yüksek sonuç beklentisi puanlarına
sahiptirler. Katılımcıların Fiziksel Aktivite Düzeylerine göre Bilişsel
Davranışçı Fiziksel Aktivite alt boyutlar ve toplam puanları arasında anlamlı
fark tespit edilememiştir (p>0,05). Katılımcıların fiziksel aktivite düzeylerine
göre bilişsel davranışçı fiziksel aktiviteye katılım durumunda düşük,orta ve
yüksek fiziksel aktiviteye sahip bireylerin, fizikse aktivite katılım sebeplerinde
kişisel engellerin düşük olduğu, özellikle yüksek fiziksel aktivite düzeyine
sahip bireylerin katılım sebeplerinin sonuç beklentisi olduğu görülmektedir.
Eskiler ve ark (2016) Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği Geçerlik ve
Güvenirlik çalışmasında katılımcıların sonu beklentilerinin yüksek, kişisel
engeller alt boyutunun düşük olduğunu belirtmiştir.
Sonuç olarak katılımcıların fiziksel etkinliklere katılımlarında en büyük
etken rol oynayan durumun sonuç beklentileri olduğu belirlenmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin kişisel engeller puanın düşük olması
etkinliklere katılım oranlarının düşük olmasında dış etkenlerin rolü olduğu
düşünülmektedir.
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Öğretmen Görüşlerinin Analizi
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ÖZET: Çarpım tablosunu öğrenme ilkokul öğrencilerinin matematikte başarılı
olmaları için büyük öneme sahiptir. Çarpım tablosundaki çarpımları anlamlandırarak
öğrenmek, öğrencilerin matematiği öğrenmeye karşı öz güvenlerini yükselmekte ve yeni
bilgiler öğrenmedeki başarıya olumlu etkisi olduğu düşünülmektedir. Çarpım tablosunu
öğrenmede öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ve ortaya çıkan zorlukların nedenleri
matematik eğitiminde halen büyük önem taşımaktadır. Çarpım tablosunu öğrenmede
ortaya çıkan zorlukların en önemli kaynağı gerçekleştirilen öğretim ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Çarpım tablosunu öğrenmede ortaya çıkan zorlukların üstesinden
gelmek için öğretmenlere bazı görevler düşmektedir. Çarpım tablosundaki çarpımların
hesaplanmasında farklı muhakeme yöntemleri ile öğrencilere rehberlik etme bu
görevlerin başında yer almaktadır.
Bu çalışmanın amacı, ilkokul 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin çarpım tablosunu
öğrencilere ne şekilde ve ne düzeyde öğrettiklerine, çarpım tablosunu öğretirken
karşılaştıkları zorluklara ve çarpım tablosunun öğretiminde kullanılabilen muhakeme
yöntemlerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Çarpım tablosunun öğretimini
gerçekleştiren farklı mesleki tecrübeye sahip 2. ve 3. sınıflarda eğitim veren toplam altı
öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler kamera ile kayıt
altına alınmıştır. Elde edilen veriler betimsel yöntemle analiz edilmiştir.
Çalışmanın bulguları öğretmenlerin çarpım tablosu öğretiminin önemli olduğunu
düşündüklerini göstermektedir. Öğretmenlerin çarpım tablosunun öğretiminde “ritmik
sayma” yöntemini sıklıkla kullandıkları, “bilinenin bir fazlası” yöntemini kısmen
kullandıkları ve “bilinenin iki katı” yöntemini kullanmadıkları görülmektedir. Bunun
yanında öğrenciler çarpım tablosunu öğrenirken genellikle 6, 7, 8 ve 9’larla çapmalarda
zorlanmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda, çarpım tablosu öğretimine yönelik önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çarpım tablosu, öğrenme zorlukları, muhakeme yöntemleri.
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GİRİŞ
İlkokul öğrencileri aritmetik işlemlerden çarpma işlemini “Çarpma
işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar” ve “Doğal sayılarla
çarpma işlemini yapar” (MEB, 2017) kazanımlarına uygun bir şekilde 2. sınıftan
itibaren öğrenmeye başlamaktadırlar. Aritmetik işlem becerisi, akıl yü rü tmeye
dayalı problemleri çö zme becerisini etkilemektedir (Olkun ve diğerleri, 2014).
Aritmetik işlemleri yapma becerisindeki eksiklik, problem çö zme yeteneğ ini
sınırlayabilmektedir (Jordan, Hanich ve Uberti, 2003). İşlemsel akıcılık; sayılar
arasındaki uygulamaları doğ ru ve hızlı yapabilme becerisi ile ilişkilidir (Griffin,
2003). İşlemsel akıcılık için ö ğ rencilerin matematikle ilgili kavramları ve
işlemleri anlamaları ve bağ ı kurmaları gerektiğ i belirtilmektedir (Van de Walle,
2004).
Matematik Dersi Öğretim Programı’nın 3.sınıf düzeyinde “Doğal Sayılarla
Çarpma İşlemi” alt öğrenme alanında matematikte önemli bir yere sahip olan
çarpım tablosu ile ilgili olarak “Çarpım tablosunu oluşturur” kazanımı yer
almaktadır (MEB, 2017). Çarpım tablosu ezberlenmeli mi, yoksa tablodaki
çarpımlar anlamlandırılarak mı öğrenilmeli? Çalışma bu sorulara cevap
aranması gerektiğinden de önemlidir. Öğrenenin çarpım tablosunu nasıl
anlamlandıracağı ve nasıl oluşturacağı öğretmenin öğretim şekline bağlı olarak
değişmektedir. Matematiksel bulguların öğrenenlere sunulması önemlidir fakat
bu gerçekliklerin öğrencilere sunumunda dikkat etmemiz gereken bazı hususlar
vardır. Örneğin, çarpım tablosundaki gerçeklikler öğrenciye ezber, tekrar ve
zaman kısıtlı testlerle sunulması öğrenme sürecinde sakıncalı olabilmektedir
(Boaler, 2015). Yeterli zaman, çarpım tablosu testindeki öğrenci başarılarını
arttırmaktadır (Olkun ve diğerleri, 2014). Sayı hissi (algısı); sayı bü yü klü klerini,
sayıların ilişkilerini, ve işlemlerin anlamlarını ele alma becerisidir (Griffin,
2003). Sayı hissi olmadan ezber yöntemiyle öğrenilen çarpım tablosu kalıcı
olmamaktadır. Sayı hissi matematik becerileri ile ilişkilidir. Sayı algısı aynı
zamanda sayıları daha değişik yollarla kullanmamıza yardımcı olur. Örneğin,
8x7 çarpımı sorulduğunda hali hazırda bilinen 7x7 çarpımının sonucu olan 49
sayısına 7 eklenerek bulunabileceği gibi 4x7 çarpımının sonucu olan 28 sayısına
yine 4x7 çarpımının sonucu olan 28 sayısı eklenerek 56 bulunabilir. Şu
unutulmamalıdır ki, matematik bulguları sayıların farklı durumlarda ve farklı
yollarla kullanılması ile daha iyi öğrenilebilir.
Doğ ru hesaplama stratejilerinin kullanımı ve temel aritmetik işlemlerde
akıcılığ ın gelişmesi, sayılar arası ilişkileri hızlı ve doğ ru hatırlamanın
sağ lanması için ö nemlidir (Siegler ve Shrager, 1984). Hesaplama stratejileri
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cevaplama sü resinde farklılıklara sebep olmaktadır (Geary, 1996). Çarpım
tablosundaki çarpımları hesaplama stratejilerinde kullanılabilen bazı
muhakeme yöntemleri şunlardır (Van de Walle, 2010; Reys, R.E., 1998).
Tekrarlı toplama; karşılaşılan çarpma işleminin zihinden toplama
işlemine dönüştürülerek gerçekleştirilmesidir. Örneğin, 3x2=? İşlemi 2+2+2=6
şeklinde zihinden yapılacaktır. Bu muhakeme yöntemi çarpma işleminin
öğretiminin başlangıç noktası olduğundan ilk kullanılması gereken yöntemdir.
Bu yöntem çarpanlardan biri 5’ten küçük olduğunda etkili bir şekilde
kullanılabilmektedir.
Ritmik sayma; çarpma işleminin zihinden hesaplanmasında
kolaylaştırıcı muhakeme yöntemlerinden biridir.

Şekil 1: Ritmik sayma
Değişme özelliği; çarpma işleminin zihinden hesaplanmasında
kolaylaştırıcı diğer muhakeme yöntemlerinden biridir. Bu özellik sayesinde
6x3=? işlemindeki çarpımın hesaplanmasında 6 tane 3 yerine 3 tane 6’nın
hesaplanması daha kolay olabilmektedir.
Bilinenin bir fazlası; daha önce öğrenilen temel çarpma işlemlerinin bir
fazlasının hesaplanmasıyla kullanılabilen muhakeme yöntemidir.

Şekil 2: Bilinenin bir fazlası
Bilinenin iki katı; daha önce öğrenilen veya kolayca hesaplanabilen
bazı temel çarpma işlemlerinin iki katının alınmasıyla kullanılabilen
muhakeme yöntemidir. Bu yöntem 4, 6 ve 8 ile çarpma işlemlerinde

kullanılabilir.
Şekil 3: Bilinenin iki katı
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Örüntülerdeki kurallar; çarpım tablosunda bulunan çarpanlar ve
çarpımların sistematiğidir. Çarpımların hesaplanmasında kullanılan
yöntemlerinden biri çarpım tablosundaki örüntülerde bulunan kurallardan
yararlanmaktır. Örneğin, 9’larla çarpımdaki kurallardan biri 9 ile çarpılan her
bir sayının 1 eksiği çarpımı oluşturan sayının onlar basamağını oluşturmasıdır.
İkincisi, çarpımı oluşturan rakamların toplamının 9 olmasıdır.

Şekil 4: 9’larla çarpımın kuralları
Çarpma işlemi, hem yazılı hem de zihinden gerçekleştirildiğinde çarpım
tablosu etkin olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden, çarpım tablosunu öğrenme
ilkokul öğrencilerinin matematikte başarılı olmaları ve öz güvenini artırmada
büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Çarpım tablosunu öğrenmede
öğrencilerin yaşadıkları zorluklar ve ortaya çıkan zorlukların nedenleri önemini
korumaktadır. Ortaya çıkan bu zorlukların en önemli kaynağı gerçekleştirilen
öğretim ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmek
için sınıf öğretmenlerine görevler düşmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çarpım
tablosunun öğretimine ilişkin yeterli bilgi ve deneyime sahip olması önemlidir.
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Bu çalışmanın amacı, ilkokul 2. ve 3. sınıf öğretmenlerinin çarpım
tablosunu öğrencilere ne şekilde ve ne düzeyde öğrettiklerine, karşılaşılan
zorluklara ve çarpım tablosunun öğretiminde kullanılabilen muhakeme
yöntemlerine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu konuda öğretmenlerden
elde edilecek verilerin analizi öğretmen ve öğretmen adaylarına yol gösterici
olmanın dışında alan yazına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırma nitel bir türde olup bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması
(Case Study) bir konu, kişi, olay veya grupların durumları, işlevleri ve etkililiği
hakkında detaylı ve sistemli bilgi toplama ve anlama metodudur (Berg, 2007).
Asıl durum çalışması (Intrinsic Case Study) araştırmacının bir durum hakkında
derinlemesine bilgi edinmeyi ve o durumu daha iyi anlamayı amaçladığı
çalışmalardır. Bu çalışmalarda durum benzersizliğinden ilginç olabileceği gibi
olağanlığından da yine ilginç bir hal alabilir. Her iki durumda da çalışma asıl
durum çalışması olarak ele alınabilir (Stake, 2000; Munhall 2007).
Veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Betimsel
analiz yöntemi aynı sorulara farklı kişilerin verdikleri cevapların daha önceden
oluşturulan başlıklar altında betimlenmesi, değerlendirilmesi ve sunulmasıdır.
Bir konu ile ilgili verilerin belirlenen temalara göre özetlenerek yorumladığı bu
yöntemde katılımcılardan elde edilen görüşlere ve yorumlara sıklıkla doğrudan
alıntı şeklinde yer verilir. Alıntıların seçiminde çarpıcılık, açıklayıcılık ve
çeşitlilik özellikleri göz önünde bulundurularak sonuçların daha etkili bir
şekilde sunulması hedeflenmektedir (Yıldırım ve Şimsek, 2006).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Siirt İlindeki farklı
sosyo-ekonomik düzeye sahip devlet okullarında 2. sınıf ve 3. sınıflarda eğitim
veren üç kadın ve üç erkek olmak üzere toplam altı öğretmen oluşturmaktadır
(Tablo 1’e bkz). Öğretmenlerin ikisi 1-10 yıl arasında, diğer ikisi 11-20 yıl
arasında ve kalan diğer ikisi de 21 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahiptir.
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Tablo 1: Öğretmenlerin demografik özellikleri.
Öğretmen

Öğretmenin Ders

Öğretmenin Mesleki

Öğretmenin

Öğretmenin

Verdiği Sınıf Düzeyi

Deneyimi (Yıl)

Öğrenci Sayısı

Cinsiyeti

Ö1

2

27

45

Kadın

Ö2

3

7

46

Kadın

Ö3

2

10

24

Kadın

Ö4

3

17

25

Erkek

Ö5

3

13

23

Erkek

Ö6

2

21

52

Erkek

Kodu

Veri Toplama ve Veri Analizi
Araştırmanın verileri, öğretmenlerinin çarpım tablosunu öğrencilere ne
şekilde ve ne düzeyde öğrettiklerine, çarpım tablosunu öğretirken
karşılaştıkları zorluklara ve çarpım tablosunun öğretiminde kullanılabilen
muhakeme yöntemlerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacılar
tarafından geliştirilen 10 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Altı öğretmen ile yapılan görüşmeler
kamera ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle
analiz edilmiş ve sunulmuştur. Ayrıca, öğretmen görüşlerinden bazıları örnek
olarak verilmiştir.
BULGULAR
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler analiz edilerek
elde edilen bulgular başlıklar halinde sunulmuştur.
Çarpım Tablosunu Öğrenmenin Önemine İlişkin Görüşler
Öğretmenler, öğrencilerin çarpım tablosunu öğrenmesinin önemine
ilişkin düşüncelerini, Ö1: “…çarpım tablosunu öğrenci öğrenince çarpma
işlemlerini daha kolay yapıyor. Öğrencinin kendine güveni artıyor…”, Ö2:
“…şimdi bölme işlemini öğretiyorum. Çarpım tablosunu bilen öğrenci ile
bilmeyen öğrenci arasında çok fark var…”, şeklinde paylaşmışlardır.
Öğretmenlerin bu görüşleri, çarpım tablosunu öğrenmenin öğrencinin kendine
güveninin artmasını sağladığı ve sonraki öğrenmeleri olumlu yönde etkilediğini
düşündüklerini göstermektedir.
Çarpım Tablosunun Öğretimine İlişkin Görüşler
Çarpım tablosunun öğretimin nasıl ve ne düzeyde gerçekleştirildiğine
ilişkin sorulan soruya 2. sınıf öğretmeni olan Ö1 aşağıdaki şekilde cevap
vermiştir:
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Çarpma işlemine ritmik saymalarla başlıyorum. Daha sonra, küçük
sayılarla çarpma işlemini kümeleri kullanarak anlatıyorum. 2. sınıfta çocuklar
çarpma işlemini anlamaya başlıyor. 9 kere 5’in 45 ettiğini öğrenen öğrenci, ‘5
kere 9 da 45 eder’ diyor. Bunun farkına varan çocuk kendi kendine hallediyor
artık. Çarpma işlemini çocuklar iyice kavrıyor, anlamaya başlıyor, sonra çarpım
tablosunu ezberlemesini istiyorum. Çarpım tablosunu öğrenmeyi zamana
yayıyorum. Çarpım tablosuna ayırdığım süre belli olmuyor. Bazen
beklediğimden çok daha hızlı, bazen çok daha yavaş olabiliyor. Öğrencinin
durumu ve ortama bağlı değişiyor
3. sınıf öğretmeni olan Ö4 çarpım tablosunun öğretimine ilişkin
düşüncelerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:
Çarpım tablosuna hazırlık çarpma işlemiyle başlıyor. İlk başta ritmik
sayma yaptırıyoruz. Ritmik saymalarla çarpma işlemini kavrattıktan sonra
soyut çarpım tablosunu ezberletmeye başlıyoruz. Çocuk doğal olarak hemen
ezberleyemiyor. Somutlaştırarak, etkinliklerle, çeşitli araç gereçlerle öğretmeye
çalışıyoruz. Çarpım tablosunu kavramaları için özellikle ritmik saymayı
kullanıyorum. Toplamayı kullanıyorum. Problem çözümünde çarpım tablosu ile
ilişkilendirme yapıyoruz. Asıl amacımız öğrencinin çarpım tablosunu
kavramasını sağlamak. Ezberletmedeki amaç aslında çarpım tablosunu hızlı
söylemelerini sağlamaktır.
Öğretmenlerin çoğu çarpım tablosundaki 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler ve 10’larla
ilgili çarpımları 2. sınıfta; 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’larla ilgili çarpımları 3. sınıfta
öğretmektedirler. Çarpım tablosunu öğretmeyi zamana yayarak gerçekleştiren
öğretmen olduğu gibi çarpım tablosunu öğretmeyi belirgin haftalarda
yoğunlaşarak gerçekleştiren öğretmenlerin olduğu görülmektedir.
Görüşülen öğretmenlerin tümünün çarpım tablosunu ezberleyerek
öğretmenin faydalı olmayacağı, çarpım tablosunda yer alan 4x2=8 şeklindeki
matematik cümlelerinin modelle anlamlandırılmasının önemli olduğu fikrine
sahip oldukları görülmektedir. Öğretmenler çarpım tablosu öğretiminde ritmik
saymaya önem vermektedirler. Ritmik sayma çarpım tablosunun mantığını
öğrenciye kavratmak amacıyla kullanılmaktadır. Ritmik sayma çalışmalarına
yer verdikten sonra çarpım tablosu öğrencilere ezberlettirilmektedir.
Ezberlettirmedeki amaç çarpım tablosunu öğrencilerin hızlı söylemelerini
sağlamaktır. Ezberdeki bilgiyi hatırlatma yolu olarak öğrenciye ritmik sayma
yaptırılmaktadır. Bu bağlamda, çarpım tablosunun öğretilmesinde ritmik sayma
öğretmenler tarafından belirleyici yöntem olarak görülmektedir.
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Çarpım Tablosunu Öğrenme ve Öğretme Sürecindeki Yaşanan
Zorluklara İlişkin Görüşler
Çarpım tablosunu öğrenme ve öğretmede yaşanan zorluklar ve bu
zorlukların nedenleri önemini halen korumaktadır. Çarpım tablosunu öğrenme
ve öğretmedeki zorluklar ile ilgili olarak görüşülen öğretmenler, Ö3:
“…Öğrencilerin kesinlikle zorlandıklarını düşünüyorum. Öğrencilerin %50’si
öğrenemiyor. Öğrencilerim henüz 2.sınıfta 3 kere 4 dediğimizde 2-3 öğrenci
dışında ezbere yapamıyorlar. Ancak ritmik sayarak yapabiliyorlar. Veli yardımı
alamıyoruz. Pekiştirme eksik kalıyor…”, 3. sınıf öğretmeni olan Ö4: “...En çok
9’larla çarpımları öğretmede zorlanıyorum. Öğrencilerin yarısı 9 ar ritmik
saymada zorlanıyorlar. 9’larla çarpım tablosu en sonda olduğu için çocuk
gözünde büyütüyor...”, Ö6: “…Daha çok 6, 7, 8’lerde çocuklar zorlanıyor. 9’lar
bence daha kolay. Çocuklar 9’ar ritmik saymayı eksiltme ile daha rahat
yapıyor…” demiştir. 3. sınıf öğretmeni olan Ö5 de aşağıdaki şekilde
düşüncelerini belirtmiştir:
23 öğrencimden 3-4 tanesi kesinlikle 3. sınıfın sonuna kadar öğrenemez
durumdadır. 4. veya 5. sınıfta öğreneceklerdir. Okuldaki diğer 3. sınıf
öğrencilerinin %10’nunda da benzer bir durum olduğunu öğretmenler
söylüyor. Özellikle çarpım tablosunu problemlerde kullanırken öğrenciler çok
fazla zorlanıyorlar. 7 ve 8’lerde zorlanıyorlar. 9’larda aslında 7’ler ve 8’ler kadar
zorlanmıyorlar.
Görüşülen tüm öğretmenler çarpım tablosunu öğrenmede öğrencilerin
zorlandıklarını belirtmektedirler. Öğretmenler, 6, 7, 8 ve 9’larda, özellikle 8x6,
7x6, 8x7, 9x7, 9x8 gibi büyük sayıların çarpımlarının hesaplanmasında
öğrencilerin zorlandıklarını, sınıftaki öğrencilerin en az % 10’unun bu zorluğu
yaşadığını, bazı öğrencilerin bu zorluğu 4. ve 5. sınıflarda da sürdürdüklerini,
ezberleyen öğrenciler için ilk başta iyi bir sonuç elde ediliyormuş gibi görünse
de aradan zaman geçince unutmalar olduğunu ifade etmektedirler. Çarpım
tablosunu öğretme ve öğrenmede yaşanan zorluk nedenleri sınıftaki öğrenci
sayısının fazlalığı, öğrencinin ezberleme ve anlama yeteneği, öğrenci ve veli
ilgisizliği, yeterince ritmik sayma yapılmaması olarak görülmektedir.
Çarpım
Tablosunun
Öğretiminde
Kullanılan
Muhakeme
Yöntemlerine İlişkin Görüşler
Bu kısımda, çarpım tablosunun öğretiminde kullanılabilen muhakeme
yöntemlerine ilişkin öğretmen görüşleri analiz edilmiştir. Bu amaçla,
öğretmenlere çarpım tablosunun öğretiminde kullandıkları muhakeme
yöntemleri sorulmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin belirtmedikleri muhakeme
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yöntemleri örneklerle öğretmenlerle paylaşılarak bu yöntemlere ilişkin
görüşler incelenmiştir.
Öğretmenlerin hepsi verdikleri cevaplardan çarpma işleminin temeli olan
tekrarlı toplama ve ritmik sayma muhakeme yöntemlerini kullandıkları
görülmüştür. Öğretmenler çarpım tablosunu öğretebilmek için ritmik sayma
becerisini öğrencilere mutlaka kazandırmaya çalıştıklarını söylemişlerdir.
Öğretmenlerin görüşlerine ait bazı örnekler aşağıda verilmiştir:
Ritmik saymada ilk önce öğrenciye parmaklarını kullandırıyoruz. 2x4 te 4
parmağı sonra diğer 4 parmağı göstererek sayıyor. Sonra 4, 8 şeklinde sayıyor.
Beden dersindeki sek sek, ip atlama oyunlarında ritmik saymalar yaptırıyorum.
Yanlış yapanlar kuyruğun en sonuna geçiyor. Ritmik sayma ne kadar geç
öğrenilirse çarpım tablosu geç öğrenilir (Ö4).
Öğrenci ritmik saymada parmaklarını kullanıyor. 3x4 için 3 tane parmağı
gösterdikten sonra 4 er sayma yapıyor. Bu süreç 10 lara kadar devam ettikçe
olağan hale geliyor. Çocuk çarpım tablosunu ezberlemiş duruma geliyor.
3x4=12 yi kafasında bir yerde kodlamış olduğu için hemen söylüyor (Ö5).
Burada öğretmenler çarpım tablosunun öğretiminde ritmik saymanın
önemini vurgulamaktadırlar. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin ritmik sayma
yaparken parmaklarını kullandıklarını ifade etmektedirler.
Öğretmenlerin çarpma işleminin öğretiminde kullandıkları diğer
muhakeme yöntemlerini belirlemek için muhakeme yöntemlerini açıklayan
örnekler vererek yöntemlere ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelenmiştir.
Bilinenin iki katı yöntemi: Bu yöntem için araştırmacı tarafından
aşağıdaki açıklama yapılmıştır:
8’lerle ilgili çarpım tablosu dikkate alındığında 6x8’de 6 tane 8’i toplamak
zordur. 6 defa ileriye doğru 8’er ritmik saymak da zordur. 3 defa 8’er
sayıldığında 8, 16, 24 olur. 3 tane 8, 24 ise 6 tane 8, 24+24 olur bu da 48 eder.
Öğretmenlere bu yöntemi kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, Ö3:
“…3.sınıfta zannetmiyorum bunu kullanabileceğimizi. Çocuğun kafası karışır.
Belki 4. sınıfta kullanabiliriz…”, Ö4: “…bunu bir önceki sınıfımda denedim işe
yaradı. Şimdiki sınıfımda istediğim verimi alamadım. 2-3 defa tekrar ettim. Ama
diğer sınıftaki kadar etkili olmadı…”, Ö5: “…Hayır bunu uygulamıyorum. Güzel
bir yöntem aslında. Çok az öğrenci belki bunu uygular...”, Ö6: “…çocuk için bu
zor olur. 3.sınıfta düzeyi iyi olmayan çocuklar için zor olur. İki basamaklı iki
sayıyı toplaması gerekiyor…” şeklinde cevaplar alınmıştır.
Ö1 dışındaki öğretmenlerin hepsi bu yöntemi kullanmadıklarını
belirtmektedirler. Çalışmaya katılan öğretmenler bu yöntemin öğrencilerin
bilişsel gelişimlerine uygunluğu ile ilgili tereddütler yaşamaktadırlar.
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Bilinenin bir fazlası yöntemi: “8x7 çarpımı için 7 kere 7’nin 49 olduğu
bilindiğinde 8 kere 7, 49’un 7 fazlası olacak bu da 49+7=56 diye hesaplanır.”
şeklindeki açıklamalarla bilinenin bir fazlası yöntemini kullanıp
kullanmadıkları öğretmenlere sorulmuştur. Ö2 dışındaki öğretmenlerin hepsi
bilinenin bir fazlası yöntemini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Dahası Ö3, Ö4,
ve Ö6 öğretmenleri bu yöntemin daha kolay veya anlaşılır olduğunu dile
getirmişlerdir. Ayrıca Ö4 öğretmeni “…Bunu çok yapıyoruz. Çocuklara çarpım
tablosunu ezberlemeden aklınıza gelen her türlü uyanıklığı yapabilirsiniz
diyorum. Bu yöntem işe yarıyor. İki katını alma bizim çocuklar için zor…”
diyerek kendi öğrencileri için bu yöntemin bilinenin 2 katı yönteminden daha
kolay olduğu görüşüne sahip olduğunu dile getirmiştir.
Görsel tablo yöntemi: “Çarpım tablosunun üzerinde çalışılan sütun
görsel tablo haline getirilebilir. Üzerinde durulan 2’lerin çarpım sütunun
oluşturulması Şekil 5’te görüldüğü üzere sol tarafta çizilen çarpım görselleri
yardımıyla yapılabilir. Bu şekilde oluşturulan sütunu görsel hale getirmek
çarpımların anlamlarının akılda kalmasına katkı sağlayacaktır.” şeklinde
açıklamalar yapıldıktan sonra, çarpım sütunu ile görsellerin birlikte kullanıldığı
tabloları öğrencilere kullandırıp kullandırmadıkları ile ilgili soruya Ö1
öğretmeni “…Gerçi yazarak daha fazla akılda kalması sağlanır. Hiç denemedim.
Bu da güzel olur….” diyerek cevap vermiştir. Ö4: “…sütunu deftere
yazdırmadım. Ama sık aralıklarla boş olan tabloyu etkinlik sayfası olarak
çıkartıp öğrencinin doldurmasını istiyorum. Görsellerle olan tabloyu
doldurttuğum oluyor…”, Ö5: “…Bu çarpım sütunlarında çocuğun şekil çizmesi
zor oluyor. Bunu vermek zor olabilir. Çizilen şekil çarpma işleminde değişme
özelliğini öğrencinin görmesini engelleyebilir. O yüzden bunu yapmıyorum…”,
Ö6: “…Çarpım tablosunda sütunları yazdırmıyorum kitapta zaten var. Çarpım
tablosunda görsellerin kullanılması güzel…” şeklinde cevaplar verilmiştir.

Şekil 5: 2’ler çarpım tablosu
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Araştırmacı çarpım tablosu ile ilgili “...Bu tabloyu oluşturmadaki maksat
ilgili sütundaki çarpımların sadece akılda kalmasını sağlamak değil aynı
zamanda öğrencinin işini kolaylaştırıcı modellerin keşfedilmesidir...”
açıklamasında bulunmuştur. Örneğin 5’ler tablosunda çarpımların birler
basamağı 0 veya 5, 2’ler tablosunda çarpımlar hep çift sayı, 3’ler sütununda
çarpımlarda rakamlar toplamı 3’ün katları şeklinde devam ettiği öğrencilere
fark ettirilip ettirilmediği ile ilgili soruya, Ö1: “…evet fark ediyorlar, kendisi fark
ediyor, söylüyor, öğretmenim burada şu var, burada şu var diye…”, Ö2:
“…bunları fark eden öğrenci oluyor. Bir kısmına da biz hatırlatıyoruz. Akılda
kalması için faydası oluyor…”, Ö5: “..bu özellikleri fark eden öğrenci olmadı…”
şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.
Öğrencilerin en çok zorlandıkları çarpımlardan birisi olarak düşünülen
9’lar tablosundaki modele yönelik öğretmenlerin düşüncelerini almak için
araştırmacı aşağıdaki açıklamayı yaparak muhakemenin yapılması sağlanabilir
mi sorusu yöneltmiştir:
9’lar tablosunda çarpımı oluşturan rakamların toplamı 9’dur. 9’lar
tablosu dikkatli incelendiğinde 9 ile çarpılan her bir çarpanın 1 eksiği çarpımı
oluşturan sayının onlar basamağını verdiği görülecektir. Örneğin, 7x9 işleminde
7’nin bir eksiği olan 6 elde edilecek çarpımın onlar basamağını oluşturacaktır.
7x9=?, 7’nin 1 eksiği 6’dır. 6’nın yanına 3 yazarsak toplam 9 olur. O halde çarpım
6 ve 3 ten oluşacaktır. O da 63 olur.
1 x 9 = 9 ----> 0 + 9 = 9
2 x 9 = 18 ----> 1 + 8 = 9
3 x 9 = 27 ----> 2 + 7 = 9
4 x 9 = 36 ----> 3 + 6 = 9
5 x 9 = 45 ----> 4 + 5 = 9
6 x 9 = 54 ----> 5 + 4 = 9
7 x 9 = 63 ----> 6 + 3 = 9
8 x 9 = 72 ----> 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 ----> 8 + 1 = 9
10 x 9 =90 ----> 9 + 0 = 9
Şekil 6: 9’lar çarpım tablosu
Bu soruya Ö1 öğretmeni “…Hım bu da güzel, evet, ben bunu
düşünmemiştim. Çok güzel, ben bunu uygulayayım…” şeklinde açıklamaları ile
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bu yöntemi ne derece beğendiğini ve öğrencilere kullandırmaya istekli
olduğunu göstermiştir. Diğer öğretmenler, Ö2: “…kullanmıyorum bunu, birebir
görüşerek belki bu şekilde kavrar…”, Ö3: “..Him. Güzel hiç kullanmadım…”, Ö4:
“…Bunu hiç kullanmadım. İnternette görmüştüm…”, Ö5: “…güzel aslında. Farklı
yöntemlerin olması iyi. Bu seçenekleri bilmek öğretmen için çok iyi olur.
Öğrenciye sunarsınız. Öğrenci düzeyine göre kullanılabilir. Bu güzel
uygulamaların müfredatta olması gerekir. Güzel de olur…”, Ö6: “…bence bu
çocuğun kafasını çok karıştırır. Bu yöntemi çocuklara anlatmam. Kafalarını
karıştırır. Durumu iyi olanlar yapabilir. Bazı çocuklar için güzel bir yöntem...”
şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. Bu yöntemi öğretmenlerin
kullanmadığı görülmektedir. Bu yöntemi öğretmenler beğendiklerini ve sınıfta
uygulamak istediklerini belirtmelerine rağmen yalnızca Ö6 öğretmeni bu
yöntemin uygulanabilirliğine ilişkin olumsuz görüş bildirmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenler öğrencilerin çarpım
tablosunu öğrenmesinin önemli olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenler,
çarpım tablosunu öğrenmenin öğrencinin kendine güveninin artmasını
sağladığı, çarpım tablosunu öğrenmedeki eksikliklerin öğrencinin matematik
dersindeki diğer öğrenmelerini de olumsuz etkilediğini, çarpım tablosunun
öneminden aşırı düzeyde bahsedildiğinde de öğrencinin öğrenme konusunda
kaygıya kapılabildiğini ifade etmektedirler.
Çarpma işleminin temeli olan tekrarlı toplama yöntemini öğretmenler
temel çarpma işleminin öğretimi esnasında öğrencilere kullandırmaktadırlar.
Çarpım tablosundaki çarpımları öğrencilere kolay buldurmak için
öğretmenlerin özellikle ritmik saymaya önem verdikleri görülmektedir. Ritmik
saymalardan sonra öğretmenlerin çoğu, öğrencinin çarpımları hızlı
söyleyebilmesi için çarpım tablosunu ezberleme çalışmalarına yer
vermektedirler. Öğretmenler çarpım tablosunu öğretirken bilinenin bir fazlası
yöntemini de kullandıklarını belirtmektedirler.
Öğretmenler, öğrencilerin çoğunun çarpım tablosunu öğrenmede çeşitli
zorluklar yaşadıklarını düşünmektedirler. Zorluk yaşayan bu öğrencilerin %1015’i öğrenme zorluklarını üst sınıflarda da sürdürmektedirler. Özellikle, 7x6,
8x7, 8x9 ve 7x9 gibi büyük çarpımları kapsayan 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’ları
öğrenmede öğrencilerin zorlandıkları belirtilmektedir. Öğretmenler öğrenme
zorluklarının nedenlerini, çarpımların büyümesi, öğrencinin öğrenme becerisi
ve öğrenme hızı, çarpım tablosu öğrenilmesine ayrılan zaman, toplama ve
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ritmik sayma gibi ön öğrenmelerdeki eksiklikler, muhakeme yöntemlerini
kullanmadaki yetersizlikler, sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı, veli desteğinin
yeterli olmaması ve materyal kullanımındaki eksiklikler olarak sıralamaktadır.
Muhakeme yöntemlerinden çarpma işleminde değişme özelliğini
öğretmenlerin çoğunun önemsediği görülmektedir. Fakat, bilinenin iki katı ve
örüntülerdeki kurallar gibi muhakeme yöntemlerinin yeterince kullanılmadığı
düşünülmektedir.
Çarpım tablosunun öğrenilmesinde karşılaşılan zorluklar, çarpımları
zihinde tutmayı veya hızlı bir şekilde cevap vermeyi sağlayan bazı muhakeme
yöntemlerinin kısmen bazılarının ise kullanılmamasından kaynakladığı
düşünülmektedir. Ders kitaplarında muhakeme yöntemlerine ilişkin
etkinliklerin yeteri kadar yer almaması bu yöntemlerin kullanımını kısıtladığı
söylenebilir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre çarpım tablosu öğrenme ve
öğretimi ile ilgili birtakım önerilerde bulunulabilir. Öğrenciler çarpım tablosunu
muhakeme yöntemlerini kullanmaksızın ezberlemeye çalıştıklarında çeşitli
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Çarpımları hesaplamada ritmik sayma dışında
çeşitli muhakeme yöntemlerinin kullanılabileceği öğrencilere gösterilmelidir.
Öğrencilerin muhakeme yöntemlerini kullanmaları sağlandığında çarpım
tablosundaki bütün çarpımları ezberlemek zorunda olmadıklarının anlaşılması
sağlanacaktır.
Böylece öğrencilerin gereksiz
kaygılara
kapılması
engellenecektir.
Çarpım tablosunun öğretiminde muhakeme yöntemlerinin etkili
kullanılabilmesi için etkinlikler ve bu etkinliklerde kullanılabilecek materyaller
hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu hususta
öğretmenlere konu ile ilgili hizmet içi eğitim fırsatı sunulmalıdır. Ders
kitaplarında çarpım tablosu öğretimi için alternatif muhakeme yöntemlerini
içeren etkinliklere yer verilmesi öğretmen ve öğrencilere katkı sağlayacaktır.
Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde çarpım tablosunun
öğretimine ilişkin bilgilendirmelere önem verilmelidir. Bu amaçla öğretmen
yetiştirme programlarında yer alan matematik öğretimi derslerinde çarpım
tablosu öğretimine yönelik etkinliklere yer verilmesi gerekmektedir.
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ÖZET: Ders kitapları, eğitim-öğretim, bilgi üretim ve iletişim teknolojilerindeki
büyüleyici gelişmelere rağmen, öğrenme sürecinin vazgeçilmez araçları olma özelliklerini ve
merkezi rollerini korumaya devam etmektedirler. Kuşkusuz bunun en önemli nedeni
içerdikleri metinlerin bir ulusal kültüre ilişkin temel fikirleri yansıtmalarından dolayı, çoğu
kez kültürel mücadelenin ve anlaşmazlığın da alevlenme noktasını oluşturmalarıdır.
Ders kitapları, bir toplumun, kendi çocuklarını gelecekteki yaşama hazırlamak için,
aktarmak istediği ve resmen kabul görmüş olan bilgilerin tamamını içerirler. Ders kitapları,
sadece bilgi aktarmakla yetinmeyerek bir toplumun siyasal ve toplumsal normlarını da
belleklere kazımaya çalışırlar. Özellikle tarih ve coğrafya kitapları başta olmak üzere, sosyal
bilimlere yönelik kitaplar aynı zamanda kişinin özsaygısının gelişmesine katkıda bulunarak,
söz konusu toplumun sınır çizgilerini de belirlemektedir.
Betimsel analizi yöntemine uygun olarak “doküman analizi” tekniği kullanılarak
yapılan bu araştırmada Türkiye Cumhuriyetinde 1924, 1942, 1957, 1973, 1983, 1992, 2005,
2011 ve 2017 coğrafya öğretim programlarının uygulanmaya konmasından sonra Milli
Eğitim Bakanlığınca ( MEB) yayımlanan ortaöğretim 9 ( lise ) ders kitapları incelenerek
okuma parçası bulunan ders kitapları içerik analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Coğrafya Ders Kitabı, Okuma Parçaları

A Crıtıcal Overvıew of the Readıng Parts in
the High School Course Books
ABSTRACT: Despite the fascinating developments in textbooks, education,
information production and communication technologies, they continue to preserve the
central roles and features that are indispensable tools of the learning process. Of course, it is
most important that the texts they contain reflect the basic ideas of a national culture, so they
are often the cultural struggle and the point of exacerbation of the conflict.
Textbooks contain the entirety of the information that a society wants to convey and
which is formally accepted in order to prepare its children for life in the future. The textbooks
try to memorize the political and social norms of a society by not only transmitting
information. In particular, books on history and geography, as well as books on social
sciences, also contribute to the development of the self-esteem of the person, and also define
the boundaries of the society in question.
In accordance with the descriptive analysis method "document analysis" in this study
using the technique of the Republic of Turkey in 1924, 1942, 1957, 1973, 1983, 1992, 2005,
2011 and then deciding to implement the 2017 geography curriculum Ministry of National
Education (MONE), published secondary 9 (high school) textbook and the textbooks with
the readings were evaluated by subjecting them to content analysis.
Key Words : Geography, Geography 9 Text Book, Reading Text
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GİRİŞ
Ders kitapları, eğitim-öğretim, bilgi üretim ve iletişim teknolojilerindeki
büyüleyici gelişmelere rağmen, öğrenme sürecinin vazgeçilmez araçları olma
özelliklerini ve merkezi rollerini korumaya devam etmektedirler. Kuşkusuz
bunun en önemli nedeni, Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi isimli
kitabın yazarı Falk Pingel’in754 de belirttiği gibi içerdikleri metinlerin bir ulusal
kültüre ilişkin temel fikirleri yansıtmalarından dolayı, çoğu kez kültürel
mücadelenin ve anlaşmazlığında alevlenme noktasını oluşturmalarından
kaynaklanmaktadır 755.
Ders kitabı, belirli ölçülere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf ve
ders için öğretmen ve öğrencilere temel kaynak olarak önerilen öğrenmeöğretme sürecinin en yaygın kullanılan ders aracıdır756. Ders Kitabı, eğitimöğretim açısından, kullanılma kolaylığı olan, her öğrencinin ulaşabildiği,
bilgilerin dolaysız olarak verildiği, sürekli kullanılabilen, her an başvurulabilen
ve sözel öğretimin boşluklarını doldurabilen önemli araçlarından birisidir. İyi
hazırlanmış bir ders kitabı, hem öğretmenlere hem de öğrencilere büyük yarar
sağlamanın yanında eğitim ve öğrenme etkinliklerinde kılavuzluk eder757. Bu
bağlamda ders kitapları, öğretme-öğrenme sürecinin vazgeçilmez ve en çok
kullanılan görsel araçlarıdır758.
Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, ders kitaplarının her
zaman önemli bir eğitim aracı olduğu görülmektedir. Örneğin, Japonlardan
bazıları, ders kitaplarını bir toprak parçası kadar değerli bulmuşlardır.
Önceleri Japon öğretmenler, okulda derste iken deprem olduğunda,
kurtarılması gereken öncelikler arasında kitapları da belirtmişlerdir.
Günümüzde ise Japonlar, ders kitaplarını öğretim için temel kaynak olarak
göstermektedirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde de ders kitaplarının önemli
bir yeri vardır. Shannon’un yaptığı bir araştırmaya göre, öğrenciler sınıfta
zamanlarının yaklaşık yüzde 80’ini ders kitapları ve ders kitaplarıyla ilgili
etkinliklere harcamaktadır. Diğer taraftan Türkiye’de de ders kitapları, temel
bir bilgi kaynağıdır759.
Falk Pingel, Ders Kitaplarını Araştırma ve Düzeltme Rehberi UNESCO, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul, 2003, s.6.
755 Erdal Aslan, Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Ders Kitapları, Eğitim ve Bilim, Cilt 35, Sayı 158,
Ankara., 2010, s. 126
756 Ferruh Oğuzkan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, Emel Matbaacılık, Ankara, 1993, s.83.
757 Çetin Semerci, İlköğretim Türkçe Ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği,
Cumhuriyet Üniversitesi. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt : 28 No:1 49-54, Sivas, Mayıs 2004, s. 49.
758 Özcan Demirel, Öğretme Sanatı, Pegem A Akademi Yayınları, 14. Baskı, Ankara, 1999, s.51.
759 Zeki Kaya, Uzaktan Eğitim, Pegem, 2002, s.92.
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Ders kitabı, öğrencilerin de temel başvuru kaynağı durumundadırlar.
Ayrıca günümüzde ders kitaplarının sınıf içindeki yeri hâlâ önemini
sürdürmekte olup, öğretmenler birçok etkinliği kitap ile yürütmektedirler.
Yapılan araştırmalara göre, çoğu öğretmen öğretim programlarına hiç
bakmadan öğrenme-öğretme etkinliklerine ilişkin düzenlemeleri ders
kitaplarına göre yapmaktadır760. Bundan dolayı çağımızın ihtiyaç duyduğu
insanın sahip olması gereken özelliklere uygun olarak yetişmesi için hazırlanan
eğitim programlarında belirlenen kazanım, beceri ve değerlerin öğrencilere
kazandırılmasında ders kitaplarının eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yeri
yadsınamaz.
Ders kitapları, bir toplumun, kendi çocuklarını gelecekte birer olgu birey
olarak yaşamaya hazırlamak için, aktarmak istediği ve resmen kabul görmüş
olan bilgilerin tamamını içerirler. Ders kitapları, sadece bilgi aktarmakla
yetinmeyerek, bir toplumun siyasal ve toplumsal normlarını da belleklere
kazımaya çalışırlar. Özellikle tarih ve coğrafya kitapları başta olmak üzere,
sosyal bilimlere yönelik kitaplar aynı zamanda kişinin özsaygısının gelişmesine
katkıda bulunarak, söz konusu toplumun sınır çizgilerini de belirlemektedir761.
Coğrafya öğretimi yoluyla zaman mekân açısından referans noktaları yaratılır.
Nereden geliyoruz? Nerede yaşıyoruz? Orada izinle mi, yoksa hakkımızla mı
yaşıyoruz? Coğrafya ders kitapları aracılığıyla köklerimizi, belirli bir yerde niçin
ve nasıl yaşadığımızı, bu yerin nasıl tanımlanıp nitelendirilebileceğini, başka bir
deyişle kim olduğumuzu açıklamaya çalışırlar762.
Türkiye’de okutulmakta olan ders kitapları dünyadaki benzerleriyle
kıyaslandıklarında, pek çok açıdan iyi örneklerin gerisinde kaldıkları,
geliştirilmeleri gerektiği ve bunun için henüz yeterince çaba gösterilmediği ya
da yapılan düzenlemelerin yetersiz kaldığı gözlemlenmektedir. Başlangıçtan
itibaren ders kitapları hazırlama ve yazma konusunda yeterli bilimsel birikimin
ve teknik deneyimin olmayışı, siyasal nedenlerle sansüre uğramaları,
yayınevlerinin, ders kitabı yazarlarının, ders öğretmenlerinin rant temelli
yaklaşımları, içerik ve tasarım yönünden öğrencilerin dersleri kavramalarına
yeterince katkıda bulunmada yetersiz kalmaları gibi, farklı etkenlerden
kaynaklanan son derece önemli sorunlar yaşanmıştır ve yaşanmaktadır763.
Alaaddin Kızılçaoğlu, Orta Öğretim Coğrafya Ders Kitapları Değerlendirme Ölçütleri, Marmara
Coğrafya Dergisi, Sayı 8, İstanbul, 2003, s.95.
761 Aslan, age, s.217
762 Pingel, age, s.1
763 Aslan, age, 217
760
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Orta Öğretim Coğrafya Ders Kitapları
Coğrafya, insanin içinde yaşadığı doğal ortamın özelliklerini´insan-doğal
ortam etkileşimini ve bu etkileşim sonucunda insanin ortaya koyduğu beşeri ve
ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını
ortaya koyan bilim olarak tanımlanmaktadır764.
Coğrafya öğretiminin amacı,
• Günümüz dünyasında milletlerin birbirlerine muhtaç olduğunu ve
birbirleriyle işbirliği yapmak zorunda oldukları gerçeğinin kavratılması,
• Toprak erozyonu ormanların tahribi, meraların yok edilmesi, toprağın,
suyun, havanın kirletilmesi, tarım alanlarına yerleşim birimleri ve sanayi
tesisleri yapılarak kullanılmaz hale getirilmesinin yurt ve dünya için hayati
önem taşıyan yanlışlıklar olduğunun kavratılması
• ´Dünyadaki farklı kültürlere sahip insanların kaynaşması, kültür alış
verisi yönünden turizmin öneminin kavratılması,
• Ülkedeki doğal kaynakların tanıtılması ve bunların yurt kalkınmasında
kullanılmasının öğretilmesi,
• Doğal güzelliklerin ve tarihi eserlerin insanlığın ortak mali olduğu ve
bunların korunması gerektiğinin kavratılması,
• Çevre kirliliğinin nasıl oluştuğunu, bunların insanlara etkilerini ve bu
kirlilikleri ortadan kaldırma yollarının ve gerekliliğinin öğretilmesi ve
kavratılması,
• Harita, grafik, diyagram, istatistikler ve diğer bilgi kaynaklarından
yararlanmanın öğretilmesi,
• Doğal kaynakların sinirli olduğu, bunların bütün insanların ortak mali
olduğu ve bunların savurgan kullanılmaması gerekliliğinin kavratılması,
• İnsanların, yurt, millet ve dünya sorunları üzerinde duyarlı, ülke ve
dünya sorunlarının çözümüne katılan aydın, bilinçli, duyarlı yurttaş olarak
yetişmesine katkıda bulunmaktır765.
Coğrafyanın bu amaçlara ulaşabilmesi için öğretimin uygun yöntem, araç
ve gereçlerle verilmesi gereklidir. Aksi halde coğrafya, olduğundan farklı, yanlış,
yararsız ve gereksiz bir bilim gibi, tanıtılmış olur766. Herhalde lise coğrafya
eğitiminde bu uygun araç ve gereçlerden basta geleni ders kitaplarıdır. Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanarak ders kitabı olarak kabul edilen
Cemallettin Şahin, Coğrafya’ya Giriş, Gündüz eğitim ve yayıncılık, Ankara, 1998, s.3
Cemallettin Şahin, Coğrafya Öğretimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Gündüz Eğitim Yayıncılık,
Ankara, 2003, s.25-26
766 Şahin, age, s.26.
764
765
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ortaöğretim coğrafya ders kitaplarındaki islenişler, kullanılan araç-gereçler ve
önerilen etkinlikler bu açıdan oldukça önem taşımaktadır767.
Cumhuriyet tarihi boyunca coğrafya öğretim programlarında 1924, 1934,
1937, 1941, 1957, 1971, 1973, 1982, 1983, 1992, 2005, 2011 ve 2017 yıllarında
yapısal değişiklikler yapılmıştır. Yapılan program değişikliklerine bağlı olarak
yeni öğretim programlarına uygun olarak coğrafya ders kitapları yazılarak
öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
Genel olarak herkes bir ders kitabının iyi olup olmadığı hususunda bir
fikre sahiptir. Kullanıcıları böyle bir kanıya ulaştıran nedenler değişik olmakla
beraber birleştikleri noktalar aşağı yukarı şu hususları kapsar: Öğretmenin
anlattığı her şey bu kitapta var, Kitabın baskısı, kâğıdı güzel, Resimlerine ben
bile bakmaktan hoşlanıyorum, her konu özetlenmiş. İlk bakışta ileri sürülen bu
yargılar hiç de yabana atılacak yargılar değildir768.
Betimsel analizi yöntemine uygun olarak “doküman analizi” tekniği
kullanılarak yapılan bu araştırmada Türkiye Cumhuriyetinde 1924, 1942, 1957,
1973, 1983, 1992, 2005 ve 2017 coğrafya öğretim programlarının uygulanmaya
konmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) yayımlanan ortaöğretim (
lise ) ders kitapları incelenerek okuma parçası bulunan ders kitapları içerik
analizine tabi tutularak değerlendirilmiştir.
Tablo 1 Okuma Parçası Bulunan Coğrafya 9 Ders Kitapları
Sıra
No
1
2

Yayım
Yılı
1952
1965

3

1984

4
5

1987
2003

6

1993

7

1993

Kitabın
Adı
Genel Coğrafya
Genel Coğrafya
Genel Coğrafya

Sınıfı

Yazarı

Lise I
Lise I
Lise I

Genel Coğrafya
Coğrafya I
Coğrafya I

Lise I
Lise I
Lise I

Rauf Seymen
Rauf Seymen
Sırrı Erinç
Sami Öngör
Reşat İzbırak
Sırrı Erinç
Cemalettin Şahin

Coğrafya II

Lise I

Cemalettin Şahin

Ait Olduğu
Program
1941
1957
1983
1983
1992
1992
(Kredili Sistem )
1992
(Kredili Sistem )

Eyüp Artvinli, Coğrafya Programının Öngördüğü Coğrafi Becerilere 9. Sınıf Coğrafya Ders
Kitabında Erişi Düzeyi, Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Ankara,
2009, s.1.
768 Adnan Çakmakçıoğlu, Ders Kitaplarını Nasıl Kullanalım, Milli Eğitim Bakanlığı, Yayım
Müdürlüğü, Ankara, 1964, s.3.
767
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8

1994

9

1994

10

1994

11

1995

12

1995

13

1995

14

2003

15

2007

16

2005

17

2013

18

2017

Coğrafya II

Lise I

Metin Kaya

Coğrafya II

Lise I

Celal Aydın

Coğrafya I

Lise I

Nurşen Arslan

Coğrafya I

Lise I

Erdoğan Akkan

Coğrafya II

Lise I

Erdoğan Akkan

Coğrafya II

Lise I

İbrahim Atalay

Coğrafya
Coğrafya 9

Lise I
Lise I

Coğrafya 9

Lise I

Sırrı Erinç
Erdoğan Oruç
ve Diğerleri
Sevil Aras
Ali Duru
İlhan Benligirayoğlu
Sema Durak
Sunay Kılıçaslan
Erdoğan Oruç
ve Diğerleri
İsmail Özdoğan,
Kenan Türkez,
Mutlu Karakoç

Coğrafya 9

Lise I

Coğrafya 9

Lise I

1992
( Kredili Sistem )
1992
( Kredili Sistem )
1992
( Kredili Sistem )
1992
( Kredili Sistem )
1992
(Kredili Sistem )
1992
(Kredili Sistem )
1992
2005

2005

2011
2017

YÖNTEM
Bu araştırma, coğrafya öğretim programında ülkeleri ve ülkeler
arasındaki ilişkileri etkileyen küresel ve bölgesel gelişmeler ile Türkiye’ye
komşu ülkelere ilişkin içerikleri analiz etmeye yönelik bir betimsel analiz
çalışmasıdır. Betimsel analiz “doküman analizi” tekniği kullanılarak
yapılmaktadır. Bilimsel araştırmalarda doküman araştırmalarının katkısı ve
potansiyeli eğitim ve sosyal bilimlerde genellikle göz ardı edilmiştir ( Robinson,
2010: 186 ). Bununla beraber araştırma yöntem ve tekniklerinde de yeterince
yer almamıştır ( McCulloh, 2004: 11 ). Bu göz ardı etme çoğu zaman
araştırmalarda talihsiz bir şekilde tarihi temelleri olmayan bağlam dışı bakış
açılarının yer almasına neden olmaktadır ( Robinson, 2010: 186 ). Doküman
analizi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar. Dokümantasyon yöntemi, problemin
belirlenmesi ve belgelerin değerlendirilmesinde ilgili bağlantıları kurabilmek
için kullanılan bir yöntem olduğu için büyük ölçüde tarihsel araştırma
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yöntemlerine dayanılarak geliştirilmiştir. Bu yöntem, kaynak malzeme olarak
yazılı metinler ve belgelerin kullanımını gerektirir. Bu belgeler, resmi hükümet
yayınları, raporlar, yasal belgeler, gazete, kitap, kurumsal kayıtlar, kişisel
günlükler ve mektuplar gibi geniş ve kapsamlı olabilir ( Robinson, 2010, 187 ).
Geleneksel olarak doküman incelemesi, tarihçilerin, antropologların ve
dilbilimcilerin kullandığı bir yöntem olarak bilinir. Bu yöntemde hangi
dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma
problemi ile yakından ilgilidir. Örneğin eğitim ile ilgili bir araştırmada, şu tür
dokümanlar veri kayna- ğı olarak kullanılabilir: ders kitapları, öğretim
programları, okul içi ve dışı yazışmalar, öğrenci kayıtları, kitapları, öğrenci ders
ödevleri ve sınavları, ders ve ünite planları, öğretmen dosyaları, eğitimle ilgili
resmi belgeler vb. ( Yıldırım ve Şimşek, 2011: 188; Gökçe, 2009:728).
BULGULAR VE YORUMLAR
1. 1941 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
1941 yılında uygulanmaya konan coğrafya öğretim programına göre
yazılan lise I coğrafya ders kitaplarından bir tanesin de okuma parçasına yer
verilmiştir769. Rauf Seymen tarafından yazılan bu ders kitabında, kıtaların
tanınması / keşfi, sıcaklık, iklim ve hava terimleri, jeoloji zamanları,
başlıklarında dört adet okuma parçasına yer verilmiştir
Kıtaların tanınması ve keşfi başlığı altında yer alan okuma parçasında
Akdeniz Havzasının tanınması, Asya'nın tanınması, Afrika'nın tanınması,
Amerika'nın tanınması, Okyanusya'nın tanınması alt başlıkları altında
buralarda kurulan yerleşim yerlerinin nasıl ve kimler tarafından keşfedildiğine
/tanınmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir770.
Sıcaklık başlığı altında yer alan okuma parçasında bir ülkenin sıcaklık
durumunun nasıl hesaplanacağına dair bilgi ve açıklamalara771; iklim ve hava
terimleri başlıklı okuma parçasında iklim ve hava terimlerinin anlamları ve
bunlara ilişkin örneklere772; Jeoloji zamanları başlıklı okuma parçasında
dünyamızın geçmişini anlayabilmek için bilim insanlarınca tanımlanan jeolojik
zamanlar ve ayrıldıkları devirlere ilişkin bilgileri kısaca özetleyen bilgilere yer
verilmiştir773.
Rauf Seymen, Genel Coğrafya, Remzi Kitapevi, Ankara, 1952
Seymen age s. 6-10
771 Seymen age s. 51-55
772 Seymen age s. 81
773 Seymen age s. 115-118
769
770
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2. 1957 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
1957 yılında uygulanmaya konan coğrafya öğretim programına göre
yazılan lise I coğrafya ders kitaplarından bir tanesin de okuma parçasına yer
verilmiştir774. Rauf Seymen tarafından yazılan bu ders kitabında, ölçeklerden
faydalanmak başlığı altında bir tane okuma parçasına yer verilmiştir. Bu
okuma parçasında ölçeğin tanımı yapıldıkta sonra ölçeklerden nasıl
faydalanabileceğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır775.
3. 1983 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
1983 yılında uygulanmaya konan coğrafya öğretim programına göre
yazılan lise I coğrafya ders kitaplarından bir tanesin de okuma parçasına yer
verilmiştir776. Reşat İzbırak tarafından yazılan bu ders kitabında, Türkler
Coğrafyaya Değer Vermişlerdir, Uzay Araştırmaları, Türkiye'de Modern
Haritacılık, Harita Projeksiyonu Coğrafyada Önem Taşır, Hava
Fotoğraflarında Harita Yapımı, Adalar Yeryüzünün Pek Önemli Kara
Parçalarıdır, Van Gölü Türkiye'nin En Büyük Tabii Gölüdür, başlıklarında
yedi adet okuma parçasına yer verilmiştir. Arıca kitabın son bölümünde ekler
başlığı altında Türkiye'nin Coğrafi Konumu ve Jeopolitik Önemi, Ege Adaları ve
Yunanistan'ın İstiklalini Elde Etmesi ve Bu Tarihten Önce Adaların Durumuna
ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Türkler coğrafyaya değer vermişlerdir başlıklı okuma parçasında,
Osmanlılar döneminde coğrafya biliminin gelişmesine katkı veren Piri Reis,
Seydi Ali Reis, Katip Celebi, Evliya Celebi isimleri sıralandıktan sonra Evliya
Celebi'nin hayat hikayesini anlatan bilgilere ve açıklamalara777; uzay
araştırmaları başlıklı okuma parçasında, uzay, yer uyduları, uzay sondası ve
uzay aracının tanımı yapıldıktan sonra son yıllarda yapılan uzay araştırmalarına
ilişkin örneklere778; Türkiye'de modern haritacılık başlıklı okuma parçasında,
Türk haritacılığın tarihsel gelişimi anlatıldıktan sonra yalama tekniğiyle yapılan
24 paftadan oluşan 1: 400 000 ölçekli Kiepert Haritasına dair bilgiler
verildikten sonra 1911 de 19 yılda tamamlanan 19 paftadan oluşan 1: 200 000
Rauf Seymen, Genel Coğrafya, Remzi Kitapevi, Ankara, 1965
Seymen age s. 37
776 Reşat İzbırak, Coğrafya I, Üçüncü Basılış, Devlet Kitapları, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul,
1987
777 İzbırak, age. s.12
778 İzbırak, age. s. 14
774
775
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ölçekli harita, Gaus - Krüger projeksiyonuyla hazırlanan 6.000 paftadan oluşan
1 : 25.000 ölçekli haritalar ve Harita Genel Komutanlığı779; harita projeksiyonu
coğrafyada önem taşır başlıklı okuma parçasında, harita çiziminde kullanılan
silindir, konik ve ufki projeksiyonlara ilişkin açıklamalara780; hava
fotoğraflarında harita yapımı başlıklı okuma parçasında, hava fotoğraflarında
nasıl harita çizildiğine dair781; adalar yeryüzünün pek önemli kara parçalarıdır,
adalar yeryüzünün pek önemli kara parçalarıdır başlıklı okuma parçasında,
yeryüzünde bulunan deniz veya göl sularıyla çevrili kara parçaları olan adalar,
takımadalar, okyanus adaları, mercan adaları782; Van Gölü Türkiye'nin en büyük
tabii gölüdür783 başlıklı okuma parçasında, Türkiye'nin en büyük tabii gölü olan
Van Gölü'nün coğrafi özellikleri, bölge ve ülke ekonomisi için yeri ve önemine
ilişkin açıklamalara ve bilgilere yer verilmiştir.
4. 1992 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
1992 yılında uygulanmaya konan öğretim programlarında önceki
programlardan farklı olarak ilk kez uygulanmaya başlanan kredili sistemden
dolayı program kendi içerisinden farklılaşmıştır. Kredili sisteme göre yazılan
ders kitapları dönemlik olarak yazıldığı içi lise 1 de öğrenim gören çocuklar için
coğrafya I ve Coğrafya II kitapları yazılmıştır.
1992 Kredili Sistem Coğrafya Öğretim Programına göre yazılan ders
kitaplarından yedi tanesinde okuma parçasına yer verilmiştir ( Tablo 2 ).
Tablo 2 1992 Kredili Sistem Coğrafya 9 Ders Kitapları
Sıra

Kitabın Adı

Yazarı

1

Coğrafya I

Nurşen Arslan

Yayım Yılı
1994

2

Coğrafya I

Cemallettin Şahin

1993

3

Coğrafya I

Erdoğan Akkan

1995

4

Coğrafya II

Cemallettin Şahin

1993

5

Coğrafya II

Metin Kaya

1994

6

Coğrafya II

Celal Aydın

1994

7

Coğrafya II

Erdoğan Akkan

1995

İzbırak, age. s. 43
İzbırak, age. s. 44
781 İzbırak, age. s. 45
782 İzbırak, age. s. 57
783 İzbırak, age. s. 218
779
780
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Cemallettin şahin tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan
Coğrafya I ders kitabında Modern Coğrafya Anlayışı ve Öğretimi, Uzay
Çalışmaları ve Coğrafya, Ozon Tabakası, Yapay Yağışlar, Plato-Yayla,
İstanbul ve Çanakkale Boğazları başlıkları altında altı adet okuma parçasına
yer verilmiştir784.
Modern coğrafya anlayışı ve öğretimi başlıklı okuma parçasında, coğrafya
eğitim ve öğretim anlayışında yaşana değişim, günümüzde modern coğrafya
olarak tanımlanan yaklaşımının usul ve esasları785; uzay çalışmaları ve coğrafya
başlıklı okuma parçasında, 20. yüzyılın ikinci yarısında ABD ve Rusya'nın
katkılarıyla uzay çalışmalarında yaşanan büyük gelişme ve ilerlemelerin
coğrafya'ya olan olumlu katkıları786, meteoroloji uyduları ve haberleşme
uyduları, evrenin oluşumuna ilişkin ortaya atılan Big Bang teorisinin nasıl
doğrulandığına; , ozon tabakası başlıklı okuma parçasında, ozon tabaksının
fiziksek ve kimyasal özellikleri, ozon tabakasının gezegenimiz ve canlılar için
önemi, tahrip edilmesi durumunda yaşanabilecek olası durumlar, ozon
tabakasını tahrip olmasına neden olan durumlara; yapay yağışlar başlıklı
okuma parçasında787; doğal yağışın oluşumu, yapay yağış elde etmeye tarih
yaşanan gelişmelerin tarihsel gelişimi ve yapay yağışın nasıl yağdırıldığına;
Plato-yayla başlıklı okuma parçasında788, Zaman zaman birbirlerinin yerine
kullanılan Plato - Yayla kavramlarına aynı şey olmadıklarının kanıtlamak için
ayrıntılı; İstanbul ve Çanakkale Boğazları başlıklı okuma parçasında789; İstanbul
ve Çanakkale Boğazlarının nasıl oluştukları, bu iki önemli su yolunun tarihi,
coğrafi, ekonomik, siyasi önemi, buralarda yaşanan sorunlara dair ayrıntılı
açıklama ve bilgilere yer verilmiştir.
Cemallettin şahin tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan
Coğrafya II ders kitabında Ortadoğu, Karadeniz ve etkileri, Marmara Denizi,
Ege Denizi, Araziden Faydalanma, Su Gücü Potansiyeli, İç Anadolu'da
Kuraklık-Konya Ovaları Projeleri başlıkları altında yedi adet okuma parçasına
yer verilmiştir790.
Ortadoğu başlıklı okuma parçasında791, Ortadoğu'nun coğrafi olarak
Türkiye'nin neresinde yer aldığı, hangi ülkelerin bu coğrafyada bulunduğu,
Cemalettin Şahin, Coğrafya I Kredili Sisteme Uygun, Ders Kitapları A.Ş., İstanbul, 1993
Şahin, age. s.12
786 Şahin, age. s.24
787 Şahin, age. s.73
788 Şahin, age. s.99
789 Şahin, age. s.148
790 Cemalettin Şahin, Coğrafya II Kredili Sisteme Uygun, Ders Kitapları A.Ş., İstanbul, 1993
791 Şahin, age. s.22-23
784
785
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bölgede bulunan milletlerin etnik, dini inançları, siyasi özellikleri, ekonomik, ve
kültürel özellikleri ve doğal zenginlik kaynakları, bu ülke ve milletlerin
Osmanlıyla ilişkileri, birbirleriyle yaşadıkları sorunlar, Filistin sorunu,
Ortadoğu'nu Türkiye için önemi ve batılı ülkelerin buraya ilişkin emelleri;
Karadeniz ve etkileri başlıklı okuma parçasında792, bir iç deniz olan
Karadeniz'in, özellikleri açıklandıktan sonra Türkiye ekonomisine yaptığı
katkılar, yeni kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının ülkemiz için
önemi; Marmara Denizi başlıklı okuma parçasında793; Bir iç deniz olan Marmara
Denizinin fiziki ve beşeri özellikleri, kıtalar arası ticaret turizm ve ulaşım
açısından önemi, tarih boyunca bu denize ve boğazlara sahip olmak için çeşitli
milletlerin verdiği mücadele, karşı karşıya kaldığı tehditler; Ege Denizi başlıklı
okuma parçasında794; Ege denizinin fiziki özellikleri, Türkiye için siyasi,
ekonomik, ulaşım ve jeopolitik açıdan önemi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki
ihtilaflı konular, bu denize ilişkin Yunanistan iddialarının amaçları; Araziden
faydalanma başlıklı okuma parçasında795, arazinin tanımı yapıldıktan sonra
araziden doğru bir şekilde nasıl yararlanılacağı, arazilerin nasıl yanlış
kullanıldığı; Su gücü potansiyeli başlıklı okuma parçasında796, temiz enerji ve
çevre dostu enerji kavramları açıklandıktan sonra Türkiye'nin enerji
üretiminden başta Doğu Anadolu bölgemiz olmak üzere su gücünden nasıl
yararlanılabileceği; İç Anadolu'da Kuraklık-Konya ovaları projeleri başlıklı
okuma parçasında797, Tarımsal üretimiyle Türkiye ekonomisi için hayati öneme
haiz olan Konya Ovasında üretim ve verimliği artırmak için geliştirilen projeler
hakkında bilgi ve açıklamalara yer verilmiştir.
Erdoğan Akkan tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan Coğrafya
I ders kitabında Sıcaklık Birimleri, İklim Bilgisinde Kullanılan Bazı
Kavramlar, Çevre Korunması, Erozyon başlıkları altında dört adet okuma
parçasına yer verilmiştir798.
Sıcaklık birimleri başlıklı okuma parçasında799, sıcaklığı ölçmede
kullanılan üç ayrı birim olan Santigrat, Fahrenheit ve Reamur ölçü birimleri, bu
ölçü birimlerinin birbirlerine çevirebilmek için kullanılan formüller; İklim

Şahin, age. s.44
Şahin, age. s.60
794 Şahin, age. s.76
795 Şahin, age. s.94
796 Şahin, age. s.128
797 Şahin, age. s.145
798 Erdoğan Akkan, Coğrafya I Kredili Sisteme Uygun, Üner Yayınları, Ankara, 1995
799 Üner, age., s.32
792
793
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bilgisinde kullanılan bazı kavramlar800, sıcaklık, aylık ortalama sıcaklık, yıllık
ortalama sıcaklık kavramlarının ne anlama geldiği ve bunların nasıl
hesaplandığı; Çevre korunması başlıklı okuma parçasında801, basında,
radyolarda, televizyonlarda ve konuşmalara sıklıkla konu olan çevre sorunları
ve çevrenin neden korunması gerektiği; Erozyon başlıklı okuma parçasında802,
Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sorun olarak kabul edilen erozyon
hakkında açıklamalara ve bilgiler kullanılmıştır.
Erdoğan Akkan tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan Coğrafya
II ders kitabında Karadeniz Bölgesi'nin Ekonomik Yapısını Değiştiren İki
Ürün: Taş Kömürü ve Çay, Kıta Sahanlığı-Kara Suları ve Ege, Güneydoğu
Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Hayvancılılık ve Sorunları
başlıkları altında dört adet okuma parçasına yer verilmiştir803.
Karadeniz Bölgesi'nin Ekonomik Yapısını Değiştiren İki Ürün: Taş
Kömürü ve Çay başlıklı okuma parçasında804, Karadeniz bölgesinin
sosyoekonomik kalkınmasında öne çıkan Taş Kömürü ve Çay'ın rolü; Kıta
Sahanlığı-Kara Suları başlıklı okuma parçasında805, Kıta Sahanlığı ve Kara Suları
kavramlarının ne anlama geldiklerine dair ayrıntılı açıklamalar yapıldıktan
sonra Ege denizinde kıta sahanlığı ve kara sularına ilişkin olarak Yunanistan'ın
iddiaları ve bu iddiaların amaçları; Güneydoğu Anadolu Projesi başlıklı okuma
parçasında806, GAP'ın tarihsel gelişimi açıklandıktan sonra tamamlandığı zaman
ülke ekonomisine yapacağı katkılar; Doğu Anadolu Bölgesi'nde Hayvancılılık ve
Sorunları başlıklı okuma parçasında807, Doğu Anadolu Bölgesinin sanayileşmesi
ve kalkınmasında dezavantaj oluşturan doğal ve beşeri faktörler açıklandıktan
sonra bölge insanları ve ülke ekonomisi en verimli ekonomik faaliyet olan
hayvancılık sektöründen beklenen yararın neden sağlanamadığına ilişkin sorun
alanları ile bunların nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgilere ve açıklamalara yer
verilmiştir.
Metin Kaya tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan Coğrafya II
ders kitabında Türkiye'nin Uluslararası İlişkileri, Güneydoğu Anadolu
Projesi, Türkiye ve Çevre Sorunları başlıkları altında üç adet okuma parçasına
yer verilmiştir808.
Üner, age., s.33
Üner, age., s.66
802 Üner, age., s.75-76
803 Erdoğan Akkan, Coğrafya II Kredili Sisteme Uygun, Üner Yayınları, Ankara, 1995
804 Üner, age., s.34-35
805 Üner, age., s.63
806 Üner, age., s.90-91
807 Üner, age., s.110
808 Metin Kaya, Coğrafya II Kredili Sisteme Uygun, Kaya Matbaacılık, İstanbul, 1994
800
801
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Türkiye'nin uluslararası ilişkileri başlıklı okuma parçasında809,
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde temel alınan Yurtta Sulh, Cihanda Sulh
politikasının esasları açıklandıktan sonra Soğuk Savaş bitmesiyle Balkanlar,
Kafkaslar, Orta Asya, Ortadoğu ile Doğu Akdeniz'deki belirsizliklere karşı
Türkiye'nin öneminin neden arttığı; Güneydoğu Anadolu Projesi başlıklı okuma
parçasında810, GAP'ın amacına ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra ülke
ekonomisine yapacağı katkılar; Türkiye ve çevre sorunları başlıklı okuma
parçasında811, Türkiye'nin sahip olduğu zengin bitki ve hayvan türlerine ilişkin
açıklamalar yapıldıktan sonra ülkemizde yaşanan çevre sorunları ( Sultan
Sazlığının kurutulması, erozyonla Kıbrıs adası büyüklüğünde toprak
kaybedilmesi, Murgul Bakır fabrikasının çevreyi kirletmesi ) hakkında bilgi ve
açıklamalara yer verilmiştir.
Celal Aydın tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan Coğrafya II
ders kitabında Karadeniz'de Çevresel Bozulmanın Su Ürünlerine Etkisi,
İstanbul 2000'li Yıllara Hazırlanıyor, Bir Meyve bahçesidir Türkiye, Ağrı
Dağı, Orta Anadolu'da Ağaçlandırma Çalışmaları başlıkları altında beş adet
okuma parçasına yer verilmiştir812.
Prof. Dr. Doğan Atay'ın Karadeniz'de Çevresel Bozulmanın Su Ürünlerine
Etkisi yazısından kısaltılarak hazırlanan okuma parçasında813, Karadeniz'in
balıkçılık potansiyeli, Karadeniz'de balıkçılığın karşı karşıya kaldığı sorunlar ve
çözüm yolları; Türk Henkel Dergisinden kısaltılarak hazırlanan İstanbul 2000'li
Yıllara Hazırlanıyor okuma parçasında814, İstanbul Valisiyle yapılan röportajda
İstanbul'un karşı karşıya kaldığı sorunları çözebilmek için yapılan ya da
yapılacak çalışmalar; Salih Yeşil tarafından kaleme alınan ve Skylife dergisinden
yayımlandığı belirtilen Bir Meyve Bahçesidir Türkiye başlıklı okuma
parçasında815, örneklerle Türkiye'nin meyve üretimi ve üretim potansiyeli; Prof
Mecit Doğru'nun Coğrafya Araştırmaları Dergisinde yayımlanan Ağrı Dağı
makalesinde kısaltılarak hazırlanan okuma parçasında816, Ağrı dağının fiziksel
özellikleri, dağcılık ve dini bakımından özellikleri ve önemi, döviz kaynağı
olarak ondan nasıl yararlanılabileceğine; M. Zait Zarifoğlu'nun Bilim ve Teknik
Kaya, age., s.18
Kaya, age., s.113
811 Kaya, age., s.155
812 Celal Aydın, Coğrafya II Kredili Sisteme Uygun, Doğan Yayıncılık, İstanbul, 1994
813 Aydın, age., s.32
814 Aydın, age., s.48
815 Aydın, age., s.62
816 Aydın, age., s.108
809
810
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Dergisinde yayımlanan Orta Anadolu'da Ağaçlandırma Çalışmaları
makalesinden kısaltılarak oluşturulan okuma parçasında817, İç Anadolu'nun
orman bakımından nasıl fakirleştiği açıklandıktan sonra bu durumu tersine
çevirmek için geliştirilen yeşil kuşak projelerine ilişkin bilgilere ve açıklamalara
yer verilmiştir.
Nurşen Aslan tarafından kredili sisteme uygun olarak yazılan Coğrafya I
ders kitabında Coğrafyanın Geçirdiği Evreler ve Günümüzde Coğrafya, Tarih
Değiştirme Çizgisi, İklimin İnsan Yaşantısına Etkisi, Kıtaların ve
Okyanusların Oluşumu ve Dağılımı başlıkları altında dört adet okuma
parçasına yer verilmiştir818.
Coğrafyanın geçirdiği evreler ve günümüzde coğrafya başlıklı okuma
parçasında819, Tarihsel süreçte coğrafya biliminin geçirdiği gelişim anlatıldıktan
sonra günümüzde Türkiye'de yapılan coğrafya çalışmalarına ve ülkemizde
coğrafya biliminin gelişmesine hizmet eden bilim adamlarına; Tarih değiştirme
çizgisi başlıklı okuma parçasında820, tarih değiştirme çizgisine; İklimin insan
yaşantısına etkisi başlıklı okuma parçasında821, iklimin insan yaşantısına olan
etkileri, iklim elemanlarına ( sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nem ve yağışlar );
Kıtaların ve Okyanusların Oluşumu ve Dağılımı başlıklı okuma parçasında822,
yeryüzünde kıtaların ve okyanusların nasıl oluştuğu ve Kıta Kayması Teorisi (
Wegener Teorisi ) hakkında açıklamalar yapılmıştır.
Kredili sistemin uygulamadan kaldırılmasından sonra 2005 yılında
uygulanmaya konan yeni coğrafya öğretim programına kadar yürürlükte tek
başına kalan 1992 coğrafya öğretim programına göre yazılan ders kitaplarından
bir tanesinde okuma parçasına yer verildiği tespit edilmiştir823.
Prof. Dr. Sırrı Erinç tarafından yazılan lise I coğrafya kitabında, Uzay
Çalışmaları ve Coğrafyaya Etkisi, Dünyamızı Ölçebilen İlk İnsan, Piri Reis
Haritası, Yağmur Ormanları, Çevre ve Çevre Kirlenmesi, Türkiye'nin Coğrafi
Konumu ve Atatürk'ün Değerlendirmesi, Karadeniz, Boğazlar, Ege Denizi ve
Doğu Ege Adaları, Adana Bölümü Ovalarının Dünü ve Bugünü, GAP, Ağrı
Dağı ve Van Gölü, Bozkırda Doğan Milyonluk Şehir: Ankara başlıkları altında
on dört tane okuma parçasına yer verilmiştir.
Aydın, age., s.126
Nurşen Aslan, Coğrafya I Kredili Sisteme Uygun, Serhat Yayın A.Ş., İstanbul, 1994
819 Aslan, age., s.10
820 Aslan, age., s.22
821 Aslan, age., s.87
822 Aslan, age., s.90
823 Sırrı Erinç, Coğrafya 9, Altın Kitaplar, İstanbul, 2003
817
818
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Uzay Çalışmaları ve Coğrafyaya Etkisi başlıklı okuma parçasında824, Uzay
Cağı'nın nasıl başladığı açıklandıktan sonra uzay sondası, yapay uydular,
telekomünikasyon, meteoroloji uyduları ve uzaktan algılama uydularına;
Dünyamızı ölçebilen ilk insan başlıklı okuma parçasında825, Carl Saggan'ın
Kozmos kitabında yer alan astronomi bilgini, filozof, ozan, tiyatro eleştirmeni ve
matematikçi olan Erastosthenes'in yerkürenin çevresini nasıl ölçtüğüne; Piri
Reis Haritası başlıklı okuma parçasında826, 1929 yılında Topkapı Sarayında
restorasyon çalışmaları sırasında bulunan Piri Reis haritasının fotoğrafı
kullanılarak bu haritada gösterilen yerlere; Hava Tahminleri ve Yapay Yağmur
Yağdırma başlıklı okuma parçasında827, meteoroloji uzmanlarının hava durumu
tahminini nasıl yaptıkları açıklandıktan sonra yağmur yeterince yağmadığı
takdirde yaşanabilecek olumsuzluklara, yapay yağmur yağdırabilmek için
yapılan bilimsel yöntemlere; Yağmur Ormanları başlıklı okuma parçasında828,
Temel Britannica ansiklopedisinde yer alan Yağmur Ormanlarının özelliklerini
ve bu ormanların tahrip edilmesinin önlenememesi halinde ortaya çıkacak
sorunlara; Çevre ve Çevre Kirlenmesi başlıklı okuma parçasında829, çevrenin
tanımı, doğal çevre düzeninin bozulmasına yol açan faktörler, çevre bozulması,
çevre kirlenmesi ve insanın çevreyi kirleten faaliyetlerine; Türkiye'nin Coğrafi
Konumu ve Atatürk'ün Değerlendirmesi başlıklı okuma parçasında830,
Türkiye'nin coğrafi konum özellikleri, sahip olduğu bu özelliklerden dolayı karşı
karşıya olduğu tehditler, Atatürk'ün Türkiye'nin coğrafi konumu ve jeopolitik
özelliklerinden dolayı dış siyasette benimsediği yurtta sulh, cihanda sulh
politikasının ne kadar doğru olduğu ve bu yönde yaptığı çalışmalara; Karadeniz
başlıklı okuma parçasında831, Türkiye'nin kuzey kıyılarında yaşayan
milletimizin hayatında Karadeniz'in bölge ve ülke ekonomisindeki yeri ve
önemine; Boğazlar başlıklı okuma parçasında832, İstanbul ve Çanakkale
Boğazların oluşumu, boğazların stratejik ve ekonomik açıdan önemi,
uluslararası antlaşmalara göre Türkiye'nin egemenlik haklarına; Ege Denizi ve
Doğu Adaları başlıklı okuma parçasında833, Ege denizi ve bu denizden
Erinç, age., s.12
Erinç, age., s.26
826 Erinç, age., s.36
827 Erinç, age., s.69-70
828 Erinç, age., s.71
829 Erinç, age., s.100-101
830 Erinç, age., s.145-146
831 Erinç, age., s.175
832 Erinç, age., s.197
833 Erinç, age., s.212-213
824
825
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yararlanma konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlar, Ege
denizinin fiziki özellikleri, ekonomik ve stratejik önemi, bu denizde bulunan
adalara; Adana Bölümü Ovalarının Dünü ve Bugünü başlıklı okuma
parçasında834, Osmanlı döneminde Cebelibereket vilayeti sınırlarında yer alan
Adana Bölümünde bulunan Adana, Ceyhan ve Amik ovaların da tarımsal
faaliyetlerinin tarihsel gelişimi; GAP başlıklı okuma parçasında835, Güneydoğu
Anadolu projesinin özellikleri ve proje tamamlandığında hizmete girecek olan
barajların sulama ve enerji üretimine; Ağrı Dağı ve Van Gölü başlıklı okuma
parçasında836, Doğu Anadolu Bölgesinin simgesi olan Ağrı Dağı ile Van Gölü'ne;
Bozkırda Doğan Milyonluk Şehir: Ankara başlıklı okuma parçasında837, 1930'lı
yıllarda 70 bin nüfusuyla bozkırın ortasında bir kasaba özelliğinde olan
Ankara'nın 3 milyonu aşkın nüfusuyla nasıl bayındır ve uygar bir şehre
dönüştüğüne ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
5. 2005 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
2005 yılında uygulanmaya konan öğrenci merkezli yapılandırmacı
yaklaşımı temel alan coğrafya öğretim programına göre yazılan lise I coğrafya
ders kitaplarından iki tanesin de okuma parçalarına yer verilmiştir.
Sevil Aras, Ali Duru, İlhan Benligirayoğlu, Sema Durak, Sunay Kılıçaslan
tarafından yazılan lise I coğrafya ders kitabında838, Atmosferin Sera Etkisi ve
Ozon Tabakasının İncelmesi, Türkiye'de Deprem, Erozyonla Tükenişe
Doğru, Konum ( Lokasyon )- Ekonomi ilişkisi, GAP ve Tarım, Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Türkiye başlıklarında altı tane okuma parçasına
yer verilmiştir.
Atmosferin sera etkisi ve ozon tabakasının incelmesi başlıklı okuma
parçasında839, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan faktörler,
küresel ısınma ve iklim değişikliğinin atmosferin sera etkisi göstermesine ve
ozon tabakasının incelmesine ve bunların olası sonuçlarına; Türkiye'de deprem
başlıklı okuma parçasında840, Türkiye'nin neden bir deprem ülkesi olarak
Erinç, age., s.231
Erinç, age., s.246
836 Erinç, age., s.265
837 Erinç, age., s.283
838 Sevil Aras, Ali Duru, İlhan Benligirayoğlu, Sema Durak, Sunay Kılıçaslan, Coğrafya 9, 3. Baskı
MEB Kitapları, İstanbul, 2005
839 Aras vd., age., s. 97-98
840 Aras vd., age., s. 131-32
834
835
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tanımladığı, yakın tarihte ve geçmişte yaşanan depremler, depremin olası
zararlarını en aza indirme yollarına; Erozyonla tükenişe doğru başlıklı okuma
parçasında841, çevresel bir sorun hatta insan kaynaklı doğal afet olarak
tanımlanan erozyon ve buna neden faktörler, erozyon ülke ekonomisine olan
etkilerine; Konum ( lokasyon) - Ekonomi ilişkisi başlıklı okuma parçasında842,
bir ülkenin ya da bir şehrin bulundukları coğrafi ve özel konumun, ekonomik
gelişmeye ne şekilde etki edebileceklerine; GAP ve tarım başlıklı okuma
parçasında843, Güneydoğu Anadolu Projesi ( GAP ) ile tarım alanında yaşanan ve
tamamlandığında tarım sektöründe yaşanacak gelişmelere; Karadeniz
Ekonomik İşbirliği Örgütü ( KEİ) ve Türkiye başlıklı okuma parçasında844, 1992
yılında kurulan KEİ'nin kuruluş amacı, üye ülkeler, bu örgütün Türkiye'nin
siyasi, ekonomik, ticari, kültürel vb politikaları için önemine ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.
Erdoğan Oruç, Burhan Güncegörü, Güler Muslu, Abdullah Pural, Ahmet
Aydın, Engin Uysun, H. Murat Görer, Muzaffer Türedi, Zeynep Çakır tarafından
yazılan coğrafya 9 ders kitabında845, Coğrafyanın Özü ve Önemi, Piri Reis,
Ozon, Ölü Toprağı Canlandıran Yağmurlar, Suçlu Kim? başlıklarında beş
adet okuma parçasına yer verilmiştir.
Coğrafyanın özü ve önemi başlıklı okuma parçasında846, Ali Selçuk
Biricik'in Marmara Coğrafya Dergisinin ikinci sayısında yayımlanan coğrafyanın
özü ve önemi makalesinin kısaltılarak coğrafyanın kainatı tanıma ilkesine; Piri
Reis başlıklı okuma parçasında847, Piri Reis'in biyografisi anladıktan sonra
yaptığı haritayı ve bu haritadan Chritoph Columbus'ıun nasıl yararlandığına;
Ozon başlıklı okuma parçasında848, Ozon tabakasının özellikleri ve ozon
tabakasını tehdit eden faktörler engellenemediği takdirde ortaya çıkabilecek
sorunlara; Ölü toprağı canlandıran yağmurlar başlıklı okuma parçasında849,
yağmurun canlılar için vazgeçilmez bir su kaynağı, tohum ve bitkiler için
madensel tuzla ve gübre kaynağı olduğuna; Suçlu kim? başlıklı okuma

Aras vd., age., s. 170
Aras vd., age., s. 181-82
843 Aras vd., age., s. 268
844 Aras vd., age., s. 283
845 Erdoğan Oruç, Burhan Güncegörü, Güler Muslu, Abdullah Pural, Ahmet Aydın, Engin Uysun,
H. Murat Görer, Muzaffer Türedi, Zeynep Çakır, Coğrafya 9, MEB Devlet Kitapları İkinci Baskı,
İstanbul, 2007
846 Oruç vd, age., s.7
847 Oruç vd, age., s.19
848 Oruç vd, age., s.48
849 Oruç vd, age., s.78
841
842
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parçasında850, 1946 yılında Bermuda adasına getirilen bir böceğin adada
bulunan sedir ağaçlarının büyük bir kısmını nasıl yok ettiği, bu böceği öldürmek
için adaya getirilen başka bir böceğin adada bulunan kertenkelelerin sayısını
nasıl artırdığı, kertenkeleleri öldürmek için adaya götürülen kis-kadeeler
kuşunun sadece Bermuda yaşayan video kuşunun yavrularını öldürerek nasıl
bir çevre felaketine yol açtığına dair bilgi ve açıklamalara yer verilmiştir.
6. 2011 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
2005 yılında uygulanmaya konan yapılandırmacı yaklaşımı temel alan
öğrenci merkezli coğrafya öğretim programının revize edilmesiyle yürürlüğe
giren 2011 coğrafya öğretim programına göre yazılan coğrafya 9 ders
kitaplarından bir tanesin de okuma parçalarına yer verilmiştir851.
Erdoğan Oruç, Burhan Güncegörü, Güler Muslu, Abdullah Pural, Ahmet
Aydın, Engin Uysun, H. Murat Görer, Muzaffer Türedi ve Zeynep Çakır
tarafından yazılan coğrafya 9 ders kitabı aynı yazarlar tarafından 2005
programına uygun olarak yazılan ve 2011 program değişikliğine kadar
uygulamada kalan ders kitabının yeni programa göre güncellenmesiyle
oluşturulan bir kitaptır. Bu kitapta yer alan okuma parçaları önceki kitapta
olduğu gibi ozon başlıklı okuma parçası dışında Coğrafyanın Özü ve Önemi852,
Piri Reis853, Ölü Toprağı Canlandıran Yağmurlar854, Suçlu Kim?855 başlıklı
okuma parçaları içerikleri korunarak aynen yerini korumuştur.
7. 2017 Coğrafya Öğretim Programına Göre Yazılan Coğrafya 9 Ders
Kitaplarındaki Okuma Parçaları
2017 yılında uygulanmaya konan coğrafya öğretim programına göre
yazılan lise coğrafya 9 ders kitaplarından bir tanesin de okuma parçasına yer
verilmiştir856. İsmail Özdoğan, Kenan Türkez, Mutlu Karakoç, Tarafından
Yazılan bu ders kitabında, Atatürk’ün Çevre Duyarlılığı, Ben Türkiye’de
yaşamak istiyorum, 21 Mart Nevruz Bayramı, Büyük Türk Bilgini Biruni,
Oruç vd, age., s.199
Erdoğan Oruç, Burhan Güncegörü, Güler Muslu, Abdullah Pural, Ahmet Aydın, Engin Uysun,
H. Murat Görer, Muzaffer Türedi, Zeynep Çakır, Coğrafya 9, MEB Devlet Kitapları Üçüncü Baskı,
İstanbul, 2013
852 Oruç vd, age., s.9
853 Oruç vd, age., s.23
854 Oruç vd, age., s.78
855 Oruç vd, age., s.176
856 İsmail Özdoğan, Kenan Türkez, Mutlu Karakoç, Coğrafya 9, MEB Devlet Kitapları Birinci
Baskı, Ankara, 2017
850
851
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Havada Sudan, Lodostan, Cittaslow-Sakin Şehir, Anadolu, Milli İrade,
Sümer’in Çöküşü İlk Ekolojik Kriz, başlıklarında dokuz adet okuma parçasına
yer verilmiştir.
Atatürk’ün Çevre Duyarlılığı başlıklı okuma parçasında857, Nezihe Araz’ın
1994 ( Dünya, İstanbul ) yılında Mustafa Kemal’in Ankara’sı adlı kitabında yer
alan bir olaydan alıntı yapılarak Atatürk’ün Çankaya Köşkünden TBMM ye
giderken yolu üzerinde yer alan bir iğde ağacının yol çalışması yüzünden
kesilmesi üzerine yaşadığı üzüntüsünden yola çıkarak Atatürk’ün çevre
duyarlılığı yüksek bir lider olduğuna; Ben Türkiye’de yaşamak istiyorum
başlıklı okuma parçasında858, ABD'de bir lise öğretmeninin öğrencilerine
verdiği dünya üzerindeki ülkeleri inceleyip hayatınızı hangisinde devam
ettirmek isterdiniz ödevine ilişkin olarak bir öğrencinin, dünyanın tam
ortasında, ilk medeniyetlerin kurulduğu, su kaynakları bol ve verimli topraklara
sahip, dört mevsimin yaşandığı, turizm potansiyeli, üç tarafı denizlerle çevrili,
bitki coğrafyası zengin olarak tanımladığı Türkiye’yi neden yaşamak yer olarak
seçtiğine; 21 Mart Nevruz Bayramı başlıklı okuma parçasında859, Türklerin
dünya kültür ve medeniyetine armağan ettiği, Yeni Gün, Ergenekon Günü,
Çağan, Ulusun Ulu Günü, Nevruz olarak anılan, gece ve gündüz sürelerinin eşit
olduğu 21 Mart günü ve bu günde yapılan kutlamalara; Büyük Türk Bilgini
Biruni başlıklı okuma parçasında860, UNESCO tarafından bin yıl önce Orta
Asya’da yaşamış evrensel deha olarak ilan ettiği El-Biruni’nin hayatı ve yaptığı
bilimsel faaliyetlerine; Havadan Sudan, Lodostan başlıklı okuma parçasında861,
bir rüzgâr türü olan Lodos ’un nasıl oluştuğu, insan faaliyetlerine ve sağlığına
olumlu ve olumsuz etkilerine; Cittaslow-Sakin Şehir başlıklı okuma
parçasında862, 1999 yılında nüfusu 50 binin altında olan kentlerin belediyelerin
oluşturduğu uluslararası birliğini tanıtan bilgiler verildikten sonra ülkemizde
bu birliğe üyeliği bulunan belediyelere; Anadolu başlıklı okuma parçasında863,
1071 Malazgirt zaferiyle Türklerin anayurdu olan Anadolu’nun kültür ve
medeniyetimiz için önemi Hacı Bayram-ı Veli, Hoca Nasreddin, Yunus Emre,
Seyit Onbaşı ve Nene Hatundan örnekler verilerek vatan sevgisini aşılamaya

Özdoğan vd., age. s. 19
Özdoğan vd., age. s. 45
859 Özdoğan vd., age. s. 93
860 Özdoğan vd., age. s. 97
861 Özdoğan vd., age. s. 128
862 Özdoğan vd., age. s. 178
863 Özdoğan vd., age. s. 180
857
858

543

Niyazi KAYA

yönelik; Milli irade başlıklı okuma parçasında864, 15 Temmuz 2016 tarihinde
milli iradeye yönelik yapılan hain saldırı ve darbe girişimini engelleyen
milletimizin kahramanlığına; Sümer’in Çöküşü İlk Ekolojik Kriz başlıklı okuma
parçasında865, Erol Tümertekin ve Nazmiye Özgüç tarafından yazılan Ekonomik
Coğrafya kitabında yer alan Mezopotamya’da kurulan Sümerler ’in aşırı sulama
ve sürekli ekim yüzünden toprağı yanlış kullanmaları sonucunda ortaya çıkan
çevre sorunlarına ilişkin bilgilere ve açıklamalara yer verilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye cumhuriyetinin ilan edilmesinden bu
yana uygulanmaya konan coğrafya öğretim programlarına göre yazılan ders
kitaplarının taranması sonucunda 18 tane coğrafya 9 ( lise I ) ders kitabında 77
tane okuma parçasına yer verildiği tespit edilmiştir.
Coğrafya öğretim programlarında doğrudan okuma parçası ya da
parçalarına yer verilmesi gerektiğine dair uyarıda bulunulmamasına rağmen
yazarların okuma parçalarına yer vermesinde programın genel ve özel
amaçlarının etkili olduğu değerlendirilmektedir. Zira coğrafya öğretim
programlarında bir bütün halinde genel ve özel amaçların yıllar geçse bile
birbirine benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı yazarlar özellikler 2005
yapılandırmacı yaklaşımı temel alan öğrenci merkezli coğrafya programına
kadar genel ve özel anaçlardan öğrencilere kazandırılması gereken konuları
okuma parçalarıyla edindirmeye odaklanmıştır. 2005 programı ve onu takip
eden 2011 ve 2017 programlarında genel ve özel amaçlardan üzerinde durulan
konuları değil öğrenme alanlarındaki kazanımları edindirmek için okuma
parçalarına yer verilmiştir.
Coğrafya ders kitaplarında yer verilen 77 tane okuma parçasının konulara
göre tasnifi yapıldığında 14 okuma parçasıyla çevre sorunları ve çevre
korunmasının ilk sırada, onu 8 tane okuma parçasıyla iklim ve iklim
elemanlarının, 7 tane okuma parçasıyla GAP'ın, 6 tane okuma parçasıyla harita
bilgisi, 5 tane okuma parçasıyla ozon tabakasının incelmesi, sera gazları ve
küresel ısınma konularının yer aldığı belirlenmiştir. Bunların yanında
günümüzde farklı alanlarda yazılmış birçok ders kitabında bile görülmeyen bir
bölgenin sosyoekonomik kalkınmasında etkili olan ürünleri anlatma için
Karadeniz Bölgesi'nin Ekonomik Yapısını Değiştiren İki Ürün: Taş Kömürü
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Özdoğan vd., age. s. 182
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ve Çay; bir bölgenin ekonomisi için hayati öneme haiz olan bir konuyu
açıklayabilmek Doğu Anadolu Bölgesi'nde Hayvancılılık ve Sorunları, bir
şehri geleceğe doğru hazırlayabilmek için İstanbul 2000'li Yıllara
Hazırlanıyor gibi okuma parçalarına yer verilmesi önemli bir yenilik ve
gelişmedir. Ayrıca bir milletin birliğine, dirliğine ve bütünlüğüne yönelik
yapılan 15 temmuz kalkışmasına karşı milletimizin gösterdiği duruşu anlatmak
için Milli İrade başlıklı bir okuma parçasına ve son yıllarda öne çıkan CittaslowSakin Şehir uygulaması güncel gelişmelerin kitaplara anında yansıtılması da
olumlu bir durumdur. Ancak bulunduğu coğrafi ve özel konum itibariyle
Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin,milli kültür, milli tarih ve milli
coğrafyamızı tanıtmaya ve bilinç oluşturmaya yönelik okuma parçalarına
yeterince yer verilmemesi de önemli bir eksiklik olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda geleceğimiz olan çocuklarımıza nitelikli ders kitaplarının
sunulabilmesi için başta politika yapıcılar olmak üzere karar alıcıların öğretim
programlarında ve ders kitapları yazım ve yayım mevzuatında bağlayıcı olan
uyarıları yapmaları bir zorunluluk arz etmektedir.
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Lise Öğrencilerinin Dinî Sorumluluk Düzeylerinin
Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Cevat ACAR
Mardin Artuklu Üniversitesi
ÖZET: Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeylerinin
farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu tabaka ve
kümeleme örnekleme yöntemleri kullanılarak, Bingöl ilindeki 11 farklı lisede öğrenim
gören 540 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma ilişkisel tarama modeli ile
yürütülmüştür. Bu çalışmada Kaya (2000) tarafından geliştirilen ve 43 maddeden
oluşan Dinî Sorumluluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20
paket programı ile analiz edilmiş ve yapılan analizlerde Independent Sample t Test
(Bağımsız Değişkenli t Testi) ile ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) testleri
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğrencilerin dinî sorumluluk
düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan istatistiksel analizlere
göre; kız öğrencilerin, okuduğu lise türünü kendi seçenlerin ve kardeş sayısı dört ve
daha üstünde olanların dinî sorumluluk düzeyleri, diğer öğrencilerden daha yüksektir.
Anne mesleği, babanın öğrenim durumu ve sınıf düzeyi değişkenlerinin öğrencilerin
dinî sorumluluk düzeylerinde farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dinî sorumluluk, Sorumluluk, Lise öğrencileri, Ergenlik
dönemi, dindarlık

Investigation of Religious Responsibility Levels of High School
Students According to some Variables.
ABSTRACT: The aim of this study is to examine the religious responsibility levels
of high school students in terms of different variables. The study group consists of 540
students studying 11 different high schools in Bingöl using layer and clustering
sampling methods. This research was conducted with relational screening model.
Religious Responsibility Scale that developed by Kaya (2000) and consisting 43 items
was used in this study. The data obtained from the study were analyzed with the SPSS
20 package program and Independent Sample t Test and ANOVA (One Way Variance
Analysis) tests were used in the analyzes. As a result of the research, it was seen that
the religious responsibility levels of the students who participated in the study were
generally high. According to statistical analyzes; Girls are more likely to have higher
levels of religious responsibility for their choice of high school and for those who have
four or more siblings. School type, parental right and cohabitation, maternal profession,
father's education status and grade level variables did not lead to differentiation in the
level of religious responsibility of the students.
Key Words: Religious responsibility, Responsibility, High school students,
adolescence, Religiosity
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Giriş
İnsanın dinî gelişimi ve bu gelişim seyri içerisinde önemli bir yere sahip
olan ergenlik döneminde dinî duygu, düşünce ve davranışlar, din psikolojisi
disiplinini ilgi alanına girmektedir. Ergenlik dönemindeki dinî hayatın
tanımlanması ve gençlerin hayatlarında dinin nasıl bir role sahip olduğunun
araştırılması önem kazanmaktadır. Ancak; ‘dinî inanç ve öğretilerin çeşitli
tutum ve davranışlarla belli zaman ve şartlarda birey tarafından yaşantıya
aktarılması’ olarak tanımlanan dindarlığın ergenlik döneminde belirlenmesi ve
ölçülmesinin zorluğu ortadadır.866 Bu yüzden bu çalışmada ergenlik
dönemindeki bireylerde dindarlık yerine dinî sorumluluk düzeyi araştırma
konusu olarak belirlenmiştir.
İnsanın kişilik kazanması, kendine ve topluma karşı görevlerini kavrayıp
buna uygun davranışlar sergilemesi olarak tanımlanan sorumluluk, ergenlik
çağındaki bireye bir mesuliyet üstlenerek belirli bir işle ilgili hesap vermeyi göze
alma bilincini kazandırmaktadır.867 Sorumluluk duygusu bireye zayıf değil güçlü
olduğu duygusunu vererek kişide otorite ve üstünlük duygusunu uyandırarak
özgüveni besler.868 Dinî sorumluluk da inanan bireyin mensubu olduğu inanç
sistemi içerisinde yerine getirmesi gereken ödevleri kapsamaktadır.
İnsan akıl ve iradeye (seçme özgürlüğü) sahip olduğu için yaptığı işlerden,
aldığı kararlardan ve hatta yapması gerekirken yapmadığı işlerden sorumludur,
hesaba çekilir. Bu yüzden sorumluluk bireylerin hayatlarını şekillendiren ve
aynı zamanda onlara bazı haklar veren bir duygu olarak tanımlanmaktadır.
Ancak sorumluluk kavramının ahlaki, hukuki, psikolojik, dinî vb. tanımları da
yapılmaktadır.869 Nitekim başka bir araştırmacı da sorumluluğu tanımlarken şu
ifadeleri kullanmıştır: ‘Sorumluluk, bir görev yapmaya ve bir işi yerine
getirmeye çağrıldığın zaman başlar, bu çağrıya uyarak görevini yerine getirip
hesabını teslim ettiğin yerde de biter.’870 Tanımların ortak noktası sorumluluk
sahibi kişinin hesaba çekilebilir durumda olmasıdır. Bu da sorumlu tutulacak
kişinin bir tercihte bulunabilecek pozisyonda olmasını yani seçimlerinde özgür
olmasını gerektirir. Cüz’i iradeye sahip olmasının bir gereği olarak insanın sahip
olduğu sorumluluk duygusu, onu diğer tüm yaratılmışlardan farklı kılmaktadır.
Kaldı ki sorumluluk, bilinçli bir varlık olan insan dışında başka bir varlığa da
Muhammet Kızılgeçit, Din Psikolojisinin 100’ü, Otto Yayınları, İstanbul 2017, s. 16.
Abdurrahman Dodurgalı, “Çocukta Sorumluluk Bilincinin Önemi ve Ailede Kazandırılması”,
Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 191.
868 Muhammed Abdullah Draz, Sorumluluk: İslam’ın İnsana Verdiği Değer, Çev.: Nureddin Demir,
Kayhan Yayınları, İstanbul 2004, s. 75.
869 Paul Foulquie, Pedagoji Sözlüğü, Çev.: Cenap Karakaya, Sosyal Yayınları, İstanbul 1994 s. 456.
870 Draz, age, s. 74.
866
867
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yüklenemezdi. Nitekim ayetle (Ahzab, 72) de sabittir ki bu yükü kendisi de
istemiştir. Peki, insan yüklendiği bu yükün kendisine hangi görevleri
yüklediğinin bilincinde midir? Dinî sorumluluk bu görevlerin tamamına
denmektedir. Bu görevler bazı emirleri yerine getirmek şeklinde olabileceği
gibi, bazı yasaklara uymak şeklinde de olabilmektedir.
Dinî sorumluluğun ön şartı mükellefiyettir. İslami literatürde mükellef: dinî
hitapla yükümlü tutulan, düşünce, söz ve davranışlarına bazı dünyevi, uhrevi,
hukukî vb. sonuçlar bağlanan, akli melekeleri yerinde olan baliğ (ergin) kişidir.871
Yani bir kişinin sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan iki temel şart, ehliyet ve
akil-baliğ olmaktır. Ehliyet kişinin dinî ve hukukî hükme muhatap olmasıdır. Akilbaliğ olmak ise bireyin idrak gücünün gelişmesini ve belli bir olgunluk düzeyinde
olmasını ifade eder. Ehliyet ve akil- baliğ olma durumu göz önüne alınarak dini
mükellefiyet için bazı yaş sınırları belirlenmiştir. Kız ve erkeklerde değişmekle
birlikte bu sınır en az 9 en çok 18 yaş olarak kabul görmektedir.
Amaç
Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeylerini
analiz etmektir. Bu temel amaç doğrultusunda araştırmada ‘Lise öğrencilerinin
dinî sorumluluk düzeyleri; cinsiyet, sınıf, ebeveyn mesleği, ebeveynin öğrenim
durumu kardeş sayısı ve sırası ile öğrencinin okuduğu okulu kendi seçip
seçmeme değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?’ sorusuna
yanıt aranmıştır.
Yöntem
Bu araştırmada çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında
genel bir yargıya varmak amacı ile evrenden alınacak olan bir örneklem grubu
üzerinden çalışma yapmanın esas olduğu genel tarama modellerinden biri olan
ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. İlişkisel tarama modellerinde esas olan
iki veya daha çok değişken arasındaki değişimin varlığını ve derecesini
belirlemektir.872
Örneklem
Araştırma, 2013-2014 öğretim yılında Bingöl ili merkez ilçesinde 11 farklı
lisede öğrenim gören 540 lise öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın
hangi öğrenciler ile yürütüleceğinin belirlenmesi için Tesadüfi olmayan
örneklem türlerinden biri olan kota örnekleme ile tesadüfi örnekleme
yöntemlerinden olan basit tesadüfi örnekleme yöntemleri kullanılmıştır.
Örneklemi oluşturan öğrencilere ait kişisel bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
871
872

Türkiye Diyanet Vakfı, İlmihal -I- İman ve İbadetler, TDV Yayınları, Ankara 2012, s. 157.
Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara 2010, s. 81.
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Tablo 1: Öğrencilerin Kişisel Özellikleri
Değişken
Cinsiyet
Sınıf

Anne Mesleği

Baba Mesleği

Anne Öğrenim Durumu

Baba Öğrenim Durumu

Kardeş Sayısı

Kaçıncı Çocuk

Okulunu Seçme Durumu

Alt Değişken
Erkek
Kız
2
3
4
Ev Hanımı
Memur
Emekli
Diğer
Memur
İşçi
Serbest Meslek
Emekli
Diğer
Okur-yazar Değil
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Okur-yazar Değil
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü
1
2
3
4
5 ve Üstü
1
2
3
4
5 ve Üstü
Sonuncu
Kendi Seçimi
Kendi Seçimi Değil
Toplam

550

N
271
269
217
182
141
520
10
4
6
113
68
228
49
82
165
63
212
51
37
12
29
36
189
87
116
74
9
2
43
138
139
218
154
132
78
54
56
66
371
169
540

%
50,2
49,8
40,2
22,7
26,1
96,3
1,9
,7
1,1
20,9
12,6
42,2
9,1
15,2
30,6
11,7
39,3
9,4
6,9
2,2
5,4
6,7
35
16,1
21,5
13,7
1,7
,4
8
25,6
25,7
40,4
28,5
24,4
14,4
10
10,4
12,2
68,7
31,3
100
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Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki öğrencilerin yarısını
(%50,2) erkek yarısını (%49,8) da kız öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin
çok büyük kısmının (%96,3) annesi ev hanımı; babası ise serbest meslek sahibi
(%42,2) veya memurdur (%20,9). Öğrencilerin ebeveynlerinin öğrenim
durumu incelendiğinde 212 öğrencinin annesi ve 189 öğrencinin babası ilkokul
mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu 5 ve daha
çok kardeştir ve %28,5’i ilk; %12,2’si ise sonuncu çocuktur. Öğrencilerin çoğu
(%68,7) okudukları okulu kendileri seçmişlerdir.
Veri Toplama Araçları
Öğrenci Bilgi Formu: Bu form araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.
Araştırmanın amacını oluşturan değişkenlerle ilgili bilgi almak amacıyla
hazırlanmıştır. Öğrencilerin kolaylıkla anlayıp cevap verebilecekleri 12 sorudan
oluşmaktadır.
Dinî Sorumluluk Ölçeği: DSÖ, 2000 yılında geliştirilen, likert tipi bir
ölçektir. Ölçekte 22 tanesi olumsuz yargı, 21 tanesi olumlu yargı ifade eden 43
madde bulunmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 215, en düşük
puan ise 43’tür. Ölçekten alınan toplam puanın 215’e yaklaşması, dinî
sorumluluk düzeyinin arttığını göstermektedir. Araştırmacının 500 öğrenci ile
yaptığı çalışmada ölçeğin cronbach alpha katsayısı 0.73 olarak saptanmıştır.873
Başka bir araştırmada ise cronbach alpha katsayısı 0.86 olarak saptanmıştır. 874
Ölçeği geliştiren araştırmacının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları da göz önünde
bulundurularak ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Verilerin Analizi
Uygulamadan elde edilen veriler SPSS 20 paket programında
düzenlenmiş ve aynı programla analiz edilmiştir. Analizde frekans ve yüzde
analizleri ile birlikte farklı gruplardan elde edilen veri değerlerinin ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için
kullanılan ‘Bağımsız Değişkenli t Testi’ (Independent Samples t Test) ile Tek
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır.875

Feyza Kaya, 15- 16 Yaş İmam- Hatip Lisesi Ergenlerinde Sorumluluk ve Dini Sorumluluk
Seviyelerinin İncelenmesi, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2000, s. 88-95.
874 Muhammet Cevat Acar, “İmam- Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dinî Sorumluluk Düzeylerinin
İncelenmesi: Bingöl Örneği” Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, 2014, s. 156.
875 Abdullah Can, SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi
Yayınları, Ankara 2014, s. 115.
873
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Bulgular
Tablo 2: Dinî Sorumluluk Düzeyi Sonuçları
N
Minimum Maksimum
Dinî Sorumluluk
540
103
211
Düzeyi

X

S

171,7

19,8

Tablo 2’deki bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin dinî
sorumluluk puanları 103 ile 211 puan aralığındadır. Öğrencilerin dinî
sorumluluk düzeyleri ortalama puanları 171, 7 ve alınan puanların standart
sapması 19,8’dir.
Bağımsız Değişkenlere İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde öğrencilerin dinî sorumluluk düzeylerinin
bağımsız değişkenlere göre farklılaşma durumlarına ilişkin bulgular verilmiştir.
Öğrencilerin sahip olduğu dinî sorumluluk düzeyi ile cinsiyet ve okuduğu okulu
seçme değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi
amacı ile t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin kardeş sayısı, kardeş sırası,
öğrencilerin ebeveynlerinin meslekleri ve öğrenin durumları değişkenlerine
dinî sorumluluk düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacı ile ise tek yönlü Varyans analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler
aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine İlişkin Bulgular
Cinsiyet
N
S
X

t

P

Kız
269
174
18,8
3,88
,049
Erkek
271
169,4
20,6
Tablo 3’te görüldüğü üzere cinsiyet değişkeni, öğrencilerin dinî
sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur (p<.05). Kız
öğrencilerin dinî sorumluluk puanları (X=174), erkek öğrencilerin dinî
sorumluluk puanlarından (X=169,4) daha yüksektir ve bu farklılaşma istatiksel
olarak anlamlıdır. Buna göre, lisede okuyan kız öğrencilerin, erkek
öğrencilerden daha yüksek bir dinî sorumluluk düzeyine sahip oldukları
söylenebilir.
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Tablo 4: Sınıf Değişkenine İlişkin Bulgular
Sınıf

N

S

X

F

P

Lise 2
217
171,3
119,2
Lise 3
182
171,8
18,8
0,79
,924
Lise 4
141
172,1
22,1
Araştırma kapsamındaki öğrencilerin okudukları sınıf değişkeni, onların
dinî sorumluluk düzeyi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmamıştır (p>.05).
Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyine göre dinî sorumluluk puanlarında bazı.
Farklılaşmalar olmakla birlikte bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Tablo 5: Ebeveynlerin Mesleklerine İlişkin Bulgular
Anne Mesleği
N
S
X

F

P

Ev Hanımı
520
172
19,4
Memur
10
171,7
23,6
2,225
,084
Emekli
4
153,7
39,3
Diğer
6
157,1
28,15
Baba Mesleği
Memur
113
168,1
21
İşçi
68
170
17,8
Serbest Meslek
228
175,3
18
5,457
,000*
Emekli
49
175,1
20,1
Diğer
82
165,6
22,1
*Post Hoc (Tukey HSD) analizine göre memur ile serbest meslek ve diğer
ile serbest meslek grupları farklılaşmaktadır.
Araştırmada anne mesleği değişkeni, öğrencilerin dinî sorumluluk
düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamıştır (p>.05).
Annelerinin sahip olduğu mesleğe göre öğrencilerin dinî sorumluluk düzeyleri
değişiklik gösterse de bu farklılık anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır. Ancak
öğrencilerin babalarının sahip oldukları meslek değişkeni, öğrencilerin dinî
sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılaşma oluşturmaktadır (p<.05).
Bu farklılığın hangi meslekler arasında olduğunun belirlenesi için Tukey HSD
testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre babası serbest meslek sahibi olan
öğrencilerin dinî sorumluluk puanları (X=175,3), babaları memur olan
(X=168,1) ve diğer işlerde çalışan (X=165,6) öğrencilere göre anlamlı derecede
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daha yüksektir. Buna göre lise öğrencilerinin babalarının sahip oldukları
meslekler ile dinî sorumluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve
babası serbest mesleğe sahip olan öğrencilerin dinî sorumluluk düzeylerinin
daha yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo 6: Ebeveynlerin Öğrenim Durumuna İlişkin Bulgular
Anne Öğrenim Durumu
N
S
F
X
Okur-yazar Değil
165
Okur-yazar
63
İlkokul
212
Ortaokul
51
Lise
37
Üniversite
11
Baba Öğrenim Durumu
Okur-yazar Değil
29
Okur-yazar
36
İlkokul
189
Ortaokul
87
Lise
116
Üniversite
74
Lisansüstü
9
*Post Hoc (Tukey HSD) analizine
farklılaşmaktadır.

174,8
166,6
173
170,9
163,2
162,1

17,8
19,9
19,4
19,4
26,4
21,2

3,904

P

,002*

172,6
19,5
171,7
16,3
174,4
18,8
172
20,3
1,328
,243
169
21,7
173,4
19,8
171,7
22,8
göre okur-yazar değil ile lise grupları

Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumu değişkeni,
öğrencilerin dinî sorumluluk düzeyi üzerinden anlamlı bir farklılaşmaya yol
açmıştır (p<.05). Bu farklılığın hangi öğrenim düzeyleri arasında olduğunun
tespit edilebilmesi için Tukey HSD testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre
annesi oku-yazar olmayan öğrencilerin dinî sorumluluk puanları (X=174,8),
annesi lise mezunu olan öğrencilerin puanlarından (X=163,2) anlamlı düzeyde
daha yüksektir. Bu bulguya dayanarak lise öğrencilerinin annelerinin eğitim
durumları ile bu öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeyleri arasında anlamlı bir
ilişki olduğu söylenebilir. Araştırmada baba öğrenim durumu değişkeni ise
öğrencilerin dinî sorumluluk düzeylerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol
açmamaktadır (p>.05). Buna göre lise öğrencilerinin babalarının eğitim
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durumları ile dinî sorumluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
söylenebilir.
Tablo 7: Kardeş Sayısına İlişkin Bulgular
Kardeş Sayısı
N
X

S

F

P

1
2
152
5,6
2
43
160,1
20,8
3
138
169,7
20,2
6,017
,000
4
139
173,4
19,5
5 ve üstü
218
174,4
18,7
Post Hoc (Tukey HSD) analizine göre şu gruplar farklılaşmaktadır: 2-3, 24, 2-5 ve üstü.
Araştırmada, kardeş sayısı değişkeni öğrencilerin dinî sorumluluk
düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açmaktadır (p<.05). Bu
farklılığın hangi düzeyler arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla Tukey HSD
testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre 2 kardeşi olan öğrencilerin dinî
sorumluluk puanları, 3, 4, 5 ve daha çok kardeşe sahip öğrencilerin dinî
sorumluluk puanlarından anlamlı derecede daha düşüktür. Buna göre lise
öğrencilerinin sahip oldukları kardeş sayısı ile dinî sorumluluk düzeyleri
arasından anlamlı bir ilişki olduğu ve kardeş sayısı arttıkça dinî sorumluluk
düzeyinin de arttığı söylenebilir.
Tablo 8: Kardeş Sırasını İlişkin Bulgular
Kardeş Sırası
N
X

S

F

P

1
154
167,8
20,5
2
132
171,7
21,4
3
78
174
17,6
2,178
,055
4
54
174,6
16,4
5 ve üstü
56
176
16,3
Sonuncu
66
172,1
21,7
Araştırma bulgularına göre kardeş sırası değişkeni, öğrencilerin dinî
sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya yol açmamıştır
(p>.05). Araştırmaya katılan öğrencilerin doğum sırası arttıkça dinî sorumluluk
puanları da artmaktadır. Ancak bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu
durum, lise öğrencilerinin doğum sıraları ile dinî sorumluluk düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 9: Okulunu Seçmeye İlişkin Bulgular
Kendi Tercihi
N
X
Evet
Hayır

371
169

173,2
168,5

S

t

P

18,7
21,8

9,135

,003

Araştırmada öğrencilerin okudukları okulu seçme değişkeni, öğrencilerin
dinî sorumluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmuştur (p<.05.
Okulunu kendi seçen öğrencilerin dinî sorumluluk puanları (X=173,2), okulunu
kendi seçmeyen öğrencilerin dinî sorumluluk puanlarından (X=168,5) daha
yüksektir ve bu farklılaşma istatiksel olarak anlamlıdır. Buna göre, okuduğu
liseyi kendi tercih eden öğrencilerin daha yüksek bir dinî sorumluluk düzeyine
sahip oldukları söylenebilir.
Tartışma
Ergenlik dönemi, birçok açıdan diğer gelişim dönemlerinden
farklılaşmaktadır. Birçok yönden hızlı bir değişimin yaşandığı bu dönemde
ortaya çıkan çatışma, bunalım ve suçluluk gibi psikolojik faktörler kişilik
gelişimiyle beraber ergenin dinî gelişimini de etkilemektedir.876 Bu durum,
ergenlik dönemindeki dinî hayatını ve kişinin dinî sorumluluklarını etkileyen
faktörleri incelemeyi önemli bir konu haline getirmektedir.
Araştırma sonucunda lise öğrencilerinin dinî sorumluluk puan
ortalamalarının 171,7 olduğu belirlenmiştir. Bu skor, 43 ile 215 puan aralığında
değerlendirildiğinde yüksek bir düzeye işaret etmektedir. Bu durum
araştırmaya katılan öğrencilerin ortalamanın üzerinde bir dinî sorumluluk
düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan birçok araştırma, lise
öğrencilerinin dindarlık ve dinî sorumluluk düzeyleri ile öznel dindarlık
algılarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.877878 Örneğin lise öğrencileri
ile aynı ölçme aracı kullanılarak yapılan bir çalışmada, öğrencilerin ortalama
puanları 183,5 olarak bulunmuştur.879
Lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeylerini etkilediği düşünülen bir
diğer değişken cinsiyettir. Cinsiyet ile dindarlık arasında bir ilişki olup olmadığı
Faruk Karaca, Din Psikolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon 2011, s. 167.
Bozkurt Koç, Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi, (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2003, s. 134.
878 Orhan Gürsu, Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi, (Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 2011, s. 168.
879 Kaya, age, s. 104.
876
877
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çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Yapılan araştırmaların bir
kısmı880881882883 cinsiyetin dindarlık üzerinde belirleyici bir etken olmadığını
gösterse de çok sayıda araştırma884885 (Gürsu, 2011; Kımter, 2012) cinsiyetin
önemli ve belirleyici bir faktör olduğunu ve bayanların daha dindar olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu araştırmada da lisede okuyan kız öğrencilerin erkek
öğrencilerden daha yüksek bir dinî sorumluluk düzeyinde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Araştırmada lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeyleri üzerinde sınıf
değişkeninin etkili olmadığı belirlenmiştir. Lise düzeyinde okuyan öğrencilerin
yaş aralıklarının birbirine yakın olduğu ve benzer gelişim dönemlerinde
oldukları düşünüldüğünde bu sonuç anlamlı görünmektedir. Nitekim yapılan
diğer bazı çalışmalarda da ergenlik dönemindeki sınıf düzeyi farklılığının etkili
olmadığı sonucuna varılmıştır.886
Dinî sorumluluk düzeyi üzerinde etkili olması beklenen bir diğer değişken
öğrencilerinin ebeveynlerinin meslekleridir. Araştırma bulgularına göre lise
öğrencilerinin annelerinin meslekleri onların dinî sorumluluk düzeylerinde
farklılaşmaya yol açmamaktadır. Lise öğrencileri ile yapılan farklı çalışmalarda
anne
mesleğinin
dindarlığı
etkilemeyen
bir
değişken
olduğu
887888
bulgulanmıştır.
Ancak babalarının meslekleri dinî sorumluluk düzeyini
etkileyen bir değişkendir. Babası memur olan öğrencilerin dinî sorumluluk
düzeyleri, babası serbest mesleğe ve diğer melek gruplarına sahip olan
öğlencilerin dinî sorumluluk düzeylerinden daha düşüktür. Serbest meslek
sahibi ebeveynlerin çocuklarına daha fazla sorumluluk yükleyerek onların
kendi işlerine yardımcı oldukları bilinmektedir. Sorumluluk ile dinî sorumluluk

Age, s. 89.
Koç, age, s. 137.
882 Yusuf Kavun, Ergenlerde Dindarlık ve İnsani Değerler, (Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 2016, s. 98.
883 Yusuf Öztürk, Ergenlerde Dindarlık ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Çarşamba
Örneği), (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çorum
2017, s. 51.
884 Gürsu, age.
885 Nurten Kımter, “Ergenlerde Benlik Saygısı ve Öznel Dindarlık Algısının Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 17,
2012, s. 439-468.
886 Gürsu, age, s. 176
887 Kaya, age, s. 110.
888 Koç, age, s. 136.
880
881

557

Muhammet Cevat ACAR

arasındaki ilişki889 göz önünde bulundurulduğuna bu durum anlamlı
görünmektedir. Ancak yapılan bazı araştırmalar, baba mesleğinin ergenlerin
dinî sorumlulukları üzerinde belirleyici olmadığı sonucuna ulaşmıştır.890891
Dinî gelişimi etkileyen sosyal faktörlerin başında bireyin aile yapısı
gelmektedir. Dinî sosyalleşmenin gerçekleştiği ve dinî eğitim alındığı ilk
ortamın aile olduğu göz önünde bulundurulduğunda ergenlerin dindarlık
düzeyleri üzerinde ailenin ve özellikle anne- babanın etkisi oldukça
belirginleşmektedir.892 Araştırmaya katılan öğrencilerin ebeveynlerinin
öğrenim durumlarının dinî sorumluluk üzerindeki etkisi incelendiğinde;
öğrencilerin anne öğrenim durumlarının lise öğrencilerinin dinî sorumluluk
düzeyleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu sonuç, alanda yapılan
araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Annenin öğrenim durumu yükseldikçe
öğrencilerin dindarlık düzeylerinin azaldığı yapılan birçok çalışmada ortaya
konmuştur.893894 1009 lise öğrencisi ile yapılan bir çalışmada, annesi okur-yazar
olamayan öğrencilerin dindarlık düzeyleri ile annesi lisans ve lisansüstü
düzeyinde eğitime sahip öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.895
Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda bu durumun tersi bir sonuca ulaşılarak
annesi üniversite mezunu olan öğrencilerinin dindarlık düzeylerinin daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.896897
Bu durum, araştırmalardaki diğer
değişkenler ile ilgili olabileceği gibi, araştırmanın yapıldığı bölgenin sosyoekonomik durumu ile de ilişkili olabilir. Nitekim yapılan bazı araştırmalarda898
anne öğrenim durumu ile dindarlık düzeyi arasında herhangi bir ilişki
bulunamamıştır. Lise öğrencilerin babalarının eğitim durumları ise dinî
sorumluluk düzeyini etkileyen bir değişken değildir. Bu sonuç da lise öğrencileri
ile yapılan birçok araştırma tarafından desteklenmektedir. 899900901902903

Kaya, age, s. 104.
Age., s. 111.
891 Koç, age, s. 136
892 Faruk Karaca, Dinî Gelişim Psikolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum 2016, s. 146.
893 Kaya, age, s. 112.
894 Kımter, age, 450
895 Gürsu, age, s. 180.
896 Kavun, age, s. 104.
897 Öztürk, age, s. 60.
898 Koç, age, s. 136.
899 Kaya, age, s. 114.
900 Koç, age, s. 136.
901 Gürsu, age, s. 182.
902 Kavun, age, s. 104.
903 Öztürk, age, s. 62
889
890
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Araştırmada kardeş sayısının lise öğrencilerinin dinî sorumluluk
düzeyleri üzerinde etkili bir değişken olduğu sonucuna varılmıştır. 3,4,5 ve daha
çok kardeşi olan öğrencilerin dinî sorumluluk düzeyleri 2 kardeşi olan
öğrencilerin dinî sorumluluk düzeylerinden daha yüksektir. Kardeş sayısının
fazla olması, bireyin aile içinde aldığı sorumluluğu arttırmaktadır. Bu durum
dinî sorumluluğu da etkilemektedir. Ancak alanda yapılan çalışmalarda kardeş
sayısı bir değişken olarak çok az incelenmiş ve yapılan az sayıdaki çalışmada,
dinî sorumluluğu etkileyen bir değişken olarak belirlenmemiştir.904 Benzer bir
durum doğum sırası için de geçerlidir. Nitekim bizim araştırmamızda da doğum
sırasının, dinî sorumluluğu etkileyen bir değişken olmadığı belirlenmiştir.
Sonuç
Lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeylerinin bazı değişkenler
açısından belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1- Lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeyleri yüksektir.
2- Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha yüksek dinî sorumluluk
düzeyine sahiptir.
3- Babası memur olan öğrencilerin dinî sorumluluk düzeyleri, babası
serbest mesleğe sahip olan ve diğer mesleklerde çalışman öğrencilere göre daha
düşüktür.
4- Annesi oku-yazar olmayan öğrencilerin dinî sorumluluk düzeyleri
annesi lise mezunu olan öğrencilerimden daha yüksektir.
5- Öğrencilerin sahip oldukları kardeş sayısı arttıkça, dinî sorumluluk
düzeyleri artmaktadır.
6- Okuduğu liseyi kendi seçen öğrencilerin dinî sorumluluk düzeyleri
diğer öğrencilere göre daha yüksektir.
7- Sınıf, annenin mesleği, babanın öğrenim durumu ve doğrum sırası
değişkenleri, lise öğrencilerinin dinî sorumluluk düzeylerinde herhangi bir
farklılaşmaya yol açmamaktadır.

904

Kaya, age, s. 117.

559

Muhammet Cevat ACAR

Kaynakça
ACAR, Muhammet Cevat, “İmam- Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dinî Sorumluluk
Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Örneği” Bingöl Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 4, 2014, s. 151-161.
CAN, Abdullah, SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem
Akademi Yayınları, Ankara 2014.
DODURGALI, Abdurrahman, “Çocukta Sorumluluk Bilincinin Önemi ve Ailede
Kazandırılması”, Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları, Timaş
Yayınları, İstanbul 2010.
DRAZ, Muhammed Abdullah, Sorumluluk: İslam’ın İnsana Verdiği Değer, Çev.:
Nureddin Demir, Kayhan Yayınları, İstanbul 2004.
FOULQUIE, Paul, Pedagoji Sözlüğü, Çev.: Cenap Karakaya, Sosyal Yayınları,
İstanbul 1994.
GÜRSU, Orhan, Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi, (Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Konya 2011.
KARACA, Faruk, Din Psikolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon 2011.
KARACA, Faruk, Dinî Gelişim Psikolojisi, Eser Ofset Matbaacılık, Erzurum 2016.
KARASAR, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara 2010.
KAVUN, Yusuf, Ergenlerde Dindarlık ve İnsani Değerler, (Necmettin Erbakan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Konya 2016.
KAYA, Feyza, 15- 16 Yaş İmam- Hatip Lisesi Ergenlerinde Sorumluluk ve Dini
Sorumluluk Seviyelerinin İncelenmesi, (Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2000.
KIMTER, Nurten, “Ergenlerde Benlik Saygısı ve Öznel Dindarlık Algısının Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 17, 2012, s. 439-468.
KIZILGEÇİT, Muhammet, Din Psikolojisinin 100’ü, Otto Yayınları, İstanbul 2017.
KOÇ, Bozkurt, Ergenlikte Benlik Gelişimi ve Din İlişkisi, (Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2003.
ÖZTÜRK, Yusuf, Ergenlerde Dindarlık ile Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi (Çarşamba Örneği), (Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çorum 2017.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI, İlmihal -I- İman ve İbadetler, TDV Yayınları, Ankara
2012.
560

Teknoloji İşletmelerinin Rantabilite Açısından Topsis
Yöntemi ile Derecelendirilmesi: BIST Uygulaması Üzerine Bir
İnceleme
Arş. Görv. Eda TEKİN
Yıldız Teknik Üniversitesi
ÖZET: Dil öğrenirken konuşma, zor kazanılan bir beceridir. Konuşma becerisinin
kazanımında öğrenilen dille ilgili derste ve ders dışında sürekli etkileşimde bulunulması,
pratik yapılması önemlidir. Derslerde becerilere yönelik ana kaynak ders kitaplarıdır.
Ders kitaplarında konuşma becerisine yönelik çeşitli etkinlikler bulunmaktadır. Bu
araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe
ders kitabındaki (B1) konuşma becerisi etkinliklerini, Diller için Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi ve Yedi İklim Türkçe öğretmen kitabı kazanımlarına göre incelemektir. Bu
bağlamda araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan kitaplardan biri
olan Yedi İklim Türkçe ders kitabındaki konuşma becerisine yönelik etkinliklerinin neler
olduğu ve nasıl verildiği tespit edilmiştir. Etkinlikler kategorilendirilmiştir. Araştırmanın
inceleme nesnesi, Yedi İklim Türkçe ders kitabıdır. Araştırmada nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veriler, doküman incelemesi ile elde
edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Belirlenen etkinlikler, Diller
için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi ve Yedi İklim Türkçe öğretmen kitabı kazanımlarına
göre değerlendirilmiş ve bu değerlendirmeye göre öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Konuşma becerisi, Yabancı dil olarak Türkçe, Ders kitabı,
Öğretmen kitabı, Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, Kazanımlar.

A Study on Activities towards Speaking Skill in Teaching
Turkish as a Foreign Language
ABSTRACT: Speaking while learning a language is a hard-earned skill. It is
important to practice and being interacted in the lesson and except the lesson about the
language learned in the acquisition of speaking skills. The main resource for skills in the
lessons are the course books. In the coursebooks there are various activities for speaking
skills. The aim of this research is to examine the speaking skills activities of the Yedi İklim
Turkish coursebook (B1) used in the teaching of Turkish as a foreign language according
to The Common European Framework of Reference for Languages and the Yedi İklim
Turkish teacher’s book achievements. In this context, it was determined what the speaking
skilss activities and how they are mentioned of the Yedi İklim Turkish coursebook, which
is one of the books used in teaching Turkish as a foreign language, in this research.
Activities are categorized. The object of the study is the Yedi İklim Turkish coursebook.
The case study which is one of the designs qualitative research is used in the research. The
data were obtained through a document review. Descriptive analysis was used in the
analysis of the data. The identified activities were evaluated according to the Common
European Framework of Reference for Languages and the achievements of the Yedi İklim
Turkish teacher’s book, and suggestions were made based on this evaluation.
Keywords: Speaking skill, Turkish as a foreign language, Coursebook, Teacher’s
book, The Common European Framework of Reference for Languages, Achievements.

Eda TEKİN

GİRİŞ
Yabancı dil öğretimi ve öğreniminde dört temel beceri alanı vardır. Bunlar;
okuma, yazma, dinleme ve konuşmadır. Dinleme ve konuşma “sözlü iletişim”
becerisi altında toplanmıştır. Çünkü ikisi de ayrılmaz bir bütün gibidir. Dinleme
olmadan konuşma olamaz ya da bir şey hakkında konuşabilmek için önce onu
dinlemek gerekir gibi. Konuşma, bir anlatma becerisidir. Konuşma, Türkçe
Sözlük’te “1. Konuşmak işi, 2. Görüşme, danışma, müzakere. ,3. Dinleyicilere bilim,
sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılan söyleşi, konferans “ olarak
üç anlamda tanımlanmıştır. “Bir konunun zihinde tasarlandıktan sonra
karşımızdakilere iletilmesi ve anlaşılmasıdır” (Kurudayıoğlu, 2003: 287).
Yabancı dil öğretiminde de dinleme, konuşma, okuma, yazma olmak üzere
dört temel beceri vardır. Konuşma, konuşmacılar özellikle ana dillerini
kullanmadıkları zaman herhangi bir dilde etkili iletişim için gerekli olan dört
büyük beceriden biridir (Boonkit, 2010:1305). Konuşma becerisi, dil öğretiminde
tartışılacak önemli bir konu haline gelmiştir. Tartışma konuları öğretim
teknikleri, öğretim materyalleri, öğretim ortamı, öğretmenler, öğrenciler hatta
konuşmanın bileşenleri bile olabilir (Manurung, 2015:44). Öğretim
materyallerinden ders kitapları ana kaynaktır. En çok tercih edilen materyaldir
denebilir.
“Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, Avrupa ülkelerinde hedef dillere yönelik
öğretim programlarının, program yönergelerinin, sınav ve ders kitaplarının vb.
hazırlanması için temel oluşturur. “ (Telc, 2013:11). Yabancı dil öğretiminde de
çoğunlukla ana kaynak olarak ders kitabı tercih edilir ve ders kitabı üzerinden
öğretime devam edilir. Ders kitaplarının içerisinde yer alan tüm etkinlikler bu
yüzden çok önemlidir ve kitaplar hazırlanırken Diller için Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi dikkate alınmalıdır. Araştırmada Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı (B1)
konuşma becerisi etkinlikleri ele alındığı için Diller için Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesinde yer alan Tablo 1’deki yeterlikler dikkate alınmıştır. “Anlaşılır ve
ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen
şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlayabilir. Öğrenmekte
olduğu dilin konuşulduğu ülkeye yaptığı yolculuklarda karşılaştığı çoğu
zorlukların üstesinden gelebilir. Bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda
kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilir. Deneyim ve olaylar hakkında bilgi
verebilir; hayal, beklenti, amaç ve hedeflerini anlatabilir, tasarı ve görüşlerinin
kısa gerekçelerini gösterir ya da bunlara açıklamalar getirebilir” (telc, Tablo 1:
Ortak Öneri Düzeyleri Genel Basamaklar Kümesi: 33).
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YÖNTEM
1.1. Araştırmanın Deseni
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması
kullanılmıştır. “Durum çalışması; olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki
sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri
kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırmadır” (
Yin, 1984:23’ten akt. Yıldırım &Şimşek).
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan
Yedi İklim Türkçe ders kitabındaki (B1) konuşma becerisi etkinliklerini, Diller
için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde yer alan konuşma becerisine ait dil
yeterliklerine (Telc, Tablo 1, 2013) ve Yedi İklim Türkçe öğretmen kitabı
kazanımlarına göre incelemektir. Bu bağlamda araştırmada yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde kullanılan kitaplardan biri olan Yedi İklim Türkçe ders
kitabındaki konuşma becerisine yönelik etkinliklerinin neler olduğu ve
öğretmen kılavuz kitabındaki kazanımlarla uyumu tespit edilmiştir.
1.3. Araştırmanın İnceleme Nesneleri
Araştırmanın inceleme nesneleri, Yedi İklim Türkçe ders ve öğretmen
kılavuz kitabıdır.
1.4. Veri Toplama Aracı
Veriler, doküman incelemesi ile elde edilmiştir. “Doküman incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada doküman incelemesi tek
başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri
ile birlikte de kullanılabilir” (Yıldırım& Şimşek, 2013: 217).
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. “Elde edilen veriler, daha
önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde
amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde
okuyucuya sunmaktır” (Yıldırım& Şimşek, 2013: 256). Belirlenen etkinlikler,
Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesindeki konuşma kazanımları
yeterliklerine ve Yedi İklim Türkçe öğretmen kitabı kazanımlarına göre
değerlendirilmiştir.
2. BULGULAR
ÜNİTE 1 HABERİN VAR MI?
Alt Tema: A. Fısıltı Haberleri
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Etkinlik 1. (Okuyalım, tartışalım)
• Dedikodu yapar mısınız? Niçin?
• Diyelim ki bir arkadaşınız sizin hakkınızda bazı olumsuz şeyler
söylemiş. Nasıl bir tepki verirsiniz?
• Birisi yanınızda en yakın arkadaşınızın dedikodusunu ediyor. Ne
yaparsınız?
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Bir görüşü desteklediğini gerekçeleriyle ve nezaket kuralları
çerçevesinde ifade eder.
Öğrencileri konuşturmaya yönelik açık uçlu sorular sorulmuştur. Onların
konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini ortaya çıkarmayı sağlayacak nitelikte
sorulardır. İki kazanımı da karşılamaktadır. Alt tema ile de uyumlu bir etkinlik
olmuştur.
Alt Tema: B. Son Dakika
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Bu alt temada ders kitabında başlık okuyalım, konuşalım iken öğrencilere
yöneltilen herhangi bir konuşma sorusu yoktur; ancak öğretmen kılavuz
kitabında “teknolojinin hayatımızı kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı konusuna
değinip sınıfta bir tartışma ortamı oluşturabilirsiniz” yönergesi verilmiştir.
Burada ders kitabında da bu yönerge ile ilgili bir konuşma etkinliği verilebilirdi;
çünkü her öğretmen, öğretmen kılavuz kitabını kullanmamaktadır. Ayrıca alt
tema ile uyumlu en azından 1 tane doğrudan konuşma becerisine yönelik bir
etkinlik verilebilirdi. Kazanım olarak da bazı becerilerde yapılıp bazı
becerilerde yapılmayan ayrı bir kazanım tablosu verilmediği için bir önceki alt
temanın kazanımlarının geçerli olduğu varsayılmaktadır.
Bu kazanımlar:
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Bir görüşü desteklediğini gerekçeleriyle ve nezaket kuralları
çerçevesinde ifade eder.
Öğretmene verilen yönerge doğrultusunda etkinliğin her iki kazanımı da
sağladığı düşünülebilir.
Alt Tema: C. Sosyal Medya
Etkinlik 1 (Konuşalım)
İnterneti en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz? Niçin?
Öğrencinin deneyimlerini aktarmasını sağlayacak açık uçlu bir sorudur.
Bu etkinliğin bulunduğu sayfada etkinliğe yönelik herhangi bir kazanım
paylaşılmamıştır. Yalnızca Ünite 1’deki tüm becerilere ait tüm kazanımlar ayrı
başlıklar halinde verilmiştir ve bu başlıklardan konuşma becerisine ait
kazanımların 6.’sında “Deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır.” kazanımı
bulunmaktadır. Ancak bu kazanıma ünite içerisindeki kazanım başlıklarında yer
verilmemiştir. Yine de bu etkinlikte de bir önceki alt temanın kazanımlarının
geçerli olduğu varsayılıp “Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.”
Kazanımını karşıladığı söylenebilir; ancak “Deneyimlerini ayrıntılarıyla
aktarır.” kazanımı verilse daha uygun olurdu. Hangi etkinliğin hangi kazanımı
sağladığı açıkça belirtilmemiştir.
Etkinlik 2 ( Okuyalım, tartışalım)
Burada Hayatı Paylaşıyoruz, Hayattan Kopuyoruz başlıklı iki tane okuma
metni verilmiştir. “Siz hangi görüşe katılıyorsunuz? Niçin? “diye sorulmuştur.
Açık uçlu sorular sorulmuştur ve öğretmene de münazara havası içinde
öğrencilerin fikirlerini sunmalarını sağlaması doğrultusunda bir yönerge
verilmiştir.
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Kazanımlar
1. Bilinen etkinlik ve konularla ilgili bir diyaloğu başlatır veya sürdürür.
2. Bir tartışmada görüş ve düşüncelerini ifade eder, başkalarından
konuyla ilgili görüş ister. (Bu kazanım ünite başında yok)
3. Bir görüşü desteklediğini gerekçeleriyle ve nezaket kuralları
çerçevesinde ifade eder.
4. Bir görüşe karşı çıktığını gerekçeleriyle ve nezaket kuralları
çerçevesinde ifade eder.
5. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
Bu kazanımların öğretmene verilen münazara yönergesiyle karşılandığı
söylenebilir. Ayrıca alt temayı da yansıttığı görülmektedir.
Ünitenin en başında verilen 6 konuşma kazanımından birine ünite
içerisinde yer verilmemiştir. Etkinlik var; fakat kazanım yok. Ünite içerisinde
yer verilen bir kazanıma da en başta yer verilmemiştir. Kitapta tutarsızlık ve
dikkatsizlik olduğu gözlenmiştir.
ÜNİTE 2 YORUMLAR VE GÖRÜŞLER
Alt Tema: A. Söyleşi
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Daha önce hat sanatıyla yazılmış bir eser gördünüz mü? Bu sanatla
ilgilenmek ister misiniz? Niçin?
Kazanımlar
1. Konuşma standart dilde açıkça ifade edildiği sürece konuşmanın ana
hatlarını takip eder.
2. Konuşmayı neden-sonuç ilişkileri bakımından anlar.
Evet-Hayır sorularıyla birlikte açık uçlu bir soru da vardır. “Niçin”
sorusundan dolayı 2. kazanımı sağladığı söylenebilir. Ancak 2. kazanımda da bir
eksiklik mevcuttur. Konuşma bir anlama becerisi değil anlatma becerisidir.
Burada anlatır ifadesi de yazılabilirdi; çünkü öğrenciden bunu istiyor. 1.
kazanım da öğretmene verilen yönerge ile sağlanabilir. Bu yönerge de
öğrencinin hat sanatıyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.
İlk ünitede de tüm etkinlikler niçin sorusuyla yöneltilmesine rağmen 2.
kazanıma ilk ünitede yer verilmemiştir.
Alt Tema: B. İş Görüşmesi
Etkinlik 1 (Okuyalım, konuşalım)
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Sizce, Metin Hoca’nın iş görüşmesi notları Deniz ve Derya için yol gösterici
olabilir mi? Hangi yönlerden olabilir/ olamaz?
Kazanımlar
1. Konuşma standart dilde açıkça ifade edildiği sürece konuşmanın ana
hatlarını takip eder.
2. Konuşmayı neden-sonuç ilişkileri bakımından anlar.
Evet-Hayır ve açık uçlu bir soru vardır.
Yine 2. kazanımda eksiklik olduğu için “anlatır” ifadesi ile birlikte
kazanımı karşılayabilir. Alt tema ile uyumlu bir etkinliktir.
Sayfada okuma kazanımlarına yer verilirken konuşma kazanımlarına yer
verilmemiştir. Bu nedenle bir önceki etkinlikte geçen kazanımların dikkate
alınmıştır.
Alt Tema: C. Zevkler ve Renkler Tartışılmaz
Etkinlik 1 (Okuyalım, cevaplayalım, anlatalım)
Yazarın yemek kokusu konusundaki düşüncelerine katılıyor musunuz?
Yemek kokusu size neleri hatırlatıyor?
Kazanımlar
1. Samimi bir ortamda yapılan tartışmalarda arkadaşlarına görüşlerini
belirtebilir veya onların görüşlerini alabilir.
2. Bir görüşü desteklediğini ya da görüşe karşı çıktığını açık bir şekilde
ve nezaket kuralları çerçevesinde ifade edebilir.
Evet-Hayır sorusu ve açık uçlu bir sorudan oluşmaktadır. Evet-Hayır
sorusundan sonra farklı sorular da sorulabilirdi. Çünkü öğrenciler eğer fazladan
bir soru daha sorulmuyorsa yalnızca cevabı verip konuşmayı bitirebilirler.
Etkinlik görüş bildirmeye yönelik olduğu için 1. kazanımı sağladığı söylenebilir.
2. Kazanımı da kısmen karşılamaktadır çünkü sadece evet-hayır sorusudur.
Etkinlik 2 (Konuşalım)
1. Yılda kaç kez sinemaya gidersiniz?
2. Hangi tür filmlerden hoşlanırsınız?
3. Ülkenizdeki ünlü film yönetmenleri kimlerdir?
4. Şimdiye kadar en çok hangi film sizi etkiledi? Niçin?
İlk 3 soru kısa cevaplı niteliğinde sorulardır. Soruların 1. kazanımı
sağladığı söylenebilir. 2. Kazanım için aynı şey söylenemez; çünkü bir görüşe
karşı çıkacağı bir durum yoktur. Ayrıca daha sonraki ünitelerde yer verilmiş
olan bir filmi ayrıntılarıyla anlatabilir kazanımı verilebilirdi. Tutarsızlık var.
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Etkinlik 3 (İşaretleyelim, konuşalım)
Haberleri nereden takip edersiniz? Niçin?
Evet-Hayır ve açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 1. Kazanımı sağladığı
söylenebilir; ancak 2. Kazanım yerine neden-sonuç kazanımı verilebilirdi.
ÜNİTE 3 EĞİTİM
Alt Tema: A. Eğitim Şart!
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Nasıl bir üniversitede okumak istersiniz?
Kazanımlar
1. Bir konu ya da olayla ilgili temel duygularını karşısındakilere ifade
eder.
Açık uçlu bir soru sorulmuştur; ancak kazanımı tam olarak
karşılamamaktadır. Burada duygulardan ziyade öğrencinin görüşlerini,
düşüncelerini, hayallerini aktarabilmesi istenmektedir. Duygu ve düşüncelerini
ifade eder, daha uygun olabilir. Alt tema ile uyumlu bir etkinliktir.
Alt Tema: B. Bir Lisan Bir İnsan
Etkinlik 1 (İnceleyelim, konuşalım)
1. Sen hangi dilleri biliyorsun, hangi seviyede?
2. Hayvanlar insanlar gibi konuşabilir mi? Niçin?
3. Yabancı bir ülkeye gittiniz ve o ülkenin dilini bilmiyorsunuz.
Havaalanında pasaport kontrolünde bir sorun çıktı. Bu durumda neler
yaparsınız? Anlatınız. Diyalog kurunuz.
Açık uçlu sorulardır. Bu etkinliğe yönelik aynı sayfada kazanım
verilmemiştir. Ünite başında verilen 4 kazanımla uyumlu olduğu söylenebilir;
ancak daha çok 3. soru bu kazanımları karşılamaktadır. Bu dört kazanım şu
şekildedir:
1. Bir konu ya da olayla ilgili temel duygularını karşısındakilere ifade
eder.
2. Bilinen etkinlik ve konularla ilgili bir diyaloğu başlatır ve sürdürür.
3. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
4. Düşüncelerini farklı ifadelerle diyaloğun akışına uygun olarak anlatır.
Alt Tema: C. Kitap Kurdu
Etkinlik 1 (Konuşalım)
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1. Sizce kitap okumak gerekli mi? Niçin?
2. Hangi sıklıkta kitap okuyorsunuz?
3. Ne tür kitaplar okuyorsunuz?
Kazanımlar:
1. Bir konu ya da olayla ilgili temel duygularını karşısındakilere ifade
eder.
2. Bilinen etkinlik ve konularla ilgili bir diyaloğu başlatır ve sürdürür.
3. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
4. Düşüncelerini farklı ifadelerle diyaloğun akışına uygun olarak anlatır.
Açık uçlu ve kısa cevaplı nitelikte sorular vardır. Bu etkinlikte de
kazanımlar belirtilmemiştir. Ünite başında verilen kazanımları da sağlamadığı
söylenebilir. Diyalog başlatmak ve sürdürmekten ziyade, öğrencinin
deneyimleri, düşünceleri, ilgi alanları sorulmuştur. Neden-sonuç ilişkisi ile
konuşabileceğe bir soru sorulmuştur. Bunlara yönelik kazanımlar verilebilirdi.
Etkinlik 2 (Okuyalım, anlatalım)
Daha önce ne tür belgeler aldınız? Birkaç örnek veriniz.
Bu etkinlik öğretmen kılavuz kitabında “Siz daha önce böyle bir belge
aldınız mı?” diye geçmektedir. Böyle bir soru da konuşma becerisi açısından
kaliteli bir soru olarak nitelendirilemez. Yalnızca evet-hayır sorusudur. Sayfada
etkinliğe yönelik kazanımlar verilmemiştir. Etkinliğin ünite başında verilen
kazanımları karşıladığı da söylenemez. Duygu yok, diyalog yok, tartışma yok.
Bazı etkinliklerin kazanımları karşılamaması etkinliğin kötü olduğu anlamına
gelmiyor. Yalnızca verilen kazanımlar için uygun bir etkinlik olmadığı
düşünülmektedir.
Etkinlik 3 (Konuşalım)
Okul dışında bazı kurslara gideriz. Bunlara “kişisel eğitim kursu” diyoruz.
Siz böyle bir kursa gittiniz mi?
-Eğer gittiyseniz hangi kursa, niçin gittiniz? Orada neler öğrendiniz?
Kendinizi nasıl geliştirdiniz?
-Eğer gitmediyseniz ileride gitmek ister misiniz? Sebepleri neler?
Anlatınız.
Kazanımlar
1. Bilinen etkinlik ve konularla ilgili bir diyaloğu başlatır ve sürdürür.
2. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
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3. Düşüncelerini farklı ifadelerle diyaloğun akışına uygun olarak anlatır.
Öğrencinin düşüncelerini ifade etmeye yönelik açık uçlu sorular
yöneltilmiştir. Bu etkinlikte diyalog çok kısıtlı bir şekilde vardır. Burada ise
sadece öğretmenden öğrenciye giden birkaç soru vardır.
Etkinlik 4 (Anlatalım)
Kitap kurdu ne demektir? Açıklayınız.
Öğrenciden tanıma yakın bir cevap istemektedir. Kazanımlarla uyumlu
bir etkinlik olduğu söylenemez.
ÜNİTE 4 GELİN TANIŞ OLALIM
Alt Tema: A. Türkçe Öğreniyorum
Etkinlik 1 (Karşılıklı konuşalım)
Arkadaşınız dün Türkçe kursuna gelmedi ve size kursta neler
öğrendiğinizi soruyor. Bu konuda arkadaşlarınızla canlandırma çalışması
yapınız.
Kazanımlar
1. Konu veya olayla ilgili temel duyguları karşısındakilere ifade eder.
2. İstek, rica, yardım talebi gibi kalıp ifadeleri kullanır.
3. Bilgi almak ya da vermek amacıyla konuşur.
Etkinliğin kazanımları karşıladığı söylenebilir.
Alt Tema: B. Evim Evim, Güzel Evim
Etkinlik 2 (Anlatalım)
1. Oturduğunuz evi tanıtınız.
2. Hayalinizdeki evi anlatınız.
Kazanımlar
1. Yaşadığı evi tanıtır.
2. Hayallerini ifade eder.
3. Beklenti ve umut ettikleri hakkında bilgi verir.
4. Konu veya olayla ilgili temel duyguları karşısındakilere ifade eder.
5. Kişisel yorum bildiren ifade ve kalıpları kullanır.
Etkinliğin kazanımları sağladığı söylenebilir. Kazanımlara göre etkinlik
değil de etkinliklere göre kazanım yapıldığı görülmektedir; çünkü 1. ve 2.
Kazanımlar birebir soruların tekrarıdır.
Alt tema: C. Garanti Belgesi
Etkinlik 1 (Konuşalım, anlatalım)

570

Teknoloji İşletmelerinin Rantabilite Açısından Topsis Yöntemi ile Derecelendirilmesi…

1. Yeni aldığınız bilgisayarınızda bir arıza meydana geldi. Bu sorun
karşısında ne yaparsınız? Nereyi ararsınız? Konu ile ilgili olarak bilgisayar
teknik servisi ile aranızda geçecek bir telefon konuşması canlandırınız.
2. Başınıza gelen bir ev kazasını anlatınız.
Kazanımlar
1. İstek, rica, yardım talebi gibi kalıp ifadeleri kullanır.
2. Bilgi almak ya da vermek amacıyla konuşur.
3. Çeşitli konular hakkında uygun sorular sorar.
4. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
5. Düşüncelerini farklı ifadelerle diyaloğun akışına uygun olarak anlatır.
6. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
Öğrencilerden hem bir canlandırma hem de bir olayı anlatmaları
istenmektedir. Etkinliğin kazanımları gerçekleştirdiği söylenebilir. Öğretmen
kılavuz kitabında da bu etkinliğe dek kazanımların gerçekleşmesi kelimesi
geçmemesine rağmen burada kullanılması ilginçtir. Ayrıca 3. ve 5. Kazanımlar
ünite başında verilen kazanımlarda yoktur.
Etkinlik 2 ( Anlatalım)
Kelimelerden hareketle müşteri-emlakçı, kurs müdürü-öğrenci ya da
servis görevlisi ve müşteri diyalogları oluşturunuz ve canlandırınız.
Bir canlandırma ve diyalog istenmektedir. Ünite başında olmayıp
sonradan eklenen 5. Kazanımı sağladığı söylenebilir. Yine diğer kazanımlar da
etkinlikle gerçekleştirilebilir.
ÜNİTE 5 ENGELLERİ KALDIRALIM
Alt Tema: A. Biyografi
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Diyaloğu tamamlayalım ve canlandıralım.
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Kazanımlar
1. Konu veya olayla ilgili temel duyguları karşısındakilere ifade eder.
2. Kendisine yansıtılan duygulara karşılık verir.
3. Konuşmayı neden-sonuç ilişkileri bakımından anlar.
Tamamen bir diyalog ve canlandırma etkinliği verilmiştir. Diyalogta
verilen iki cümle sadece selamlaşmadır. Öğrencilere ne üzerine, hangi sorun
üzerine bir şey yazmaları hakkında fikir verilebilirdi. Kazanımları da sağladığı
söylenemez. Diğer ünitelerde geçen diyalog kazanımları bu etkinlik için daya
uygun görünmektedir.
Alt Tema : B. Yağmur Adam
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Sizce engelliler en çok hangi sorunlarla karşı karşıya geliyor? Açıklayınız.
Engellilerle bildiğiniz başka filmler var mı? Varsa bu filmi anlatınız.
Açık uçlu sorulardan meydana gelmektedir. Kazanımları verilmemiştir.
Bir önceki etkinlik üzerinde yer alan kazanımlar düşünüldüğünde de etkinliğin
bu kazanımları kısmen gerçekleştirdiği söylenebilir. Empati kurma gibi bir
kavrama kazanımlarda yer verilmemiş. Film anlatması isteniyor. Başka bir
ünitede böyle bir kazanım var iken burada verilmemiştir.
Alt Tema: C. Zor Hayatlar
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Etkinlik 1 (Konuşalım)
1. Bedensel engellerin neler olduğunu anlatınız.
2. Bu engellerin ortaya çıkış sebepleri neler olabilir?
3. Bu engellerin günlük yaşantılarındaki zorluklarını anlatınız.
Kazanımlar
1. Konu veya olayla ilgili temel duyguları karşısındakilere ifade eder.
2. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
Açık uçlu bir soru ve öğrencileri anlattırmaya yönelik ifadeler vardır.
Kazanımları sağladığı söylenebilir. Ancak yine etkinliğe göre bir kazanım
eklenmiştir; çünkü ünite başında buradaki 2. kazanım yer almamaktadır.
Etkinlik 2 (Konuşalım)
Sizin ülkenizde de engelli ve ünlü bir sanatçınız var mı?
Görünürde evet-hayır sorusudur. Öğretmen kılavuz kitabında ise
açıklanmasını belirtmektedir. Aşık Veysel üzerine yazılmış serbest okuma
metninden sonra sorulmuştur. Ayrıca kazanım belirtilmemiştir. Önceki
kazanımlar göz önüne alındığında kazanımları karşıladığı söylenebilir.
ÜNİTE 6 KURGU
Alt Tema: A. 5n 1k
Etkinlik 1 (Konuşalım)
1- Görsellerdeki rüyalarda neler anlatılıyor olabilir?
2- Sizi en çok etkileyen bir rüyanızı anlatınız.
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır.
Açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Etkinliğin kazanımları sağladığı
söylenebilir.
Alt Tema: B. Hangi Film?
Etkinlik 1 (Tamamlayalım, konuşalım)
Öğrencilerinize yandaki diyaloğu okutunuz. Bu diyaloğun devamında neler
olabileceği konusunda tahminlerini söylemelerini isteyiniz. Diyalog etkinliğidir.
Kazanım verilmemiştir. Daha önceki ünitelerde geçen diyalog kazanımları
verilebilirdi.
Etkinlik 2 (Konuşalım)
Sizi çok etkileyen bir filmi anlatınız.
Kazanımlar
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1. İzlediği bir filmi ayrıntılarıyla anlatır.
Etkinlik kazanımla uyumludur.
Alt Tema: C. Ödül
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Ülkenizde/şehrinizde ne tür festivaller yapılıyor?
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır.
Etkinliğin kazanımlarla uyumlu olduğu söylenebilir.
ÜNİTE 7 KUTLAMA
Alt Tema: A. Kutlu Olsun
Etkinlik 1 (Okuyalım, konuşalım)
Hangi festivale katıma istersiniz? Niçin?
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır.
Bir önceki ünite ile aynı konu işlenmiştir. Soru biraz farklıdır. Kazanımlar
da aynıdır. Daha farklı bir konu işlenebilirdi. Ayrıca deneyim yok. Bilgi verilen
festivallerin herhangi birine gitmemiş olabilirler.
Alt Tema: B. Hayat Bayram Olsa
Etkinlik 1 (Konuşalım)
1. Ülkenizde ve kültürünüzde bildiğiniz olağanüstü olaylarla ilgili bir
hikâye var mı? Nedir?
2. Hayatınızda olağanüstü bir olay yaşadınız mı?
3. Size şans getirdiğine inandığınız bir şey/eşya var mı?
4. Elinizde sihirli bir değnek olsa neleri değiştirmek isterisiniz?
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Hayallerini ifade eder.
3. Beklenti ve umut ettikleri hakkında bilgi verir.
4. Deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır.
5. Kişisel yorum bildiren ifade ve kalıpları kullanır.
Açık uçlu ve evet-hayır sorularından oluşmaktadır. 2. ve 3. Sorular
konuşma becerisini geliştirebilecek ve kazanımları sağlayan sorular değildir.
Diğer sorular kazanımları sağlayabilir. Sihirli değnek sorusu birçok kazanımı
sağlamaktadır.
Etkinlik 2 ( Konuşalım)
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Ülkenizde bayramlar nasıl geçiyor? Bayramlarda neler yapıyorsunuz?
Kazanımlar bir önceki etkinlikteki kazanımlardır. 1.,4., ve 5. Kazanımları
sağladığı söylenebilir.
Alt Tema: C. Oğlan bizim Kız Bizim
Etkinlik 1 (Konuşalım)
• Sizce ülkeler arasında çeşitlilik gösteren uygulamaların nedenleri
nelerdir?
• Ülkenizdeki doğum günü kutlamalarını anlatınız.
• Doğum günü kutlamalarında genellikle neler yapılır?
• Ülkenizde önemli görülen ve özel bir kutlama yapılan bir yaş var mıdır?
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Kişisel yorum bildiren ifade ve kalıpları kullanır.
3. Bilinen etkinlik ve konularla ilgili bir diyaloğu başlatır veya sürdürür.
Açık uçlu sorular ve yine tek cevaplı bir sorudan oluşmaktadır. Kazanımları
sağladığı söylenebilir. Ayrıca deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır kazanımı da
eklenebilir.
ÜNİTE 8 ÖMÜR DEDİĞİN
Alt Tema: A. Unutulmayan Aşklar
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Tahir ile Zühre bir Türk Halk hikâyesidir. Siz de kültürünüze ait bir aşk
hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.
Kazanımlar
1. Bir öyküyü ana hatlarıyla anlatır.
Kazanımla uyumlu bir etkinliktir.
Etkinlik 2 (İnceleyelim, konuşalım)
Ders kitabında öğrencilere yöneltilen bir soru yoktur. Öğretmen Kılavuz
kitabında film replikleri ve film afişlerinin görselleri hakkında öğrencilerin
konuşturulmaları istenmiştir.
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Bir görüşü desteklediğini ya da görüşe karşı çıktığını açık bir şekilde ve
nezaket kuralları çerçevesinde ifade edebilir.
Kazanımlarla uyumlu bir etkinlik olduğu söylenemez. Film anlatabilme
daha önceki ünitelerde varken bu etkinlikte verilmemiş. Tutarsızlık söz
konusudur.
Alt Tema: B. Başarı Hikâyeleri
Etkinlik 1 (Konuşalım)
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Ülkenizde tarihe damgasını vuran önemli şahsiyetlerden birini anlatınız.
Kazanımlar
1. Bilinen ve ilgi alanına giren konulardan oluşan bir konuşmayı
başlatabilir, sürdürebilir ve bitirebilir.
2. Konuşma veya tartışmanın ana konusundan uzaklaşmadan diyaloğu
sürdürür.
3. Düşüncelerini farklı ifadelerle diyaloğun akışına uygun olarak anlatır.
Etkinlik, üniteye uygun bir soru: ancak kazanımları sağladığı söylenemez.
Etkinlikte herhangi bir diyalog veya diyalog akışı yoktur.
Alt Tema: C. Kendi Hikâyem
Etkinlik 1 (Konuşalım)
Sizin için önemli olan ya da hayatınıza yön veren bir anınızı anlatınız.
Kazanımlar
1. Duygu ve düşüncelerini ifade eden kalıpları kullanır.
2. Deneyimlerini ayrıntılarıyla aktarır.
Kazanımlarla uyumlu bir etkinlik olduğu söylenebilir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yedi İklim Türkçe Ders Kitabındaki
konuşma becerisine yönelik etkinliklerin öğretmen kılavuz kitabındaki
kazanımlara göre incelendiği bu araştırmada, etkinliklerin genel olarak
kazanımları sağladığı tespit edilmiştir. Ancak kazanımların neye göre ve nasıl
yazıldığı hakkında bir fikir oluşmamıştır. Ayrıca öğretmen kılavuz kitabında
tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Ünite başında ayrı ayrı, her beceriye ait olacak
şekilde verilmiş olan kazanımlar, ünite içerisinde verilmemiştir. Onun yerine
başka bir kazanım verilmiştir. . Bazı etkinliklerin kazanımları karşılamadığı
görülmüştür. Bu araştırmada, doğrudan konuşma becerisine yönelik
başlıklardaki etkinlikler ele alınmıştır. Belki diğer etkinliklerde alt temalar
karşılanmıştır; ancak doğrudan konuşma becerisine olanların bazısı
karşılanmamıştır.
Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR), dil öğretimi için bir
rehberdir. Her dilin öğretim stratejisi kullanılan kitaplar, materyaller,
öğretmenler açısından farklılık gösterebilir. Bu yüzden araştırmadaki
etkinlikler, çerçeve metnine göredir veya değildir gibi bir şey çıkarılamaz; ancak
etkinliklerin çerçeve metinde yer alan B1 seviyesi Tablo 1: Ortak Öneri
Düzeyleri Genel Basamaklar Kümesi’nd (telc, 2013) yer alan konuşma
becerisine ait yeterlikleri sağladığı söylenebilir.
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Öğretmen kılavuz kitabındaki kazanımlara yeniden bir düzenleme
getirilebilir. Tutarsızlıklar ortadan kaldırılabilir. Hangi etkinliğin hangi
kazanımı sağladığı verilebilir. Tek cevaplı sorular konuşma becerisi için uygun
nitelikte sorular olmadığı için çıkarılabilir veya geliştirilebilir. Her öğretmen
öğretmen kılavuz kitabını kullanmamaktadır. Öğretmen kılavuz kitabında yer
alıp ders kitabında yer almayan bazı yönergeler ve sorular ders kitabına
eklenebilir.
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İnternet Çeviri Programlarının Güvenirliği Üzerine
Bir Araştırma
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Öğr. Görv. Nilüfer EPÇELİ
Trakya Üniversitesi
ÖZET: Üç internet çeviri programıyla farklı dil düzeylerinde cümlelerin kaynak dil
Almancadan hedef dil Türkçe ve İngilizceye çevrilerek irdelendiği bu araştırmanın amacı,
söz konusu çeviri programlarının güvenirliğinin ve bu programların dolaylı da olsa dil
öğretimine yansımasının analizidir. Bu bağlamda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Trakya
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Hazırlık Biriminde dil eğitimi alan
öğrencilere: “Ödevlerinizi yaparken hangi çeviri programlarını kullanıyorsunuz?”, sorusu
sözlü olarak yöneltilmiştir. Zira öğrencilerin yazılı ödevlerinde, henüz derslerde
anlatılmayan üst düzey dil yapılarını kullanmaya çalıştıkları, dolayısıyla çok hata
yaptıkları görülmüştür. Öğrencilerin sözlü yanıtlarından elde edilen bilgiler neticesinde,
en çok kullanılan üç internet çeviri programı belirlenmiştir. Bu çerçevede; A1-B2 dil
düzeyindeki Almanca ders kitaplarından alınan cümleler, belirlenen bu üç çeviri programı
ile Türkçeye ve İngilizceye çevrilerek, internet çeviri programlarının anlambilimsel ve
sözdizimsel açıdan yansıttığı hatalar, alanında uzman iki akademisyen tarafından da
gözden geçirilerek tespit edilmiştir. Elde dilen bulgular neticesinde; çeviri eyleminde
insan unsurunun sanal beyinlere tercih edilemeyeceği ve yabancı dilde ödev hazırlarken
bile internet çeviri programlarına fazla güvenilmemesi gerektiği bilimsel olarak
kanıtlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Anlambilimsel, Sözdizimsel, Çeviri Programları, Almanca
Öğretimi

A Study on the Reliability of Online Translation Programs
ABSTRACT: The aim of this study where phrases in three different language levels
from source language German to target language Turkish and English have been entered
into three online translation programs is to analyse the reliability of such translation
programs, and their merely indirect reflection on language teaching. In this context,
students at the German Preparatory Language Classes at the School of Foreign Languages
at Trakya University in the academic year 2017-2018 have been verbally asked the
following question: “Which translation programs do you use while doing your
homework?”, since it has been seen that students were trying to use high level language
structures in their homework in writing, which were not explained in the course yet, and
thus made many mistakes. As a result of the verbal answers of the students the most used
three online translation programs have been determined. Phrases from German course

Güleser KORKMAZER – Nilüfer EPÇELİ
books on language levels A1-B2 have been translated to Turkish and German by these
three translation programs, whereas semantical and syntactical errors have been
reviewed and determined by two expert academicians in their fields. As a result of the
findings of this study it has been scientifically proved that in translation processes the
human component may not be preferred over virtual intelligence and even while doing
homework in foreign language online translation programs should not be relied upon.
Keywords: Semantic, syntax, translation programs, German Language Teaching

Giriş:
En yaygın tanımıyla çeviri: sözlü veya yazılı bir ifadeyi “bir dilden başka
bir dile aktarma”905 şeklinde tanımlanmaktadır. Çevirisi yapılacak yazılı ifade
günümüz şartlarında internet çeviri programları ya da diğer bir ifade ile çeviri
motorları vasıtasıyla da yapılmaktadır. Ancak sözcük bilgisi açsından yeterli
olan bu çeviri motorlarının anlambilimsel ve sözdizimsel açıdan kusursuz
olmadıkları T.Ü. YDYO Almanca hazırlık sınıfı öğrencilerinin yazılı ödevlerinde
tespit edilmiştir. Tespit edilen bu hataların en büyük nedeninin de internet
çeviri programlarının olduğu yine öğrenciler tarafından dile getirilmiştir.
Dolayısıyla, öncelikle öğrencilerin ödev hazırlarken kullandıkları çeviri
programları belirlenmiştir. Akabinde bu programların arasından öğrenciler
tarafından en fazla tercih edilen üç çeviri programı “google translate, turkce
cevirsozluk, seslisozluk” tespit edilerek araştırmacılar tarafından mercek altına
alınmıştır. Farklı dil seviyelerini (A1- A2-B1906 - B2)907 kapsayan Almanca ders
kitaplarından bazı örnek cümleler seçilerek bu üç internet çeviri programı
vasıtasıyla İngilizceye ve Türkçeye aktarılmıştır. Çeviri işleminin akabinde
ortaya çıkan anlambilimsel ve sözdizimsel hatalar, Almanca ve İngilizcenin
akraba diller olmasına rağmen, çeviri programlarının güvenilirliğinin
sorgulanmasına neden olmuştur. Zira aralarındaki genetik bağlara rağmen,
Almanca ve İngilizce sözdizimsel açıdan her zaman örtüşmeyebiliyor. Bu
durumda yanlış “sözdizim çözümlemesi”908 nedeniyle çeviri hataları kaçınılmaz
Türk Dil Kurumu: Güncel Türkçe http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view
=bts (Erişim: 24.05.2018)
906 Wilfried Krenn - Herbert Puchta, “Motive A1-B1 DaF Lehrwerke”, Hueber Verlag GmbH & Co.KG,
München 2016.
907 Ute Koithan- Ralf Peter Lösche, et al., “ Aspekte B2 DaF Lehrwerk”, Langenscheidt KG, Berlin
und München 2010.
908 Faruk Türker, “Dilbilim Çalışma Alanlarında Bilgisayar Kullanımı”, Dilbilim Araştırmaları
Dergisi, Cilt
2, Yayıncı BÜTEK Boğaziçi Eğitim Turizm Teknopark Uygulama ve Dan. Hiz. San. Tic. A.Ş. 1991,
s.139. www.dergipark.gov.tr/dad/issue/29237
905
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oluyor. Kısaca vurgulamak gerekirse, durum tespiti niteliğindeki bu
araştırmamızda; Almanca, İngilizce ve Türkçe dil yapıları karşılaştırmalı çeviri
analizi çerçevesinde, internet çeviri programlarının diller arası aktarımlarında
gün yüzüne çıkan çeviri hataları, çeşitli dil seviyelerindeki farklı cümle türleri
eşliğinde betimsel olarak yorumlanmıştır.
İnternet Çeviri Programları
Hayatın her alanında karşımıza çıkan çeviri metinleri, şayet işinin ehli bir
çevirmen tarafından yapıldıysa ve okuyucuya kaynak dildeki metin içeriğini
doğru, anlaşılır ve hedef dilde kabul edilebilir bir şekilde aktarabildiyse, başarılı
sayılabilir. Ancak günümüzde çevirmeni saf dışı bırakan internet çeviri
programları, diğer bir deyişle: çeviri motorları, öğrenciler tarafından özellikle
yazılı ödev hazırlarken sıkça tercih edilmektedir. Söz konusu programlar ve bu
programların kullanımı doksanlı yıllarda “Makineli Çeviri”909 olarak
adlandırılmıştır ve bu programlar “bir dilden bir metni girdi olarak alıp diğer
dilde aynı anlamı taşıyan çıktı üretebilecek şekilde düzenlenmişlerdir”910
şeklinde tanıtılmıştır. Mevcut araştırmamız, aslında bu tanımın da bir nevi
doğruluğunu sorgular nitelikler taşımaktadır. Zira internet çeviri programları,
sadece anlambilim çözümlemesinde değil aynı zamanda sözdizim
çözümlemesinde de oldukça bariz ve anlam karmaşasına neden olabilecek
hatalar yapabilmektedir.
Üç Dilin Kökeni
Kaynak dil Almanca, bilindiği üzere Hint-Avrupa “Indoeuropäisch”911
dillerinin Cermen dilleri koluna bağlıdır ve Avrupa kıtasında İngilizceden sonra
en yaygın konuşulan ikinci dil olma özelliğine sahiptir. İngilizce de yine aynı
kökenden türemiştir ve bu yüzden söz konusu dillerin genetik bağı olduğu
düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Almanca ile İngilizce arasındaki yakın ilişkiyi
ya da genetik bağı kısaca şu şekilde gösterebiliriz:912
Doğan Aksan, “Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim”, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara
2009, s.77
910 Türker, age, s.140.
911 Osman Kıygı, “Pons: Kompaktwörterbuch Türkisch”, Neubearbeitung, PONS GmbH, Stuttgart
2015, s.1026.
912 Güleser Korkmazer, Problematik der Lernersprache von türkischen Studenten im Lernprozess
von Deutsch als zweite Fremdsprache, (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili
Eğitimi, Yayımlanmış Doktora Tezi), Adana 2017, s.71. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
/tezSorguSonucYeni.jsp (Erişim:25.05.2018)
909
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Hint-Avrupa Dilleri
Slav Dilleri

Roman Dilleri
Cermen Dilleri

Almanca
İngilizce
Kaynak dil Almanca ve hedef dil İngilizce önden eklemeli dildir ve
sözdizimsel olarak SVO “Subjekt + Verb + Objekt”913 yani; (Özne +Fiil + Nesne)
yapısına sahiptir. Bu diller; (Özne + Nesne +Fiil) sözdizimi özelliği ile karşımıza
çıkan hedef dil Türkçe ile kıyaslandığında, gerek anlambilimsel gerekse
sözdizimsel açıdan önemli farklar göze çarpmaktadır. Zira Türkçe, Altay
dillerine mensuptur ve diğerlerinden farlı olarak sondan eklemelidir. Kısa bir
örnek üzerinde bu üç dili şu şekilde karşılaştırabiliriz:
Almanca: Ich besuche meinen Großvater. (S+V+O)
İngilizce: I visit my grandfather (S+V+O)
Türkçe: (Ben) Büyük babamı ziyaret ediyorum. (S+O+V)
Hedef dil Türkçede (ben) öznesi cümle başında yer alabilir veya cümle
başında yer almadan (ziyaret ediyor-um) fiil çekimi örneğinde görüldüğü üzere,
gizli özne niteliğinde (-um) soneki olarak da kullanılabilmektedir. Örnek
cümlelerimizde önden ekleme ile kastedilen şey ise; kaynak dil Almancadaki
“meinen” ile hedef dil İngilizcedeki “my” iyelik ekleri eşliğinde açıklanabilir ve
iyelik
ekleri
sözdizimsel
açıdan
mercek
altına
alındığında,
“Großvater/grandfather” nesnelerinin önünde yer almaktadırlar. Söz konusu
iyelik eki hedef dil Türkçede ise (büyük baba-mı) şeklinde, (büyük baba)
nesnesine (-mı) soneki olarak eklenmek suretiyle karşılığını bulmuştur. Bu
sebeple, kaynak dil Almancadan ve kaynak dil İngilizceden internet çeviri
programlarında çevrilerek hedef dil Türkçeye aktarılan yazılı ifadelerde
sözdizim çözümlemesi kaynaklı olduğu düşünülen çok sayıda hata
görülmektedir. Anlambilim çözümlemesi ekseninde tespit edilen hata oranı ise,
sözdizimsel hatalara kıyasla daha düşüktür. Söz konusu hatalar araştırmacılar
tarafından, Almanca A1, A2, B1 ve B2 dil öğretimi kitaplarından alınan cümleler
vasıtasıyla şu şekilde tespit edilmiştir:

İbrahim Halil Yaprak - Güleser Korkmazer, “Almanca Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılan
Doğrudan ve Dolaylı Anlatma Yöntemlerinin Analizi“, International Journal of Language
Academy, Volume 3/2 Summer 2015, s. 169.
913
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Almanca A1 Dil Seviyesi
Araştırmamızın bu bölümünde öğrencilerimiz tarafından ödev
hazırlarken sıkça kullanılan google translate, seslisözlük ve Türkçe çevirsözlük
adıyla bilinen üç internet çeviri programı, çeviri analizi çerçevesinde
denenmiştir ve elde dilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak açıkça aşağıdaki
tablolar eşliğinde sunulmuştur:
Tablo 1: Almanca A1 Dil Seviyesinde Soru Cümlesi
Almanca
İnternet
Çeviri
Programları

“Sind Sehenswürdigkeiten für euch wichtig?”914
Translate.google

seslisozluk.net

turkce.cevirsozluk

İngilizce

Are sights
important to you?

Sights are
important for you?

Are attractions
important for you?

Türkçe

Manzaralar sizin
için önemli mi?

Yerler senin için
önemli mi?

Konumlar sizin için
önemli mi?

Her üç internet çeviri programı da anlambilimsel olarak kaynak dil
Almanca “Sehenswürdigkeiten” sözcüğünü hedef dil İngilizceye “sights,
attractions” şeklinde, hedef dil Türkçeye ise “manzaralar, yerler, konumlar”
şeklinde kısmen yanlış ya da eksik çevirmiştir. Almanca-Türkçe915 iki dilli
sözlüklere baktığımızda “Sehenswürdigkeiten” sözcüğü Türkçeye “görülmeye
değer şey, turistik yer” ya da “görülmeye değer yer”916 olarak aktarılmıştır. Aynı
sözcük “Sehenswürdigkeiten” İngilizceye “sight, place worth seeing”917 olarak
yansıtılmıştır. Üç dilde de çoğul yapı tercihi doğrudur, ancak sesli sözlükteki
İngilizce aktarım “Sights are important for you?” sözdizimsel açıdan soru
cümlesi olmamakla birlikte cümle sonunda soru işaretine yer verilmiştir. Google
translate ise örnek Almanca cümleyi yanlış edat “to” ile aktarmıştır. Buna ek
olarak diğer anlambilimsel hata, Almanca kaynak dildeki “euch” ismin i/ı
halindeki ikinci çoğul şahıs kişi zamiri, yine sesli sözlükte “sizin” yerine “senin”
şeklinde çevrilmiştir. Almanca örnek cümle aslında fiil ile başlayan ve
Wilfried Krenn - Herbert Puchta, s.38.
Osman Nazım Kıygı, Pons Kompaktwörterbuch Türkisch-Deutsch, PONS GmbH, Stuttgart 2015,
s.1279.
916 Langenscheidt Wörterbuch, https://de.langenscheidt.com/deutsch-tuerkisch/ (Erişim:
30.05.2018)
917
Langenscheidt
Wörterbuch,
https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/
sehenswuerdigkeit (Erişim:30.05.2018)
914
915
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evet/hayır diye cevaplamayı gerektiren bir soru cümlesidir. Dolayısıyla, bu soru
cümlesini hedef dil İngilizce ve hedef dil Türkçeye anlambilimsel ve sözdizimsel
açıdan hatalı çeviren internet çeviri programlarının hatalarına araştırmacılar
tarafından şu şekilde bir düzeltme önerilmiştir:
Almanca: Sind Sehenswürdigkeiten für euch wichtig?
İngilizce: Are sights important for you?
Türkçe: Görülmeye değer yerler sizin için önemli mi?
Almanca A2 Dil Seviyesi
Kaynak dil Almanca A2 seviyesindeki örnek cümle devrik bir yapıdadır ve
A1 dil seviyesindekine kıyasla daha uzun bir cümledir. Bu cümlenin bir başka
özelliği de “müssen” tarz fiilinin kullanılmasıdır ve bu fiil hedef dil İngilizceye
“have to”918, hedef dil Türkçeye ise “zorunda olmak, mecbur olmak”919 şeklinde
aktarılmıştır.
Tablo 2: Almanca A2 Dil Seviyesinde Devrik Cümle
Almanca
İnternet Çeviri
Programları
İngilizce

Türkçe

“Mindestens neun Jahre lang müssen alle Kinder in Deutschland,
Österreich und der Schweiz eine Schule besuchen.”920
translate.google
seslisozluk.net
turkce.cevirsozluk
For at least nine
years, all
children in
Germany,
Austria and
Switzerland have
to attend school.
En az dokuz yıl
Almanya,
Avusturya ve
İsviçre'deki tüm
çocuklar okula
gitmek
zorundalar.

At least nine
years, all the
children in
Germany, Austria
and Switzerland
must attend
school.
Yıllar en az
dokuz, Almanya,
Avusturya ve
İsviçre'de bütün
çocukların okula
gitmesi
zorunludur.

A minimum of nine
years all the children in
Germany, Austria and
Switzerland to attend
school.

En az dokuz tanesini
Almanya, Avusturya ve
İsviçre tüm çocukların
okula yıl.

Langenscheidt Wörterbuch, https://de.langenscheidt.com/deutsch-englisch/muessen
(Erişim:30.05.2018)
919 Osman Nazım Kıygı, Pons Kompaktwörterbuch Türkisch-Deutsch, PONS GmbH, Stuttgart 2015,
s.1143.
920 Wilfried Krenn - Herbert Puchta, s.114.
918
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Anlambilimsel açıdan irdelendiğinde, kaynak dil Almancadaki devrik
cümle hedef dil İngilizceye ve hedef dil Türkçeye kısmen doğru aktarılmıştır.
Seslisözlükde “müssen” için “must” tercih edilmiştir. Uyulmak zorunda olunan
kurallar için Almancadaki “müssen” tarz fiilini İngilizcede öncelikle “have to” ya
da “need to”921 karşılamaktadır; “must” ise bu cümlede “auxiliary verb” yani
yardımcı fiil şeklinde kullanıldığı düşünülmektedir. Türkçe çevirsözlükde ise
anlambilimsel açıdan “Switzerland - to attend” yapısında bir boşluk göze
çarpmaktadır. Söz konusu boşluğa “Switzerland” yer belirtecinden sonra “have”
fiilinin getirilmesiyle birlikte, sadece anlam karmaşası değil aynı zamanda
sözdizimsel hata da ortadan kalkacaktır.
Üç farklı internet çeviri programında hedef dil Türkçeye aktarılan kaynak
dil Almanca örnek cümlede gerek anlambilimsel gerekse sözdizimsel açıdan
bariz hatalar göze çarpmaktadır. Google translate çevirisi diğerlerine kıyasla,
anlambilimsel açıdan daha kabul edilebilir olmasına rağmen, sözdizimi
açısından bakıldığında “en az dokuz yıl” zaman zarfının yer belirtecini de
kapsayan özneden sonra cümlede yer alması Türkçeye daha uygun bir yapı
oluştururdu. Benzer hatalar diğer internet çeviri programlarında da ortaya
çıkmaktadır; hatta Türkçe çevirsözlük programının aktarımı cümle niteliği dahi
taşımadığı için sözcük öbekleri diye adlandırılması yerinde olacaktır.
Dolayısıyla araştırmacılar tarafından anlambilimsel ve sözdizimsel açıdan
kaynak dil Almanca örnek cümleye aşağıdaki aktarımlar daha uygun
bulunmuştur:
Almanca: Mindestens neun Jahre lang müssen alle Kinder in Deutschland,
Österreich und der Schweiz eine Schule besuchen.
İngilizce: At least nine years, all the children in Germany, Austria and
Switzerland have to attend school.
Türkçe: Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki tüm çocukların en az dokuz
yıl okula gitmeleri zorunludur.
Dil yapısı gereği, Almanca ve İngilizce cümleler vurgu gerektiren zaman
zarfı ile devrik yapılırken, Türkçede vurgu gerektiren bu zaman zarfı özne ve fiil
arasında yer bulmuştur. Türkçe aktarımda aynı cümle yer belirtecinin cümle
başında yer almasıyla sağlanmıştır.

Online Sprachwörterbuch, http://www.wordreference.com/deen/m%C3%BCssen
(Erişim:30.05.2018)

921
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Almanca B1 Dil Seviyesi
Kaynak dil Almanca örnek cümlemiz B1 düzeyindedir ve yapı olarak
aslında ana cümle ve yan cümle şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Söz
konusu iki cümle virgül ile ayrılmıştır. Virgülden önceki cümle ana cümle,
virgülden sonraki cümle de yan cümle olarak adlandırılmaktadır. Almancanın
yan cümle içerisindeki sözdizimi burada İngilizceden farklıdır, söz konusu diller
SVO922 yapısına sahip, yani akraba diller olsa bile. Zira Almanca yan cümlede
kullanılan fiil, aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, cümlenin sonunda yer
almıştır.
Tablo 3: Almanca B1 Dil Seviyesinde Olasılık Cümlesi
Almanca

“Es sieht so aus, als ob man die Firma verkauft hätte.” 923

İnternet
Çeviri
Programları

translate.google

seslisozluk.net

turkce.cevirsozluk

İngilizce

It looks like you
sold the company.

It looks as if you had
sold the company.

It looks as if you had
sold the company.

Türkçe

Şirketi sattığınıza
benziyor.

Eğer şirket satılan
sanki görünüyor.

Sanki satan şirket
olsaydı görünüyor.

Anlambilimsel ve sözdizimsel açıdan incelendiğinde hedef dil
İngilizcedeki üç çeviri denemesi de kabul edilebilir düzeydedir. Herhangi bir
anlam karmaşası bulunmamaktadır. Hatta kaynak dil Almancadaki “man” yine
kaynak dilde “Indefinitpronomen”924 olarak adlandırılmaktadır ve hedef dil
Türkçeye “belgisiz zamir”925 şeklinde aktarılmıştır; hedef dil İngilizceye ise
“man” belgisiz zamiri “you, one, they”926 gibi zamirlerle çevrilebilmektedir.
Dolayısıyla araştırmacılar, hedef dil İngilizcedeki üç çeviri denemesini de kabul
edilebilir nitelikte olduğu kanaatine varmışlardır.
Yaprak - Korkmazer, age, s. 169.
Wilfried Krenn - Herbert Puchta, s.224.
924 Güleser Korkmazer, Problematik der Lernersprache von türkischen Studenten im Lernprozess
von Deutsch als zweite Fremdsprache, (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili
Eğitimi,
Yayımlanmış
Doktora
Tezi),
Adana
2017,
s.201.
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Erişim:25.05.2018)
925 Karl Steuerwald, Deutsch-Türkisches Wörterbuch, 1. Auflage, Otto Harrassowitz, Wiesbaden
und NovaPrint Basımevi, İstanbul 1998, s.308.
926 Holger Freese, Helga Krüger, Brigitte Wolters, Langenscheidts Universal-Wörterbuch: Englisch
- Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München 1997, s.458.
922
923
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Gerek anlambilimsel gerekse sözdizimsel olarak irdelendiğinde, hedef dil
Türkçede belgisiz zamire “benziyor” ya da “görünüyor” gibi fiil çekimlerinde,
kısaca gizli özne şeklinde soneklerde (-yor) olarak yer verilmiş olmasına
rağmen, yapılan çevirilerin cümle niteliği dahi taşımadığı açıkça görülmektedir.
Türkçe çevirilerdeki bu kelime yığınlarının nedeni, kaynak dil Almanca örnek
cümle yapısındaki “Konjunktiv II” yani “olasılık kalıbı” ve yan cümle dizimi
olduğu düşünülmektedir. Buradan hareketle; internet çeviri programlarına
Almanca ve Türkçe arasındaki sözdizimsel farkların ve de tüm dil yapılarının
tam olarak yüklenmediği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Zira Almanca “als ob +
Konjunktiv II” dil yapısı Türkçeye kısaca (sanki + ---mış gibi) olasılık kalıbıyla
aktarılabilmektedir. Dolayısıyla araştırmacılar tarafından söz konusu örnek
cümleye önerilen Türkçe çeviri örneği kısaca şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:
Almanca: Es sieht so aus, als ob man die Firma verkauft hätte.
Türkçe: Şirket sanki satılmış gibi görünüyor.
Almanca B2 Dil Seviyesi
Kaynak dil Almanca B2 seviyesindeki cümleler şimdiye kadar
irdelediğimiz dil seviyelerine kıyasla, mini bir metin niteliğine sahiptir. Zira
diğer örneklerimiz, metin bağlamı içinde değerlendirilmeyen, basit veya devrik
yapıdaki cümlelerden oluşmaktaydı. Buradaki maksadımız, internet çeviri
programlarının çeviri yaparken metin bütünlüğünü dikkate alıp almadığını
irdelemektir.
Tablo 4: Almanca B2 Dil Seviyesinde Mini Metin Örneği
Almanca

İnternet
Çeviri
Programları
İngilizce

927

“Ihrer Meinung nach ist nicht jeder Fortschritt positiv. Sie denken,
dass es nicht gut ist, wenn in der Berufswelt Menschen durch
Roboter ersetzt werden.”927
translate.google

seslisozluk.net

turkce.cevirsozluk

In your opinion, not
every progress is
positive. They think
that it is not good to
replace people with
robots
in
the
professional world.

In your opinion, any
progress
is
not
positive. They think
that it is not good
when people are
replaced by robots in
the
professional
world.

In your opinion, any
progress is positive.
Do you not think that
it is good, if in the
professional world
people by robots to
be replaced.

Ute Koithan- Ralf Peter Lösche, et al.,s.162.
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Türkçe

Sizce, her ilerleme
olumlu değil mi?
Profesyonel
dünyada insanları
robotlarla
değiştirmenin iyi
olmadığını
düşünüyorlar.

Sizce, herhangi bir
ilerleme
olumlu
değildir. İnsanların
profesyonel dünyada
robotlar tarafından
değiştirilir zaman iyi
olmadığını
düşünüyorum

Sizce olumlu bir
gelişme.
İyi
olduğunu
düşünmüyor musun,
eğer
robotlar
tarafından
profesyonel dünya
insanları
olarak
değiştirilmesi için

Kaynak dil Almanca örnek metnimiz, tablo 4’te yansıdığı gibi, iki
cümleden meydana gelmektedir. Birinci cümlemiz devrik, ikinci cümle ise bir
ana, iki de yan cümleden oluşmaktadır. Yan cümleler virgül ile ana cümleden ve
birbirinden ayrılmıştır. Ayrıca Almanca yan cümle bakımından oldukça zengin
bir dildir ve özne ile ilgili ek açıklamalar, ardı ardına sıralanabilen ve de farklı
zaman kalıplarında olabilen çok sayıda yan cümleler eşliğinde
aktarılabilmektedir. Almanca örnek metnimizde de yine aynı durum söz
konusudur, lâkin bizim belirlediğimiz Almanca örnek cümledeki ana cümleye
sadece iki yan cümle eklentisi yapılmıştır. Bununla birlikte, ana cümle ve birinci
yan cümle şimdiki zaman “Präsens”928, ikinci yan cümle ise gelecek zaman
“Futur”929 kalıbında karşımıza çıkmaktadır.
Anlambilimsel ve sözdizimsel açıdan bakıldığında hedef dil İngilizcedeki
ilk cümleler her üç internet çeviri programında da kabul edilebilir düzeydedir.
Ancak ikinci cümle için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira ikinci cümledeki
“Sie” öznesi Google translate ve seslisözlükte İngilizceye aktarımda “you” yerine
“they” olarak çevrilmiştir. Oysa Almanca örnek cümledeki “Sie” öznesi kitaptaki
metin bağlamına bakıldığında Türkçede “Siz”, İngilizcede ise “You” öznesiyle
eşdeğerdir. Zira söz konusu olan metin, bir yazma alıştırması yönergesidir ve
“Sie” yani “Siz” öznesi burada yazma alıştırmasını yapmakla yükümlü
öğrencidir. Yani muhatap öğrencinin kendisidir. Dolayısıyla internet çeviri
programlarında hatalı özne tercihi yapılmıştır. Diğer çeviri programlarına
kıyasla Türkçe çevirsözlükteki ikinci cümlede doğru özne “You” seçilmiş olsa da,
genel anlamda bakıldığında soru cümlesi kalıbı göze çarpmaktadır ve ana cümle
ile yan cümlelerin içi İngilizce aktarımda karışmıştır, yani anlam karmaşası açık
bir şekilde görülmektedir. Bu sebeple, ikinci cümle gerek anlambilimsel gerekse
sözdizimsel çerçevede hatalı kabul edilmektedir.

928
929

Kıygı, s.1196.
Age, s.942.
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Üç internet çeviri programının hedef dil Türkçeye yaptığı aktarımlar
analiz edildiğinde, Google translate çevirisindeki birinci cümle anlambilimsel ve
sözdizimsel çerçevede doğru çeviri olarak kabul edilebilir. Diğer çeviri
programlarının yaptığı aktarımlar ise anlambilimsel ve sözdizimsel açıdan
hatalı bulunmuştur. İkinci cümleye baktığımızda Google translate “Sie” öznesini
(onlar) olarak “düşünüyorlar”; seslisözlük aynı özneyi (ben) şeklinde
“düşünüyorum”; Türkçe çevirsözlük ise söz konusu özneyi (sen) şeklinde ve
“düşünmüyor musun” soru kalıbı olarak aktarmıştır. Ancak her üç programın
yapmış olduğu Türkçe çeviri karşılaştırıldığında doğruya en yakın çeviriyi
Google translate gerçekleştirmiştir diyebiliriz. Zira sözdizimsel çerçevede iki
yan cümleyi birbirine karıştırmadan aktarmıştır. Bu özelliği diğer çeviri
programlarının sergileyemediği ortadadır. Bu bağlamda şayet üç internet çeviri
programı, kaynak dil Almancadan alıntılanan örnek mini metnimizi bir yönerge
olarak algılamış olsaydı, hedef dil İngilizceye ve hedef dil Türkçeye yapılan
aktarımların şu şekilde yapılması gerekirdi:
Almanca: Ihrer Meinung nach ist nicht jeder Fortschritt positiv. Sie
denken, dass es nicht gut ist, wenn in der Berufswelt Menschen durch Roboter
ersetzt werden.
İngilizce: In your opinion, not every progress is positive. You think that it
is not good to replace people with robots in the professional world.
Türkçe: Size göre her ilerleme olumlu değildir. Profesyonel dünyada
insanları robotlarla değiştirmenin iyi olmadığını düşünüyorsunuz.
Araştırmacılara göre örnek mini metin internet çeviri programları
tarafından bir yönerge olarak değil de, okuyucuya panoramik mesafede A ve B
şahısların gerçekleştirdiği ikili bir diyalog olarak algılansaydı, söz konusu
metnin anlambilimsel ve sözdizimsel çerçevede kabul edilebilir çevirisi şu
şekilde karşımıza çıkabilirdi:
Almanca: Ihrer Meinung nach ist nicht jeder Fortschritt positiv. Sie
denken, dass es nicht gut ist, wenn in der Berufswelt Menschen durch Roboter
ersetzt werden.
İngilizce: In your opinion, not every progress is positive. They think that
it is not good to replace people with robots in the professional world.
Türkçe: Size göre her ilerleme olumlu değildir. Profesyonel dünyada
insanları robotlarla değiştirmenin iyi olmadığını düşünüyorlar.
Her üç dilde de birinci cümle A ve B şahısların karşılıklı konuşması olarak
değerlendirilebilir. İkinci cümleye geldiğimizde ise; diyalog ortamında
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bulunmayan üçüncü şahıslardan ve onların düşüncelerinden bahsedildiği gibi
bir anlam çıkmaktadır. Buna ek olarak üçüncü bir seçenek de şöyle olabilirdi:
Almanca: Ihrer Meinung nach ist nicht jeder Fortschritt positiv. Sie denken,
dass es nicht gut ist, wenn in der Berufswelt Menschen durch Roboter ersetzt
werden.
İngilizce: In their opinion, not every progress is positive. They think that it
is not good to replace people with robots in the professional world.
Türkçe: Onlara göre her ilerleme olumlu değildir. Profesyonel dünyada
insanları robotlarla değiştirmenin iyi olmadığını düşünüyorlar.
Üçüncü çeviri seçeneğinde her üç dilde de A ve B şahıslar sohbet ortamında
bulunmayan üçüncü kişi veya kişiler hakkında konuşuyor gibi bir anlam
çıkabilmektedir. Burada çeviri seçeneklerinin fazla olmasındaki en büyük etken
aslında kaynak dil Almancadaki “Sie” öznesi ve bu öznenin
“Possessivpronomen”930 denilen iyelik zamiridir. Zira söz konusu zamir ve bu
zamirin iyelik eki Almancada iki farklı anlam taşıyabilmektedir. Birincisi, nezaket
kuralı gereği muhatap olunan kişiye (Siz) dili ile hitap etmektir; ikincisi ise sohbet
ortamında bulunmayan bir gruptan bahsedilirken kullanılır ve Türkçeye (onlar)
olarak aktarılabilir. Bu bağlamda söz konusu olan grup çoğul üçüncü şahıs
niteliğindedir, ancak çeviri programlarının sanal beyinleri henüz bu ayrımı
yapacak düzeyde değildir. Dolayısıyla internet çeviri programlarının bir dilden
başka bir dile yapmış olduğu çeviriler bir çevirmen tarafından kontrol edilmelidir
ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Aksi halde yapılan çeviriler, cümle niteliği
dahi taşımayan ve anlam karmaşasına yol açan kelime yığınları olmaktan öteye
gidemeyeceği ortadadır.
Sonuç
Trakya Üniversitesi YDYO Almanca Hazırlık Eğitimi öğrencilerinin
ödevlerini yaparken tercih ettikleri üç çeviri motoru (internet çeviri programı)
denenmiştir. Zira ödevlerdeki uzun cümlelerde anlambilimsel ve sözdizimsel
açıdan hatalar tespit edilmiştir. Bu hataların kaynağını araştırmak maksadıyla
araştırmacılar tarafından; A1, A2, B1 ve B2 Almanca ders kitaplarından alınan
cümleler Türkçeye ve İngilizceye çevrilerek anlambilimsel ve sözdizimsel açıdan
hata analizi yapılmıştır. Söz konusu analizin akabinde elde edilen bulgular
şöyledir: Almanca A1- dil seviyesindeki cümlelerin çevirileri kabul edilebilir
düzeyde iken, Almanca A2, B1 ve B2 dil seviyelerindeki cümleler çeviri
motorlarında hatalı aktarılmıştır. Özellikle yancümle ve uzun cümlelerin
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çevirilerinde anlam karmaşası ortaya çıkmaktadır, hatta yan cümlelerin
anlambilimsel ve sözdizimsel olarak birbirine karıştığı tespit edilmiştir.
Dolayısıyla öğrencilere ödev yaparken bile olsa, çeviri motorlarını fazla
kullanmamaları tavsiye edilmelidir. Zira Almanca, yancümle bakımından oldukça
zengin bir dildir. Sadece yancümlelerin çevirilerinde değil, aynı zamanda
gerçekleşmemiş istek kipi (olasılık kalıbı) gibi karmaşık cümle yapılarında çeviri
motorlarına asla güvenilmemesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Tüm bu veriler bize
makineli çeviri ya da internet çeviri programlarının, kaynak dil Almancadan her
girdiyi aldıktan sonra hedef dil Türkçede aynı anlamı taşıyan çıktıları
üretemediğini kanıtlamaktadır. Akraba diller Almanca ve İngilizce arasında,
internet çeviri programları ile yapılan basit cümle çevirilerinde de bariz hatalar
ortaya çıkabilmektedir. Metin bağlamında çeviri söz konusu olduğunda ise hata
ya da anlam karmaşasına neden olabilecek anlatım bozuklukları göze
çarpmaktadır.
Çeviri motorları Almanca cümleleri Türkçeye aktarırken, İngilizceye
aktarıma kıyasla dilbilgisi kurallarını (özne, fiil çekimi, zaman, sentaks vb.) daha
fazla atlamaktadır. Bu sebeple, internet çeviri programları çok da güvenilir
değildir. Konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada; kaynak dil Almancadaki farklı
metin türleri, internet çeviri programlarında hedef dil Türkçeye çevrilmiş ve
özellikle sözdizimsel açıdan benzer sonuçlara ulaşılmıştır931. Dolayısıyla, ister
bağımsız cümle ister metin olsun, çeviri motorlarında çevrilen cümleler bir
çevirmen tarafından mutlaka kontrol edilmelidir. Kısaca vurgulamak gerekirse:
Teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da, çeviri söz konusu olduğunda «İnsan beyni
çeviri motorlarını yendi» diyebiliriz.
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Ergenlerin İnternet Bağımlılıkları
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ÖZET: Bu araştırma ile ergenlerde özellikle lise çağındaki öğrencilerin internet
bağımlılıklarını ve internet bağımlılıklarının ilişkili olduğu etmenleri belirlemek
amaçlanmıştır. Bu sebeple, öğrencilerin internet bağımlılık düzeyleri, cinsiyet, interneti ilk
kullanım yaşı, interneti günlük kullanma sıklığı, internete bağlanma yeri ve bu
değişkenlerle arasındaki ilişki durumları ve etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma
kapsamında yer alan öğrencilerin büyük bir bölümünün kendilerini bağımlı görmedikleri
görülmüştür. İnternet bağımlılığının cinsiyet ve interneti ilk kullanım yaşı değişkenlerine
göre değişmediği; interneti günlük kullanım sıklığı ve internete bağlanma yeri
değişkenlerine bağlı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Ancak, internete daha küçük yaşta
kullananların internet bağımlılık durumunun yüksek olduğu, interneti gün içerisinde daha
az kullananların internet bağımlılık durumunun azaldığı, internet bağımlısı olmadıkları
söylenebilir. Ayrıca, mobil olarak internete bağlanan öğrencilerin internet bağımlılık
durumlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İnternetin günlük kullanım süresi
arttıkça internet bağımlılığı da artmaktadır. Günlük kullanımın internet bağımlılığı
üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, ergenler, internet, problemli internet
kullanımı.

Adolescents' Internet Addiction
ABSTRACT: With this research, it was aimed to determine the factors related to
internet addiction and internet addiction among adolescents, especially high school
students. For this reason, it has been tried to investigate the students' internet addiction
levels, gender, age of first use of the internet, frequency of daily use of internet, place of
internet connection and the relationship between these variables and their effects. It was
seen that most of the students in the scope of the research did not see themselves as
addicted. It has been determined that the Internet addiction does not depend on the
gender and age of first use of the Internet, and Internet addiction has been changed
depending on the daily frequency of use and the internet connection place variables.
However, it can be said that those who use internet at a young age have a high internet
addiction status, those who use the internet less during the day have decreased internet
addiction status and are not internet addicted. In addition, it was determined that the
internet addiction status of the students connected to the internet as mobile is higher. As
the daily use of the Internet increases, the internet addiction also increases. It has been
determined that daily use has an effect on internet addiction.
Keywords: Internet addiction, adolescents, internet, problematic internet use.
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GİRİŞ
Günlük yaşamımızın rutini ve gerekliliği olarak kullanılan karmaşık
teknolojilerle birlikte aşırı derecede ve artarak kullanılan internet, her yer ve
zamanda kullanılan bir araçtır. Davranışsal bağımlılık semptomları gösterecek
şekilde internetin problemli kullanımı internet bağımlılığına işaret eder (Lee,
2014). İnternet kullanımının toplumun farklı yaş gruplarında geniş ve büyük bir
etkisi mevcuttur (Wu, Lee, Liao ve Chang, 2015). İnternet kullanımı dünyada ve
Türkiye’de özellikle gençler arasında hızla artmaktadır. 13-17 yaşlarındaki
bireylerin %50’sinden fazlasının günde birkaç kez çevrimiçi olduğu ve
neredeyse dörtte birlik bölümün ise hemen hemen sürekli çevrimiçi olduğu
tespit edilmiştir (American Psychiatric Association, 2016). Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK ) 2017 yılı verilerine göre, 16-24 yaş aralığında internet
kullanımı (%87.2) diğer yaş gruplarından daha fazla (TÜİK, 2018a) ve 16-74 yaş
aralığında yer alan bireylerin düzenli bir internet kullanıcısı (%93.8) oldukları
(TÜİK, 2018b) belirlenmiştir. Gençlerde internet kullanımına bağlı
problemlerin internet bağımlılığı riskini artırmaktadır (Brenner, 1997; Wu ve
diğerleri, 2015). Genç yetişkinler ve ergenlerde sinir bozukluğu, psikolojik,
sosyal ve sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (Köksal, 2015). Utangaç,
depresyon ve düşük benlik saygısına sahip kişiler daha bağımlı olma
eğilimindedir (Yang ve Tung, 2004).
Amerika’da yapılan bir araştırmada 21 yaşın altında çocukların birincil
tanıları arasında depresyon, diğer duygudurum, psikotik ve madde kullanımı
davranış bozukluklarının yaygın olduğu görülmüştür (Egorova, Pincus,
Shemesh ve Kleinman, 2018). İnternet bir tür davranışsal bağımlılıktır (Lee,
2006). Dijital teknolojilerin kullanımındaki artış ve aşırı kullanımdan kaynaklı
problemler düşünüldüğünde, e-posta gönderme ve yazma, internette oynama
ve internette sörf etme teknoloji bağımlılığı ile ilgili bölümler olarak davranışsal
bağımlılığın içinde sayılmıştır. Davranışsal bağımlılıklar, kumar ve internet ile
ilgili davranışlarında dahil olduğu önemli klinik durumları içine almaktadır
(Potenza, 2015). İnternet teknolojilerine erişim arttıkça, internet kullanımıyla
ilgili davranış bozukluklarını da beraberinde getirmiştir. İnternet ile ilgili
bozuklukların tanımı patolojik kumar oynama ve madde bağımlılığı içerisinde
ilk kez DSM-IV (Amerikan Psikoloji Derneği Zihinsel Bozukluklar Tanı ve
İstatistik Klavuzu = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
kriterlerinden uyarlanmış (Hall ve Parsons, 2001) ise de DSM-V’te internet
kullanımı ve oyunu, internet oyun bozukluğu başlığı altında gruplandırılmıştır
(Potenza, 2015).
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Bağımlılık, alışkanlık, kullanım, istismar veya alkolizm olarak
adlandırılmaktadır. Bağımlılık bir madde veya davranışa bağımlıdır. Bağımlılık, a)
tolerans, b) maddeyi elde etme ve kullanma ya da davranışta bulunma ile meşgul
olma, c) gerçek veya potansiyel olumsuz biyopsikososyal rahatsızlıklara rağmen
davranışlarda bulunma veya maddeyi kullanma d) madde kullanımını veya
davranışı kontrol etme veya azaltma çabalarını tekrar etme, e) madde veya
davranış kaldırıldığında, yoksunluk belirtileri ile karakterize edilir (Rasmussen,
2000).
İnternet bağımlılığı, kendi başına bir sorun olmaktan çıkıp, ilişkilerin,
finansal, akademik, mesleki ve fiziksel alanlar da dahil olmak üzere kullanıcıların
günlük yaşamları üzerinde yaygın bir etkiye sahiptir (Young, 1998; Lee, Park ve
Lee, 2016). İnternet bağımlıları; iş, okul veya evde büyük rol yükümlülüklerini
yerine getirememesi; daha az zevkle daha uzun kullanım; kullanılmadığında
huzursuzluk, sinirlilik ve endişe; kullanımı azaltmak, kontrol etmek veya
durdurmak için başarısız teşebbüslerle genişletilmiş kullanım; ve aşırı kullanımla
ilişkili fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlara rağmen kullanmaya devam etme gibi
bağımlılık özellikleri gösterirler (Hall ve Parsons, 2001). İnternet bağımlısı kişiler,
interneti giderek yaşamın odak noktası haline getirir ve çevrimdışı zamanlarda
sürekli interneti düşünür, kullanım süresini kontrol edemez, sorunlardan kaçmak
için interneti kullanır ve kullanma süresi hakkında yalan söyler (Tarhan,
2016). İnternet bağımlısı olan bireylerde depresyon, fevrilik ve sosyal izolasyon
seviyesinin arttığı belirlenmiştir (Young ve Rodgers, 1998; Tarhan, 2016).
İnternetin bilinçsiz kullanımından kaynaklı olarak bireylerde özelliklede
ergenlerde çeşitli problemleri beraberinde getirmektedir. Bunların tespiti ve
çözümünün gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Dijital çağın
rahatsızlıklarından sayılan internet bağımlılığı konusunda bilinçlendirme
çalışmalarına hız kazandırmak ve bilimsel çalışmalara yön vermek amacıyla bu
çalışmanın alan katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma ile ergenlerde
özellikle lise çağındaki öğrencilerin internet bağımlılıklarını ve internet
bağımlılıklarının ilişkili olduğu etmenleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu sebeple
lise de öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık;
a) düzeyleri,
b) cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı,
c) interneti ilk kullanım yaşı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı,
d) interneti günlük kullanma sıklığı değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı,
d) internete bağlanma yeri değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve
e) bu değişkenlerle arasındaki ilişki durumları ve etkileri incelenmeye
çalışılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırma, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışıldığı
için betimsel bir niteliktedir (Karasar, 2003). Ayrıca, internet bağımlılığı
üzerinde etkileri olabilecek değişkenler de inceleneceğinden ilişkisel tarama
modelini de kapsamaktadır.
Evren ve Örneklem
Bu çalışmanın evrenini bilgisayar okuryazarı oldukları ve internet
teknolojilerini kullanabildikleri düşünülen lise öğrencileri seçilmiştir.
Bilgisayar ve internet teknolojilerine yönelik okuryazarlık eğitim kurumlarında
ilkokuldan beri verilmeye başlandığından ve ergenlik (gençlik) dönemini de
kapsadığından lise öğrencileri ile çalışmanın uygun olacağı düşünülmüştür.
Örneklemi ise Kahramanmaraş ili merkezinde tesadüfi olarak ve gönüllük
esasına göre seçilen 202 öğrenci oluşturmaktadır (Bu sayı veri toplama aracını
hatalı ya da eksik dolduranlar çıkarıldığında elde kalan sayıdır). Araştırma
kapsamında yer alan öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de yer
almaktadır.
Tablo 1. Araştırmada Yer Alan Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler
Cinsiyet
f
%
Kız

96

47.5

Erkek

106

52.5

15 yaş

25

12.4

16 yaş

125

61.9

17 yaş

52

25.7

4 yaş

1

0.5

5 yaş

3

1.5

6 yaş

10

5.0

7 yaş

15

7.4

8 yaş

22

10.9

9 yaş

22

10.9

10 yaş

61

30.2

Yaş

İnterneti İlk Kullanım Yaşı
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11 yaş

12

5.9

12 yaş

28

13.9

13 yaş

13

6.4

14 yaş

9

4.5

15 yaş

5

2.5

16 yaş

1

0.5

1saat ve daha az

95

47.0

2-5 saat

81

40.1

6-9 saat

15

7.4

10 saat ve daha fazla

11

5.4

Ev

82

40.6

Okul

17

8.4

İnternet Cafe

17

8.4

Mobil

86

42.6

202

100.0

İnternet Günlük Kullanım Sıklığı

İnternete Bağlanma Yeri

Toplam

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılanların %47.5’i kız, %52.5’i
ise erkek öğrencidir. Öğrencilerin %12.4’ü 15 yaşında, %61.9’u 16 yaşında ve
%25.7’si 17 yaşındadır. İnternetin ilk tanınmaya ve kullanılmaya başlanan yaş
olarak 4 yaşını söyleyen öğrenciler %0.5, 5 yaşı söyleyenler %1.5, 6 yaşını
söyleyenler %5.0, 7 yaşını söyleyenler %7.4, 8 yaşını söyleyenler %10.9, 9
yaşını söyleyenler %10.9, 10 yaşını söyleyenler %30.2, 11 yaşını söyleyenler
%5.9, 12 yaşını söyleyenler %13.9, 13 yaşını söyleyenler %6.4, 14 yaşını
söyleyenler %4.5, 15 yaşını söyleyenler %2.5, 16 yaşı söyleyen öğrenciler %0.5
oranında değişmektedir. İnternetin günlük kullanım süresini bir saat ve daha az
olarak belirten öğrenciler %47.0, 2 ile 5 saat arasında belirten öğrenciler %40.1,
6 ile 9 saat arasında belirten öğrenciler %7.4, 10 saat ve daha fazla saat belirten
öğrenciler %5.4’tür. İnternete evden bağlananlar araştırmadaki katılımcıların
%40.6’sını, okuldan bağlananlar %8.4’ünü, internet cafe’den bağlananlar da
%8.4’ünü ve mobil olarak internete bağlananlar ise %42.6’sını oluşturmaktadır.
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Öğrencilerin internet bağımlılıklarının hangi gelişim dönem aralıklarında
başladığını belirlemek amacıyla interneti ilk kullanım yaşları gruplandırılmıştır.
Bu gruplandırma ve dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir:
Tablo 2. Öğrencilerin İlk İnterneti Kullanım Yaş Grupları
İnterneti İlk Kullanım Yaşı
f
%
1- İlk Çocukluk Dönemi (4-5-6. Yaşlar)
14
6.9
2- II. Çocukluk Dönemi (7-8-9-10-11-12. Yaşlar)
160
79.2
3- Ergenlik Dönemi (13-14-15-16. Yaşlar)
28
13.9
Toplam
202
100.0
Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri toplanırken Günüç (2009) tarafından geliştirilen
“İnternet Bağımlılık Ölçeği” gerekli izinler alınarak kullanılmıştır. Beşli likert
tipinde (Tamamen Katılıyorum-5, Katılıyorum-4, Kararsızım-3, Katılmıyorum-2,
Kesinlikle Katılmıyorum-1) olan ölçek 35 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin
toplam puanı 35 ile 175 arasında değişmektedir. Cronbach alfa (α) iç tutarlılık
katsayısı .944, toplam açıklanan varyans %47.463, KMO değeri .963 ve Barlett
test değeri ise 10474.835 olarak hesaplanmıştır. Ölçek yoksunluk (α=.877,
açıklanan varyans= %15.084), kontrol güçlüğü (α=.855, açıklanan varyans=
%11.911), işlevsellikte bozulma (α=.827, açıklanan varyans= %10.553) ve sosyal
izolasyon (α=.791, açıklanan varyans= %9.915) alt faktörlerinden meydana
gelmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucu RMSEA değeri .039, CFI değeri .87,
GFI değeri .83, modelin uygunluğu X2=1187.43, p<.01 olarak tespit edilmiştir.
Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda ölçeğin uygunluğu
ispatlanmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Öğrencilerden alınan kullanılabilir veriler üzerinde öncelikli olarak
normallik testi uygulanmıştır. Verilerin analiz yöntemi normallik testi
sonuçlarına göre belirlenmiştir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi (K-S=1.156,
p=.138) sonucunda p>.05 olması dolayısıyla elde edilen puanların normal dağılım
gösterdiği ve bu yüzden parametrik testler kullanılacağı belirlenmiştir. Böylelikle
bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi, scheffe testi, yüzde, frekans,
standart sapma, aritmetik ortalama işlemleri gerçekleştirilmiştir. İnternet
bağımlılığı ile değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi
yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Ölçekten elde edilen
madde toplamlarına ait tanımlayıcı istatistikler ise aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir:
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Tablo 3. Ölçekten Elde Edilen Toplam Puanlara İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
Standart
Birey sayısı
Min
Max
X
sapma
202
35.00
157.00
74.62
28.38
Bu tabloya göre 202 öğrencinin ölçekten aldıkları puan ortalaması 74.62
ve standart sapması 28.38’dir. Ölçeğin bağımlı gruplarının yorumlanmasında
aşağıdaki tablo dikkate alınmıştır (Gökçearslan ve Günbatar, 2012):
Tablo 4. Bağımlı Grupların Puan Aralıkları
Puanlar
Gruplar
1.00–2.60 arası
Bağımlı Olmayan
2.61–3.40 arası
Eşik Grubu
3.41–4.20 arası
Risk Grubu
4.21–5.00 arası
Bağımlı Grup

Puanlar
35–91 arası
92–119 arası
120–147 arası
148–175 arası

BULGULAR VE YORUM
Araştırmanın amaç ve alt amaçları doğrultusunda veriler üzerinde
analizler gerçekleştirilmiş, bunlara ait sonuçlar ve yorumlamalar yapılmıştır.
Lisede öğrenim gören öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerine ait
frekans ve yüzde sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 5. Öğrencilerin İnternet Bağımlılık Düzeyleri
Gruplar
n
Bağımlı Olmayan
156
Eşik Grubu
31
Risk Grubu
11
Bağımlı Grup
4
Toplam
202

%
77.3
15.3
5.4
2.0
100.0

Bu tabloya göre araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin %77.3’ü
bağımlı olmayan grupta, %15.3’inin eşik grubunda, %5.4’ünün risk grubunda
%2.0’ının ise bağımlı grupta yer aldıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük bir
bölümünün kendilerini bağımlı görmedikleri söylenebilir. %22.7’lik bağımlı ve
bağımlı olma ihtimali olan öğrencilerin varlığı internet bağımlılığının tehlike arz
edecek boyutlara gelebileceğinin işareti olarak görülebilir.
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Öğrencilerin internet bağımlılıklarının cinsiyet değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi
yapılmıştır. Yapılan test sonucuna Tablo 6’da yer verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin İnternet Bağımlılıklarına İlişkin Cinsiyet
Değişkenine Göre t-testi Sonuçları
Cinsiyet

n

X

ss

Kız

96

72.46

29.04

Erkek
p>.05

106

76.59

27.76

Levene Testi
F

p

0.488

.486

t

p

1.032

.303

Kız ve erkek öğrencilerin toplam puanları tablo .. incelendiğinde
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir
(t(200)=1.032, p>.05). Bu sonuçtan hem kız hem de erkek öğrencilerin kendilerini
internet bağımlısı olarak görmedikleri düşünülebilir. Ancak, tabloda erkeklerin
lehine olan artış, erkeklerin kızlara oranla daha bağımlılığa yatkın olduğu
görüşünü desteklemektedir (Tarhan, 2016).
Araştırmaya katılan öğrencilerin interneti ilk kullanmaya başladıkları yaş
değişkenine göre internet bağımlılık durumlarının nasıl değiştiğini belirlemek
için varyans analizi yapılmış ve Tablo 7’de sonuçları yer almaktadır.
Tablo 7. Öğrencilerin İnternet Bağımlılıklarına İlişkin İnterneti İlk
Kullanım Yaşı Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları
İnterneti İlk
kullanım Yaşı

n

İlk Çocukluk
Dönemi

14

II. Çocukluk
Dönemi
Ergenlik
Dönemi
Levene: 0.549

Varyans
Kaynağı

Kar. Top.

sd

Kar. Ort.

86.00 31.25

Gruplar
Arası

2720.049

2

1360.024

160

74.63 28.40

Gruplar
İçi

159135.4 199

28

68.93 25.99 Toplam

161855.4 201

X

ss

F

p

1.701 .185

799.675

p= .578

p>.05
Öğrencilerin interneti ilk kullanım yaşları ile internet bağımlılıkları
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmemektedir (F(2-199)= 1.701, p>.05). Her
ne kadar bir farklılaşma olmasa da interneti ilk çocukluk döneminde
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kullanmaya başlayanların internet bağımlılık eşik seviyesine diğer gruplara
göre daha yakın oldukları tabloda görülmektedir. İnterneti daha küçük yaşlarda
kullanmaya başlayanların internet bağımlılık durumunun daha yüksek
olabileceği kanaatine varılabilir. Ayrıca, çevrimiçi olarak geçirilen yılların sayısı
ile çevrimiçi geçirilen saatler arasında pozitif bir korelasyon olduğu
bilindiğinden (Nie ve Erbring, 2000), internet bağımlılığında daha küçük
yaşlarda internet kullanımının etkisinin olabileceği söylenebilir.
İnterneti günlük kullanma sıklığı değişkenine göre öğrencilerin internet
bağımlıklarının incelendiği analizlere ilişkin sonuçlar Tablo 8’de
gösterilmektedir.
Tablo 8. Öğrencilerin İnternet Bağımlılıklarına İlişkin İnterneti Günlük
Kullanma Sıklığı Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları
Günlük
n
Kullanma
Sıklığı
1. 1saat ve
95
daha az
2. 2-5 saat
81
3. 6-9 saat

X
62.35
83.44

Varyans
Kaynağı

Kar. Top.

sd

Kar. Ort.

24.23 Gruplar
Arası
25.61

31092.08
7

3

10364.029

ss

15 100.60 30.38 Gruplar
İçi

4. 10 saat ve
11
daha fazla
Levene: 0.568

80.27

31.92

Toplam

130763.3 198

F

p

Scheffe
2-1
3-1

660.421 15.693* .000

161855.4 201

p= .637

*p<.05

İnternet bağımlılıklarının öğrencilerin interneti günlük kullanım
sıklıklarına göre anlamlı yönde farklılaştığı belirlenmiştir (F(3-198)= 15.693,
p<.05). Bu farklılığında interneti günlük 1 saat ve daha az kullananlarla 2 ile 5
saat ve 6 ile 9 saat arası kullananlar arasında kaynaklandığı saptanmıştır.
İnterneti gün içerisinde daha az kullananların internet bağımlılık durumunun
azaldığı, internet bağımlısı olmadıkları söylenebilir.
Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin internet bağımlılık
durumlarına ilişkin internete bağlanma yeri değişkenine göre gerçekleştirile
analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. Öğrencilerin İnternet Bağımlılıklarına İlişkin İnternete
Bağlanma Yeri Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları
Bağlanma Yeri n

X

ss

1. Ev

82 74.72 27.77

2. Okul

17 56.00 18.40

3. İnternet Cafe 17 75.47 28.93
4. Mobil
Levene: 1.298

86 78.05 29.44

Varyans
Kaynağı

Kar. Top. sd Kar. Ort.

F

p

Scheffe

Gruplar Arası 6916.808 3 2305.603
Gruplar İçi

154938.6 198 782.518 2.946* .034

Toplam

161855.4 201

4-2

p= .276

*p<.05

İnternete bağlanma yeri değişkenine göre öğrencilerin internet
bağımlılıkları durumlarında anlamlı farklılık bulunmuştur (F(3-198)= 2.946,
p<.05). Bu farklılığın internete mobil olarak bağlanan öğrenciler ile okuldan
bağlanan öğrenciler arasında olduğu tespit edilmiştir. Mobil olarak internete
bağlanan öğrencilerin internet bağımlılık durumlarının daha yüksek olduğu
ifade edilebilir. Mobil olarak her yerde ve her zaman internete bağlanma olanağı
olduğundan bağımlılığın artmasına sebep olabilir.
İnternet bağımlılık puanları ile araştırmanın değişkenleri olan cinsiyet,
interneti ilk kullanım yaşı, interneti günlük kullanma sıklığı ve internete
bağlanma yeri arasındaki ilişki durumları ve etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
Bunun için yapılan korelasyon analizine ait sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. İnternet Bağımlılığı ile Araştırmanın Değişkenleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
İnternet Bağımlılığı
Değişkenler
r
p
Cinsiyet
-.073
.303
İnterneti İlk Kullanım Yaşı
-.124
.079
İnterneti Günlük Kullanma Sıklığı
.356**
.000
İnternete Bağlanma Yeri
.075
.287
**p<.01
Bağımlılık puanlarına değişkenlerin etkisi incelendiğinde, internet
bağımlılığı ile interneti günlük kullanma sıklığı arasında pozitif yönde orta
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düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=.356, p<.01). İnternetin günlük
kullanım süresi arttıkça internet bağımlılığı da artmaktadır. Günlük kullanımın
internet bağımlılığı üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Araştırmaya katılan öğrenciler kendilerinin internet bağımlısı
olmadıklarını düşündüklerini belirtmişlerdir. Ancak, çalışmada gençlerin %
22.7’lik internet bağımlısı ve bağımlı olma adaylığı, toplum içerisinde internet
bağımlılığına yönelik tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunu
göstermektedir. İnternet bağımlılığının gençler arasında önemli bir problem
olduğunu birçok çalışmada göstermektedir (Bakken, Wenzel, Götestam,
Johansson, ve Oren, 2009; Canan, Ataoglu, Ozcetin, ve Icmeli, 2012; Aslan ve
Yazıcı, 2016). İnternet bağımlılığının, cinsiyet ve interneti ilk kullanım yaşına
göre anlamlı farklılık olmadığı, internete bağlanma yerleri ve interneti günlük
kullanım sıklığına bağlı olarak anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir.
Cinsiyet değişkeni ile internet bağımlılığı arasında fark olmadığını gösteren
birçok çalışmanın olduğu da bilinmektedir (Brenner, 1997; Hall ve Parsons,
2001; Subrahmanyam ve Lin, 2007; Durak Batıgün ve Hasta, 2010; Aslan ve
Yazıcı, 2016; Eroğlu ve Bayraktar, 2017). Ancak, internet bağımlılığının
erkeklerde kızlara göre 2-3 kat daha fazla olduğu ve 12-18 yaşları riskin en
yüksek olduğu dönemler olduğu bilinmektedir (E-psikiyatri, 2018). İnternete
mobil olarak bağlananların internet bağımlılığı düzeyinin daha yüksek olduğu
çalışmada tespit edilirken; Derin (2013) de internete kafe ve telefondan
bağlananların, evden ve diğer yerlerden bağlananlara göre daha bağımlı olma
olasılığı olduğunu bulmuştur.
İnternet bağımlılığını etkileyen değişkenin internetin günlük kullanım
sıklığı olduğu araştırma sürecinde belirlenmiştir. İnterneti günlük kullanım
sıklığı arttıkça internet bağımlılığının da arttığı görülmüştür. Aynı şekilde,
internet bağımlılığı ile internet kullanım süresi arasında pozitif ve anlamlı ilişki
olduğunu tespit eden başka çalışmalar da mevcuttur (Yang ve Tung, 2004;
Durak Batıgün ve Hasta, 2010; Bilge, 2012; Derin, 2013). Ancak, katılımcıların
yaşlarının (Aslan ve Yazıcı, 2016; Eroğlu ve Bayraktar, 2017) ve günlük internet
kullanım saatlerinin (Eroğlu ve Bayraktar, 2017) internet bağımlılığı üzerinde
bir etkisi olmadığını tespit eden çalışmalar da mevcuttur. İnternet kullanımı
artıkça, kişilerin sosyal çevreleri ile iletişimleri daha da azalacağından (Nie ve
Erbring, 2000; Demirer, Bozoglan, ve Sahin, 2013), ailelerin çocuklarının erken
yaşta internet ve teknoloji ile geçirecekleri zamanlarını iyi ve dengeli
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ayarlamaları gerekmektedir. Yüzyüze iletişimi gerçekleştirecekleri zamanların
çoğunlukta olması sağlanmalıdır. Akran ilişkilerini özendirecek etkinlikler
düzenlenebilir.
İnternet bağımlılığı, çevrimiçi ve dijital oyunlar (Chou ve Ting, 2003;
Wang ve Yang, 2008; Wu, 2013), sosyal medya uygulamaları (Tutgun-Ünal,
2015; Babacan, 2016) ve çevrimiçi alışveriş yapma (Johnson ve Attmann, 2009;
Köksal, 2015; Günüç ve Doğan Keskin, 2016) şeklinde farklı bağımlılıkları da
gündeme getirmektedir. Bunlar birbirini tetikleyen, kişilerin fiziksel ve kişisel
gelişimlerini etkileyen ve yaşam kalitesini değiştiren durumlar meydana
getirmektedir. Bu konuda çeşitli çalışmaların yapılıp önlemlerin alınması
gerekmektedir. Çocukların, gençlerin ve büyüklerin bilinçlendirilmesi ve bu
duruma yönelik farkındalığın daha çok artırılması sağlanmalıdır. İnternet
bağımlılığının diğer rahatsızlıklardan farklı olarak ele alınması, tanı ve tedavi
kriterlerinin oluşturulup kabul görmesi sağlanmalıdır.
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ÖZET: İnsanlık, neredeyse yüzyıldır bir iletişim devrimi yaşıyor. Kitle iletişim araçları ve
özellikle de listeye en son eklenen internet, son derece hızlı ve radikal değişimlere eşlik eden bir
sürecin ekseninde yer alıyor. İnternet, kısa süreli bir geçmişe sahip olmasına karşılık, dünya
üzerinde tüm iletişim araçlarından daha yaygın bir kullanım imkânı ve alanı edinerek ayrıcalıklı
bir konuma erişmiş durumda. Gün geçtikçe kullanım alanı daha da genişleyen bu iletişim aracıyla
insan hayatına yeni ifadeler, anlatım kalıpları, semboller, kullanım pratikleri de girmeye başladı.
Günümüz insanı, internet sayesinde hayatını yönlendirir ve programlar oldu. Varlığın anlamı da,
hayat tarzının şekli de, insanlarla ilişkilerin niteliği de internet ile ve internet üzerinden belirlenir
ve gerçekleştirilir hale gelindi. Bu araştırma üniversite gençliğinin internet kullanma sıklığı ve
üzerinden bireysel ve toplumsal değerlere etkilerini tespit amacı taşımaktadır. Araştırmanın
örneklem grubu 496 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler anket tekniği ile elde edilmiştir.
Anahtar kavramlar: İnternet, Kimlik, Değerler
ABSTRACT: Humanity is experiencing a communication revolution for almost a century.
The mass media and especially the internet have changed very quickly. The history of the internet
is very new, but it has reached its strongest position among mass media. The usage area of the
internet is getting bigger every day. Today's people have led their lives and programs through the
internet. The internet also influences the way individuals think and understand the events and
phenomena. This research is about young people using the internet. “How often do young people
use the internet and why they use it” these questions will be answered with this research. Also
the following question will be answered: “How much does the internet change individual and
social values?” The sample group of the research consists of 496 students. The data were obtained
by questionnaire technique.
Key words: Social media, Identity, Values

GİRİŞ
İnsanlık bir iletişim devrimi yaşıyor; kitle iletişim araçları ise sebep ve
sonuçlarıyla bu sürecin ekseninde yer alıyor. Günümüz insanı, kitle iletişim
araçları sayesinde hayatını yönlendirip programlandırır oldu. Artık hiç kimse emaillerine bakmadan, gazete ve televizyona göz atmadan güne başlamıyor.
Mahremiyetin son alanlarını da bitirecek fotoğrafların ve kişisel bilgilerin
internet üzerinden herkese gösterildiği veya ilan edildiği bir tutum bildik yaygın
özellik haline geldi. Daha çok çocukların ve gençlerin iki elinin arasına sıkışmış
ve başparmakların daktilonun tuşlarının iniş-çıkış seriliğinde çalıştığı, dilbilgisi
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kurallarının alt-üst edildiği mesajlar her an bir telefondan diğerine akıp
duruyor. Arkadaşlarla ve komşularla beraberliklerbir çok işlevi arasında
özellikle televizyon veya sinemadaki programa göre ayarlanıyor. Bilgiye
kolayca ulaşılıyor ama ulaşılan bilginin güvenilirliği konusunda tam bir karmaşa
yaşanıyor. Damat veya gelin adaylarının geçmişleri veya hâlihazır durumları,
internet üzerinden araştırılıyor; bankaya gitmeden her türlü bankacılık
işlemleri herhangi bir yerden yapılabiliyor; o anda yeryüzünün hangi
noktasında olduğunuzu küçük bir ekranda adım adım izleyebiliyorsunuz. Artık
kitle iletişim araçları her yerde ve her şeyle birlikte. Üstelik kitle iletişim araçları
sadece bireyin kişisel ihtiyaçlarına yön vermemekten veya ihtiyaçlar
oluşturmaktan geri kalmıyor; ayrıca toplumsal hayatın önde gelen
unsurlarından olan ekonomik, siyasi, kültürel hayat üzerinde de önemli roller
oynuyor. İnsanlar dünyayı kitle iletişim araçları aracılığıyla öğreniyor ve
tanıyor.
Kitle iletişim araçları, birçok işlevin arasında özellikle bilgilendirme ve
eğlendirme işlevlerini yerine getiriyor. İşlevleriyle de bir anda bir insanı, bir
grubu, bir ülkeyi ya da tüm dünyayı etkileyebilecek işlevler üstlenebiliyor.
Sunduğu mesajların bir amaç taşımadığını düşünmek ise oldukça iyimser bir
yaklaşımdır. Kitle iletişim araçlarının yöneticileri ellerindeki iletişim
mesajlarını istedikleri gibi kurguluyor ve var olan gerçekleri olduğundan farklı
gösterilebiliyorlar. Sunulan bu mesajlar kurgulayanın ideolojisini, değerlerini
yüzeysel olarak değil, derinden etkiyle istediği yerlere aktarıyor.
Televizyon, yakın zamana kadar kitle iletişim araçları içinde en fazla
tartışmaya konu olan araçlardan birisi(ydi). Televizyon, insanlığın ufuklarını
genişletebilen ve büyütebilen harika bir iletişim aracı olarak anlam kazandı.
Eğlenceyi, her ne zaman istenirse, neredeyse gece gündüz her saat mevcut olan
temel bir insani hak yaptı. Onu evlerine almış olan herkesin hayat tarzı ve
gündelik alışkanlıkları temelden değişti.[933]
Televizyonun bireylere etkileri üzerine tartışmalar, genel olarak iki
kutupta toplanmaktadır. Bunlar, televizyonun bireyler üzerinde olumlu ve
olumsuz tesirleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fakat tartışmaların odağına
televizyonun olumsuz etkileri üzerine yapılan görüşler oturmuştur. Bu
tartışmalar, Türkiye’de özellikle özel televizyon kanallarıyla birlikte oldukça
alevlenmiştir. Televizyon üzerine yapılan eleştirilerde ise genellikle,
programlar ve içerikler ön plana çıkmaktadır. Bireyler hiç zorlanılmadan
tüketime feda edilebilmektedir ve bunun en önemli aracı televizyondur. Diğer
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taraftan televizyon, sadece haber kalitesindeki genel düşüşün sorumlusu olarak
suçlanmakla kalmayıp, politikaya dair genel cehaletten suç ve şiddete, akşam
sofrasındaki muhabbet yokluğuna varıncaya dek tüm toplumsal hastalıklardan
sorumlu tutulmaktadır. Toplumsal olarak konuya bakıldığında, insani ilişkileri
güçlendiren değer yargıları yerini, televizyonun getirdiği yeni kültürel
değerlere bıraktığı görülmektedir. Televizyon, yabancı kaynaklı diziler ve
reklamlar aracılığıyla kültürler arası etkileşimi artırırken, diğer taraftan da
varlıklı ülkelerin zengin bireylerinin yaşam ve estetik anlayışını ön plana
çıkarmış ve zaman içinde bu değerlerin benimsenmesi yönünde etkili olduğu
görülmüştür. [934]
Televizyon ile ilgili tartışma ve eleştirilerin çoğu, televizyonun bireyler
üzerindeki etkileri üzerine odaklanmıştı. Ama artık internet gündemde daha fazla
yer bulur ve meşgul eder oldu. İnternet, bireysel ve toplumsal değişimin,
dönüşümün en güçlü fenomeni olup çıktı. Ama bu olurken televizyonunun
eleştirilen, kaygı duyulan özellikleri zayıflamadı; aynen devam ediyor. İnternet
mevcuda, mevcuttakinden daha güçlü etkiyle eklendi. Böylelikle insanlar, daha
çok televizyon ve internet tarafından gerçekleştirilen zihinsel, duygusal,
davranışsal bir kuşatmanın nesneleri haline geldiler.
İnternete gelince, internet, kısa süreli bir geçmişe sahip olmasına karşın
dünya üzerinde yaygın bir kullanım alanı edinerek ayrıcalıklı bir konuma erişmiş
bir kitle iletişim aracıdır. Ticaret, haberleşme, eğlence sektöründe; eğitim ve hatta
yönetim uygulamalarında interneti kullanmak mümkün olmaktadır. Gün geçtikçe
kullanım alanı genişleyen bu iletişim aracıyla birlikte hayatımıza yeni ifadeler,
anlatım kalıpları, semboller, kullanım pratikleri de girmektedir. İnternet ile
etkileşimli bir iletişim süreci doğmuştur. Geleneksel medyadaki yansıma
gecikmeleri ve okurdan tepki alamama sorunlarına karşın, İnternet ortamında
okurdan anlık tepkiler alabilme olanağı bulunmaktadır. Çünkü İnternet
kullanıcısı, bilgisayar ekranında okuduğu yazının tepkisini, herhangi bir
materyale (kâğıt, kalem, zarf, telefon vb.) ihtiyaç duymadan, web sayfasındaki
ilgili yere tıklayarak anında iletebilmektedir. Bu kolay ve çok basit bir şekilde
kitleden yanıt alabilme; Internet kullanıcısının görüşlerini, deneyimlerini,
gördüklerini aktarabilme olanağını doğurmuş ve etkileşimli bir iletişim süreci
oluşturmuştur. İnternetteki evrensel iletişimde yazı-ses ve görüntü aynı ortamda
kullanılmakta; bu da iletişimi diğer geleneksel medyaya göre daha etkin
kılmaktadır. Böylece İnternet, gazete, radyo ve televizyonun üstünlüklerini aynı
ortamda bir araya getirerek güçlü bir enformasyon sunumu
Bekir Kocadaş, “Kültür ve Medya”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, www.InsanBilimleri.com
(Erişim tarihi: 4 Mayıs 2016)
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gerçekleştirmektedir. İnternetin oluşturduğu sanal iletişim çerçevesinde, bireyler
ve toplumlar arasında yakınlaşma ve ortak ilgiler oluşturma ile sanal kültür
ortamı da doğmuştur. Sanal iletişimle oluşan sanal kültürde internet kullanıcıları
(“Netdaşlar”), farklı yaşam koşullarında ve kültürlerde yaşayanlarla
yakınlaşmakta ve kültürel değişim gerçekleştirmektedir.
Geleneksel medya; birden bir çoğa modelindedir (one-to-many). Bu
modelde, iletişim aracının sahibi, gazete, matbaa, radyo, televizyon altyapısı
olarak bir yatırım yapar ve kuruluşun bünyesinde belirli bir süzgeçten
geçirildikten sonra üretilen enformasyon çok sayıda kişiye ulaştırılır. Burada,
üretilen enformasyona yönelik bir tepki çoğunlukla alınamaz ya da gecikmeli
olarak ve çok az sayıda alınır. Oysaki internetle oluşan iletişim süreci; bir çoktan
bir çoğa modeli (many to many) uygulamaktadır. Burada, iletişim aracının
(İnternet'in) bir sahibi bulunmamaktadır ve üretilen enformasyon, geleneksel
medyadaki gibi bir süzgeçten geçmeden doğrudan diğer insanların yararına
sunulmaktadır. Bu modelin temel avantajı ise iletişim sürecine, geleneksel
medyadakinin aksine, herkesin katılımcı olarak katılabilmesidir. Burada her
internet kullanıcısı bir yayımcıdır, dolayısıyla bir kaynaktır; ayrıca enformasyon
tüketicisidir yani hedef kitlenin bir üyesidir. Bu bağlamda internet, geleneksel
medyanın iletişim sürecine göre oldukça farklı bir yapı göstermektedir.[935]
Özetle internetin diğer iletişim araçlarına nazaran daha hızlı oluşu, daha fazla
alanı kapsaması ve görece daha az maliyete sahip olması, yaygınlaşmasını ve
etkisini katlayarak artırmış ve artırmaya da devam etmektedir.
ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Araştırmanın Konusu: Üniversite öğrencilerinin internet kullanımları ve
internete ilişkin tutumları araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bir araştırmanın amacı, o araştırmanın
nesnel hedefiyle ilgilidir. Bu araştırmanın amacını, üniversite öğrencilerinin
internet kullanım nedenlerini, kullanım sıklıklarını ve internete ilişkin
tutumlarını belirlemek oluşturmaktadır. Araştırmanın önemi öznel olup,
araştırmacı bu araştırması ile araştırma deneyimi kazanmayı hedeflemiştir.
Araştırmanın Sınırlılığı
Üniversite öğrencilerinin internet kullanımları ve internete ilişkin
tutumlarını konu edinen bu araştırma Gümüşhane Üniversitesi öğrencileriyle
sınırlıdır.

Hamza Çakır, Hakan Topçu, “Bir İletişim Dili Olarak İnternet”, Erciyes Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.19, Yıl: 2005/2, s.75,76
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Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın evrenini üniversite öğrencileri, örneklemini ise Gümüşhane
Üniversitesi öğrencilerinden kolay örnekleme tekniğine göre belirlenmiş
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri anket aracılığıyla elde edilmiş,
anket uygulaması Nisan-Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Araştırmanın test
edilecek hipotezleri bulunmamakta ve araştırma konusunu tanımlamak
amacındadır. Araştırmanın verileri SPSS-18 ile istatistiksel analize tabi
tutulmuştur.
Katılımcıların Bazı Özellikleri
Araştırmanın örneklem grubu 496 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların
%60’ı kadın, %40’ı ise erkektir. Katılımcıların ekonomik durumları önemli
bulunduğu için “aylık harçlık miktarlarına” ilişkin bir soruya yer verilmiştir. Buna
göre katılımcıların %31’i aylık ortalama 0-300 TL harçlığı olan öğrencilerden
oluşurken, %35,9’u ise aylık 301-500TL harçlığı olan öğrencilerden
oluşmaktadır. Bu da öğrencilerin önemli bir kesiminin sosyo-ekonomik düzeyi alt
ve alt ortaya mensup ailelerin çocuklarından oluştuğuna ilişkin ipuçları
vermektedir. Bu Gümüşhane Üniversitesini tercih eden kesimlerin sosyoekonomik düzeyi açısından da önemli bir göstergedir.

Erkek
40%
Kadın
60%
Şekil.1: Katılımcıların Cinsiyetleri
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1001 - 2001 ve
2000
üstü

Şekil.2: Katılımcıların Aylık Harçlıkları
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Gençlik ve İnternet
İnternet (Internatıonal Network) uluslararası ağ kelimelerinden oluşan
TCP/IP protokolü (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ile birçok
bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve
sürekli büyüyüp gelişen bir iletişim ağıdır. İnternet, bireylerin dünya üzerinde
birbirleri ile çok geniş amaç ve içerikte iletişim kurmalarını, bilgiye kolay, ucuz,
hızlı ve güvenli ulaşmayı, bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlayan ortak bir
iletişim altyapısıdır. İnternet gençliği olarak adlandırılan kitle ise; yoğun
biçimde bilgisayar ve internet kullanan, internette oyun oynayan, sohbet eden,
arkadaş çevresi ile internet üzerinden iletişim kuran, günlük hayatında sıklıkla
sanal ortamlara girip çıkan ve internetin günlük hayatında önemli bir yere sahip
olduğunu düşünen bireylerden oluşmaktadır. Dolayısıyla internet gençliğinin
özellikleri arasında; interneti oyun ve eğlenme aracı olarak görmesi, kendi ile
aynı fikirde olduğunu düşündüğü kişilerle internet aracılığıyla bağlantı kurması,
sanal âlemde sohbet ihtiyacını gidermeye çalışması, can sıkıntısından dolayı
internete yönelmesi, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının az olması, daha
çok internet arkadaşlıklarını tercih etmesi, internet aracılığıyla evrensel
vatandaş olma gibi özellikler sayılabilir.
13–19 yaş arasındaki gençler internette en çok tehlike altındaki kesim
olarak görülmektedir. Çünkü bu kesim üzerinde ailelerin denetim gücü
zayıflamakta ve sanal ortamdaki aktivitelerin kısıtlanması zorlaşmaktadır. 13–
19 yaş arasındaki gençlerin interneti daha farklı amaçlarla kullandıkları, daha
küçük yaşlardaki kullanıcılara göre farklı ilgi alanların olduğu
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gözlemlenmektedir. Bu grubun genelde diğer insanlarla çevrimiçi iletişim
kurmaktan hoşlandıkları bilinmektedir. Hepsinden daha önemlisi ise internette
oldukça sık rastlanabilen cinsel içerikli web sayfalarına fazlasıyla ilgi
gösterdikleri bilinmektedir.[936] Yetişkinler, interneti kendiişlerinin bir parçası
olarak ve işle alakalı bilgi elde etmek için kullanıyorken; 13–19 yaş arası gençler
interneti daha çok oyunlar oynamak, müzik dinlemek ve yeni insanlarla
tanışmak amacıyla kullanmaktadırlar.
İnternet gençliğinin iki farklı kimliği vardır. Birincisi; özellikle sahip
olmayı istemediği ya da gizlemek istediği özelliklerini de içeren gerçek yaşam
kimliği, ikincisi ise; istediği ya da gerçek yaşamda sahip olamayıp da hayalini
kurduğu vasıflara büründüğü sanal yaşam kimliğidir. Sanal yaşam kimliği,
bireyin istek ve arzuları doğrultusunda şekillenebildiği için birey tarafından
daha çok kabullenilmektedir. İnternet ortamında yeni edinilmiş sahte ya da gizli
kimlikleri ile bireyler yenilik arayışları, özgürlük istekleri, toplumsal baskı ve
normlardan uzak duygu ve düşüncelerin ifade edildiği, farklı gruplara
karışabildikleri vb. olanaklara sahip olabilmektedirler.
Türkiye’de gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada lise ve yüksekokula
giden 2000 öğrencinin oluşturduğu evrende, 150 erkek, 150 kız öğrenciden
oluşan örneklem grubuyla bir araştırma yapmışlardır. Gruplara anket yoluyla
25 tane açık uçlu soru sorulup alınan cevaplar, “tanımlayıcı analiz yöntemiyle”
incelenerek yorumlanmıştır. Bu araştırmanın bulgularına göre internet ile
ergenlerin iletişimi arasında aşağıdaki ilişkiler tespit edilmiştir.[937]
• Erkeklerin kızlara oranla daha fazla internet kullandıkları
belirlenmiştir.
• Ergenlerin şiddet olaylarına karışmasının ya da şiddete eğilimli
olmasının internet ya da televizyon ile ilgili değil, eğitim sistemiyle ilgili olduğu
görülmüştür.
• Sürekli sınavlara hazırlanarak zaman harcayan çocukların daha fazla
internet kullandıkları ve şiddete eğilimli oldukları görülmüştür.
• Erkekler daha çok hareket içerikli oyunlar oynarken, kızların Chat
yaptıkları tespit edilmiştir.
• Ergenler arasında internetin zarar değil yarar getirdiği görüşünün daha
etkin olduğu belirlenmiştir.
Gregg, Keizer “Çocuklarınızı Koruyun” PC Life, Mayıs 2001, s.74
M. Aksüt, Z. Batur, Internet Perspektifinde Ergenlerin Sosyalleşme Ve İletişim Kurma Süreci,
http://ab.org.tr/ab07/bildiri/134.doc (Erişim tarihi: 5 Mayıs 2016)
936
937
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• Ergenlere göre internetin en etkileyici yönü, istendiği an, istenen bilgiye
ulaşabilmeye olanak tanımasıdır.
• Bilgisayar, televizyon ve internet gibi iletişim araçlarının aile ile iletişimi
olumlu ya da olumsuz etkileyip etkilemediği sorusuna öncelikle anne ve
babaların, kendilerinden çok bu teknolojilere zaman ayırdıkları bu nedenle
iletişim çatışmalarının yaşandığı görüşü egemen olmuştur. Ailenin, ergenden
uzaklaşması ergenin de aileden uzaklaşmasına neden olmaktadır.
• Ayrıca, internetin aile içi çatışmaları getirirken, ergenin sosyalleşmesini
olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır.
İnternet kullanımıyla ilgili yürütülmüş çok sayıdaki araştırmalardan
birisine göre, üniversite öğrencilerinin %20’si günde 1-2 saat, %19’u haftada 23 kez ve % 14,1’i günde 3-4 saat internete bağlanmaktadır. Öğrenciler internete
en fazla % 43,4’le bilgilenmek, % 34,6’yla eğlenmek-hoşça vakit geçirmek ve %
8,8’le yalnızlığı paylaşmak amacıyla girmektedirler. Öğrenciler internette en
çok % 23,4’le gazete ve haber sitelerini, % 13,7’lik oranlarla müzik eğlence ve
arama motorlarını ve 10,7 ile e-mail, iletişim siteleri ziyaret ediyorlar.
Öğrencilerin % 44,4’ü evden-yurttan, % 35,6’sı internet kafeden ve % 20’si okul
ve işyerinden internete bağlanıyor. [938]
Araştırmamızın bulguları bu tespitleri destekler mahiyettedir. İnternet
kullanıcısı olma süresiyle ilgili soruya (Tablo.1) veriler cevaplar dikkate
alındığında üniversite öğrencisi gençlerin yaklaşık yarısının (%45,8) 6 yıl ve
üstü süredir internet kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir. Diğer süreler ve yaşları
dikkate alındığında gençlerin uzun sayılabilecek bir süredir internet kullanıcısı
oldukları anlaşılmış olmaktadır. Konuya ilişkin verilen cevaplar katılımcıların
cinsiyetleri açısından (Tablo.2) incelendiğinde 6 yıl ve üstü süredir internet
kullananların cinsiyet dağılımında kayda değer bir farklılık gözlenmezken, daha
kısa süreli kullanımlarda kadınların oranı erkeklerinin oranını katlayarak
geçmektedir. Örneğin bir yıldır internet kullananların içerisinde kadınların
oranı %75, erkeklerin oranı %25’dir. 1-3 yıldır internet kullananların içerisinde
kadınların oranı %69,1 erkeklerin oranı %30,9’dur. Bu durum erkeklerin
internet kullanımına çok daha önce başladıklarını, kadınların ise son yıllarda bu
farkı kapamaya yönelik bir eğilim içerisinde olduğuna işaret etmektedir.
İnternet kullanmaya başlama süresiyle sahip olunan aylık ortalama
harçlık miktarı karşılaştırıldığında (Tablo.3) harçlık miktarı ile internet
İbrahim Toruk, “Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, s.483
938
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kullanımına başlama süresi arasında doğrusal bir ilişki olduğu gözlenmektedir.
Sahip olduğu harçlık miktarı görece yüksek olanların çok daha önce internet
kullanmaya başladıkları, sahip olduğu harçlık miktarı görece düşük olanların
daha yakın zamanlarda internet kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir.
Burada harçlık miktarı ile internet kullanımının ucuzlaması arasındaki ilişkinin
etkili olduğu kanaatindeyiz.
TABLO.1: Ne Kadar Süredir İnternet Kullanıcısısınız?
SAYI
0 - 6 ay
16
7 - 12 ay
20
1 - 3 yıl
110
4 - 5 yıl
123
6 yıl ve üstü
227
TOPLAM
496

TABLO.2: İnternet Kullanma Süresi–Cinsiyet939
KADIN
ERKEK
15
1
0 - 6 ay
93,8%
6,3%
15
5
7 - 12 ay
75,0%
25,0%
76
34
1 - 3 yıl
69,1%
30,9%
80
43
4 - 5 yıl
65,0%
35,0%
115
112
6 yıl ve üstü
50,7%
49,3%
301
195
TOPLAM
60,7%
39,3%

939

X2 : 128,542- C:0,276 - P:0,000
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%
3,2
4,0
22,2
24,8
45,8
100,0

TOPLAM
16
100,0%
20
100,0%
110
100,0%
123
100,0%
227
100,0%
496
100,0%
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4 - 5 yıl
6 yıl ve üstü
TOPLAM

2001 ve üstü

TOPLAM

1 - 3 yıl

1001 - 2000

7 - 12 ay

751 - 1000

0 - 6 ay

501 - 750

kullanma süresi

301 - 500

İnternet

0 - 300

TABLO.3: İnternet Kullanma Süresi–Aylık Harçlık Miktarı940

11

4

0

0

1

0

16

68,8%

25,0%

,0%

,0%

6,3%

,0%

100,0%

10

6

2

1

0

1

20

50,0%

30,0%

10,0%

5,0%

,0%

5,0%

100,0%

38

39

24

6

3

0

110

34,5%

35,5%

21,8%

5,5%

2,7%

,0%

100,0%

37

51

21

7

5

2

123

30,1%

41,5%

17,1%

5,7%

4,1%

1,6%

100,0%

57

78

39

32

13

7

226

25,2%

34,5%

17,3%

14,2%

5,8%

3,1%

100,0%

153

178

86

46

22

10

495

30,9%

36,0%

17,4%

9,3%

4,4%

2,0%

100,0%

İnternet kullanma yoğunluğu (Tablo.4) dikkate alındığında çok büyük bir
kesimin (%86,3) “her gün” sıklığında internet kullanıcısı olduğu
belirlenmektedir. Bu da gençlerin yoğun bir şekilde internet kullanıcısı
olduklarını ortaya koymaktadır. İnternet kullanma yoğunluğu ile katılımcıların
cinsiyetleri arasındaki ilişki incelendiğinde kadın katılımcıların erkeklere
oranla interneti daha yoğun kullandıkları anlaşılmaktadır. “Her gün”
yoğunluğunda internet kullananların %61,5’i kadın &38,5’i erkektir. Buna
karşılık “Haftada bir” yoğunluğunda internet kullananların %28,6’sı kadın
olmasına karşılık %71,4’ü erkektir. Bu tespit internet kullanımına başlama
süresi ile birlikte dikkate alındığında, kadınların erkeklere oranla internet
kullanımına daha ilgili oldukları yargısına ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
İnternet kullanma yoğunluğuyla sahip olunan aylık harçlık miktarı ilişki
incelendiğinde; sahip olunan harçlık miktarının internet kullanma yoğunluğu
üzerinde kayda değer bir etkiye sahip olmadığı gözlenmektedir. Örneğin “her
gün” yoğunluğunda internet kullananların %29’u aylık 300 TL’den daha az
harçlığa, %37,9’u ise aylık 301-500 TL harçlığa sahip olan kesimdir.

Boş hücre bulunması sebebiyle bu ve benzer durumdaki diğer tabloların istatistiksel analiz
yapılmamıştır.
940
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TABLO.4: İnternete Girme Sıklığı
SAYI
429
51
7
5
4
497

Her gün
İki - üç günde bir
Haftada bir
Ayda bir - iki
İnternet kullanmıyorum
TOPLAM

%
86,3
10,3
1,4
1,0
,8
100,0

TABLO.5: İnternete Girme Sıklığı-Cinsiyet
İnternete Girme Sıklığı

KADIN
264
61,5%
25
49,0%
2
28,6%
5
100,0%
4
100,0%
300
60,4%

Her gün
İki - üç günde bir
Haftada bir
Ayda bir - iki
İnternet kullanmıyorum
TOPLAM

ERKEK
165
38,5%
26
51,0%
5
71,4%
0
,0%
0
,0%
197
39,6%

TOPLAM
429
100,0%
51
100,0%
7
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
497
100.0%

TOPLAM

TOPLAM

İnternet
kullanmıyorum

2001 ve üstü

Ayda bir - iki

1001 - 2000

Haftada bir

751 - 1000

İki - üç günde bir

501 - 750

Her gün

301 - 500

İnternete
Girme Sıklığı

0 - 300

TABLO.6: İnternete Girme Sıklığı-Aylık Harçlık Miktarı

124
29,0%
19
37,3%
1
14,3%
5
100,0%
1
25,0%
151
30,5%

162
37,9%
12
23,5%
2
28,6%
0
,0%
1
25,0%
177
35,8%

72
16,9%
13
25,5%
2
28,6%
0
,0%
1
25,0%
88
17,8%

40
9,4%
5
9,8%
1
14,3%
0
,0%
1
25,0%
47
9,5%

19
4,4%
2
3,9%
1
14,3%
0
,0%
0
,0%
22
4,4%

10
2,3%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
0
,0%
10
2,0%

427
100,0%
51
100,0%
7
100,0%
5
100,0%
4
100,0%
495
100,0%
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İnternete girme/kullanma sebebi çok daha önemli gözükmektedir.
İnternet kullanma nedeniyle ilgili soruda birinci düzeyde verilen cevaplar
(Tablo.7) arasında “sosyal medyayı takip” %36,8’lik oranla birinci sırada yer
almaktadır. İkinci düzeyde verilen cevaplar (Tablo.8) arasında da %17’lik
oranla “sosyal medyayı takip” cevabı yer almaktadır. Bunu Film seyretmek /
İndirmek (%15), Bilgi edinmek (%14,1) ve “haber okumak (%14,1) takip
etmektedir. Anlaşılan odur ki gençler için sosyal medya internet kullanımında
başat neden olarak anlam kazanmaktadır.
TABLO.7: İnternete Girme Nedeni (1. düzey)
SAYI

%

Oyun oynamak

39

7,9

Haber okumak

50

10,2

E - Posta

18

3,7

Film seyretmek / İndirmek

27

5,5

Müzik dinlemek / İndirmek

42

8,5

Sohbet etmek / Arkadaş edinmek

52

10,6

Sosyal medyayı takip

181

36,8

TV seyretmek

4

,8

Ödev yapmak

37

7,5

Cinsellik / Seks

2

,4

Bilgi edinme

38

7,7

Alışveriş yapmak

2

,4

492

100,0

TOPLAM

İnternet kullanma sebebine ilişkin verilen 1. Düzey cevaplar katılımcıların
cinsiyetleri açısından incelendiğinde (Tablo.9) oyun oynamak ve haber okumak
için internet kullanmada erkeklerin oranı kadınların oranının iki katına sahip
olduğu tespit edilmektedir. Buna karşılık interneti e-posta kullanımı, film
seyretmek, müzik dinlemek, sohbet etmek, sosyal medyayı takip etmek, ödev
yapmak amacı ile kullanmakta kadınların oranı erkeklerin oranından çok
yüksektir. Bu veriler kadınların interneti daha çeşitli amaçta kullandıklarını
göstermesi açısından önemlidir.
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TABLO.8: İnternete Girme Nedeni (2. düzey)
SAYI
21
64
7
68
41
43
77
5
48
1
64
15
492

Oyun oynamak
Haber okumak
E - Posta
Film seyretmek / İndirmek
Müzik dinlemek / İndirmek
Sohbet etmek / Arkadaş edinmek
Sosyal medyayı takip
TV seyretmek
Ödev yapmak
Cinsellik / Seks
Bilgi edinme
Alışveriş yapmak
TOPLAM

%
4,6
14,1
1,5
15,0
9,0
9,5
17,0
1,1
10,6
,2
14,1
3,3
100,0

TABLO.9: İnternete Girme Nedeni (1. düzey) – Cinsiyet
İnternet kullanma nedeni

KADIN
13
33,3%
17
34,0%
11
61,1%
16
59,3%
29
69,0%
38
73,1%
118
65,2%
3
75,0%
29
78,4%
0
,0%
22
57,9%
2
100,0%
298
60,6%

Oyun oynamak
Haber okumak
E - Posta
Film seyretmek / İndirmek
Müzik dinlemek / İndirmek
Sohbet etmek / Arkadaş edinmek
Sosyal medyayı takip
TV seyretmek
Ödev yapmak
Cinsellik / Seks
Bilgi edinme
Alışveriş yapmak
TOPLAM
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ERKEK
26
66,7%
33
66,0%
7
38,9%
11
40,7%
13
31,0%
14
26,9%
63
34,8%
1
25,0%
8
21,6%
2
100,0%
16
42,1%
0
,0%
194
39,4%

TOPLAM
39
100,0%
50
100,0%
18
100,0%
27
100,0%
42
100,0%
52
100,0%
181
100,0%
4
100,0%
37
100,0%
2
100,0%
38
100,0%
2
100,0%
492
100,0%
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İnternet kullanma amacı ile aylık harçlık miktarı arasındaki ilişki
incelendiğinde (Tablo.10) sahip olunan harçlık miktarı ile interneti kullanma
amaçları arasında kayda değer bir farklılık gözlenmemektedir.

Haber okumak
E - Posta
Film seyretmek
/ İndirmek
Müzik
dinlemek
/
İndirmek
Sohbet etmek /
Arkadaş
edinmek
Sosyal medyayı
takip
TV seyretmek
Ödev yapmak
Cinsellik / Seks
Bilgi edinme
Alışveriş
yapmak
TOPLAM

501 - 750

751 - 1000

1001 - 2000

2001 ve üstü

TOPLAM

Oyun oynamak

301 - 500

İnternet
kullanma
nedeni

0 - 300

TABLO.10: İnternete Girme Nedeni (1. düzey) – Aylık Harçlık Miktarı

13

10

7

4

3

2

39

33,3%

25,6%

17,9%

10,3%

7,7%

5,1%

100,0%

14

17

7

6

2

4

50

28,0%

34,0%

14,0%

12,0%

4,0%

8,0%

100,0%

4

9

3

2

0

0

18

22,2%

50,0%

16,7%

11,1%

,0%

,0%

100,0%

6

14

3

2

2

0

27

22,2%

51,9%

11,1%

7,4%

7,4%

,0%

100,0%

11

13

10

3

3

1

41

26,8%

31,7%
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İnternet Bağımlılığı
Pek çok yenilik gibi, internetin de taşınmasında ve yaygınlık
kazanmasında genç kuşaklar önemli bir rol üstlenmektedirler. Yapılan
araştırmaların çoğu, internetin daha çok gençler tarafından kullanıldığını ortaya
koymaktadır. Durum bu olunca, internetin şu anda mevcut olan ve gelecekte
meydana gelmesi muhtemel sosyal etkilerinin neler olduğunu anlamak için
öncelikle gençlerin hayatında nasıl bir yer aldığını tespit etme ihtiyacı
doğmaktadır. İnternet gençliği, yoğun biçimde bilgisayar ve internet kullanan,
internette oyun oynayan, sohbet eden, sanal topluluklara katılan, elektronik
olarak haberleşme, bilişim ve iletişim etkinliklerinde bulunan, internet
ortamlarında sosyalleşen genç bireylerden oluşan kitle olarak
tanımlanabilir.[941]
İnternet kullanıcıları siber uzayda yaşamaktadır. Siber uzay interneti
oluşturan bilgisayarlardan oluşan küresel bir ağın biçimlendirdiği etkileşim
mekânı anlamına gelmektedir. Siber alan veya siber uzay, fizikselliğin olmadığı
yeni bir ‘yer’dir; öyle ki, ona girdiğimizde bedenlerimizi geride bırakmış
oluruz.[942] Siber uzayda kişiler artık insanlar olarak değil, birbirlerinin
ekranındaki mesajlar olarak görünmektedirler. Kullanıcıların kimliklerini
tanımadıkları e-postalar dışında, internette kimin gerçekten kim olduğu,
cinsiyeti ya da dünyanın neresinde olduğu konusunda kimse emin
olamamaktadır.
İnternet gençliğinin iki farklı kimliği vardır. Birincisi; özellikle sahip
olmayı istemediği ya da gizlemek istediği özelliklerini de içeren gerçek yaşam
kimliği, ikincisi ise; istediği ya da gerçek yaşamda sahip olamayıp da hayalini
kurduğu vasıflara büründüğü sanal yaşam kimliğidir. Sanal yaşam kimliği,
bireyin istek ve arzuları doğrultusunda şekillenebildiği için birey tarafından
daha çok kabullenilmektedir. İnternet ortamında yeni edinilmiş sahte ya da gizli
kimlikleri ile bireyler yenilik arayışları, özgürlük istekleri, toplumsal baskı ve
normlardan uzak duygu ve düşüncelerin ifade edildiği, farklı gruplara
karışabildikleri vb. olanaklara sahiptir. Dolayısıyla birey sohbet odaları,
tartışma forumları gibi çeşitli sanal ortamlarda kendi oluşturduğu sanal kimliği
kullanabilmek için internette daha çok zaman geçirmektedir. Bu ise internet
bağımlılığı denilen bir problemin oluşumuna yol açmaktadır.
Mehmet Karaca, Sosyolojik Bir Olgu Olarak İnternet Gençliği: Elâzığ Örneği, Doktora Tezi, Fırat
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ 2007, s.11
942 Kemal Sayar, Özgürlüğün Baş Dönmesi, İstanbul 2002, s.60
941
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İnternet bağımlılığı genel olarak, internet başında uzun zaman geçirmeyi
ifade etmektedir. Başka bir ifade ile internet kullanımının bağımlılık olarak ifade
edilmesinde ve tanımlanmasında en büyük belirti ve etken, bireyin internet
başında aşırı zaman harcamasından meydana geldiği söylenebilir. İnternet
bağımlılığı her yaştan ve gruptan bireyin ortak problemi olmasının yanında,
bağımlıların çoğu erkek ve gençlerden oluşmaktadır. Konu bağlamında birçok
araştırmaya imza atmış Young ve arkadaşları[943] internet bağımlılığını; “sanalseks bağımlılığı’, “sanal-arkadaşlık bağımlılığı”, “ağ tutkuları (saplantısal
çevirim-içi kumar, çevirimiçi alış-veriş)”, “aşırı bilgi yükleme (internette
dolaşmak, veri tabanı araştırması)” ve “bilgisayar bağımlılığı (özellikle
bilgisayar oyunu oynama)” şeklinde alt kategorilere ayırırken, Peltoniemi [944]
ise; “çevirim-içi seks bağımlılığı”, “çevirim-içi sohbet bağımlılığı”, “sanal
arkadaşlık bağımlılığı”, “çevirim-içi oyun bağımlılığı”, “çevirim-içi kumar
bağımlılığı”, “çevirim-içi bilgi bağımlılığı” ve “internette dolaşma bağımlılığı”
olarak sınıflandırmıştır. Hemen her yaşta görülebilecek olan bu yeni tanımlanan
bağımlılık tipi, özellikle 12-18 yaş grubu açısından önemli bir risk unsuru haline
gelmiştir. Ülkemizde de genç nüfusun yoğunluğu göz önüne alındığında internet
bağımlılığı özellikle bağımlılıkla uğraşan klinisyenler tarafından tanınması
gereken bir bozukluktur.945 Tipik bir internet bağımlısı haftada 40-80 saat
arasında bilgisayar başında kalmakta ve tek seferde hiç aralıksız 20 saate kadar
bilgisayar başından kalkmayabilmektedir. Uyku döngüsü bozulan hasta uyarıcı
madde kullanmaya aşırı kahve ve kolalı içecekler tüketmeye başlayabilir, fiziki
aktivitenin giderek azalmasına bağlı obesite, karpal tünel sendromu946, sırt
ağrısı ve postür bozuklukları [947] yaşayabilirler. Kompulsif (takıntılı/bağımlı)
Kimberly Young, Molly Pistner, James O’Mara, and Jennifer Buchanan, ‘Cyber-Disorders: The
Mental Health Concern for the New Millennium’, 2000, 3, (5),s.475-479
944 T. Peltoniemi, “Net Addiction in Finland”, First Prevnet Conference of Telematics in Addiction
Prevention, Athens, Greece 2002, s.17
945 Özgür Öztürk, Gürkan Odabaşıoğlu ve dğr., ‘İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi”, Bağımlılık
Dergisi, S. 8., 2007, s.36
946 Karpal tünel sendromu medyan sinir üzerindeki bantın kalınlaşması ve tekrarlayıcı
hareketlerin kombinasyonu neticesinde bilekte sinirin enflamasyonu sonucu ortaya çıkar.
Özellikle 40-60 yaşlarındaki kadınlarda, piyanistler, kuaförler, bilgisayar operatörleri, bankacılar,
dişçiler, heykeltıraşlar, ev hanımları gibi ellerini aşırı kullanan meslek gruplarında sıklıkla izlenir.
Hamilelik, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, menapoz, bilekte kırılan yada yerinden kayan
kemikler ve aşırı şişmanlık hastalığın görülme oranını arttırır. Eller ile cisimlerin sık ve şiddetli
şekilde tutulması, bileğin bükülmesi ve artrit benzer şekilde görülme oranlarını arttırır
(www.karpaltunel.com.tr/).
947 Normal postür (duruş) nedir?: İyi bir duruş için ayakta durma, oturma, yürüme gibi çeşitli
aktiviteler sırasında baş, gövde, kollar ve bacakların birbirine oranla düzgün ve dengeli dizilimi
943
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internet kullanımı, bilgisayar bağımlılığı, internet aşırı kullanımı ve daha yaygın
olarak internet bağımlılığı olarak tanımlanan bu tablo hakkında ilk yayınlar
1990’lı yılların ortalarından itibaren gözükmeye başlamıştır.
İnternet
bağımlılığı artık bir hastalığın da ismidir: "hikikomori". Japon psikiyatr Tamaki
Saitō'nun dünya tıp literatürüne kazandırdığı hastalık Japonya’da sayıları 300
bini aşan genci etkisi altına almış durumda ve bunların sayısı her geçen gün
katlanarak artıyor. Kelime anlamı Elini ayağını çekmek olan hikikomori
hastalığına yakalanmış ve çoğunluğu gençlerden oluşan hastalar hayattan el
ayak çekip odalarına kapanarak zamanlarının çoğunu bilgisayar başında
geçiriyorlar. Yemeklerini burada yiyip uyuyor, hatta tuvalet ihtiyaçlarını bile
odalarında gideriyorlar. Konuyla ilgilenen uzmanlar hikikomori’nin
Türkiye’deki gençleri de tehdit ettiğini belirtiyorlar. Odalarından çıkmayan,
sürekli bilgisayar oyunları oynayan bu gençler ileri düzeyde anti
sosyalleşiyorlar. Hemen hemen hiç kimseyle konuşmayan ve tüm dünyasını
bilgisayar ekranı oluşturan bu kimselerin ciddi anlamda tedaviye ihtiyaçları
olduğu, yine konunun uzmanlarının tespitleri arasında yer alıyor.
Hikikomorinin hastalık olduğunun kolaylıkla fark edilmediğini ifade eden
uzmanların konuya ilişkin tespit ve görüşleri şöyledir: Sanal alemde kendilerini
daha rahat hissediyorlar. Ancak hastalık ilerledikçe, saldırgan olup, sonu
cinayetle biten tartışmalar bile yaşayabiliyorlar. Kötü bitmiş gençlik aşkları,
sınav maratonu gibi problemler de hastalığı tetikliyor948.
İnterneti daha çok kültürel açıdan değerlendirilen ve popüler kültürün bir
aracı olarak gören Cairncross’a göre internetin dil ve kültürü çarpıcı biçimde
Amerikan’dır ve Amerikan kültürünü yayma aracıdır: Onun, hükümet
kontrolüne karşı tutkulu direnç, eşitlikçilik ve bireyciliğin teknokratik tuhaf
karışımının bütünü yabancıların çoğuna özbe öz Amerikan görünmektedir. O
Amerikan fikir ve davranış biçimlerinin dünyanın diğer bölgelerine ihracının
güçlü bir aracıdır. [949]
Küresel kitle kültürü kültürel üretimin modern araçlarının (görüntü,
görsel ve grafik sanatlar, televizyon ve sinema, reklam gibi) egemenliğindedir.
gereklidir. Düzgün bir duruşa sahip olmak dengeli beslenme, egzersiz yapma ve düzenli uyuma
kadar önemlidir. Dik durma ve düzgün oturma alışkanlığı, çocukluk döneminde kazanılır. İleri
yaşta görülen bel, sırt ve boyun ağrılarının kaynağı, yıllar öncesinde edinilmiş olan kötü duruş
alışkanlıklarıdır. Duruş bozukluklarının büyük bir bölümü yanlış pozisyonda oturma, yatma ya da
çalışma alışkanlığı nedeniyle gelişir (www.florence.com.tr).
948 http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/7276911.asp?top=1 (Erişim tarihi: 15 Ekim 2012)
949 F. Cairncross, The Death of Distance, London 1997, s.95
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Bu tür bir küresel kültür bir yandan batı merkezlidir ve dili de İngilizcedir.
Batının dışında yaşayanlar için merkezdekiyle özdeşim kurmayı sağlar. Tüketim
aracılığıyla batı türü bir yaşantının, hayat tarzının etkilerinin duyulmasını
sağlar.[950] Başkaldırı, isyan, özgürlük yaygınlaştırılan anlayışın temel kodlarını
oluşturmaktadır. Birey yerleşik toplumsal değerlere ve yaşam tarzına, bu değer
ve yaşama tarzının referanslarına doğrudan itiraz etmeyi veya ilgisiz kalarak
dolaylı bir şekilde itirazda bulunmayı olması gereken tutum ve davranış olarak
değerlendirmeye başlamaktadır. O artık özgür kızdır, kendisine hiç kimseyi
karıştırmamak hayat felsefesi olmuştur. Yerleşik toplumsal değerlere ilişkin
tutumu sen hala annenin yağını mı kullanıyorsun anlayışında içselleşen bir
yaklaşımla reddetmekte ve aşağılamaktadır. Böylelikle gündelik hayat
bütünüyle gelip geçici zevklerin ve anlamların cirit attığı bir alana
dönüşmektedir. Umursamazlık ve vurdumduymazlık bugünün tüm zevkleri için
çıkış noktasını oluşturmakta, çılgınca yaşanan veya yaşanma hayalleriyle
hayatının tüm kurgusu yeniden dizayn edilen insan tüketim köleliği
yaşamaktadır. Genel anlamda popüler kültür olarak isimlendirilen bu tutumlar,
tavırlar, imajlar ve kabuller ülkeyi tepeden tırnağa kuşatmaktadır. Çeşitli
medyalar ise tüm bir ülkeyi söz konusu egemen kültüre bağımlı kılmayı
sağlayan başlıca vasıtalar olarak işlev görmektedirler.
İnternet bağımlılığı kumar, uyuşturucu kullanımı gibi zararlı bir
alışkanlığı ifade etmekte olup; her yaştan ve gruptan bireyin ortak problemi
olmasının yanında, bağımlıların çoğunun erkek ve gençlerden oluştuğu
söylenebilir. Türkçe’de çoğunlukla internet bağımlılığı olarak kullanılan bu
zararlı alışkanlık, uluslararası literatürde daha başka isimlerle de
karşılanmaktadır. İnternet abuse (internet istismarı) uluslararası çalışmalarda
sıklıkla kullanılan isimlerden birisi olup, internetin kötüye kullanımını; çevirimiçi sohbet, çevirim-içi oyun, çevirim-içi kumar, çevirim-içi alışveriş, pornografi
ve çevirim-içi suç vb. etkinlikleri kapsamaktadır. Uluslararası literatürde
sıklıkla kullanılan isimlerden bir diğeri de problemli internet kullanımı
(problematic internet use)’dur. problemli internet kullanımı, bireyin yaşamında
internet kullanımından ötürü psikolojik, sosyolojik, okul ve iş yaşamı ile ilgili bir
takım zorluklarla karşı karşıya kalmasını ifade etmektedir.
Hiç kuşku yok ki internet önemli bir teknolojik araçtır ve her teknolojik
araçta olduğu gibi doğru kullanılırsa yararlı sonuçlara yol açar. Dolayısıyla
internetin yanlış kullanımından kaynaklanan sonuçlarını belirlerken, çıkış
noktası olarak doğru kullanılma biçimini de dikkate almak yararlı olacaktır.
Gönül İçli, “Küreselleşme ve Kültür”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık
2001, Cilt : 25, No: 2, s.166
950
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Doğru veya daha sık kullanılan ismiyle sağlıklı internet kullanımı, bilişsel veya
davranışsal rahatsızlıklar oluşmaksızın makul zaman dilimlerinde internetin
kullanımıdır. Sağlıklı internet kullanıcısı için gerçek ve sanal yaşam birbirinden
ayrılmaktadır. [951] Ancak sağlıklı olmayan ya da internetin yanlış kullanımları
sonucunda oluşabilecek bağımlılıkta ya da bağımlılığın ileriki düzeylerinde
gerçek ve sanal yaşam karıştırılabilmektedir. DiNicola [952] üniversite
öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında, internet kullanıcıları arasında
bağımlı olan ile bağımlı olmayan bireyler arasındaki farklılıkları şu şekillerde
tespit etmiştir:
• Zihnin çevirim-içi aktivitelerle meşgul olması; bağımlı öğrencilerin
%60,8’inde tespit edilirken, bağımlı olmayan öğrencilerin %5,3’ünde tespit
edilmiştir.
• Tolerans durumu; bağımlı öğrencilerin %70,6’sında tespit edilirken,
bağımlı olmayan öğrencilerin %9,9’unda tespit edilmiştir.
• İnternet kullanmayı azaltma girişiminde başarısız olma; bağımlı
öğrencilerin %58,8’inde saptanırken, bağımlı olmayan öğrencilerin %5,5’inde
tespit edilmiştir.
• Yoksunluk durumu; bağımlı öğrencilerin %74,5’inde saptanırken
bağımlı olmayan öğrencilerin %10,5’inde tespit edilmiştir.
• İnternetin problemlerden kaçış için kullanımı; bağımlı öğrencilerin
%94,1’inde saptanırken, bağımlı olmayan öğrencilerin %20,9’unda tespit
edilmiştir.
• İnternette geçirdiği zamanı gizlemek için yalan söyleme; bağımlı
öğrencilerin %38’inde saptanırken, bağımlı olmayan öğrencilerin %4’ünde
tespit edilmiştir.
• İnternette yasal olmayan aktiviteleri kullanma; bağımlı öğrencilerin
%40‘ında saptanırken, bağımlı olmayan öğrencilerin %17,3’ünde tespit
edilmiştir.
• Arkadaşlık ilişkilerini riske atma; bağımlı öğrencilerin %9,8’inde
saptanırken, bağımlı olmayan öğrencilerin %1,2’sinde tespit edilmiştir.
• İnternette geçirdiği zamandan suçluluk duyma; bağımlı öğrencilerin
%33,3’ünde saptanırken, bağımlı olmayan öğrencilerin %4,3’ünde tespit
edilmiştir.
R. A. Davis, “A Cognitive-Behavioral Model of Pathological Internet Use”, Computers in Human
Behavior, N. 17. 2001, s.190
952 M. D. DiNicola, Pathological İnternet Use among college students: The prevalance of pathological
internet use and its correlates, Unpublished doctorate’s thesis, Ohio University, 2004
951
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İnternet bağımlılığının ya da problemli internet kullanımının bireylere
etkileri genel olarak şöyle sıralanabilmektedir:[953]
• Bireyin hem aile hem de arkadaş ilişkilerinde zayıflama ya da
kopmaların yaşanması, okuldaki performans ve akademik başarıda
olumsuzlukların yaşanması,
• Düzensiz beslenme, hareketsizlik vb. nedenlerden ötürü fiziksel sağlık
problemlerinin oluşabilmesi,
• Ruhsal çöküntülerin oluşabilmesi ve hoşgörüden uzaklaşmaların
yaşanabilmesi,
• Depresyon düzeylerinin artması gibi psikolojik problemlerin
oluşabilmesi,
• Sosyalleşme sürecinde problemlerin oluşabilmesi,
• Uykusuzluk çekme ya da düzensiz uyku alışkanlığına neden olabilmesi,
• İnternet dışındaki diğer etkinliklere karşı isteksizliğin oluşabilmesi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık internet; günlük yaşamın
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’nin en büyük geniş bant internet
servis sağlayıcısı TTNET, 2011 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre
Türkiye’de toplam 18.049.667 hane bulunmaktadır. Yaklaşık 8 milyon hanede
(%43) bilgisayar bulunuyor. İnternet bağlantısı olan hane sayısı ise 5,8 milyon.
Buna göre toplam hane sayısının % 33′ü, bilgisayar olan hanelerin ise % 72,5′i
internet bağlantısına sahip. Bilgisayarı olmayan 6,5 milyon hanede en az bir
internet kullanıcısı var. Araştırmaya göre 30 milyon internet kullanıcısı var.
Bunun % 59′u yani 17,7 milyonu erkek, % 41′i yani 12,3 milyonu ise kadın.
Kullanıcıların % 77,8’i interneti sohbet yapmak amacıyla kullandığını söylüyor.
İnternet kullanıcılarının diğer ilgi alanlarına baktığımızda ise % 54,5′inin
araştırma yaparak bilgi edinmek, % 38,1′nin ise e-posta kontrol etmek için
kullandığı tespit edilmiştir. İnternette en aktif olunan saatler 21.00-24.00 arası.
Yani en az internete girenler akşam yemeğinden sonra çoğunlukla bilgisayar
başına oturuyor ve internet kullanım oranı günün son 3 saatinde zirve yapıyor.
İnternet trafiğini en çok arttıran aktiviteyi video izlemek oluşturuyor. Genel
internet trafiğinin % 32′sini video izleme (Youtube hariç) oluştururken,
Youtube tek başına yüzde 7,86 oranında bir trafik yaratıyor. İnternet
trafiğimizin % 28,23′ü internette gezinmeye, % 10,86’sı dosya indirmeye, %
3,7′si Tivibu’ya, % 0,2’si oyunlara, % 0,82’si anlık mesajlaşmaya ve % 9,4’ünü
de diğer eylemlere harcanıyor.
S. Lin, C. Tsai, “Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school
adolescents”, Computers in Human Behavior, 18(4), 2002, s.419
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Araştırmada katılımcılara internete ilişkin tutumlarını ve internetle ilgili
davranışlarını ölçme amacı taşıyan bir grup soru yöneltilmiştir. Bu sorulara
verilen cevapları içeren tablo veriler (Tablo.11) dikkate alındığında gençlerin
yarısının sıklıkla planladıklarından daha fazla süre internette kaldıkları (Çok
sık: %29, sıklıkla:%39), bu açıdan internet kullanım sürelerini kontrol
edemedikleri anlaşılmaktadır. “İnternet bağımlılığının” işareti sayılabilecek
diğer bazı veriler internet kullanımı sebebiyle uykusuz kalmakla (Çok sık: %14,
sıklıkla:%22 ), internete girilmediğinde bir boşluk/eksiklik hissetmek (Çok sık:
%7, sıklıkla:%), sıkıntılı, endişeli zamanlarda internet kullanımıyla
rahatlamakla (Çok sık: %10, sıklıkla:%20), internetsiz bir hayatın boş, sıkıcı ve
eğlencesiz olduğunu düşünmekle (Çok sık: %11, sıklıkla:%20)ve gittiği her
yerde internete girme ihtiyacı hissetme (Çok sık: %19, sıklıkla:%22) ile ilgili
verilerdir.

Çok sık

Sık

Seyrek

Hiç

TABLO. 11: İnternet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışlar (%)954

Planladığınızdan daha fazla süre internette kalıyor musunuz?

29

39

28

4

KADIN

34

33

27

6

ERKEK

21

48

29

2

10

22

42

26

KADIN

13

21

40

26

ERKEK

7

22

44

27

4

13

37

46

KADIN

5

12

37

46

ERKEK

4

14

36

46

5

5

16

75

KADIN

5

4

14

78

ERKEK

4

6

19

71

3

7

33

57

İnternette kalmak için günlük işlerinizi ihmal ediyor
musunuz?

Arkadaşlarınızla birlikte olmak yerine interneti tercih ediyor
musunuz?

İnternetten dolayı okula/derse devam sorunu yaşıyor
musunuz?

Herhangi biri internette ne yaptığınızı sorduğunda kendinizi
savunur ve ne yaptığınızı gizler misiniz?
954

Rakamlar 0,5’ten küçükse aşağıya, 0,5’ten büyükse yukarıya yuvarlanmıştır.
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KADIN

3

5

29

64

ERKEK

4

9

39

48

10

15

36

39

KADIN

11

14

34

41

ERKEK

8

17

39

36

11

20

41

28

KADIN

13

18

42

28

ERKEK

8

24

40

28

14

22

36

27

KADIN

14

21

33

33

ERKEK

15

25

41

19

6

15

40

40

KADIN

5

12

39

44

ERKEK

8

18

41

33

6

12

36

46

KADIN

6

12

34

49

ERKEK

6

13

39

42

10

20

41

30

KADIN

12

17

41

31

ERKEK

7

25

40

28

Birileri internetin başından kaldırdığında sinirlenir misiniz?

7

11

36

46

KADIN

6

11

32

51

Çevrenizdekiler (aileniz, arkadaşınız) internette harcadığınız
zamanın fazlalığından şikâyet ederler mi?

İnternetsiz bir hayatın, sıkıcı, boş ve eğlencesiz olduğunu
düşünür müsünüz?

Gece geç saatlerde internet kullandığınız için uykusuz
kaldığınız oluyor mu?

Gündelik hayatın içindeyken (işte, derste, alışverişte vs)
interneti düşünür müsünüz?

İnternet kullanamadığınız zaman kendinizi gergin/huzursuz
hisseder misiniz?

Kendinizi endişeli ya da sıkıntılı hissettiğiniz zamanlarda
internet kullandığınızda rahatlar mısınız?

ERKEK

9

12

41

39

Sorunlardan kaçmak için internete yöneldiğiniz oluyor mu?

7

19

37

37

KADIN

8

21

34

38

ERKEK

6

16

41

36

7

19

35

39

8

17

35

41

İnterneti kullanmadığınız zamanlarda internete girmek için
sabırsızlanır mısınız?
KADIN
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ERKEK
İnternete giremediğiniz gün kendinizde bir boşluk/eksiklik
hisseder misiniz?
KADIN
ERKEK

6

22

36

37

9

18

32

41

9

21

30

42

9

14

36

41

Gittiğin yerlerde internet bağlantısı arar mısınız?

19

22

39

20

KADIN

22

20

37

21

ERKEK

16

24

42

18

5

8

40

48

KADIN

4

8

40

48

ERKEK

5

8

40

48

9

18

34

40

KADIN

8

16

33

43

ERKEK

10

20

36

34

5

9

22

65

KADIN

5

7

17

71

ERKEK

6

10

29

55

3

10

27

60

KADIN

4

10

25

62

ERKEK

3

11

29

57

3

8

24

65

KADIN

3

6

22

70

ERKEK

3

12

27

58

İnterneti iyi bir arkadaş olarak gördüğünüz olur mu?

2

14

34

50

KADIN

2

11

30

57

ERKEK

3

19

39

40

2

9

23

66

KADIN

2

5

18

75

ERKEK

3

14

31

52

Çevrenizdekilerle sohbet etmektense internete girmeyi tercih
ettiğiniz olur mu?

İnternet kullanım sürenizi sınırlamakta ya da kontrol etmekte
güçlük çekiyor musunuz?

İnternetteyken acıktığınızı, susadığınızı unuttuğunuz oluyor
mu?

İnternet kullanmanızdan dolayı ailenizle sıkıntı yaşadığınız
oluyor mu?

İnternetten

edindiğiniz

arkadaşlarla

yazışmayı

gerçek

hayattaki arkadaşlarla konuşmaya tercih ettiğiniz oluyor mu?

İnternette sohbet ederken yalan söylediğiniz oluyor mu? (yaş,
cinsiyet, kilo, eğitim düzeyi vs)
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Sonuç ve Değerlendirme
Son elli yıllık süreç dikkate alındığında sebep ve sonuçlarıyla kitle iletişim
araçlarının ekseninde şekillenen bir iletişim devrimi yaşanıyor. Her geçen gün
hem iletişim araç ve kanalları çoğalıyor hem de bu araçların kullanım
maliyetleri baş döndürücü bir hızla düşüyor. Elli yıl öncesinin iletişim imkânları
ve maliyeti dikkate alındığında bugünün dünyasının büyük oranda herhangi bir
maliyet gerektirmeyen iletişim imkânlarının yaygın olarak kullanıldığı bir
dünyaya dönüştüğü rahatlıkla söylenebilir. Elbette ki bu durumun, farklı
açılardan değerlendirildiğinde, birçok olumlu yönleri olduğu gibi bazı
olumsuzlukları da bünyesinde taşıdığı açıktır. Örneğin iletişim imkânlarının
yaygınlaşmasına ve ucuzlamasına paralel olarak insan ilişkileri güçlenmemekte
hatta insanın gittikçe daha bencilleştiği ve yalnızlaştığı bir süreç yaşanmaktadır.
Elinin altındaki iletişim araçlarıyla dünyanın en uzak köşeleriyle irtibatlı hale
gelen bireyler en yakınlarındaki insanlarla irtibatsız ve dolayısıyla yalnız
bireylere dönüşmektedirler. Bu durum kendisini en çok gençler üzerinde
göstermektedir. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının çoğunu üstlenmemiş
çocuklar ve gençler iletişim teknolojilerinin nesneleri haline dönüştükleri son
derece hızlı yaşanan bir sürecin üyeleri durumundadırlar. Bu süreçte internet
başat konumdadır. İnternet aracılığıyla oluşan ve şekillenen sanallık,
yalnızlaşma, sorumsuzluk, aidiyetsizlik gibi sorunlar gençliğin yaşadığı öncelikli
sorunlar haline gelmiş bulunuyor. Hatta bir internet kuşağından bahsedilir
olmuştur. Bu kuşak maalesef internet karşısında özne değil nesne
durumundadır.
Gümüşhane üniversitesi örnekliği üzerinden üniversite öğrencilerinin
internetle ilişkilerini tespit etme amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın
ikincil düzeydeki hedeflerini interneti kullanma amacı, sıklığı ve internete
ilişkin tutumlar oluşturmaktadır. Araştırmanın bulgularına göre üniversite
öğrencilerinin yaklaşık yarısı (%45,8) 6 yıldan uzun süredir internet kullanıcısı
olup, her gün internet kullananların oranı ise %86,3’tür. Bu durum üniversite
gençliğinin uzun süredir ve yoğun biçimde internet kullanıcı olduğunu ortaya
koymaktadır. İnternet kullanma amaçları dikkate alındığında internet
kullanıcısı gençlerin yaklaşık 1/3’nün sosyal medyayı takip amacıyla internete
girdikleri, geri kalanın önemli bir kısmının da sohbet etmek, müzik dinlemek,
film seyretmek ve oyun oynamak için internetle irtibatlı oldukları
anlaşılmaktadır. Haber okumak ve bilgi edinmek için internet kullananların
oranı görece oldukça düşüktür.
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İnternete ilişkin tutumlar dikkate alındığında gençlerin internet
karşısında her geçen gün daha da nesne haline geldikleri yargısına ulaşmayı
kolaylaştıracak tespitlerde bulunulmuştur. Örneğin gençlerin önemli bir
kesiminin internet kullanım süresi açısından kendilerini kontrol edemedikleri,
günlük işlerini ihmal ettikleri, internetsiz bir hayatı boş ve sıkıcı buldukları,
gittiği her ortamda internete girme çabası taşır hale geldikleri ve sorunlardan
kaçmak için internete yöneldikleri anlaşılmaktadır. Tüm bunlar aile içi
ilişkilerden eğitim sistemine uzanan merkezi veya yerel politik kararlarda
internet bağımlılığının öncelikle dikkate alınması gereken sorunlardan birisi
haline geldiğini göstermesi açısından önemlidir. İletişim araçlarını doğru
kullanma becerisini oluşturacak ve geliştirecek eğitim müfredatlarının
uygulamadaki eğitim politikalarının öncelikli konusu olması gerektiği rahatlıkla
söylenebilir.
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Preservice Teachers Opinions on Using SketchUp
in Mathematics Education
Fatma GÜRSOY
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ABSTRACT: The opinion of preservice teachers about using SketchUp, 3D
modeling software, in mathematics teaching and learning is being examined in this study.
The participants are five preservice mathematics teachers randomly selected from 33 who
are sophomore in the mathematics teaching department in a state university in Turkey.
Each preservice teacher was asked to develop a SketchUp model related to a mathematics
topic for the middle school mathematics program. After six week SketchUp modeling
process, semi-structured interview technique consisting of open-ended questions was
used to determine opinions of the preservice mathematics teachers whether the SketchUp
software could be used in mathematics teaching and learning. The obtained qualitative
data were analyzed by using thematic analysis method. According to the analysis results,
the benefits and limitations of the SketchUp software for mathematics education were
explained.
Key Words: 3D modeling software, modeling, middle school mathematics
teaching and learning

Introduction
The curriculum of secondary school mathematics in Turkey aims to
educate individuals who can use mathematics in daily life, show concepts in
different ways, and see relationships between concepts. In addition, it was
organized in 2013 to develop creative thinking, estimating, reasoning,
associating skills by modeling with the help of technology, which enables
students to recognize mathematical bonds and utilize Information and
Communication Technologies (Çiltaş, 2017). These arrangements required the
use of modeling software in mathematics education.
The SketchUp software, developed by Brad Schell in 1999, was introduced
to users under the name of Google SketchUp with the purchase of Google in
2006. Then in 2012, Google sold the software to Trimble along with the whole
repertoire and continued to use the name only as SketchUp. SketchUp is a fast
and innovative tool that people can explore and present their ideas in three
dimensions.
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It is a design tool that allows users to create 3D models easily, make
changes in to these models quickly and see the changes instantly. In addition,
created models can be shared with other users via Internet. . It is an easy-to-use
and powerful software for creating and editing your digital photos. It is very
easy to learn and use (Şendağ & Erol, 2015).
Software helps users make better and faster decisions when they are
designing something. The use of SketchUp software in Mathematics Education
enables students to actively participate and think creatively (Şendağ & Erol,
2015). It is thought that the introduction of three-dimensional SketchUp
software as an alternative teaching tool in mathematics education and the
implementation of SketchUp modeling studies will create new ideas for
mathematics teaching methods in preservice teacher education. In this context,
the results of the studies and the opinions of the teacher candidates towards
SketchUp shed light on how they evaluate their SketchUp software as a tool in
mathematics education and how they can benefit from it in their professional
life. In this study, the use of SketchUp software in teaching and learning
mathematics was investigated.
Method
The research is qualitative and a case study. Case studies allow the
researcher to examine an event or case in depth based on the ‘how’ and ‘why’
questions. Therefore, case study is a widely used approach in qualitative
research (Yıldırım and Şimşek, 2011).
Working Group
The working group 2017-2018 academic years in elementary
mathematics teaching department of a state university in Turkey was carried
out on 33 preservice mathematics teachers who are sophomore. The preservice
teachers who participated to this study took courses like English 1, English 2,
Geometry, Informatics Technologies, Instructional Technologies and Material
Design. Therefore, it can be said that the participant group is ready to learn and
do some activities by using SketchUp software.
SketchUp Preparation Process
In addition to the normal course program, the first week of the course
instructor (first author) introduced SketchUp software to teacher candidates
and showed examples. In the second week, prospective teachers downloaded
the SketchUp software onto computers and tried to get to know it. In the third
week, prospective teachers started to select any mathematical subject they
wanted and prepared a mathematical model in SketchUp software. In the fourth
week, they continued to create models by taking advantage of reliable websites.
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In the fifth week, they continued to work on the models and developed the
models that were created. During the applications, the instructor helped
prospective teachers to use tools when needed. In the sixth week, prospective
teachers completed SketchUp models and showed their models to the
instructor with the explanations of how they can use these models in a middle
school mathematics.
Data collection and data analysis
The data of the study were obtained by using a semi-structured interview
technique consisting of six open-ended questions (see Appendix-1) developed
by the researchers in order to determine the preservice teachers’ opinions of
the three-dimensional SketchUp software in mathematics teaching and
learning. The interview was conducted with five preservice mathematics
teachers. Qualitative data were analyzed using thematic analysis method.
Thematic analysis allows data to be organized according to the topics raised by
the research questions and to be presented by examining the questions used. In
this context, qualitative data obtained from six open-ended semi-structured
questions were presented in a variety of coding. In addition, some of the views
of preservice teachers were given as examples.
Results
While preservice mathematics teachers presenting their models created
with SketchUp, they were interviewed about usage of the software. In this
section, the findings are presented based on the themes created by researchers.
A software example done by a preservice teacher are also presented.
Opinions on the Internet usage in mathematics teaching and
learning
One of the most important points in this research is the widespread belief
that the internet can be used in mathematics teaching and learning. In the data
collected from five preservice teachers’ answers about how they benefit from
the Internet showed variety. Preservice Teacher A discussed definitions,
visualization and subject knowledge, Preservice Teacher A and B discussed
shapes, Preservice Teacher C and E discussed technological knowledge,
Preservice Teacher D discussed graphics and embodying as the benefit of the
Internet. Some examples of preservice teachers' views are as follows:
“It is very important because, for example, I took advantage of the Internet
to get prisms’ names, kinds, surfaces. I think illustration are very useful
(Preservice Teacher A)”
“Internet access is everywhere now, you know, in a smart board, in a
computer lab, in everywhere. So Internet access is very easy now. That's why
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we can make it more concrete and ensure permanent learning by using the
Internet (Preservice Teacher D)”
“I just asked you how to get the screenshot. I could not do it. I searched
for online and figured out how to do it immediately (Preservice Teacher A)"
"I always take advantage of the internet, and you know, without the
internet, I find it harder. I can't get every information from the books. I search
some information at Youtube, I looked at the models of other people like the
interior architects. Although I asked my internal architect friend, the internet
helped me more (Preservice Teacher B)”
The benefits of SketchUp software
Preservice Teacher A,B, C,D and E talked about three-dimensional
visualization as the benefits of Skechup software. In addition, contribution to
mental development and possibility to use of software in different courses were
mentioned by preservice teachers as the benefits of the software. Some
examples of preservice teachers' views are as follows:
"In fact, we always see as one dimension or student can not perceive much
with drawing on the board. It's very useful, actually. Because it can be seen from
bottom, top and all sides (Preservice Teacher D)”
“It can be used in other courses. For example, it can be used in painting
classes, and it can be used in Geometry classes very well (Preservice Teacher
A)"
According to the preservice teachers involved in the study, the software
is especially useful for embodying abstract concepts and providing a view of
three-dimensional objects from different angles. All five preservice teachers
talked about embodying and except Preservice Teacher C mentioned the threedimensional objects to see different angles as the benefits of SketchUp in
mathematics learning. Additionally, permanence, daily life practices,
visualization, attraction, meaningful learning, adaptation of technology into
mathematics discussed by preservice teachers as the software’s contribution to
learning. Some examples of preservice teachers' views are as follows:
"It looks like an abstract concept, we make it more concrete. Making
abstract concepts to more concrete is very important in mathematics to enable
students to know better (Preservice Teacher B)”
“Then I have the chance to show them all one by one, and I can also show
them where the knowledge comes from (Preservice Teacher B)”
“Once the boringness of the course will definitely decrease, students’
interest will increase (Preservice Teacher B)”
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“We can solve daily life problems which is the best benefit (Preservice
Teacher D)"
“To make process better, I will ask them to do it with a paper and pencil
first, and then we will try to do it with the software. Those who did this will be
already have done it, and they will reinforce it via software (Preservice Teacher
E)"
“We can make students use it, make students be more open to use
technology. They can use technology for mathematics which will help them in
their future school life (Preservice Teacher E)"
Possible topics to use SketchUp software
Teacher candidates stated that the SketchUp software can usually be used
in teaching geometry subjects, but it can also be used in teaching different
mathematics topics. Preservice teacher A, B, C and D mentioned geometric
shapes for possible mathematics topics to use SketchUp software. Also
preservice teachers talked about fractal and pattern, reflection, symmetry,
translation, lowest common multiple (LCM)-greatest common divisor (GCD),
coordinate system, ratio, area and volume, measurement, daily life problems, as
the topics can be taught by using SketchUp software. Some examples of teacher
candidates' views are as follows:
"The ratio of the walls, or the ratio of the chimneys, or the ratio of the doors
or something like that… So they can find ratio here (Preservice Teacher C)"
“How many trees can be planted at equal distance on the sides (Preservice
Teacher D)"
“Problems, for example, we call problems in everyday life, or, for
example, here is an example; Ali goes from point A to point B at x speed. We
measure the distance of those points with the measurement tool here thanks to
the software, and then we do solution on the Board as well (Preservice Teacher
E)"
“I wanted to make the fractal and pattern topics more concretized
(Preservice Teacher B)"
Limitations of SketchUp software
Teacher candidates expressed that there are some limitations in addition
to the benefits of the software. In particular, they stated that the lack of Turkish
version of the software was a difficulty they faced to use it. Preservice teachers
stated language barriers, time-consume, difficulty of using the software, lack of
prior knowledge or experience as the limitations related to usage of the
software. Some examples of teacher candidates ' views are as follows:
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"Beside the language barriers, when we downloaded the software, there
are very limited tools, but when we watch videos on Youtube, there are tools on
screen around 50 or 60 (Preservice Teacher E)"
"Because it is three-dimensional, the drawing is a little difficult. Then, I
looked at the colors, for example red for x axis, green for y axis and blue for the
other one. I have drawn based these. I didn't figure these out at first (Preservice
Teacher A)"
"… the biggest problem of computer softwares, algebra systems is the
language. Hence there is no Turkish version, you as teachers and we as teacher
candidates are having trouble to use the software (Preservice Teacher E)"
Discussion and conclusion
It has been observed that SketchUp software can be used effectively in
teaching mathematics topics. At this point, the students can see abstract topics
in a concrete way with this software. The ideas of geometric shapes can be
examined from different sides for their surface views, solutions can be made for
problems and courses can be more interesting by using SketchUp software have
emerged
It can be said that models created in SketchUp software adapt
constructivist learning theory and allow the students to see their own
knowledge in an interactive environment. Preservice teachers stated that the
use of the software was particularly difficult, but after they learn software by
trial and error and get experience of software, they started using it more easily
and effectively.
Another source different from textbooks to obtain new knowledge,
applying the learned information in a different environment and making the
course interesting are some benefits of using SketchUp software in mathematics
courses. In addition, according to the preservice teachers participated in this
study, using SketchUp software have positive effect on organizing the received
knowledge, developing problem solving skills creative thinking and permanent
learning. On the other hand, it is difficult to apply in schools that do not have
computers and Internet access. Difficulty to use the software and being time
consuming to create a model are limitations of the software. There is not
Turkish language option for some versions of the software. These results are
consistent with other studies (Kutluca & Zengin, 2010; Kurtuluş & Uygan, 2016;
Halat, 2007; Şendağ, & Erol, 2015).
Preservice teachers stated that SketchUp software can be used in the
teaching of not only geometry topics but also mathematics topics
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(measurements, problems, etc.). In addition, technology will be adapted to
mathematics with SketchUp software. Preservice teachers plan to use the
SketchUp software in their future life. For instance:
"I want my students to use it (Preservice Teacher A)” ,“If I can make my
students use these when I will be a teacher, when they have teachers like you in
their life, they will not have much trouble. I mean it can be very useful
(Preservice Teacher E)"
Recommendations
The results of this study show that preservice mathematics teachers are
interested in using SketchUp software as an alternative teaching tool in
mathematics courses. Therefore, methods courses should be given in the
Faculty of Education regarding SketchUp use specifically for Science and
Mathematics departments. In-service training, usage of the SketchUp software
should also be provided to mathematics teachers. In addition, by creating
amusing models in SketchUp software, the mathematics courses can be more
interesting and motivating for students. The effective use of SketchUp software
can also lead better understanding and permanent learning. In this context, the
views of preservice teachers from other fields should be examined to investigate
the possibility of SketchUp software usage in other courses. In addition, the
views of mathematics teachers from different school levels should be examined
to analyze similarities and differences of usage of SketchUp software in
mathematics education. To conduct more detailed study, students’ views and
usage of SketchUp software should also be examined by observing pupils in the
classrooms while they are using the software.
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Appendices
Appendix-1: Interview Form
1. What are your views on using the internet in mathematics teaching and
learning?
2. What are your views on the use of SketchUp 3D modeling software in
mathematics teaching and learning?
3. What are your views on whether SketchUp model has contributed to
the knowledge of technological pedagogical field?
4. What are your views on getting different mathematics gains when
SketchUp is being prepared?
5. What problems did you encounter when SketchUp was preparing?
(What are their limitations?)
6. What are the benefits of using SketchUp in mathematics education?
Appendix-2: Some examples of models created by preservice teachers
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ÖZET: Yükseköğretimde akreditasyon, yabancı dil eğitiminin uluslararası kalite
standartlarına uygunluğunun en objektif ölçütü kabul edilmekte, akredite olmuş
programlardan alınan sertifikaların ve diplomaların uluslararası alanda tanınması,
eğitimin kalitesini artırmaktadır. Türkiye’de yabancı dil eğitimi alanında yaşanan
sorunlar, kurumların uluslararası standartlarda bir kontrol sürecine girmelerini zorunlu
hale getirmiştir.
Bu bağlamda Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüsekokulunda bir Akreditasyon
Komisyonu kurulmuş, ilk önce okulumuzda yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ile ilgili
bir durum tespit çalışması ve SWOT analizi yapılarak T.Ü. YDYO’nun güçlü ve zayıf yönleri
tespit edilmiş ve okuldaki katılımcılar ile okulumuzun tüm dünyada tanınabilir
standartlara erişebilmesi ve akredite olabilmesi için iyileştirme çalışmalarının nasıl
yapılabileceği tartışılarak bir eylem planı hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur.
Akreditasyon sürecinin ele alınacağı bu çalışmanın amacı, Trakya Üniversitesinde
Almanca, Bulgarca ve İngilizce hazırlık eğitimi programlarını akredite etmek amacıyla
başlatılan proje hakkında bilgi vermek ve akredite olmak isteyen diğer birimlere örnek
olması bakımından akreditasyon süreciyle ilgili deneyimlerimizi paylaşmaktır.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Eğitimi, Akreditasyon, Uluslararası Standartlar,
Kalite

Improvement in Bulgarian, English and German Preparatory Education
in The Accreditation Process - The Example of Trakya UniversityABSTRACT: Accreditation in Higher Education is acknowledged to be the most
objective criteria for the compliance of foreign language education with international
quality standards, and the fact that certificates and diplomas achieved from accredited
programs are recognized internationally improves the quality of education. Problems
faced in the field of foreign language education in Turkey forced institutions to subject
themselves to a control process at international standards.
In this context, an Accreditation Board has been established at the School of
Foreign Languages at Trakya University. At first, the state of foreign language preparatory
education at the School of Foreign Languages has been determined, and by conducting a
SWOT analysis the weaknesses and strengths of School of Foreign Languages has been

Nilüfer EPÇELİ – Sevinç Sakarya MADEN
established and together with the participants at the school improvements to be
conducted in order to achieve worldwide recognized standards and accreditation has
been discussed, and an action plan has been prepared and applied.
The aim of this study which works through the accreditation process is to give
information about the project which has been started in order to accredit the Bulgarian,
English and German preparatory education programmes at Trakya University, and to
share our experiences related to the accreditation process so as to provide an example for
other institutions which intend to become accredited.
Keywords: Foreign Language Education, Accreditation, International Standards,
Quality

Giriş:
Türkiye’de üniversite sayısının artmasıyla birlikte uluslararası ve ulusal
alanda ivme kazanan yükseköğretim kurumları arası rekabet, sınırlı
kaynakların daha verimli kullanılmasını ve toplumun nitelikli insan gücüne
duyduğu ihtiyacın karşılanmasını da beraberinde getirmiştir. Kaliteyi
iyileştirme çabalarının artması, kalitenin yükseköğretim kurumlarında
vazgeçilmez bir unsur hale gelmesine ve yükseköğretim kurumlarında kalite
çalışmalarının hızlandırılmasını yol açmıştır. Nitekim eğitim-öğretim alanında
duyulan ihtiyaç üzerine 2011 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda
düzenlemeler yapılarak eğitim-öğretim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine
yönelik kalite güvencesi uygulamaları Kanunda yer almış ve 23 Temmuz 2015
tarihli Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kalite
Kurulu kurularak, tüm yükseköğretim kurumlarında kalite komisyonlarının
oluşturulması zorunlu hale getirilmiştir.[955]
Kurum genelinde kalite güvencesi çabaları artarken, aynı durum yabancı
dil eğitimi veren bölümler için de geçerli olmuştur. Bu bağlamda Alperen ve
Hertsch, yabancı dil öğretiminde yeni yaklaşımlara çok fazla ihtiyaç olduğunu
ve bunların dil öğreniminde ve öğretiminde motivasyonu arttıran bir güce sahip
olduğunu belirtmektedir. Buna göre eğitim alanındaki standartlar ancak
yenilikçi yaklaşımların ve projelerin desteklenmesiyle sağlanabilir. Ayrıca,
eğitim alanında dünya standartlarının altında kalma durumunda hem eğitim
personelinin hem de öğrencilerin motivasyonlarındaki düşüş engellenemez bir
hal alır. Bu tür sorunlar, innovasyon ve yenilikçi girişimleri engelleyen
faktörlerden biridir. Bu faktörleri ortadan kaldırabilmek ise kaliteyi iyileştirme
çabaları ve yapılan kalite iyileştirme çabalarının belgelendirilmesini sağlayan
akreditasyon ile mümkündür. [956]
bkz. http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/yuksekogretim-kalite-guvencesi; Erişim:
(25.05.2018)
956 Altan Alperen - Max Florian Hertsch, “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Yenilikçi
Yaklaşımlar”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 2(4), 2013, s. 17-26
955
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Kalitenin Tanımı ve Ölçütleri
Kalite, “Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini
ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü” olarak tanımlanabilir.[957] Benzer
şekilde kalite konusundaki çalışmaların öncüleri kabul edilen P. B. Crosby, J. M.
Juran ve E. Deming, kalite felsefelerinde farklı tanımlardan yola çıkmaktadırlar.
Crosby kaliteyi “ihtiyaçlara uygunluk”[958] ve böylece ihtiyaçların karşılanması
olarak tanımlarken, Juran kalitenin “kullanıma uygunluk”[959], dolayısıyla belirli
bir kullanım amacına uygunluk olduğunu, Deming ise kalitenin sürekli bir gelişim
olduğunu ve sürecin, birbirleriyle uyumsuz parçalardan oluşan bir sistemden
ziyade dikişsiz bir bütün olarak görülmesi gerektiğini savunmaktadır.[960]
Aşağıda Şekil 1’de görülebileceği gibi, Deming’in bu alanda geliştirdiği ve adım
adım planlama ile sonuca ulaşmak için kullanılan sürekli bir döngüyü ifade eden
PDCA (Plan - Do - Control - Act)
veya Türkçede kullanıldığı
şekliyle PUKÖ (Planla - Uygula Kontrol Et - Önlem Al) döngüsü
kalite
güvencesinin
ana
unsurlarından birini oluşturur.
Buna göre kalite sürekli bir
gelişimdir ve sonu yoktur.961
Şekil 1: Kalitede PDCA (PUKÖ) Yaklaşımı [962]
Yükseköğretim alanında kalite güvence sistemi ve denetimi ise
yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve her yükseköğretim
kurumunun kendi sorumluluğunda olan kalite güvence sistemlerinin denetimi ile
ilgili bir süreçtir. Yine de yükseköğretim kurumlarında kaliteyi iyileştirmek için
4.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4457 sayılı Türk Akreditasyon
Kurumu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun, Md. 2, http://www.turkak.org.tr/TURKAKSITE/
docs/4457_rev01.pdf (Erişim: 01.05.2018)
958 Philip B. Crosby, Let’s Talk Quality, A Plume Books, New York 1990, s. 72.
959 J. M. Juran, Juran On Quality By Design, The Free Press, New York 1992, s. 219.
960 W. Edwards Deming, Out Of The Crisis, Productivity & Quality Publishing Pvt. Ltd., Madras 1992,
s. 121.
961 Tapan K. Bose, Total Quality of Management, 1. baskı, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., Yeni
Delhi 2011, s. 239-240.
962 Kaynak: M. Sokovic - D. Pavletic - K. Kern Pipan, “Quality Improvement Methodologies – PDCA
Cycle, RADAR Matrix, DMAIC and DFSS”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, 43 (1), International OCSCO World Press, Gliwice/Polonya 2010, s. 478
957
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sadece kalite güvence sistemleri yeterli olmayıp kalite güvence sistemlerinin
uygun düzenlemeler ve iyileştirmeler ile desteklenmesi gerekir. Bu iyileştirmeler
ile birlikte kalitenin de buna paralel olarak artması beklenebilir.[963] Özer, Gür ve
Küçükcan’a göre akademik kalite, değişik şekillerde ele alınmakta olup, buna göre
kalite ancak en iyi standartlar sağlandığında, kabul edilen standartlara uyulduğu
ve yükseköğretim kurumunun kendisi için tayin ettiği hedef ve misyonunu
gerçekleştirdiği ölçüde ortaya çıkar ve kalite, kurumsal özerklik çerçevesinde
iyileştirme çabasının sürekliliğidir. [964] Bir başka tanıma göre ise bir
yükseköğretim kurumunun eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari
hizmetlerinin kalitesi kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmeli ve
kaliteleri sürekli olarak geliştirilmelidir.[965]
Bu bağlamda YÖK Kalite Kurulu tarafından geliştirilen Kurumsal Dış
Değerlendirme Ölçütlerinde Eğitim ve Öğretim başlığı altında eğitim ve öğretimin
kalitesi ile ilgili ölçütleri altı başlık altında toplanmıştır:[966]
1. Programların Tasarımı ve Onayı: Bu başlık altında programların tasarımı
ve onayı için tanımlı süreçlerin mevcudiyeti sorgulanmaktadır.
2. Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme: Bu başlıkta
kurumdan programlarını öğrencilerin öğrenim sürecinde aktif olarak rol
almalarını teşvik edecek şekilde yürütmesi ve öğrencilerin başarı ölçme ve
değerlendirmesinin de bu yaklaşımı yansıtması beklenmektedir.
3. Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanınma ve Sertifikalandırma: Öğrenci
kabullerine yönelik açık kriterlerin belirlenmesi, öğrencinin eğitimini
tamamladıktan sonra alacağı diploma, derece ve diğer yeterliliklerin tanınması ve
sertifikalandırılması çerçevesinde önceden tanımlanmış ve yayımlanmış
kuralların tutarlı ve kalıcı olarak uygulanması, bu başlık altında öngörülen
ölçütlerdir.
4. Eğitim - Öğretim Kadrosu: Bu başlık ile eğitim - öğretim kadrolarında işe
alma, atama, yükseltme ve ders görevlendirmesi ile ilgili tüm süreçlerin adil ve
açık olmasına yönelik ölçütler belirlenmektedir.
5. Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler: Bu başlık altındaki ölçüt,
eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik mali kaynakları ve tüm
bkz. Mahmut Özer - Bekir S. Gür - Talip Küçükcan, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi, SETA
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Ankara 2010, s. 99.
964 A.g.e, s. 12.
965 Durmuş Günay, a.g.e., s. 14
963
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http://www.yok.gov.tr/documents/23793395/23794591/kurumsal+d%C4%B1%C5%9F%20de%
C4%9
Ferlendirme+%C3%B6l%C3%A7%C3%BCtleri.pdf/6e1b0f13-1071-40f2-a80b-c71802904747
(Erişim: 01.06.2018)
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öğrencilerin öğrenme olanaklarına erişebilmelerini ve olanakların yeterli
olmasını öngörmektedir.
6. Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi: Bir diğer ölçüt ise
eğitim-öğretimin amacına ulaşıp ulaşmadığını değerlendirerek mezunların
toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak amacıyla mezunları
sürekli olarak izlemektir. Gerekli görüldüğünde programlar çıkan sonuçlara göre
güncellenmelidir.
Akreditasyon ve Akreditasyonun Türkiye’deki Gelişim Süreci
Türk Dil Kurumu (TDK) İktisat Terimleri Sözlüğündeki tanıma göre
“kuruluşların üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının
bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla
denetlenmesi” olarak tanımlanan akreditasyon, Türkiye’de yükseköğretimde ilk
kez 1996 yılı başlarında öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin yeniden
yapılandırılması çerçevesinde öngörülen yeni düzenlemeler bağlamında dile
getirilmeye başlanmıştır. Akreditasyonun gündeme alınmasının amaçlarından
biri, öğretmen yetiştiren kurumları denetleyerek, belirli bir kalitenin altına
düşmemelerini sağlamaktı. Bunun için bir Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi
kurulmuş, ancak istenen sonuçlara ulaşılamamıştır [967]. Daha sonra akreditasyon
çalışmaları çerçevesinde “uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek,
bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını
ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin
ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla” 1999 yılında 4457
sayılı Kanunla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur.[968] İlk
akreditasyon çalışması olan öğretmen yetiştirme alanına yönelik kalite geliştirme
ve akreditasyon çalışması girişiminin ardından akreditasyon çalışmaları
mühendislik alanında devam etmiş, 2005 yılında bağımsız bir akreditasyon
kuruluşu olarak MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği) kurulmuş ve 2007 yılında YÖK’ten program akreditasyon
yetkisini almıştır. 2010 yılında Türk Psikologlar Derneği ve FEDEK’e (Fen,
Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) akreditasyon yetkisinin verilmesiyle
akreditasyon kuruluşlarının sayısı daha da artmış, 2010 yılında TEPDAD (Tıp
Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, 2011 yılında ise
VEDEK (Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve
Akreditasyon Derneği) ulusal akreditasyon kuruluşları arasında yerlerini
İsmail Doğan, “Eğitimde Kalite Ve Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir
Deneme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 5 (4), 1999, s. 503-519.
968 www.turkak.gov.tr Erişim: 01.06.2018
967
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almışlardır. Yabancı dil eğitimi alanında ise DEDAK (Dil Eğitim Programları
Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), 2012 yılında beş devlet ve vakıf
üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlerinden oluşan bir kurucu kurul
ile çalışmalarına başlamış ve daha sonra üç üniversitenin daha katılımı ile 2016
yılında dernekleşmiştir. Yükseköğretim kurumlarında sunulan dil eğitim
programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Akreditasyon
yetkisini almak için çalışmalara başlamış olan DEDAK’ın dil eğitimi alanında ilk
ulusal akreditasyon kuruluşu olması beklenmektedir.969 Yabancı dil eğitimi
alanında henüz ulusal bir akreditasyon kuruluşu mevcut olmadığından, bu alanda
akredite olmak isteyen Yabancı Diller Yüksekokulları, bu alanda akreditasyon
yetkisine sahip kuruluşlara yönelmek zorunda kalmışlardır. Akreditasyona
başvuru sürecine hazırlık amacıyla T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde
kurulan Akreditasyon Raporu Hazırlama ve Çalışmaları Yürütme Komisyonu
tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’de Yabancı Diller Yüksekokulları (YDYO)
arasında üç akreditasyon kuruluş ile çalışıldığını göstermiştir: CEA (Commission
on English Language Program Accreditation), EAQUALS (Evaluation and
Accreditation of Quality Language Service) ve Pearson Assured [970]. Hâlihazırda
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir
Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulları İngilizce Hazırlık Programları CEA
akreditasyonuna; İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulları EAQUALS akreditasyonuna sahiptir ve KKTC de dahil olmak
üzere, aralarında Anadolu, Ege, Doğu Akdeniz, Marmara, Işık, Hasan Kalyoncu,
Bülent Ecevit, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi gibi üniversitelerin Yabancı
Diller Yüksekokullarının bulunduğu toplam 29 Yabancı Diller Yüksekokulu ya
Pearson Assured akreditasyonundan başarıyla geçmiştir ya da Pearson Assured
ile akreditasyon sürecine devam etmektedir.[971] Bu kurumlar eğitim alanında
alınan kalite ve akreditasyon belgelerinin sadece verdikleri eğitimin kalitesini
kanıtlamadığı, aynı zamanda öğrencilerini başarıya götüren yolda önemli bir
kriter olduğunu da belirtmişlerdir. Bu da akreditasyonun bir üniversite için ne
denli önemli olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu da akredite olmaya ve
akreditasyon için Pearson Assured akreditasyon kuruluşu ile çalışmaya karar
vermiştir. Proje onayı geldiğinde başlayacak olan akreditasyon sürecinin yaklaşık

bkz. www.dedak.org.tr Erişim: 02.06.2018
2017 yılında T.Ü. YDYO Akreditasyon Raporu Hazırlama ve Çalışmaları Yürütme Komisyonu
tarafından hazırlanan “Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Akreditasyon
Çalışmalarına İlişkin Rapor”.
971
Kaynak:
https://tr.pearson.com/tr/k12/Program-yetkinlik-gelistirme/Pearsonakreditasyonu.html
969
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süresi ve yapılması gereken çalışmalar, aşağıdaki İş Zaman Çizelgesinde
verilmiştir:

No

Kim(ler)
Tarafından
Yapılacağı

Adı/Tanımı

AYLAR
1 2 3 4 5 6 7

Pearson Assured ile Akreditasyon
1
Sözleşmesi imza sürecinin tamamlanması
T.Ü. YDYO Akreditasyon Ekibinin
2
kurulması
İlk Pearson Assured Süreç toplantısı
3
tarihinin belirlenmesi
Süreç toplantılarında Pearson Assured
4 kriterleri ile karşılaştırmalı çalışmaların
yapılması
Akreditasyon sürecinde hazırlanması
gerekli olan dokümanların hazırlanması
5
ve
kalite
standartlarının
yerine
getirildiğine dair kanıtların toplanması
Toplantılarda üzerinde tartışılan ve süreç
6 boyunca
hazırlanan
dokümanların
uygunluğunun kontrol edilmesi
Eksik olan belgeler belirlenerek ikinci
7
etabın tamamlanması
Son ziyaret yapılarak tüm hazırlıkların
8
genel kontrolünün yapılması
Pearson Assured Başvuru Formunun
doldurularak İngiltere'deki Pearson
9
Assured
Kalite
Departmanı'na
gönderilmesi
Pearson Assured Kalite Ekibi tarafından
kurumu denetleyecek olan Bağımsız
10
Pearson Assured Denetçisinin (Quality
Advisor) atanması
Bağımsız Pearson Assured Denetçisi
(Quality
Advisor)
tarafından
11
akreditasyon denetiminin başarıyla
tamamlanması

YDYO Müdürü
YDYO Müdürü
Akreditasyon Ekibi /
Pearson Assured
Akreditasyon Ekibi /
Pearson Assured
Akreditasyon Ekibi /
Pearson Assured
Akreditasyon Ekibi /
Pearson Assured
Akreditasyon Ekibi /
Pearson Assured
Pearson Assured

Pearson Assured

Pearson Assured

Pearson Assured

Tablo 1: T.Ü. YDYO Akreditasyon Projesi İş-Zaman Çizelgesi
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Tablo 1’de görüldüğü gibi akreditasyon için 7 aylık bir süre
öngörülmüştür. Akreditasyon sürecinin kendisine bakıldığında ise öz ölçme ve
dış değerlendirme olmak üzere, kurum içi ve kurum dışı iki farklı unsurdan
oluştuğu görülebilir. Akreditasyon öncelikle kalite için daha iyi bir başlangıç
noktası oluşturarak ve süreçte sürekliliği sağlayarak kalitenin geliştirilmesi için
en etkili metodolojik araçlardan biri olan öz ölçme ile başlamaktadır. Öz
ölçmenin akreditasyondan farkı, kurum içi değerlendirmelere dayanması ve bir
dış değerlendirme kurumunun sürece dahil olmamasıdır. Akreditasyonda dış
değerlendirme ise kalite sisteminin bir dış kurum tarafından düzenli olarak
incelenmesidir.[972] Bu çerçevede, aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanacağı
üzere, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu da akreditasyona
başvurmaya karar verdikten sonra önce öz ölçme sürecine ve bununla birlikte
kalite iyileştirme çalışmalarına başlamıştır.
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun Yapısı:
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), 30.09.2005
tarihinde kurulmuş olup hâlihazırda Almanca, Bulgarca ve İngilizce hazırlık
eğitimi vermektedir. Bir çok üniversiteden farklı olarak, YÖK tarafından
fakültelerde zorunlu kılınan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri Trakya
Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümü tarafından
verilmektedir. Dolayısıyla Yabancı Diller Yüksekokulunda sadece isteğe bağlı
hazırlık eğitimi ve fakültelerde belirli bölümlerin öngördüğü zorunlu hazırlık
eğitimi verilmektedir (bkz. Tablo 2). Bunun dışında her dönem herkese açık
Almanca ve İngilizce dil kursları açılmaktadır.
Kendine yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim faaliyetlerini verimli bir
şekilde sürdürmeyi, ülkemizde yabancı dil bilen nitelikli insan sayısının
artmasına katkıda bulunmayı ve birden fazla yabancı dil bilen uzman
yetiştirmeyi misyon edinen Yüksekokulumuz, Türkiye’de gelişmiş
üniversitelerin Yabancı Diller Yüksekokulu birimlerinde öğrenci kalitesi
bakımından ulaşmış oldukları gelişmişlik düzeyine ulaşmayı ve öğrenciler
tarafından öncelikli tercih edilen bir birim olmayı amaçlamaktadır.
Aşağıda Şekil 2’de görüldüğü üzere Yüksekokulumuzun yönetim kadrosu
bir Müdür, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu, iki Müdür Yardımcısı, İdari
Bilimlerden sorumlu Yüksekokul Sekreteri ve Almanca, Bulgarca ve İngilizce
Hazırlık Eğitimi Birimleri Başkanlıklarından oluşmaktadır.
972

bkz. Durmuş Günay, a.g.e., s. 18.
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Şekil 2: Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon
Şeması
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Yabancı Diller Yüksekokulunda 1
Öğretim Görevlisi Doktor ve 19 Öğretim Görevlisi görev yapmıştır. Dillere göre
öğretim elemanı dağılımı şöyledir:
Almanca Hazırlık Eğitimi Birimi:

Öğretim Görevlisi Dr.
Öğretim Görevlisi

1
3

Bulgarca Hazırlık Eğitimi Birimi:

Öğretim Görevlisi

3

İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi:

Öğretim Görevlisi

13

TOPLAM:

20

Tablo 2: T.Ü. YDYO Hazırlık Birimlerine göre Öğretim Elemanı Dağılımı
Tablo 2’den anlaşıldığı üzere, Yüksekokulumuzda toplam 20 öğretim
elemanı görev yapmaktadır. Bunlardan 19’u en az yükseklisans düzeyinde
eğitim almıştır. Almanca hazırlık biriminde 1 öğretim elemanımız Doktorasını
bitirmiş, 2’si Almanca hazırlık eğitiminde, 6’sı İngilizce hazırlık eğitiminde ve 1’i
Bulgarca hazırlık eğitiminde olmak üzere, 9 öğretim görevlimiz hâlihazırda
Doktora programlarına devam etmektedir.
Fiziki donanım bakımından Yüksekokulumuzda her biri sabit projeksiyon
ve sabit ses sistemleriyle donatılmış 15 derslik ve 3 bilgisayar laboratuvarı
mevcuttur. Kurlara göre haftada 24 ilâ 26 saat yapılan yabancı dil dersleri beceri
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bazında (okuma, duyduğunu anlama, yazma, konuşma) yürütüldüğü için, her
öğretim elemanına bir dizüstü bilgisayar tahsis edilmiş, becerilerden her birine
hitap edecek görsel-işitsel donanımların mevcut olmasına dikkat edilmiştir.
Öğretim elemanlarına tahsis edilen dizüstü bilgisayarlar, sınıflarda sabit
projeksiyon ve ses sistemlerine bağlanıp okul genelinde mevcut internet
bağlantısı üzerinden görsel-işitsel dersler yapılabilmektedir.
2017-2018 eğitim-öğretim yılında zorunlu hazırlık programlarında
toplam 512 öğrenci hazırlık eğitimi almıştır. Öğrencilerin bölümlere göre
dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Hedeflenen Dil
Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Program
Düzeyleri
ve
Öğrenci Sayıları
B2 (n= 239)
Almanca
Öğretmenliği
ve
MütercimTercümanlık Almanca
Mütercim-Tercümanlık Bulgarca

B1 (n= 273)

İngilizce
Öğretmenliği
ve
MütercimTercümanlık İngilizce
Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik
Mühendisliği Örgün Öğretim
Makine Mühendisliği ve Elektrik Elektronik
Mühendisliği
II. Öğretim

Toplam
117
45
77
171
102

Genel Toplam
512
Tablo 3: 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrencilerin Kayıtlı
Oldukları Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Yüksekokulumuzda Almanca, Bulgarca, İngilizce hazırlık eğitimi verilen
sınıflara her yıl yeni öğrenciler kabul edilmekte ve bunun sonucunda Yabancı
Diller Yüksekokullarında yeni öğrenci profilleri ile karşılaşılmaktadır. Bu da her
yıl yeni öğrenci grubunun özelliklerine göre eğitim sürecini yeniden gözden
geçirmeyi ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yeni koşullara uygun hale getirmeyi
zorunlu kılmaktadır. Eğitim sürecini yeniden gözden geçirmeyi ve iyileştirme
çabalarının diğer bir etkeni tüm üniversitelerde başlatılmış olan eğitimde kalite
çalışmaları ve akreditasyondur. Böylece Trakya Üniversitesi Yabancı Diller
Yüksekokulunda da gerek YÖK Kalite Kurulunun belirlediği standartlar
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doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapmak gerekse Yabancı Diller
Yüksekokulu olarak akredite olmak için çalışmalar başlatılmıştır.
Akreditasyon Araştırma Süreci:
Ülke genelinde Yükseköğretimde başlatılan akreditasyon çalışmaları
sonucunda bir taraftan Yüksekokul bünyesinde ihtiyaç duyulan ve gerekli
görülen iyileştirme çalışmaları yapılırken, diğer taraftan yapılan çalışmaların
belgelendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak, yabancı dil
eğitiminin uluslararası kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması,
akredite olmuş programlardan alınan sertifikaların ve diplomaların uluslararası
alanda tanınması, eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir
yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına
alınması, Yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin
niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin
sağlanması amacıyla akreditasyon sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.
Bunun bir sonucu olarak Yüksekokulun akreditasyona başvurması için gerekli
şartları taşıyıp taşımadığının, ne tür bir yol izlenmesi gerektiğinin, hangi
akreditasyon kurumunun Yüksekokulun gereksinimlerini karşılayabileceğinin
araştırılması için Şubat 2017 tarihinde bir Akademik ve İdari Birim Kalite
Komisyonu ve bir Akreditasyon Raporu Hazırlama ve Çalışmaları Yürütme
Komisyonu kurulmuştur. Şubat 2017 tarihinde Akreditasyon Raporu Hazırlama
ve Çalışmaları Yürütme Komisyonu, Türkiye’de Yabancı Diller Yüksekokullarına
yönelik akreditasyon kurumları, süreçleri ve ücretleriyle ilgili bir rapor
hazırlamıştır. Bu rapor esas alınarak, kurumun tümünü akredite etmesi
nedeniyle en uygun akreditasyon kurumu olarak Pearson Assured Akreditasyon
Kurumu ile çalışılmaya karar verilerek, ilgili kurumdan yetkililerle irtibata
geçilmiş ve temsilcileri okulumuza davet edilmiştir. Ocak 2018 tarihinde
yapılan bilgilendirme toplantısından sonra akreditasyon sözleşmesi imza
aşamasına getirilmiş ve imzalanmak üzere Rektörlüğe sunulmuştur.
Akreditasyon konusunda her türlü desteğe açık olduğunu ifade eden
Rektörlükten akreditasyon sürecinin projelendirilmesi için gelen talimatlar
doğrultusunda proje yazımına başlanmıştır. Şu anda onay aşamasında olan bu
projenin amacı, T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokuluna akreditasyon süreci için
gerekli mali desteğin sağlanmasıdır.
Akreditasyon konusundaki araştırmalar sürerken 2017 yılının Nisan
ayında T.Ü. 2018-2022 Stratejik Planı için okulumuza ait SWOT Analizi
istenmiştir. SWOT analizi hazırlanırken güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız,
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fırsatlar ve tehditler tespit edilmiş ve kaliteyi geliştirme çalışmaları
çerçevesinde, tespit edilen eksiklikleri gidermek için gerekli adımlar atılarak
2017 yılı için tespit edilen bir çok eksiklik Haziran - Ekim 2017 ayları arasında
giderilmiştir. Şöyle ki, bu çerçevede fiziki donanımımız güncellenmiş, binanın
fiziki yapısıyla ilgili eksiklikler giderilmiş, ofisler yenilenerek öğretim
elemanlarının çalışma koşulları iyileştirilmiş ve öğretim elemanlarının
akademik çalışmalar yapmasını teşvik etmek için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Öğrencilere Yönelik Faaliyetler ve İyileştirmeler:
İyileştirme çalışmaları çerçevesinde öğrencilerin yönetime daha fazla
katılmasına ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu
bağlamda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrenciler için
bir Oryantasyon Programı hazırlanarak hazırlık eğitimi ile ilgili her türlü
bilgilendirme yapılmış, Oryantasyon Programı kapsamında fakültelerle işbirliği
içinde öğrencilerin fakültelerini ziyaret etmeleri ve fakülteleri hakkında bilgi
almaları sağlanmıştır.
Bir diğer iyileştirme, her hazırlık sınıfından birer öğrencinin seçilerek bir
Öğrenci Kalite Grubunun oluşturulmasıdır (Ekim 2017). Bu grup daha sonra
Yabancı Diller Yüksekokulunu üniversitemizi ziyaret eden Yükseköğretim Kalite
Kurulu Denetim Takımı nezdinde de temsil etmiştir.
Ekim ayı içerisinde öğrencilerle görüşmeler yaparak okulumuzdan
beklentileri ve istekleri sorulmuş, bu görüşmeler neticesinde öğrencilerin
yurtdışına gitmek için fırsatlar sunulmasını istedikleri tespit edilmiştir.
Yüksekokul olarak bu amaçla yurtdışı eğitim fırsatları sunan Education First (EF)
ile görüşülerek temsilcileri okulumuza davet edilmiş, bilgilendirme
toplantısından sonra yurtdışı eğitim fırsatlarını sadece Yabancı Diller
Yüksekokulu ile sınırlı tutmayarak, üniversite çapında yurtdışı eğitim işbirliği için
bir protokol imzalanması sağlanmış ve üniversitenin tüm birimlerine gerekli
duyurular yapılmıştır.
Yine bu görüşmeler sonucunda okulumuzun koridorlarına kitap ve dergi
stantları kurularak okulumuzda eğitimi verilen dillerde kitaplar ve dergiler
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilerin yönetime daha etkin bir
biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla şikayetlerini ve dileklerini iletebilmeleri
için binanın girişine bir Dilek ve Şikayet Kutusu konulmuştur.
Öğrencilerin Yüksekokul hakkındaki görüşlerini almak amacıyla Ekim
2017 tarihinde öğrencilere bir memnuniyet anketi uygulanmış ve 31 Ekim’de
anketin sonuçları görüşülerek anket sonuçlarına göre ayrıca hangi
iyileştirmelerin yapılabileceği tartışılmıştır.
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Her yıl olduğu gibi her sınıfa bir akademik danışmanın atanmasının yanı
sıra yine bu çerçevede her hazırlık sınıfı için bir sınıf başkanı seçilmiş ve
yönetimle iletişimi kolaylaştırmak için bir YDYO Sınıf Başkanları Whatsapp Grubu
kurulmuştur. Yönetim tarafından sınıf başkanları grubuna gönderilen
bilgilendirmeler, sınıf başkanları aracılığıyla sınıfların kendi Whatsapp
gruplarına gönderilmiştir. Bu sayede yapılması gereken bilgilendirmelerin tüm
öğrencilere ulaşması sağlanmıştır.
Öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sportif faaliyetlerde
bulunmalarını teşvik amacıyla her yıl olduğu gibi yine Futbol, Basketbol ve
Voleybol kategorilerinde Bayan ve Erkek takımları kurulmuştur. Trakya
Üniversitesinin Fakültelerarası Spor Turnuvalarına katılmaları sağlanmış ve
2017 yılında Erkekler Basketbol takımımız Yüksekokulumuza üçüncülük
kupasını kazandırmıştır.
Öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda öğrencilere yönelik yapılan
diğer etkinlikler şöyledir:
1. Oryantasyon Programı: Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan
öğretim elemanlarının kendilerini önce kısaca tanıttığı Oryantasyon Programı
çerçevesinde Almanca, Bulgarca ve İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi Başkanları
müfredat ve ders içerikleri hakkında bilgi verirken, Sınav Hazırlama ve
Değerlendirme Koordinatörü öğrencileri sınavlar ve sınav değerlendirme
hakkında bilgilendirmiştir. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcıları ise
öğrencilere devam zorunluluğu ve sosyal aktiviteler hakkında bilgi
aktarmışlardır. Yüksekokulu Sekreterinin idari personel ve okulun fiziki
imkanları hakkında bilgi verdiği Oryantasyon Programının devamında
öğrencilere bağlı oldukları fakülteleri ziyaret etme imkanı ve fakülteleri hakkında
bilgi almaları sağlandı. Program, T.Ü. Sağlık Müzesine yapılan geziyle sona
ermiştir.
2. Konferans – “Stres Yönetimi”: Öğrencilere, T.Ü. Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ihtiyaç duymaları halinde bu
merkeze nasıl başvurabilecekleri hakkında bilgi verildikten sonra stres, stres
kaynakları, stres belirtileri ve stres yönetimi hakkında açıklamalar yapılmıştır.
3. Söyleşi - “Almanya'da Erasmus: Yararları, Zorlukları”: Almanya'ya
ERASMUS programı ile giden öğrenciler, programa katılmak için gerekli koşullar,
gittikleri şehirde ve üniversitede yaşadıkları zorluklar, edindikleri tecrübeler,
programın kendilerine getirdiği yararlar, ve gittikleri ülkenin günlük yaşamı,
öğrenci yaşamı ve kültürü hakkında bilgi aktarmışlardır.
4. Çalıştay - “Akademik Çeviriye Giriş”: T.Ü. Edebiyat Fakültesi Almanca
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı, Mütercim-Tercümanlık hazırlık sınıfı
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öğrencilerine akademik çeviriye girişle ilgili sunumunda akademik çeviri nedir,
nelere dikkat edilmesi gerekir, bir çevirmende bulunması gereken özellikler nedir
gibi sorulara cevap sunmuş ve öğrencilerle kısa bir çeviri uygulaması yapmıştır.
5. Çalıştay – “Almanca Öğretmenliği Öğrencilerine Lisans Müfredatının
Tanıtımı”: Almanca Öğretmenliği öğrencilerini yönelik yapılan bu çalıştayda
Almanca Öğretmenliği Lisans Müfredatı hakkında açıklamalar yapılmıştır ve
öğrencilerden gelen sorulara cevap verilmiştir.
6. Yılsonu Pikniği: Öğrencilerin final sınavı öncesi arkadaşlarıyla vakit
geçirmeleri ve sınav stresinden uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla Yabancı
Diller Yüksekolunun bulunduğu yerleşkede yeşil alanda bir Yılsonu Pikniği
gerçekleştirilmiştir.
Eğitime Yönelik Faaliyetler ve İyileştirmeler:
Öğrencilere yönelik iyileştirme Faaliyetlerine paralel olarak eğitimde
iyileştirmeye yönelik çalışmalar da yapılmıştır. Yine her yılın başında olduğu gibi,
üç dilde (Türkçe, İngilizce; Almanca) hazırlanmış olan web sitesinin
güncellemeleri yapılmış, bu esnada istenen şeffaflığın sağlanmasına özen
gösterilmiştir973.
Anlık iletişimi kolaylaştırmak amacıyla ilgili hazırlık birimlerinin öğretim
elemanları arasında Whatsapp Grupları kurulmuştur. Bu sayede öğretim
elemanlarının birbirleriyle iletişimi kolaylaştırılmış, herkesin anında
bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Yine öğrencilerin okul dışında bağımsız olarak çalışabilmesini teşvik etmek
amacıyla eğitim verilen ilgili dilde dört beceriye (Okuma, Duyduğunu Anlama,
Yazma, Konuşma), sözcük dağarcığının geliştirilmesine ve dilbilgisine yönelik
araştırmalar ve özyönetimli öğrenmeyi destekleyen interaktif kursları içeren
online sitelerin adreslerini kapsayan listeler hazırlanarak her hazırlık sınıfının
panosuna asılmış, zorunlu ders saatleri dışında pekiştirme yapmak amacıyla
öğretim elemanlarının gözetiminde yabancı dilde Okuma Kulübü ve Konuşma
Kulübü kurulmuştur.
Öğretim elemanlarına uygulanan ankete paralel olarak bu defa öğrencilerin
öğretim elemanları hakkındaki düşüncelerini almak amacıyla eğitim-öğretim
yılının başında ve sonunda öğrencilere bir «Öğretim Elemanı Değerlendirme
Anketi» uygulanmıştır. Puanlama şeklinde değerlendirilen bu anketten çıkan
sonuçlar, öğrencinin gözünde iyi ve zayıf yönlerini belirleyebilmesi ve kendi öz
değerlendirmelerini yapması için her bir öğretim elemanına bildirilmiştir.
973
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Yönetim tarafından da değerlendirilen bu anketlerde öğretim elemanı açısından
yıl içinde bir değişikliğin meydana gelip gelmediği sorgulanmıştır.
Bunun yanında öğretim elemanlarına bir özdeğerlendirme anketi
uygulanarak, bu ankette kendilerinde iyi ve zayıf gördükleri alanları ve kendi
alanlarında verebilecekleri hizmet içi eğitimleri belirtmeleri istenmiş, anketten
çıkan sonuçlara göre öğretim elemanlarına yönelik hizmet içi eğitimler
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Eğitim-öğretim yılı boyunca gerek Yüksekokul
bünyesindeki öğretim elemanları gerekse dışarıdan davet edilen öğretim
elemanları ile bu çerçevede hizmet içi eğitim verilmiştir. Şöyle ki:[974]
1. Konferans - “Recent Trends in ELT”: YDS Academy, Oxford University
Press – Turkey ve Trakya Üniveristesi YDYO işbirliği ile gerçekleştirilen bu
konferansta İngilizce öğretiminde son zamanlarda görülen trendler hakkında
bilgi alınmış ve yeni trendler tartışmaya açılmıştır. “Teaching in a Non-English
spoken Environment: ‘Past – Present – and Future” ve “Recent Trends in ELT”
konulu iki sunumun yer aldığı konferans, “Current Issues: Implementations &
Challenges” konulu bir panel ile sona ermiştir.
2. Konferans – “Almanca Öğretmenler Günü”: İstanbul Goethe Enstitüsü ile
işbirliği içerisinde düzenlediği Edirne Almanca Öğretmenler Günü etkinliğinde
Edirne ve çevre illerden 170 üzerinde Almanca öğretim elemanı ve Almanca
öğretmeni ortak bir platforma buluşarak mesleğe ilişkin bilgi alışverişinde
bulunmuştur. Aynı anda 6 ayrı salonda gerçekleştirilen çalıştaylarda çocuklara
Almanca öğretirken nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği, gençlere Almanca
öğretiminde yeni yaklaşımların neler olduğu ve oyunlar, şarkılar, tiyatro ve
müzikle Almancanın daha etkin ve kalıcı öğretilebileceği, nasıl daha eğlenceli hale
getirilebileceği gösterilmiş ve Goethe Enstitüsünün ücretsiz sunmuş olduğu
çevrimiçi materyaller ve alıştırmalar ve Almanca ders kitapları tanıtılmıştır.
3. Seminer – “Yaz Tatilinin Yabancı Dil Öğrenme Sürecine Etkileri”: Bu
seminer, Yabancı Diller Yüksekokuluna bağlı bir öğretim görevlisi tarafından
düzenlenmiştir. Seminerde yaz tatili sürecinde öğrencilerin yabancı dil
seviyelerindeki gerileme ile ilgili bir araştırmanın sonuçları sunulmuş ve yaz
tatilinin “dil katili” olmasını önlemeye yönelik çözüm önerilerinde
bulunulmuştur.
4. Seminer – “İngilizce Öğretiminde ve Mesleki Gelişiminde İngiliz Dili
Öğretimi ve Mesleki Gelişim Derneği (TESOL in Turkey)’nin Yeri ve Faaliyetleri”: Bu
seminerde, özellikle Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim
elemanlarına yönelik kurulan ve hizmet içi eğitim ve eğitmen eğitimi gibi
974
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konularda öncülük eden İngiliz Dili Öğretimi ve Mesleki Gelişim Derneği (TESOL
in Turkey) hazırlık sınıflarında ders veren öğretim elemanlarına tanıtılmış ve
hizmet içi eğitimde bu dernekten nasıl bir fayda sağlanabileceği etkileşimli olarak
tartışılmıştır.
5. Bilgilendirme Toplantısı– “EF Akademik İş Birliği Çerçevesinde Yer Alan
Çalışmalar”: Bilgilendirme toplantısı çerçevesinde Education First (EF)
kuruluşunun öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeleri amacıyla yurtdışına
gitmeleri için EF’in sunabileceği hizmetler hakkında bilgi alınmıştır.
Sonuç
Ülkemizde 2005 yılından itibaren hız kazanmaya başlayan kalite ve
akreditasyon çalışmaları, 2015 yılında çıkartılan Yükseköğretim Kalite Güvencesi
Yönetmeliği ile son yıllarda daha da ivme kazanmıştır. Fakültelerden farklı bir
yapılandırmaya sahip Yabancı Diller Yüksekokulları da yabancı dil
programlarının akreditasyonu için arayışa girmişlerdir. İlk olarak 2011 yılında ilk
devlet üniversitesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ve vakıf üniversitelerinden
Yaşar Üniversitesi ile başlayan akreditasyon, 2018 yılına kadar toplam 35
üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunun akredite olması veya akreditasyon
sürecine başvurmasıyla hızlanmıştır. Bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da
artacağı öngörülmektedir.
T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunda her eğitim-öğretim yılının başında
değişen bir öğrenci profili, gelişen teknoloji ve gittikçe düşen öğrenci
motivasyonu karşısında her yıl motivasyonun artırılması, günümüz teknolojik
koşullarına uyum sağlanması ve değişen öğrenci profili karşısında neler
yapılabileceği görüşülmekte ve çıkan sonuçlara göre iyileştirme girişimlerinde
bulunulmaktadır.
Benzer çalışmalar yapmak isteyen Yabancı Diller Yüksekokullarına örnek
teşkil etmesi bakımından ve bu çalışmadan fayda sağlayabilecekleri
düşüncesinden hareketle bu çalışmada akredite olmaya karar verildikten sonra
T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulunda kaliteyi iyileştirmek için neler yapıldığı ve
sadece akreditasyona başvurmak ve hazır olmak için değil, öncelikle okulumuz ve
öğrencilerimiz için iyileştirmeler yapabilmek adına nasıl bir öz değerlendirme ve
öz ölçme sürecinden geçildiği anlatılmaya çalışılmıştır.
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Sporcularda Dinamik Denge Ölçen İki Yöntem
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Dr. Öğr Üyesi Rabia Tuğba KILIÇ
Hacettepe Üniversitesi
ÖZET:
Amaç
Dinlenme ve aktivite anında destek yüzeyi üzerinde yerçekimi merkezini doğru
pozisyonlama yeteneği denge olarak tanımlanır. Denge, sportif performansı belirleyen
önemli faktörlerden biridir. Sporda başarı, yaralanmaların önlenmesi ve yaralanmış
sporcunun spora geri dönüşü aşamasında denge hayati öneme sahiptir. Çalışmamızda
dinamik dengeyi ölçen, Yıldız Denge Testi (Star Excursion Balance Test-SEBT) ile
NeuroCom Balance Master Statik Postürografi (NeuroCom System Version 8.1 Balance
Master) cihazının dinamik denge parametresini ölçen Stabilite Sınırları (Limits of
Stability-LOS) testi arasında korelasyon olup olmadığını dolayısıyla birbirlerinin yerine
kullanılıp kullanılamayacaklarını araştırmayı amaçladık.
Yöntem
Çalışmaya, en az 2 yıllık spor geçmişine sahip, gönüllü 90 erkek sporcu katıldı.
Olguların demografik özellikleri ve genel fiziksel durumları kaydedildi. Dinamik denge
değerlendirmesi için Statik Postürografi cihazı ile Stabilite Sınırları (LOS) Testi ve cihaz
dışında Yıldız Şekilli Denge Testi (SEBT) uygulandı. Postürografik değerlendirme
yaklaşımları sadece araştırma laboratuvarlarında kullanılabilir ve pahalı düzeneklerdir.
Postürografi cihazlarının aksine SEBT, hemen hemen her yerde uygulanabilir ve maddi
açıdan bir yükü yoktur. Her iki testin birbirine karşılık gelen yönlerinin sonuçları arasında
korelasyon olup olmadığı SPSS Versiyon 22 programı kullanılarak ‘Pearson Korelasyon
Katsayısı’ yöntemi ile belirlendi.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen sporcuların yaş ortalamaları 21,26±4,13 idi. SEBT testi ile
LOS testi arasında istatistiksel anlamlı korelasyon olmadığı (r<0,2) görüldü.
Sonuç
‘Postürografi cihazlarının her yerde bulunmaması ve pahalı olması sebebiyle
yerine SEBT kullanılabilir mi?’ hipotezi ile yola çıktığımız çalışmamızın sonuçları bize
sporcularda dinamik denge ölçümleri yapılırken SEBT testi ile LOS testinin birbirlerinin
yerine kullanılamayacaklarını göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Dinamik denge, SEBT, LOS, sporcu rehabilitasyonu, spora
dönüş.
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1. GİRİŞ
Denge, dinlenme ve aktivite anında, destek yüzeyi üzerinde yerçekimi
merkezini doğru pozisyonlama yeteneği olarak tanımlanır (1-4). Ağırlık
merkezi, yer çekim hattı ve destek yü zeyi arasındaki ilişki ile sağlanır. Ağırlık
merkezi, kişinin pozisyonuna göre değişir ve dik duran bir insanda, 2. sakral
vertebranın hemen önü nden geçer. Yerçekimi hattı, ağırlık merkezinden geçen
ve doğrultusu yer kürenin merkezine doğru olan çizgidir. Bu çizgi, ayakta sabit
duran bir kişide verteksten başlar, mastoid çıkıntı ü zerinden, omuz ekleminin
hemen önü nden, kalça ekleminin içinden, diz eklem merkezinin hemen
önü nden ve ayak bileği ekleminin önü nden geçer. Destek yüzeyi ise bir cismin
yere temas eden tü m noktaları ve bu noktalar arasında kalan bölgedir. Ayakta
duran bir kişide her iki ayağın dış yü zü ile topuklar ve başparmaklar arasında
kalan alandır. Dengeli duruşta, yerçekimi hattının zeminle kesiştiği nokta,
destek yüzeyinin içine dü şer (5).
Denge, statik ve dinamik olmak üzere iki çeşittir: Statik denge, sabit bir
destek düzeyinde, ek kuvvette ihtiyaç duyulmadan genel postürün veya vücut
bölümlerinin belirli pozisyonda otomatik olarak korunmasıdır. Dinamik denge
ise hareket boyunca dengeyi koruma, sürdürme veya yeniden dengenin
düzenlenmesi olarak tanımlanabilir (6). Postür ise dengeyi korumak için
vücudun her bir parçasının, biyomekanik olarak diziliminin ve vücudun
çevreyle oryantasyonunun minimum enerji harcanarak sağlanmasıdır (7).
Dinamik denge sağlanırken, vücut hareket eder ve bazı eksternal kuvvetlere
maruz kalarak bir ivme yaratır, bu postüral salınım olarak adlandırılır. Postüral
salınım, dengenin sürdürülmesinin bir göstergesidir. Hareket halinde olma
sebebiyle postüral salınımın da kontrol altında tutulması zorunluluktur. Bu
nedenle; dinamik denge gerektiren işler, statik denge gerektiren işlerden daha
komplekstir (8, 9). Denge; vestibü ler, görsel ve somatosensoriyel sistemlerden
gelen duyusal uyarıların, merkezi sinir sistemi (MSS) tarafından
bütünleştirilerek değerlendirilmesi ve kas-iskelet sisteminde uygun cevapların
oluşturulması sonucu gerçekleştirilir (10-13).
Denge, yaralanmaların önlenmesi ve yaralanma sonrası rehabilitasyon
için odak noktalarından biridir (12). Postüral salınımın ve dengenin
değerlendirilmesi, spor tıbbında, yetenekli sporcuları sınıflama, biyomekanik
değerlendirmeler, sporcu yaralanmalarının önlenmesi, tedavilerin izlenmesi ve
spora dönüş gibi birçok alanda kullanılabilir (14). Denge, klinikte veya sahada
uygulanabilen, basit testlerden, bilgisayar kontrollü, kompleks cihazlarla
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yapılan ileri ölçümlere kadar pek çok farklı şekilde değerlendirilebilir (11).
Günümüzde yapılan ölçümlerle, dengenin hem fizyolojik (duyusal ve motor
özellik) hem de işlevsel bileşenleri ortaya çıkarılabilmektedir. Denge
değerlendirme testlerinde amaç; postü ral kontrolü strese sokmaktır. Bu
nedenle, testlerde, dinamik ortamlar yeniden canlandırılarak, denge
bozukluklarının ortaya çıkması sağlanır (11). Denge bozukluğu, biyomekanik,
duyusal veya motor bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabileceği için ölçüm
yönteminin de bu nedenleri ortaya çıkarabilecek özellikte olması
gerekmektedir.
Çalışmamızda dinamik dengeyi ölçen, Yıldız Denge Testi (Star Excursion
Balance Test-SEBT) ile NeuroCom Balance Master Statik Postürografi
(NeuroCom System Version 8.1 Balance Master) cihazının dinamik denge
parametresini ölçen Stabilite Sınırları (Limits of Stability-LOS) testi arasında
korelasyon olup olmadığını dolayısıyla birbirlerinin yerine kullanılıp
kullanılamayacaklarını araştırmayı amaçladık.
2. YÖNTEM
Çalışmaya, herhangi bir yaralanması olmayan, alanında en az 2 yıllık spor
geçmişine sahip, yaş ortalamaları 21,26±4,13 olan gönüllü 90 erkek sporcu
katıldı. Bireylere çalışma protokolü hakkında bilgi verildi, kabul edenlere
çalışmanın amaç ve yöntemlerini belirten bir onam formu imzalatıldı. Hikaye ve
genel değerlendirme için, oluşturulan değerlendirme formu kullanıldı. Bu
değerlendirme formunda kişinin; adı-soyadı, spor branşı ve süresi, adrestelefon bilgileri, doğum tarihi, mesleği, vücut ağırlığı, boyu, vücut kitle indeksi
(VKİ), özgeçmişi, soygeçmişi, geçirilmiş hastalık/yaralanma/ameliyat varlığı,
kullandığı ilaçlar, alerji, beslenme ve sigara içme durumu, dominant ayağı, kasiskelet sistemi durum sorgulaması , bacak uzunlukları (spina iliaca anterior
süperior ve medial malleol arası mesafe, mezura ile ölçülerek bulundu) yer
almaktaydı(15). Denge Değerlendirmesi için NeuroCom Balance Master Statik
Postürografi cihazı kullanıldı. NeuroCom Balans Master Sistemi, kristal yapıdaki
alıcılara sahip olup bu alıcılar dışardan uygulanan basınç miktarı ile orantılı
olarak elektrik ü retebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede cihaz, kayıt yaparak
içeriğindeki çeşitli protokoller ile dengenin çeşitli parametrelerinin nicel olarak
ölçülmesine olanak sağlar. Cihaz ile duyusal bozukluk, motor bozukluk ve
fonksiyonel limitasyonlar değerlendirilebilir. Herbiri için ayrı ayrı test
protokolleri bulunmaktadır(11, 16, 17). Dinamik denge değerlendirmesi için
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Statik Postürografi cihazında Stabilite Sınırları (LOS) Testi ve cihaz dışında
Yıldız Şekilli Denge Testi (SEBT) uygulandı.
Stabilite Sınırları (Limits of Stability-LOS) Testi

Şekil 1: Kararlılık Sınırları (LOS) testinin ekran görselleri.
LOS, kişinin ağırlık merkezini (COG) istemli olarak götürebildiği
maksimum uzaklığı belirtir. Test ekranında, 45 derecelik açılar ile yerleştirilmiş
8 hedef vardır (18). Anterior ve posterior hedefler dikey olarak yerleşmiştir ve
anterolateral, lateral ve posterolateral hedefler simetrik olarak sol ve sağ
taraflardadır (Şekil 1). Test esnasında sporcular, kaymaz çorap ile topukları
platform üzerindeki karelere gelecek şekilde, ayaklar birbirine paralel ayakta
durdu. Ağırlık merkezini, merkez hedefte tutması ve sistemin vereceği başlama
sesi ile beraber hedefin içinde daire belirdiğinde teste başlaması istendi. Ağırlık
merkezini temsil eden imlecin kendi kontrolünde olduğu, imleci istenen hedefe
götürmesi, bunu yaparken belden ve/veya dizden bükülmeden, parmak veya
topuk kaldırmadan uygun ağırlık kaydırma yapması, hedefi başaramayabileceği
ama elinden gelenin en iyisini yapması, komutu aldığında hedefe mümkün
olduğunca hızlı ve düz bir çizgi şeklinde gitmesi ve orada 8 saniye sabit kalması
gerektiği anlatıldı. Sporcunun imleci yönlendirmeyi öğrenmesi ve teste uyum
sağlaması için veri toplamaya başlamadan önce tüm test bir kez denettirildi.
Sporcu ayak tabanı temasını kaybettiğinde veya ayak bileği stratejisini
değiştirdiğinde test tekrarlandı (19, 20).
Sistem sonuçları hesaplarken; hedeflerin bir elips oluşturduğunu
varsayar, boy yüksekliği ile oranlayarak ve yaşa uygun normatif performans
değerleriyle karşılaştırarak kişinin teorik sınırlarının %100'ünü belirler (21).
Buna dayanarak 5 sonuç verir (Şekil 2).
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Şekil 2: Kararlılık Sınırları (LOS) Testi örnek sonuç çıktısı
1. Reaksiyon Süresi (RT), kişinin başla komutunu beklerken yaptığı
rastgele hareketlerden farklı olarak, hedefe doğru olan istemli hareketin
başlangıcını yansıtır. Saniye olarak ölçülür. Bu süre, kişinin, harekete başla
komutunu almasından önce başlayan ve denemenin başlangıcını takip eden iki
saniyede, ağırlık merkezini hareket ettirdiği nokta olarak tanımlanır.
2. Hareket Hızı (MVL), hedefe gidilen ortalama hız hakkında bilgi sağlar.
Derece/saniye olarak ifade edilir. MVL, merkezden hedefe olan uzaklığın %595'ini nicelikle hesaplar, böylece hesaplamadaki ivme ve yavaşlama bileşenleri
hariç tutulur.
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3. EPE (End Point Excursion) / Bitiş Noktası Gezintisi, gidilebilen son
noktanın yüzde (%) olarak ifade edilmesidir.
4. MXE (Maximum Excursion) / Maksimum Gezinti, sporcunun maksimum
gidebileceği son noktanın yüzde (%) olarak ifade edilmesidir.
5. Yön Kontrolü (DCL), hareketin kalitesini, yüzde (%) olarak görmemizi
sağlar. Değerlerin %100'e yaklaşması gösterilen hedef doğrultusunda, doğru bir
yol gidildiğini belirtir.
Kişinin, uyarıyı alır almaz, her LOS hedefine doğru, mümkün olduğunca
çabuk hareket etmesi gerekir. Böylece, Tepki Süresi (RT) ve Hareket Hızı (MVL)
ölçümleri kendiliğinden başlatılan hareketin ve öngörülen motor kontrolün
hareket zamanlama bileşenlerinin, nicelleştirilmesini sağlar. Yüksek hız skorları
iyi, düşük hız puanları daha kötüdür.
Yıldız Şekilli Denge Testi (Star Excursion Balance Test -SEBT)
İkinci test olarak intrarater güvenilirliği orta ile iyi arasında (ICC 0,670,97) (22, 23) ve interrater güvenilirliği kötüden iyiye (0,35-0,93) olduğu
bildirilen (23), SEBT kullanıldı. Test düzeneği için 4 adet 1,5 metrelik mezura,
45 derecelik açı yapacak şekilde yere yapıştırıldı. Sporcudan, kesişim
noktasında, tek ayak üzerinde durması ve diğer ayağının parmak ucunu 8 yöne
(anterior, anterolateral, lateral, posterolateral, posterior, posteromedial, medial
ve anteromedial) (Şekil 3) uzatması istendi. Bu sırada kişinin dengesini
kaybetmemesi, üzerinde durduğu ayağın topuğunun yerden kaldırmaması
gerekmekteydi (Şekil 3.14). Test sonunda da sporcunun, uzattığı ayağını,
dengesini kaybetmeden ve ayağını yere değdirmeden yerdeki sabit ayağının
yanına getirmesi istendi. Her yön için 3 tekrar yaptırıldı ve en iyi sonuç cm
cinsinden kaydedildi. Kişiler arası normalizasyonun sağlanması için
uzanabildiği mesafe, bacak boyuna bölünerek 100 ile çarpıldı (24-27).

Şekil 3. SEBT testinin uzanma yönleri. A) Sağ alt ekstremite B) Sol alt
ekstremite.
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Postürografik
değerlendirme
yaklaşımları
sadece
araştırma
laboratuvarlarında kullanılabilir ve pahalı düzeneklerdir. Postürografi
cihazlarının aksine SEBT, hemen hemen her yerde uygulanabilir ve maddi
açıdan bir yükü yoktur.
İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler, SPSS Versiyon 22 programı kullanılarak yapıldı.
Bireylerin sosyo-demografik ö zellikleri tanımlayıcı istatistikler ile analiz edildi.
Ölçü mlerden elde edilen değ işkenler yü zde (%), aritmetik ortalama±standart
hata (X±SH) olarak ifade edildi. Her iki testin birbirine karşılık gelen yönlerinin
sonuçları arasında korelasyon olup olmadığı SPSS Versiyon 22 programı
kullanılarak ‘Pearson Korelasyon Katsayısı’ yöntemi ile belirlendi.
6. BULGULAR
Çalışmaya katılan sporcuların, yaş ortalamaları 21,26±4,13 yıl idi.
Karşılaştırılan yönler;
1. SEBT anterior ile LOS posterior
2. SEBT sağ anterolateral ile LOS sol posterolateral
3. SEBT sağ lateral ile LOS sol lateral
4. SEBT sağ posterolateral ile LOS sol anterolateral
5. SEBT sağ Posterior ile LOS anterior
6. SEBT sağ posteromedial ile LOS sağ anterolateral
7. SEBT sağ medial ile LOS sağ lateral
8. SEBT sağ anteromedial ile LOS sağ posterolateral
9. SEBT sol anterior ile LOS posterior
10. SEBT sol anterolateral ile LOS sağ posterolateral
11. SEBT sol lateral ile LOS sağ lateral
12. SEBT sol posterolateral ile LOS sağ anterolateral
13. SEBT sol posterior ile LOS anterior
14. SEBT sol posteromedial ile LOS sol anterolateral
15. SEBT sol medial ile LOS sol lateral
16. SEBT sol anteromedial ile LOS sol posterolateral idi.
Karşılaştırılan yönlerin her ikisinde de vücut ağırlığı aynı eksen üzerinde
gittiği için korelasyonları araştırıldı. LOS testinin EPE sonuçları karşılaştırmada
kullanıldı.
SEBT testi ile LOS testinin 8 yönünün birbirleri ile arasında istatistiksel
anlamlı korelasyon olmadığı (r<0,2) görüldü.
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7. TARTIŞMA
Denge ve postürü sürdürmek, düzgün hareket için çok önemlidir (28).
Denge kontrolü, duyusal girdilerin alınmasını, bütünleştirilmesini ve uygun
motor cevabın verilmesini gerektiren kompleks bir süreçtir (29). Performansın
iyi olması ve motor sistemlerin gelişimi için denge olması gereken temel
özelliklerdendir (30). Cote ve ark. (31) da günlük yaşam ve spor aktivitelerinde,
iyi performans için postüral kontrolün ve dinamik dengenin olmazsa
olmazlarından olduğunu bildirilmişlerdir. Bu bağlamda bir sporcunun
dengesinin iyi olması, branşının gerektirdiği performansı daha kolay
sergileyebilmesini sağlayacaktır. Yine yapılan bir çalışma bunu destekler
nitelikte olup, iyi performans gösteren ve göstermeyen sporcuların ayrırt
edilmesinde dengenin önemli olduğunu ve bedensel gelişim için pozitif bir ivme
kazandırdığını göstermiştir (32).
Dinamik dengenin, istemli motor kontrol parametresini ölçen LOS testi,
fonksiyonel performansın önemli bir öngörücüsüdür (20). LOS testi
kullanılarak postüral stabilitenin değerlendirilmesi geçerli ve güvenilir bir
yöntemdir (33, 34). LOS protokolünün güvenilirliği, sağlıklı kişiler ve çeşitli
hasta gruplarında araştırılıp ortaya konmuştur (35, 36).
SEBT ile de dinamik postüral kontrol değerlendirilir (37). Zıt bacağın
önceden belirlenmiş yönde olabildiğince uzakta olduğu durumda, yerdeki sabit
bacağın dinamik dengesini görmemizi sağlar ve bu amaçla kullanılan test
bataryalarının en yaygın olanıdır (25). Bu test, dinamik nöromüsküler kontrolü
değerlendirdiğinden, alt ekstremite yaralanma riskinin öngörülebilmesini
sağlar (38). Plisky ve ark. yaptıkları çalışma ile yaralanma riski olan
basketbolcuları belirlemek için fizik muayenelerine SEBT' in dahil
edilebileceğini göstermişlerdir (39). Nöromüsküler eğitim programı, denge ve
proprioseptif kabiliyeti artırır ve SEBT testi ile klinik denge ölçümleri bu
farklılıkları saptamakta duyarlıdır (40).
Birçok çalışmanın da gösterdiği gibi LOS ve SEBT testleri dinamik denge
ölçümlerinde kullanılmaktadır. Karşılaştırılan yönlerin her ikisinde de vücut
ağırlığı aynı eksen üzerinde gittiği için korelasyonları araştırdık. LOS testinin
EPE sonuçları ile SEBT testinin cm olarak ifade edilen sonuçları gidilebilen
maksimum uzaklığı yansıttığı için karşılaştırmada kullanılmıştır.
Bizim çalışmamızın sonuçları SEBT testi ile LOS testinin 8 yönünün
birbirleri ile arasında istatistiksel anlamlı korelasyon olmadığı (r<0,2)
göstermiştir.
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8. SONUÇ
Postürografi cihazlarının her yerde bulunmaması ve pahalı olması
sebebiyle yerine SEBT kullanılabilir mi?’ hipotezi ile yola çıktığımız
çalışmamızın sonuçları bize sporcularda dinamik denge ölçümleri yapılırken
SEBT testi ile LOS testinin birbirlerinin yerine kullanılamayacaklarını
göstermiştir.
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ÖZET:
Amaç
Bu çalışmanın temel amacı, orta ve düşük gelir düzeyindeki bireylerin nikotin
bağımlılığında etkili olan tetikleyicilerinin öngörülmesine destek olacak naive bayes
matematik modeline dayanarak tasarlanan ön-karar verme sisteminin tasarımının
yapılması ve başarımının araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem
Bu ön çalışmada, stokastik matematik model tasarımı için kullanılan veriler
internet tabanlı oluşturulan bir anket ve bire bir görüşmelerle elde edilmiştir. 100 orta ve
düşük gelir düzeyindeki bireyle aynı araştırmacının bire bir görüşmesiyle elde edilen
veriler eğitim kümesi olarak ve 29 gönüllü üniversite öğrencisinin internet tabanlı bir
anket doldurmasıyla elde edilen veriler test kümesi olarak kullanılmıştır. Eğitim
kümesinde kullanılan verilerin matematiksel modellenmesi naive bayes teoremi
kullanılarak yapılmış ve başarısı test kümesindeki verilerle analiz edilmiştir. Böyle bir
öngörme modelinin gerekliliği 29 gönüllü üniversite öğrencisinin doldurduğu anti-sosyal
davranış anketi sonuçlarıyla analiz edilerek tartışılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Matematiksel model tasarımında; bireylerin sigaraya başlamasında ve/veya
sürdürmesinde etkili olan koşullar, kişiler, motivasyon cümleleri/inançları sırasıyla
önemli 3 başlık olarak oluşmuştur.Ana parametreler ve alt parametrelerinin ağırlık
katsayıları eğitim kümesi kullanılarak oluşturulmuştur. Modelin yapılandırılmasının
ardından parametreler anket sorularına dönüştürülerek test kümesindeki bireylere
sorulmuştur. Tüm tepkilerin şiddetleri öngörme model tasarımının nikotin bağımlılığının
önlenmesi için tasarlanabileceğini göstermektedir. Böyle bir modelin gerekliliği antisosyal davranış anket cevaplarıyla incelenmiştir. Anket sonuçları üniversite
öğrencilerinin-bireylerin sigara içme konusunda hazmı kolaylaştırdığı, dikkati arttırdığı,
öfke kontrolü sağladığı ve sosyalleşmeye destek verdiğine dair doğru bildikleri yanlışları
ortaya çıkartmıştır.

İnci Zaim GÖKBAY – Cansev YÜKSEL – Sacide PEHLİVAN – Sıddık YARMAN
Sonuçlar
Bir ilk çalışma niteliğinde tasarlanan çok kısıtlı bilgiye sahip naive bayes teoremi
tabanlı karar destek aracı dahi nikotin, alkol ve madde bağımlılığının öngörülerek
önlenmesine yönelik çalışmaların önemini işaret etmektedir. Bulgularımıza istinaden
ilerleyen çalışmalardaki amacımız multidisipliner verilerin derin öğrenme metodlarıyla
analiz edildiği nikotin, alkol ve madde bağımlılığının öngörülerek önlmesine destek olacak
bir karar verme sistemi tasarlamaktır.
Madde bağımlılığını multidisipliner bir çalışma ile farklı bakış açılarının verileriyle
Anahtar Kelimeler: Nikotin Bağımlılığı, Lineer Stokastik Model, Naive Bayes
teoremi, Karar Destek Modeli

Social Behaviour Analysis of Nicotin Addicted İndividual’s
With A Lineer Stochastic Mathematical Model: Preliminary Work
Abstract
Purpose
The main purpose of this study is to develop and analyze the success of a predecision making system, to predict the effects of precipitations for low and middle income
individual’s nicotine addiction, based on naive bayes mathematical model.
Materials and Methods:
In this preliminary study data used to develop stochastic mathematical model has
been obtained from internet based survey and one to one interviews. 100 low and middle
income volunteer individual’s data, whom has been interviewed one to one with same
researcher are used as a training set and data of 29 volunteer university student which
has filled an internet based survey are used as test set. Mathematical model is developed
with training set data based on naive bayes teorem and sucess of the model has been
analyzed with test set datas. The need for such prediction tool has been analzed and
discussed with anti-social behavior survey filled by 29 volunteer university student.
Results:
In mathematical model’s development; individual’s ambient conditions, friend or
family relation effect, motivation and believes has occured as the major 3 parameters
respectively to start and/or continue smoking. Major parameters and sub-parameters
weight coefficients are obtained from trainig set. After building up the model parameters
are designed as survey questions and asked to test set. All movements in space shows that
a prediction model can be develop to prevent nicotine addiction. The necessity of such a
tool is investigated by anti-social behaviour survey answers. The surveys conclusion
shows that university students-individuals has false facts of smoking such as digestive,
hypervigilance, anger management, positive social relation effects.
Conclusion:
The development of naive bayes theory based decision support tool as a
preliminary work respect to very limited knowledge also point the necessity of prediction
nicotine, alcohol and substance addictions and studying on their preventions. Regarding
to our findings, our future work aims are to build up a deep learning methods based
decision making system which will contain multidisiplinary data to predict nicotine,
alcohol and substance addictions.
Keywords: Nicotine Addiction, Linear Stochastic Models, Naive Bayes, Decision
Support Tools
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1. GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; dünyada 1,2 milyardan fazla
insan sigara içmektedir [1] ve bunların %80’inden fazlası gelişmekte olan
ülkelerde yaşamaktadır [5]. Bu bağımlılık davranışı, her yıl dünya çapında
yaklaşık 6 milyon ölümden (doğrudan) sorumludur ve ikinci el (pasif) sigara içimi
nedeniyle 600 binden fazla ölüme sebep olmaktadır [1-5]. Sigaranın sebep olduğu
ölümlerin 2030 senesinde 8,3 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir [1].
Sigara bağımlılığı; nörobiyolojik, psikolojik, çevresel ve genetik
faktörlerin katkıda bulunduğu karmaşık çoklu etkileri olan (multifaktöriyel) bir
bozukluktur [6]. Bu nedenle bir defa başlandığında kurtulması zor bir bağımlılık
türüdür. Sigarayı deneyenlerin yaklaşık üçte biri günlük sigara içicisi haline
gelmektedir [7]. Sigarayı bırakmayı deneyenlerin sadece %5’inden azının
bırakmayı başarabildiği bilinmektedir [8]. Sigara içenlerin tamamı nikotin
bağımlısı olmasa da, nikotin bağımlısı olarak tanı alan bireylerin toplumdaki
yaygınlık oranı, diğer madde kullanım bozukluklarına göre daha yüksektir
[9,10].
Ancak bu bağımlılık, solunum problemleri, kardiyovasküler rahatsızlıklar
ve kanser gibi çeşitli hastalık risklerinin artması ile ilişkili olmakla birlikte
yaşam kalitesinin de düşmesine sebep olan bir faktördür [2]. Bu çalışma; madde
bağımlılığında etkili olan psikolojik, nörolojik ve sosyal nedenler üzerine
matematiksel model oluşturulması yönünde yapılacak bir öngörme ve önleme
modül sisteminin ön çalışması niteliğindedir.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmanın temel amacı, orta ve düşük gelir düzeyindeki bireylerin
sigara bağımlılığında etkili olan tetikleyicilerinin matematiksel modele dayalı
öngörmeyi destekleyici karar verme sisteminin tasarlanması, başarımının ve
gerekliliğinin bağımlılık nedeniyle oluşturulan sosyal davranışların incelenerek
değerlendirilmesidir.
Amaç doğrultusunda; üniversite öğrencileri ve orta ve/veya düşük
ekonomik düzeye sahip 129 gönüllü ile aynı kişi tarafından, iki farklı ortamda
anket yapılarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler iki ayrı veri tabanına
yerleştirilerek ayrı ayrı analiz edilmiştir. Matematiksel modelin tasarımı için
100 gönüllü verisi kullanılarak modelin etkinliğinin değerlendirilmesi sigara
içtiğini beyan eden 29 üniversite öğrencisi ile yapılmıştır.
Katılımcılara Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testinde bulunan sorulardan
da sorularak bireylerin ortalama bağımlılık düzeyi hakkında fikir sahibi
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olunmuştur (FNBT) [11]. FNBT nikotin bağımlılığını ölçmek için yaygın olarak
kullanılan bir araçtır. Test sonucunda elde edilen toplam puan 0 ile 10 arasında
değişmektedir. Sonuçlar genellikle 0-2 çok düşük bağımlılık, 3-4 düşük
bağımlılık, 5 orta bağımlılık, 6-7 yüksek bağımlılık ve 8-10 çok yüksek bağımlılık
olmak üzere beş̧ kategori altında değerlendirilebilmektedir [12].
Matematiksel Model Tasarımı İçin Kullanılan Verilerin Toplanma
Şekli ve Katılımcıların Genel Özelliklerinin Analizi (Eğitim Kümesi
Verileri)
İlk grup olarak anılan matematiksel model tasarımı için kullanılan veriler;
50 kadın ve 50 erkek bireyden yüz yüze görüşmeyle elde edilmiş toplam 100
veriden oluşmaktadır. Verilerin toplandığı ortam; hedef popülasyonunun orta
ve düşük ekonomik gelir düzeyine sahip birden farklı toplu taşımanın (otobüs,
metrobüs, servis, vb.) kullanıldığı (İstanbul Avcılar ilçesinde) bir noktada
gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması analizde mümkün olduğunca uniform
(tekdüze) dağılımın sağlanabilmesi amacıyla günün farklı saatlerinde
yapılmıştır. Uniform (tekdüze) dağılımdan kasıt; lise ve/veya üniversite
öğrencileri, yarı zamanlı ve/veya tam zamanlı, mavi ve/veya beyaz yaka çalışan,
emekli ve/veya çalışmayan eşit oranda erkek ve kadın dağılımıdır.
Çalışılan grubun 50’si kadın, 50’si erkek ve %48 bekar, %52’si evlidir. 35
yaş üzeri 52 kişi (%51,5), 18-25 arası 25 kişi (%25) ve 25-35 arasında 23 kişi
(%23)’ ye anket uygulanmıştır. Katılımcılardan 13’ü (%13) 13 yaş altında ,37’si
(%37) 13-17 arasında, 41’i (%41) 18-25 yaş arasında sigara kullanmaya
başlarken sadece %9’unun 25 yaşından sonra sigara içmeye başladığı
saptanmıştır.
Uyandıktan sonra sigara kullanım zamanlarına bakıldığında
katılımcıların %25’i uyandıktan sonra ilk 5 dakika içinde, %21’i 6 ile 30 dakika
içinde, %15’i 31 ile 60 dakika içinde, %39’u bir ya da daha fazla saat sonra sigara
kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %32’si sigara içme yasağı olan
yerlerde bu yasağa uymakta zorlandıklarını %41’i gün içinde 11-20 adet sigara
tükettiklerini ifade etmiştir. Ekonomik göstergelere bakıldığında katılımcıların
aylık gelir dağılımları incelendiğinde %58.2’si aylık kazancının 1-2bin TL
arasında, %37.6’sı 3-5bin TL arasında olduğunu ifade etmiştir. Aynı popülasyon
kullandıkları sigara ücretleri ve oranlarını; 0-6 TL %17, 7-9 TL %18, 10-12 TL
%50, 13 TL ve üzeri %15 olarak ifade etmiştir.
Matematiksel Model Tasarımı Etkinliğinin Değerlendirilmesi İçin
Kullanılan Verilerin Toplanma Şekli ve Katılımcıların Genel Özelliklerinin
Analizi (Test Kümesi Verileri)
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İkinci grup olarak anılan matematiksel model tasarımının etkinliğinin
değerlendirilmesi için kullanılan veriler; bir üniversitenin mühendislik
bölümünde öğrenim gören 1 kadın ve 28 erkek olmak üzere 29 birey gönüllü
olarak internet ortamında oluşturulan anket çalışmasını eksiksiz tamamlayan
bireylerden oluşmaktadır. Anket çalışması internet ortamından elde edildiği
için uniform dağılım sağlanamamıştır.
Çalışılan grubun %96.6’sı 25-35 arasında ve çalışmadığını %100’ü bekar
olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %34.5’i 0-2 yıldır, %37.9’u 3-5 yıldır,
%20.7’si 6-9 yıldır %6.9’u 10 yıldan fazla süredir sigara içtiğini belirtmiştir.
%37.9’u 13-17 yaş arasında, %62.1’i 18-25 yaş arasında sigara kullanmaya
başladığını ifade etmiştir.
Uyandıktan sonra sigara kullanım zamanlarına bakıldığında
katılımcıların %10.3’ü uyandıktan sonra ilk 5 dakika içinde, %31’i 6 ile 30
dakika içinde, %24.1’i 31 ile 60 dakika içinde, %34.5’i bir ya da daha fazla saat
sonra sigara kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %37.9’u sigara
içme yasağı olan yerlerde bu yasağa uymakta zorlandıklarını %58.6’sı gün
içinde 11-20 adet sigara tükettiklerini ifade etmiştir.
Ekonomik göstergelere bakıldığında katılımcıların aylık gelir dağılımları
incelendiğinde %89.7’si aylık kazancının 1-2bin TL arasında olduğunu ifade
etmiştir. Aynı popülasyon kullandıkları sigara ücretleri ve oranlarını; 0-6 TL %
6.9, 10-12 TL %79.3 olduğunu belirtmiştir.
Lineer Stokastik Model Tasarımı
Orta ve/veya düşük gelir seviyesindeki bireylerin sigaraya
başlamasındaki etkin olan nedenlerin alt kümeleriyle beraber tamamına “A”
diyelim. Eğer X, rastgele değişkeni ya da rastgele kümesi A özelliklerini taşıyan
bireylerden oluşuyorsa, o halde P(X) yani rastgele bir bireyin X kümesinin
elemanı olma olasılığı hesaplanabilir.
X

XN

X2
1

X X1

X3

X X2

X

X Xk

Xk

Şekil 1. Olay X = (X ∩ X1 ) ∪ (X ∩
X 2 ) ∪. .∪ (X ∩ X N )
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Sigaraya başlamada etkili olan aile, arkadaş ve eğitim ortamındaki kişiler
gibi alt kümelerine bağlı nedenlerden dolayı nikotin bağımlısı olma riskleri
{ A1 , A2 , … , AN } olarak ifade edilebilir. Burada N sayısı nikotin bağımlısı olmayı
etkileyen nedenlerin sayısını ifade etmektedir. { X1 , X 2 , … , X N } rastgele
değişkenleri sırasıyla { A1 , A2 , … , AN } nedenleri ile birbirini dışlayan (mutually
exclusive) olarak kabul edilir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, X k,
nikotin bağımlılığının sosyal etkilere bağlı nedenlerinin Ak taşıyan bireylerin
oluşturduğu bir kümedir.
Eğitim Kümesi X S’in Yapılandırılması
𝑋𝑇 ∩ 𝑋𝑆1

𝑋𝑇 ∩ 𝑋2

𝑛1

𝑛2

…

…

…

𝑋𝑇 ∩ 𝑋𝑁
𝑛𝑁

Şekil 2. Eğitim Kümesi X S ‘in
∑N
n
k=1 k eleman sayısı

NS =

Bu noktada, üç ana nedene bağlı davranış ya da etkileri “Ak” taşıyan
bireylerin P(X|X k ) koşullu olasılıklarının hesaplanmasıyla nikotin bağımlısı
olma “A” risklerinin değerlendirmesi yapılabilir. P(X|X k ) koşullu olasılıkları, bir
bireyin nikotin bağımlısı olmasının “A” olasılığının P(X) hesaplanmasında ana
parametreleri ifade edecektir. Koşullu olasılıklarının belirlenebilmesi için kesin
“A” teşhisi konulmuş (Sigara kullandığını beyan eden ve Fagerstrom Nikotin
Bağımlılık Testinde göre orta ve yüksek puan alan) NT sayıda bireyden oluşan
bir XT eğitim kümesi oluşturulur. Vaysayalım ki, her bağımsız küme {XT ∩
X k ; k = 1,2, . . , N} nikotin bağımlısı olduğu kesin ( FNBT’e göre orta ve üzeri)
konulmuş Ak neden ve etkilerini taşıyan toplam nT sayıda bireyden oluşsun. Bu
durumda, eğitim kümesi XT ‘nin toplam sayısı;
N

NT = ∑ nk

(
1)

k=1
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Buna bağlı olarak, XT eğitim kümesi, X T ∩ X k arakesitlerinin birleşimi
olarak yapılandırılabilir;
N

XT = ⋃ XT ∩ Xk

(2)

k=1

Yukarıda verilen varsayımlara dayanarak, Xk’nın her elemanının olasılığı
P(X k ) = 1 olacaktır. Çünkü Xk’nın her elemanı “A” teşhisini kesin taşıyanlar
olduğundan nikotin bağımlısı olma olasılıkları da 1 olacaktır. P(X|Xk ) koşullu
olasılığın kullanacağı yaklaşık frekans değeri fk = nk ⁄NT olacaktır;
P(X|X k) =

P(X ∩ X k )
nk
nk
= lim
≅
= fk
NT →∞ NT
P(X k )
NT

(3)

Bu çalışmada lineer stokastik model için kullanılan eğitim kümesinin
elemanları; sigara kullandığını beyan eden ve FNBT’ye göre orta ve üzeri puan
alan bireylerden oluşmaktadır. 100 kişi X olay kümesinin elemanı olarak
addedilmiştir. Burada, rastgele fonksiyon ya da buna eşdeğer rastgele küme X,
birbirini dışlayan rastgele kümeler olarak {X1 , X 2 , … , X N } tanımlanmaktadır.
Olay kümesi X N-birbirini dışlayan X k kümeden yapılandırılmıştır;
X = (X ∩ X1 ) ∪ (X ∩ X 2 ) ∪ … ∪ (X ∩ X N ) (4)

(5)

Bu durumda, X olayının oluşma olasılığı aşağıdaki şekilde yazılabilir;
P(X) = P(X ∩ X1 ) + P(X ∩ X 2 ) + ⋯ + P(X ∩ X N ) = ∑N
k=1 P(X ∩ X k )

Bayes Teoremine dayanarak X k olayı oluşurken, X olayı olabilme koşullu
olasılığı;
P(X ∩ X k )
(6)
P(X|X k) =
P(X k )
Ya da
P(X ∩ X k ) = P(X|Xk )P(X k )
şeklinde ifade edilir.
P(X|X k) koşullu olasılığını wk olarak
tanımlayalım,
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N

(X) = ∑ wk P(X k )
k=1

Şimdi (8)’i ayrıntılı biçimde tanımlayalım, X olayı oluştuğunda 𝑃(𝑋) 1
değerine eşit olmalıdır. Bu durum bütün 𝑃(𝑋𝑘 )’ların 1 değerine eşit olmasını
sağlar. O halde, ∑𝑁
𝑘=1 𝑤𝑘 değerinin toplamı 1’e ulaşmalıdır.
N
(9)
wsum = ∑ wk = 1
k=1

Böylece, yukarıda verilen eşitlik teorem olarak kabul edilebilir.
A. Koşullu Olasılık Teoremi
Eğer X olayı, Şekil 1 ve 2’de gösterildiği gibi N-birbirini dışlayan
olaylardan X1 , X 2 , … , X N oluşuyorsa, o zaman koşullu olasılıkların toplamı
wk = P(X|X k ) 1 değerine eşit olmalıdır ∑N
k=1 wk = 1 .
Tanım 1: Fayda Değeri ya da Varlık Olasılığı
y = P(X) ve xk = P(X k ) olsun. O zaman, fayda değeri y, X rastgele
olayının var olma olasılığını tanımlar.
Tanım 2: Lineer Stokastik Sistemin Çıktıları
Rastgele değişken y, lineer stokastik sistemin (LSS) çıktısı olarak
tanımlanır;
N
(10 )
y = ∑ wk xk
k=1

Tanım 3:Lineer Stokastik Sistemin Giriş ve Çıkışları
LSS’de, xk bağımsız rastgele değişkeni giriş olarak tanımlanırken, y değeri
rastgele çıkış değeri olarak tanımlanır.
Tanım 4: Lineer Stokastik Sistemin Sistem Parametreleri
LSS’de, wk değerleri system parametreleri (ağırlık katsayıları) olarak
tanımlanmaktadır. Sistem parametreleri olay X’in koşullu olasılıklarından
hesaplanmaktadır. wk = P(X|Xk ). Aslında eğer, X = (X ∩ X1 ) ∪ (X ∩ X 2 ) ∪ … ∪
(X ∩ X N ) kümesi tamamlanırsa sistem parametreleri wk ‘lar eşsiz biçimde X
rastgele olayının oluşma olasılığını ifade edecektir.
Tanım 5: Ağırlık Katsayıları 𝑤𝑘
Formül (10)’dan, çıkış y = P(X), rastgele giriş xk s değerinin ağırlık
toplamlarıdır. Bu kapsamda, sistem parametreleri wk s ‘ler aynı zamanda
LSS’nin ağırlık katsayılarıdır.
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x1

xk

Linear
Stochastic
System (LSS)
w1
w2
.
wk
.

y=P(X)

wN

xN
Şekil 3. Lineer Stokastik Toplam-LSS
3. Tartışma ve Bulgular
Önceki bölümde verilerin toplanma şekli ve katılımcıların genel
özelliklerinin analizi ayrıntılı biçimde anlatılmıştı. Madde bağımlılığının
öngörülmesine yönelik ilk çalışma olarak kurgulanan matematiksel model ilk
veri tabanı elemanlarıyla, sigara içtiği kesin olarak tespit edilen bireylere,
yapılan anket çalışmasına dayanarak kurulmuştur. Bireylere sigaraya
başlamada etkili olan nedeni, etkisi altında kaldığı bireyi, nikotin bağımlılığının
sağlığa zararlı olduğunu bilmesine rağmen tüketmeye devam etmesini sağlayan
motivasyon cümlesi sorulmuş ve model parametrelerinin ağırlık katsayıları
belirlenmiştir, Tablo 1’de VT-1 sütunlarında gösterilmiştir. Tablo 1’de bu ağırlık
katsayılarının nikotin bağımlılığının 3 ana başlık altındaki parametrelerinin
güvenilirlik analizi VT-2 sütununda yapılmıştır.
Tablo 1’in geneli
incelendiğinde popülasyon sayısının eşit olmaması halinde dahi modelin
kurulmasında elde edilen ağırlık katsayılarının doğru biçimde yapılandırıldığı,
genel ifadeyi karşıladığı görülecek şekilde yakınsaktır.
Bireylerin sigaraya başlamalarında matematiksel modelde en etkili
parametrenin arkadaşlarının da sigara kullanıyor olması ve onların ısrar etmesi
olduğu görülmektedir. Yine çocukluk döneminde özellikle yakın aile üyelerinin
sigara içtiğini görerek büyüyen çocuklarda hem genetik olarak yatkınlığın
oluşması hem de sosyal etkilerin desteğiyle sigara kullanımının normalleşmesi
algısı parametrelere ikinci önem sırasında etki yapmaktadır.
Hazım
kolaylaştırma, çay kahve alışkanlığıyla birlikte sosyalleşme faktörü, öfke
kontrolü, konsantrasyon arttırıcı etkisi gibi yanlış bilinen veya sığınma
cümleleri olarak ifade eden ağırlıklar da önem sırasında ilk sıraları almaktadır.
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Son çalışma olarak sigara bağımlılığının ne denli önlenmesi gereken bir
bağımlılık olduğunu üniversite öğrencilerinin toplumun belirli bir sosyokültürel yapısını temsil ettiğinden yola çıkarak uyguladığımız diğer anket ile
değerlendirdik.
Tablo 1: Bağımlılık Değer Analizi
A

YES

NO

EVET

4

8
14

HAYIR 3
7/29
YES

NO

EVET

3

9
13

7/29
YES

NO

EVET

6

22
0

7/29

12/29

EVET

1

9

10/29

17/29

HAYIR

6

13

19/29

7/29

YES

NO

EVET

3

10

HAYIR 4

12

22/29

D

YES

NO

12/29

EVET

5

12

17/29

17/29

HAYIR

2

10

12/29

7/29

22/29

F

YES

NO

28/29

EVET

7

22

1/29

HAYIR

0

0

22/29

G

7/29

NO

22/29

E

HAYIR 1

YES

22/29

C

HAYIR 4

B

7/29

1

22/29

H

YES

NO

13/29

EVET

4

12

16/29

16/29

HAYIR

3

10

13/29

22/29

7/29
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22/29

Kümedeki
Bu Ağırlığı
Taşıyan
Eleman
Saysısı

A1

VT-2 VT-1 VT-2 VT-1 VT-2
16

0,24

0,25

0,24

0,25

4

0,1

0,06

0,1

0,06

A3

X∩X1 Kendi kendime
34
Bir kere denemekten
X∩X2
14
bir şey olmaz
X∩X3 Arkadaş etkisi / ısrarı 45

9

0,32

0,14

0,32

0,14

A4

X∩X4 Aile etkisi / özenti

7

4

0,05

0,06

0,05

0,06

A5

X∩X5 Okul stresi

2

12

0,01

0,19

0,01

0,19

A6

X∩X6 Aile stresi

6

4

0,04

0,06

0,04

0,06

A7

1

0,05

0,02

0,05

0,02

1

0,03

0,02

0,03

0,02

A9

X∩X7 İş stresi
7
Eş/Sevgili ile ilgili
X∩X8
4
sıkıntı
X∩X9 Mahalle semt etkisi
1

3

0,01

0,05

0,01

0,05

A10

X∩X10 Meraktan

21

10

0,15

0,16

0,15

0,16

A11

X∩X11 Diğer

0

0

0

0

0

0

141

64

1

1

1

1

A2

A8

Toplam

Sigara İçmeye Başlamada
veya Sürdürmede Etkili
Olan Birey

Sigara İçmeye Başlamada Etkili Olan Koşullar

VT-1

Yüzdelik
Etkisi

Ağırlık Tanımları

Ağırlık
Katsayısı

Olay
Kümeleri

Ağırlıklar
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VT-1

VT-2 VT-1 VT-2 VT-1 VT-2

A1

X∩X1 Annem

12

2

0,06

0,03

0,06

0,03

A2

X∩X2 Babam

35

6

0,16

0,1

0,16

0,1

A3

X∩X3 Yakın aile üyelerim

42

13

0,19

0,21

0,19

0,21

A4

X∩X4 Eşim/Sevgilim

31

5

0,14

0,08

0,14

0,08

A5

X∩X5 Yakın arkadaşlarım

59

27

0,27

0,43

0,27

0,43

A6

X∩X6 İş arkadaşlarım

37

5

0,17

0,08

0,17

0,08

A7

X∩X7 Diğer

1

5

0

0,08

0

0,08

217

63

1

1

1

1

VT-1

VT-2 VT-1 VT-2 VT-1 VT-2

53

20

0,2

0,2

0,2

0,2

56

19

0,21

0,19

0,21

0,19

26

9

0,1

0,09

0,1

0,09

41

13

0,16

0,13

0,16

0,13

Nikotin Bağımlılığı
Destekleyici Motivasyon
Cümlesi

Toplam
A1

X∩X1

A2

X∩X2

A3

X∩X3

A4

X∩X4

“Çayla kahve sigarasız
olmaz!”
“Yemekten sonra şart!
Hazmı kolaylaştırıyor.”
“Sigarasız
bir
muhabbet
düşünülemez.”
“Sigara
öfkemi
yatıştırıyor.”
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A5
A6
A7
A8
A9

A10
A11
A12
A13
A14
A15
Total

“Sigara
X∩X5 konsantrasyonumu
arttırıyor.”
“Sigara
açlığımı
X∩X6
bastırıyor.”
“Bizim evde herkes
X∩X7
içiyor.”
“Ben bağımlı olmam.
X∩X8
İstersem bırakırım.”
“Sigara içtiğim zaman
X∩X9 kendimi daha büyük
hissediyorum.”
“Arkadaşlarım
da
X∩X10 içiyor. Onlardan farklı
olmak istemiyorum.”
“Daha
karizmatik
X∩X11
gösteriyor.”
“Delikanlı adam sigara
X∩X12
içer.”
X∩X13 “Çok havalı!”

15

14

0,06

0,14

0,06

0,14

14

0

0,05

0

0,05

0

4

2

0,02

0,02

0,02

0,02

29

9

0,11

0,09

0,11

0,09

2

0

0,01

0

0,01

0

3

0

0,01

0

0,01

0

0

2

0

0,02

0

0,02

0

1

0

0,01

0

0,01

0

0

0

0

0

0

1

0,02

0,01

0,02

0,01

10

0,05

0,1

0,05

0,1

100

1

1

1

1

X∩X14 “Sigara zayıflatıyor.”
5
“Hayatımızdaki birçok
X∩X15
14
şeyden daha az zararlı.”
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Tablo 2: Alt Küme Elemanlarının Ağırlık Katsayıları ve Etkinlik Yüzdeleri
Katılımcı 29 kişiye aşağıdaki sorular sorulmuştur ve sonuçlar Tablo 1’de
verilen cevaplar (Evet (E), Hayır (H) ile kısaltılarak gösterilmiştir) Tablo 3’te
paylaşılmıştır;
A: Sigara içme yasağından ötürü gitmeyi bıraktığınız mekanlar oldu mu?
B: Çevrenizdeki insanların olumsuz düşüncesi sigara içmenizi etkiler mi?
C: Yakınlarınızın sigara içtiğiniz için 'kötü kokuyorsun' demesine alınır
mısınız?
D: Sigara daha iyi odaklanmanızı sağlıyor mu?
E: Mutluyken sigara içer misiniz?
F: Öfkeli iken sigara içer misiniz?
G: Sigaranın sağlığınıza bazı olumlu etkilerinin olduğunu düşünür
müsünüz?
H: Alternatif yerler buldunuz mu?
I: Sigara içmenizi asla istemeyen yakınlarınızdan sigara için vazgeçer
misiniz?
Toplumun üst düzey entelektüel kesimini oluşturma adayı olan üniversite
öğrencilerinin “Sigara içmenizi asla istemeyen yakınlarınızdan sigara için
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vazgeçer misiniz?” sorusuna %27 oranında Evet demesi sigara bağımlılığının
önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerin ne denli önemli olduğunun
açık ispatıdır. Literatürde sentetik ya da sentetik olmayan madde bağımlılığının
matematiksel modeler ile öngörülmesi ve bireyin başlamadan önce önleyici
hizmetler kapsamında bu bağımlılığının oluşmasını engellenmesine destek
veren sistemler bulunmamaktadır. Bu çalışma; öngörmeyi hızlandıracak Karar
Destek Sistemlerinin tasarlanmasının bağımlılıkla mücadelede ne denli önemli
olduğunun gösterilmesi için yapılan ilk çalışma niteliğindedir.
Tablo 3: Bağımlılık Değer Analizi Soru Cevapları
Kişi
1
2
i3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

A
H
H
E
E
E
H
H
H
H
H
H
H
E
H
H
E
H
H
H
H
H
E
E
E
E
E
E
H
E

B
H
E
E
H
E
E
H
H
E
H
E
H
H
E
H
H
H
H
H
H
E
H
H
E
H
H
H
E
H

C
H
E
E
H
E
E
H
H
E
H
E
H
H
H
E
H
H
H
H
E
E
H
H
E
H
E
H
E
H

D
E
H
E
E
E
H
E
H
H
E
H
H
E
H
H
H
E
E
E
E
E
E
E
H
H
E
E
H
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
H
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

G
H
H
E
E
E
H
E
H
H
H
H
E
E
E
H
H
H
E
H
H
H
E
E
H
E
E
H
E
H

H
E
H
E
H
E
H
E
H
H
E
E
H
E
H
H
E
H
H
H
E
E
E
E
E
E
H
E
H
E

I
H
H
H
E
H
H
H
E
H
H
E
H
H
H
H
H
H
H
H
E
H
E
H
H
H
E
H
H
E
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Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Kültürel Miras” ve
“Somut Olmayan Kültürel Miras”
Kavramlarına Yönelik Görüşleri
Arş. Gör. Şeyda ÖZCAN
Sinop Üniversitesi
Arş. Gör. H. Merve ALTIPARMAK YILMAZ
Gazi Üniversitesi
ÖZET: Temel amacı anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek olan Türkçe
öğretimi, dilin kültür aktarımı özelliği dolayısıyla, kültür ve kültürel unsurlardan bağımsız
olarak düşünülememektedir. Bu nedenle hem Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları hem
de Türkçe Öğretim Programı, Türkçe derslerinde kültür kavramının ele alınması
gerektiğini belirtmektedir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda, öğretim sürecinde
her sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüş ve “Erdemler”, “Millî Kültürümüz”, “Millî
Mücadele ve Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde zorunlu olarak işleneceği
belirtilmiştir. “Millî Kültürümüz” temasına yönelik konu önerileri arasında “kültürel
miras” kavramı da yer almaktadır. Bu durum, ders uygulayıcısı olan Türkçe
öğretmenlerinin “kültür”, “kültürel miras” ve “somut olmayan kültürel miras”
kavramlarına yönelik ön bilgi sahibi olmalarını gerekli kılmaktadır. Dil ve kültür
birbirinden ayrı düşünülemeyeceği için Türkçe öğretmenliği programlarında, Türkçe
öğretmeni adayları “kültür” kavramına yönelik birçok içerikle karşılaşmaktadır. Bu
çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının karşılaştıkları kültürel kavramlara
yönelik görüşlerini ve farkındalıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada, Türkçe
öğretmenliği programına yeni başlayan öğrenciler ile Türkçe öğretmenliği programı son
sınıf öğrencilerinin kültürel kavramlara yönelik görüşleri karşılaştırılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Programı 1. ve 4. sınıflarında
öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerini
almak üzere veriler açık uçlu anket yoluyla toplanmış; öğretmen adaylarının “kültür”,
“kültürel miras”, “somut olmayan kültürel miras” kavramlarını açıklamaları istenmiş ve
somut olmayan kültürel miras ögelerini örneklendirmeleri beklenmiştir. Verilerin
çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden içerik çözümlemesi kullanılmış ve
öğretmen adaylarının görüşlerinden örnekler verilerek veriler yorumlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, kültür, kültürel miras, somut olmayan
kültürel miras.

Prospective teachers of Turkish on the Concepts of
"Cultural Heritage" and "Intangible Cultural Heritage"
ABSTRACT: Turkish language teaching, of which main goal is developing basic
understanding and expressing skills, cannot be considered independent of culture and
cultural elements due to the culture transfer feature of language. For this reason both the
General Objectives of the Turkish National Education and the Turkish Curriculum
emphasize the need to address the concept of culture in Turkish lessons. In the 2018
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Turkish Language Teaching Program, 8 themes are planned for each class level in the
teaching process and it is stated that the themes of "Virtues", "National Culture", "National
Struggle and Atatürk" will be mandatory at every grade level. Among the
recommendations of the "National Culture" theme is the concept of "cultural heritage".
This situation requires Turkish teachers, who are course teachers, to have prior
knowledge of the concepts of "culture", "cultural heritage" and "intangible cultural
heritage". Since language and culture cannot be thought apart from each other,
prospective teachers of Turkish are faced with many contents about the concept of
"culture" in Turkish teaching programs. The aim of this study is to reveal the views and
awareness of prospective teachers of Turkish about the cultural concepts they meet. In the
survey, the opinions of the students who have started to Turkish teaching program and
the opinions of the final year students of Turkish teaching program towards the cultural
concepts were compared. The students who are studying in 1st and 4th grades of Gazi
University Turkish Language Teaching Program constitute the study group of the
research. The data were collected through an open-ended questionnaire to obtain the
views of prospective teachers of Turkish; prospective teachers are asked to explain the
concepts of "culture", "cultural heritage", "non-concrete cultural heritage" and are
expected to exemplify the tangible cultural heritage items. In the analysis of the data,
content analysis were used from qualitative research techniques and the data were
interpreted by giving examples from the opinions of prospective teachers.
Key Words: Teaching Turkish, culture, cultural heritage, intangible cultural
heritage

Giriş
İnsanoğlu, var olduğu günden beri dünya üzerinde bir düzen oluşturmakta;
yaşadığı mekânlarda kendisine ait kalıntılar bırakmaktadır. Aynı duygu, düşünüş
ve hayat tarzı ile bir araya gelen insanların oluşturduğu milletlerin yaşayışlarını
yansıtan ögeler, kültür kavramı altında ele alınmaktadır. Kültür kavramı, bir
milletin oluşturduğu somut kalıntıların yanı sıra nesilden nesile aktarılacak
yaşam deneyimlerini de içermektedir. Bu nedenle milletlerin sahip olduğu
kültürel aktarımlar; somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras
şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Öğretim ortamında, nesiller arasındaki kültür
aktarımının anlamlı hâle gelebilmesi için kültürel ögelerin önemini ve içeriğini
doğru bir şekilde anlayan öğreticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Kültür aktarımının
hem doğal bir aracı olan dili temel alan hem de her düzeyde tüm öğrencilerin
zorunlu dersleri arasında yer alan Türkçe dersi uygulayıcılarının, kültürel öge,
kültürel miras ve kültür kavramları konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları
kabul edilmektedir. Türkçe öğretmenlerinin kültür kavramına yönelik
farkındalıklarının büyük bir kısmını, üniversite döneminde edindikleri
düşünülmektedir.
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Kafesoğlu975, belirli bir topluluğa ait sosyal davranış ve teknik
kuruluşların kültürü meydana getirdiğini belirtmektedir. TDK’de976 ise kültür
kavramının ilk iki tanımı “1. Tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere
iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin
ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars ekin. 2. Bir topluma veya halk
topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.” olarak yer almaktadır.
Bir toplumun tarihsel süreç içerisinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı
kültür, bir toplumu diğer toplumlardan ayırır ve o toplumun kimliğini oluşturur.
977

Hayatın maddi ve manevi unsurlarından oluşan kültür, insanoğlunun
hayat karşısında ortaya koyduğu bakış, duruş, yol ve yöntemler, sosyal çevre ve
şartlara göre biçim alarak ulusların kendilerine has özellikleri olan halk
kültürünü ve bu kültüre ait gelenekleri oluşturmaktadır.978 Kültürün ortaya
çıkardığı bu maddi ve manevi unsurlar, kuşaktan kuşağa bir kültürel miras
olarak aktarılmaktadır. Kültürel miras, fiziksel olarak varlığı olan ve insanlar
tarafından yapılmış her türlü eser ile bir topluma ait değerler bütününü
yansıtan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.979 Kültürel miras, kültür
alanında yapılan birçok çalışmanın temelini oluşturmaktadır.
Kültür alanında yürütülen çalışmalar durağan ve dinamik olarak
sınıflandırılabilmektedir.
Bu
kavramlar
kültür
mirası
üzerinden
değerlendirildiğinde, somut kültürel mirasın durağan, somut olmayan kültürel
mirasın ise dinamik olduğu görülmektedir.980
1980’li yıllardan sonra bütün dünyada siyasal, sosyal ekonomik ve
kültürel boyutlarda hızlı bir değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bu durum
küreselleşme kavramını doğurmuş ve küreselleşme, birçok alanda etkisini
ortaya koymuştur. Ülkelerin ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından
birbirine yaklaşmaya ve ülkeleri bir bütün olmaya götürme olarak tanımlanan
küreselleşme, bu unsurların dışında kültürel değerleri de etkilemiş; onların
ulusal sınırları aşarak dünya çapında yayılmaya başlamasına zemin
İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2003.
www.tdk.gov.tr
977 Tuğba Selanik Ay-Nuray Kurtdede Fidan, “Öğretmen Adaylarının ‘Kültürel Miras’ Kavramına
İlişkin Metaforları”, Turkish Studies, C.8, S. 12, 2013, s. 1136.
978 İbrahim Ethem Arıoğlu-Özlem Aydoğdu Atasoy, “Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında
Geleneksel El Sanatları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı”, Turkish Studies, C.10, S. 16, 2015, s. 112.
979 Müşerref Can, Kültürel Miras ve Müzecilik Çalışma Raporu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009, s.
3.
980 Ezgi Metin Basat, “Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek”, Millî
Kültür, S.100, 2013, s. 62.
975
976
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hazırlamıştır. Olumlu ve olumsuz sonuçlar oluşturabileceği görülen/ön görülen
bu sürecin durdurulması mümkün olmadığından sürecin olası olumsuz
sonuçlarının en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.981
Tarihin her döneminde kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarma
kaygısı duyan insanoğlu, dünyanın ortak kültürel mirasını yüzyıllar boyunca
oluşturmuş ve sürdürmüştür. Ortak kültürel miras, zaman zaman gelişen ve
değişen dünya şartlarına ayak uydurarak yaşamaya devam etmiş, zaman zaman
da küreselleşmenin yarattığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ortak
kültürel mirasın somut unsurları, korunma açısından daha avantajlı olurken;
somut unsur barındırmayan kültürel unsurlar, küreselleşmenin etkisiyle
varlıklarını devam ettirememe sorunuyla karşılaşmıştır. Bu tehlikenin önüne
geçmek için UNESCO, 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel Konferansı’nda Somut
Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (SOKÜM)’ni kabul etmiştir.982
Oğuz, SOKÜM’ü bir toplumun kendi kültürel kimliğinin bir parçası olarak
gördüğü ve kuşaktan kuşağa aktarmak üzere günümüze dek getirdiği somut
olmayan kültürel miraslarını korumasına ve gelecek kuşaklara aktarmasına
katkı sağlayacak yol, yöntem ve imkânları tanımladığını ifade etmekte ve
insanlığın kültürel ifade çeşitliliğinin sürdürülmesinin SOKÜM’ün korunmasına
bağlı olduğunu dile getirmektedir.983
Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye’nin İnsanlığın Somut Olmayan
Kültürel Mirası Temsilî Listesine kayıtlı 15 adet mirası bulunmaktadır:
Meddahlık Geleneği, Mevlevi Sema Törenleri, Âşıklık Geleneği, Karagöz, Nevruz,
Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri, …), Alevi-Bektaşi
Ritüeli Semah, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Geleneksel Tören Keşkeği, Mesir
Macunu Festivali, Türk Kahvesi ve Geleneği, Ebru: Türk Kâğıt Süsleme Sanatı,
İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği, Geleneksel Çini Sanatı, Bahar
Bayramı Hıdırellez, Islık Dili.984 Bu liste ile hem ulusal hem de uluslararası

Emine Kolaç, “Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Bilinç ve Duyarlılık Oluşturmada
Türkçe Eğitiminin Önemi”, Millî Folklor, S.82, 2009, s. 19. ;
Ali Türker-İsa Çelik, “Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak
Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler”, Yeni Fikir, S.9, 2012, s. 87. ;
www.tdk.gov.tr
982 Dilek Türkyılmaz, “Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları Bağlamında Türksoy Bölgesel
Seminerlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Millî Folklor, S.100, 2013, s.41.
983 M. Öcal Oğuz, “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği”, Millî Folklor, S. 82,
2009, s.8.
984http://www.unesco.org.tr/Pages/126/123/UNESCO%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Somut-Olmayan-K%C3%BClt%C3%BCrelMiras%C4%B1-Temsili-Listesi
981

694

Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Kültürel Miras” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras”

süreçte söz konusu sözleşmede tanım bulan mirasların nasıl korunması
gerektiği biçimlendirilmektedir.985
Alanyazında UNESCO ve somut olmayan kültürel miras ile ilgili olarak
yapılan çalışmalar göze çarpmaktadır.986 Öğretmen adaylarının ve
öğretmenlerin kültür, kültürel miras ve kültürel miras eğitimine ilişkin
görüşlerinin alındığı çalışmalar da bulunmaktadır.987 Konu alanı ile ilgili olarak
öğrencilerle yürütülen çalışmalar da mevcuttur.988 Ders kitaplarında ve öğretim
programında bahsi geçen somut olmayan kültürel miras ögelerinin incelendiği
çalışmalar da mevcuttur.989

Oğuz, agm.
Agm. ;
M. Öcal Oğuz, “UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları”, Millî Folklor,
S.78, 2008, s.5-11.;
M. Öcal Oğuz, “Terim Olarak Somut Olmayan Kültürel Miras”, Millî Folklor, S.100, 2013, s. 5-13.;
Gülçin Karadeniz, UNESCO Türkiye Milli Komisyon Tarihi ve Somut Olmayan Kültürel Miras
Çalışmaları, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Ankara 2015.
987 Mehmet Akpınar-İnanç Genç, “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına İlişkin
Görüşleri”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 25, S. 1, 2016, s. 249-268. ;
Merve Avcı-Hatice Memişoğlu, “Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin
Görüşleri”, İlköğretim Online, C. 15, S. 1, 2016, s. 104-124. ;
Ruhan Karadağ-Emine Kolaç-A. Halim Ulaş, “Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‘Kültür’ Kavramına
Yükledikleri Anlamlar ve Popüler Kültüre Bakışları”, İlköğretim Online, C.1, S.2, 2012, s. 381-394.;
Seher Mustak, Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarihi Kültürel Miras Eğitimine İlişkin Görüşleri
(Denizli Şehri Örneği), (Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), Niğde 2017. ;
Selanik Ay-Kurtdede Fidan, agm.
988 İrfan Arıkan-Yasin Doğan, “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kültürel Mirasla İlgili Başarı
Düzeyleri ve Tutumlarının Bazı Değişkenlerce İncelenmesi (Adıyaman Örneği)”, Adıyaman
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.6, S. 5, 2013, s.30-64.;
Cengiz Dönmez- Cemil C. Yeşilbursa, “Kültürel Miras Eğitiminin Öğrencilerin Somut Kültürel
Mirasa Yönelik Tutumlarına Etkisi”, İlköğretim Online, C.13, S.2, 2014, s.425-442.
Bahadır Kılcan-Bülent Akbaba, “Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Kültürel Mirasa
Duyarlılık Değerine İlişkin Öğrenci Algılarının İncelenmesi”, Zeitschrift für die Welt der Türken
Journal of World of Turks, C. 5, S. 3, 2013, 113-137. ;
Cemil C. Yeşilbursa, “Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Somut Kültürel Mirasa Yönelik Görüşleri”,
Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 21, S. 2, 2013, s. 405-420.
989 Can Akcaoğlu, Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Kullanımı, (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Ankara 2017. ;
Tuba Çengelci, “Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yeri”,
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.25, S. 1, 2012, s. 185-203.
Bahar Gürkan, Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Açısından
İncelenmesi, (Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi), Adana 2015.;
985
986
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Kültür, kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras alanındaki
çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların genellikle turizm, arkeoloji, mimarlık,
sanat tarihi, şehircilik ve bölge planlama, coğrafya; eğitim ve öğretim alanında
ise sosyal bilgiler eğitimi alanına yönelik olduğu görülmektedir. Türkçe
eğitiminde belirtilen alanlarda yapılan çalışma sayısı ise azdır. Kültürün
taşıyıcısı olan dil, sürekli kültürel unsurlarla iç içe bulunmaktadır. Bu nedenle
kültürün farklı boyutlarıyla ele alınması gerekmektedir. 2018 Türkçe Dersi
Öğretim Programı ile de Türkçe öğretiminin kültürel boyutu üzerinde önemle
durulmaktadır. Bu nedenle Türkçe öğretimi alanında kültür, kültürel miras,
somut olmayan kültürel miras kavramlarının ele alındığı çalışmalara ihtiyaç
olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının “kültürel miras” ve “somut
olmayan kültürel miras” kavramlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap
aranacaktır:
1. Türkçe öğretmeni adaylarının “kültür” kavramına yönelik görüşleri
nelerdir?
2. Türkçe öğretmeni adaylarının “kültürel miras” kavramına yönelik
görüşleri nelerdir?
3. Türkçe öğretmeni adaylarının “somut olmayan kültürel miras”
kavramına yönelik görüşleri nelerdir?
4. Türkçe öğretmeni adayları somut olmayan kültürel miras ögelerini
örneklendirebiliyor mu?
Türkiye’nin somut olmayan kültürel mirası ile yeni nesillerin
karşılaşacağı önemli yerlerden biri, Türkçe dersidir. Genel olarak kültürel
miras, özel olarak somut olmayan kültürel miras, Türkçe dersi amaçlarıyla
örtüşen bir yapıya sahiptir. Temel amacı anlama ve anlatma becerilerini
geliştirmek olan Türkçe öğretimi, dilin kültür aktarımı özelliği dolayısıyla,
kültür ve kültürel unsurlardan bağımsız olarak düşünülememektedir. Türkçe
dersi, öğretim programları aracılığıyla, hem çağın gelişmelerine ayak
Cennet Karakuş-Kaya Tuncer Çağlayan, “Hayat Bilgisi Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Yerinin İncelenmesi”, International Journal of Social Science,
S.45, 2016, s. 393-405.;
Kolaç, agm.;
Ayşegül Pehlivan, Açık ve Örgün Eğitim Sosyal Bilgiler Ders Kitapları ve Öğretim Programında
Somut Olmayan Kültürel Miras Ögelerinin İncelenmesi, (Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir 2015.
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uydurabilecek donanımda hem de kültürel unsurlarını bilen ve bu değerlere
sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri
doğrultusunda hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; millî,
manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması,
millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.990 2018
yılında yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda, öğretim sürecinde her
sınıf düzeyinde 8 tema işlenmesi öngörülmüş ve “Erdemler”, “Millî
Kültürümüz”, “Millî Mücadele ve Atatürk” temalarının her sınıf düzeyinde
zorunlu olarak işleneceği belirtilmiştir. “Millî Kültürümüz” temasına yönelik
konu önerileri arasında “kültürel miras” kavramı da yer almaktadır.991
Tablo 1. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda Millî Kültürümüz
Temasına Yönelik Konu Önerileri992
Tema
Millî Kültürümüz

Temaya Yönelik Konu Önerileri
aile, bayrak, büyüklerimiz, dinî
bayramlar, gelenekler, geleneksel
sporlar, insan ilişkileri, kültürel
miras, mekânlar, millî bayramlar,
şehirlerimiz, sıla, tarihî mekânlar,
tarihî şahsiyetler, tarihî eserlerimiz,
Türkçe,
vakıf
kültürü,
vatan,
yurdumuz vb.

Program’ın kültürel boyutu, ders uygulayıcılarının kültür, kültürel miras
ve somut olmayan kültürel miras kavramlarına yönelik ön bilgi sahibi
olmalarını gerekli kılmaktadır. Kültürel miras unsurları hem ders kitabında
verilen şekliyle hem de kültür aktarımı aracı olarak kullanacak yeterliliğe sahip
olması gereken Türkçe öğretmenleri, dilin kültür ile iç içe olması sebebiyle,
lisans öğrenimleri sırasında kültür kavramına yönelik pek çok içerikle
karşılaşmaktadırlar. Yenilenen Türkçe öğretmenliği lisans programlarında
birçok ders kültür kavramı temeline yerleştirilirken genel kültür seçmeli
Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar), Millî Eğitim
Bakanlığı, Ankara 2018, s. 8
991 Age, s. 16.
992 Age, s. 16.
990
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dersleri içerisinde yer alan Kültür ve Dil dersinin içeriği dil ve kültürle ilgili
temel kavramlar; kültürün kaynakları ve ögeleri; sözlü ve yazılı kültür; maddi
ve manevi kültür; bireysel ve toplumsal açılardan kültür; birleştirici ve
ayrıştırıcı olarak kültür; kültürlenme, kültürleşme, kültürel yayılma ve uyum;
bilişsel, sembolik, yapısal-işlevsel yaklaşımlar açısından kültür; semboller
sistemi olarak dil; bireysel açıdan dil ve dil edinimi; dilin insan bilincine etkisi;
kültür, dil, biliş ve realite arasındaki ilişki; dilin bilgiyi ve kültürü taşıma,
toplumsal ilişki ve iletişim kurma işlevi; dil ve kültürün gelişimi ve aktarımı;
ulusal kimlik ve dil; kültür ve dildeki değişmelerin dinamikleri; kültür ve dildeki
değişmelerin karşılıklı etkileşimi tartışmaları; milli kültürler; küreselleşme, çok
dillilik ve çok kültürlülük olarak belirtilmiştir.993
Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel miras ve somut olmayan kültürel
miras kavramlarına yönelik görüşlerinin ortaya konulması ile lisans düzeyinde
ders uygulayıcılarının öğretmen adaylarının belirtilen kavramlara yönelik
bilgileri, bakış açıları ve eksik öğrenmeleri görmelerinin sağlanacağı
düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Çalışmada bir durumu betimlemek amaçlandığı için bu çalışmada tarama
modeli kullanılmıştır. Geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalarda tarama modelleri kullanılır.994
Tarama modeli çerçevesinde Türkçe öğretmeni adaylarının “kültür”,
“kültürel miras” ve “somut olmayan kültürel miras” kavramlarına yönelik
görüşleri, açık uçlu anket yoluyla toplanan veriler aracılığıyla açıklanmaya
çalışılmıştır.
Örneklem
Amaçlı örneklem, çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin
durumların seçilerek derinlemesine araştırma yapılmasına olanak
tanımaktadır.995
Araştırmanın katılımcıları Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe
Eğitimi Ana Bilim Dalının birinci ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 151
Türkçe öğretmeni adayından oluşmaktadır.
993

http://yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Turkce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayınları, Ankara 2012, s. 77.
Şener Büyüköztürk-vd., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, Ankara
2014.
994
995
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Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde, Gazi
Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim
gören birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmada
kullanılacak veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan açık uçlu anket
yoluyla toplanmıştır. Anket formunda, Türkçe öğretmeni adayları tarafından
cevaplanması beklenen 4 soru bulunmaktadır. Anket formu aracılığıyla Türkçe
öğretmeni adaylarının “kültür”, “kültürel miras” ve “somut olmayan kültürel
miras” kavramlarını, kendi cümleleri ile açıklamaları istenmiştir. Ayrıca
öğretmen adaylarından “somut olmayan kültürel miras unsurlarını”
örneklemeleri beklenmiştir.
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik
analizi, metin veya metinlerden oluşan bir kümenin içindeki belli kelimelerin
veya kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirleyip analiz etmeye ve
metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda bulunmaya yaramaktadır.996
Veri analizi, öğretmen adaylarının cevaplarından yapılan doğrudan
alıntılar ile desteklenmiştir.
Bulgular ve Yorum
Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinin yer aldığı 151 açık uçlu anket
formu incelenmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Kültür” Kavramına Yönelik
Görüşleri Nelerdir?
Türkçe öğretmeni adaylarının “Kültür kavramını açıklayınız.”
yönergesine verdikleri cevaplar incelenmiş ve öğretmen adaylarının kültür
kavramını açıklarken kullandıkları özellikler kültür kavramının barındırdığı
unsurlar ve kültürü oluşturan unsurlar olarak iki ana başlık altında
sınıflandırılmıştır. Kültür kavramını açıklarken yaygın olarak kabul gören
kültür tanımları içerisinde yer alan kavramlar, kültür kavramının barındırdığı
unsurlar başlığı altında toplanmış ve bu başlık altında kültürün; aktarılma, bir
topluma özgü olma, birikerek oluşma, değişime ve gelişime açık olma, geçmiş ve
gelecek arasında köprü olma özelliklerinden yola çıkılarak sınıflandırma
yapılmıştır. Öğretmen adaylarının kavramı açıklarken kullandıkları
örneklemelerden yola çıkarak; toplum hayatı içerisinde ortaya çıkmış yaşantı,

996

Age, s. 240.
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uygulama, değer, inanış gibi unsurlar ise kültürü oluşturan unsurlar başlığı
altında yer almıştır.
Birinci sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültür kavramını
açıklarken kullandıkları özellikler şu şekilde tablolaştırılmıştır:
Tablo 2. Birinci Sınıfa Devam Eden Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültür
Kavramını Açıklarken Kullandıkları Özellikler
Kültür Kavramının Barındırdığı Unsurlar
Frekans
Yüzde
Geçmişten aktarılma
27
%9,47
Nesilden nesile aktarılma
20
%7,02
Bir topluma özgü olma
17
%5,96
Birikerek oluşma
15
%5,26
Millet olmanın temelini oluşturma
13
%4,56
Değişime ve gelişime açık olma
10
%3,51
Ortak davranış ve yaşantılar bütünü
7
%2,46
Geçmiş ve geleceği birleştirme
3
%1,05
Miras
3
%1,05
Aidiyet unsuru olma
3
%1,05
Kültürü Oluşturan Unsurlar
Değerler
Gelenek-görenek
Toplumun yaşam biçimi
Kılık-kıyafet
Yemek kültürü
Mimari eserler
Maddi ve manevi unsurlar
Somut veya somut olmayan ögeler
Örf-adet
Dil
Din
Yazılı ve sözlü unsurlar
Halk Oyunları
Toplumun düşünce şekli
Toplumsal kurallar
Alışkanlık
İnanç

Frekans
36
22
16
16
11
11
10
8
6
5
5
4
4
3
3
2
2
700

Yüzde
%12,63
%7,72
%5,61
%5,61
%3,86
%3,86
%3,51
%2,81
%2,11
%1,75
%1,75
%1,40
%1,40
%1,05
%1,05
%0,70
%0,70
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Birinci sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültür kavramını
açıklarken kullandıkları özellikler toplam 285 kez tekrar etmiştir. Birinci sınıfa
devam eden öğretmen adayları, kültür kavramını açıklarken kültürü oluşturan
unsurlardan sıklıkla (f:164) yararlanmışlardır. Bu sonuç, öğretmen adaylarının
kültür kavramını tanımlarken daha çok örnekleme yoluna gittiklerini
göstermektedir. Kültür kavramını öğretmen adaylarından K.1.54. “Geçmişten
bugüne kadar aktarılan örf, gelenek, görenek, mimari yapı, davranış gibi soyut ve
somut değerlerin tümü kültürdür.” şeklinde açıklarken, öğretmen adaylarından
K.1.76. “Kültür bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği somut, soyut, sözlü,
yazılı ürünler ve insanlar arasında süregelen gelenek ve göreneklerden oluşan bir
bütündür.” şeklinde açıklayarak örnekleme yoluna gitmiş ve kültürü oluşturan
unsurlardan yararlanmışlardır. Kültürü oluşturan unsurlar arasında öğretmen
adaylarının en çok kullandığı özellik değerler olarak belirlenmiştir. Bu ortak
özellik altında da öğretmen adaylarının maddi ve manevi değerler (f:17),
toplumsal değerler (f:12), somut ve soyut değerler (f:7) özellikleri de yer
almaktadır.
Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları kültür kavramını açıklarken,
kavramın içerisinde barındırdığı unsurlardan da yararlanmışlardır. Kavramın
geçmişten aktarılma (f:27) ve nesilden nesile aktarılma (f:20) özelliği sıklıkla
tekrarlanmıştır. Kültür kavramını K.1.51. kodlu öğretmen adayı “Geçmişten
günümüze gelip bizim de üstüne bir şeyler eklediğimiz ve yeni nesillere
aktardığımız maddi ve manevi tüm ögelerimizdir.” şeklinde açıklarken kavramın
aktarılma özelliğinden yararlanmıştır. K.1.25. kodlu öğretmen adayı ise kültür
kavramını “Kültür, bir milletin diğer milletlerden ayrılması noktasında belirleyici
olan somut ve soyut unsurlardır.” şeklinde açıklayarak kavramın bir millete özgü
olma özelliğinden yararlanmıştır. Öğretmen adaylarının cevapları
sınıflandırılırken birikerek oluşma ortak özelliği içerisinde bilgi birikimi (f:2) ve
tecrübe (f:3) özellikleri de yer almaktadır
Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültür
kavramını açıklarken kullandıkları özellikler şu şekilde tablolaştırılmıştır:
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Tablo 3. Dördüncü Sınıfa Devam Eden Türkçe Öğretmeni
Kültür Kavramını Açıklarken Kullandıkları Özellikler
Kültür Kavramının Barındırdığı Unsurlar
Frekans
Bir topluma özgü olma
28
Geçmişten aktarılma
18
Nesilden nesile aktarılma
18
Birikerek oluşma
11
Ortak yaşantı ve davranışlar bütünü
4
Değişime ve gelişime açık olma
2
Miras
2
Değişime dirençli olma
1
Tarih
1
Canlı bir yapıda olma
1
Kültürü Oluşturan Unsurlar

Adaylarının
Yüzde
%14,97
%9,63
%9,63
%4,28
%2,13
%1,07
%1,07
%0,53
%0,53
%0,53

Frekans

Yüzde

Değerler

27

%14,36

Gelenek-görenek

16

%8,56

Maddi ve manevi unsurlar

13

%6,95

Toplumun yaşam biçimi

12

%6,42

Örf-adet

6

%3,21

Dil

6

%3,21

Toplumun düşünce şekli

5

%2,67

Din

4

%2,14

Toplumsal kurallar

3

%1,60

Sanat

3

%1,60

Yazılı ve sözlü unsurlar

2

%1,07

Kılık-kıyafet

2

%1,07

Irk

1

%0,53

Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültür
kavramını açıklarken kullandıkları toplam 186 tekrar olduğu tespit edilmiştir.
Öğretmen adayları kavramı açıklarken, kültür kavramının barındırdığı
unsurlardan bir topluma özgü olma (f:28), geçmişten aktarılma (f:18) ve nesilden
nesile aktarılma (f:18) özelliklerini sıklıkla kullanmışlardır. Birikerek oluşma
başlığı altına öğretmen adaylarının cevapları içerisinde yer alan soyut birikimler
(f:1) ve maddi ve manevi birikimler (f:3) özellikleri de yerleştirilmiştir.
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Öğretmen adayı K.4.33. kültür kavramını “Bir insan topluluğunu millet yapan,
onu diğer milletlerden ayıran, toplumun yaşam tarzını belirleyen maddi ve manevi
ögeler bütünüdür.” şeklinde açıklayarak kavramın bir topluma özgü olma
özelliğinden yararlanmış; K.4.54. ise kavramı “Bir milletin geçmişten günümüze
aktardığı maddi ve manevi değerlerin tümüne kültür denir.” şeklinde açıklayarak
kavramın aktarılma özelliğinden yararlanmıştır.
Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarından K.4.11.’in “Kültür bir
toplumun maddi ve manevi tüm ürünlerine verilen addır. Kültür nesilden nesile
aktarılır ve değişime karşı dirençlidir.” şeklinde yaptığı kültür tanımı, öğretmen
adayının bir kavram yanılgısı içerisinde olduğunu göstermektedir. Kültür,
oluşumu gereği değişime ve gelişime açık bir yapıyı ifade etmektedir.
Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adayları, kültür kavramını
tanımlarken kültürü oluşturan unsurlar içerisinde sıklıkla değerler (f:27)
özelliğine yer vermişlerdir. Değerler özelliği içerisinde maddi ve manevi değerler
(f:19), toplumsal değerler bütünü (f:7) ve soyut ve somut değerler (1) özellikleri
de yer almaktadır. Öğretmen adaylarından K.4.9. kültür kavramını “Maddi,
manevi; yazılı, sözlü değerlerin bütünüdür.” şeklinde tanımlarken; K.4.28. kültür
kavramını “Toplumların bir arada yaşamasını sağlayan, onları birbirine bağlayan
ortak değerlere kültür denir” şeklinde tanımlayarak kavramın açıklamasını
değer temelli yapmışlardır.
Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Kültürel Miras” Kavramına Yönelik
Görüşleri Nelerdir?
Türkçe öğretmeni adaylarından kültürel miras kavramını açıklamaları
istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları incelenmiş ve öğretmen
adaylarının kültürel miras kavramını açıklarken yaptıkları tanımlamalar
sınıflandırılmıştır. Öğretmen adaylarının kültürel miras kavramını kültür
kavramına dayanarak, var olan kültürel eserlerin korunması ve sürdürülmesine
yönelik olarak ya da örnekler vererek açıkladıkları görülmüştür. Bu nedenle
kavrama dair açıklamalar kültürel miras kavramını kültür özelliklerinden
yararlanarak açıklama, kültürel mirası koruma ve sürdürme, kültürel miras
kavramını açıklarken kültürel miras unsurlarını örnekleme üst başlıkları altında
sınıflandırılmıştır.
Birinci sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel miras
kavramını açıklarken kullandıkları özellikler şu şekilde tablolaştırılmıştır:
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Tablo 4. Birinci Sınıfa Devam Eden Türkçe Öğretmeni Adaylarının
Kültürel Miras Kavramını Açıklarken Kullandıkları Özellikler
Kültürel Miras Kavramını Kültür Özelliklerinden
Frekans
Yüzde
Yararlanarak Açıklama
Geçmişten gelme
42
%20,59
Nesilden nesile aktarılma
28
%13,73
Birikerek oluşma
7
%3,43
Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürme
Frekans
Yüzde
Geçmişten günümüze gelen eserlerin korunması
4
%1,96
Geçmişten günümüze gelen eserlerin tanıtılması
1
%0,49
Müze
1
%0,49
Kültürel Miras Kavramını Açıklarken Kültürel
Frekans
Yüzde
Miras Unsurlarını Örnekleme
Maddi ve manevi unsurlar
38
%18,63
Geçmiş nesillerden kalan değerler
17
%8,33
Kültürü oluşturan unsurlar
17
%8,33
Mimari eserler
16
%7,84
Geçmiş nesillerden kalan her şey
16
%7,84
Gelenek-görenek
8
%3,92
Dil
3
%1,47
Giyim tarzı
3
%1,47
Toplumun sahip olduğu zenginlikler
2
%0,98
Kültürün toplamı
1
%0,49
Birinci sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel miras
kavramını açıklarken kullandıkları özellikler toplam 204 kez tekrar etmiş ve
öğretmen adaylarının kültürel miras kavramını sıklıkla kültürel miras unsurlarını
örnekleyerek (f:121) açıkladıkları görülmüştür. Birinci sınıfa devam eden K.1.27.
kodlu öğretmen adayı kültürel miras kavramını “Bir kültüre ait olan, o kültürü
yansıtan nesne, bayram, tören gibi unsurlardır.” şeklinde açıklarken; K.1.37.
kavramı “Kültürel miras, bir milletin önceki nesilden kalan mimari, giyim tarzı, dili
vb. kültürel ögelere denir.” şeklinde açıklamış; açıklamalarında kültürel unsurları
örnekleme yoluna gitmişlerdir. Ayrıca öğretmen adaylarının somut ve soyut
ögeler (f:21) özelliklerine yönelik cevaplarına maddi ve manevi unsurlar başlığı
altında yer verilmiştir.
Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları, kültürel miras kavramını,
kültür kavramından hareketle tanımlamaya da çalışmışlardır. Kültürel miras
kavramını açıklarken, kültür kavramının geçmişten gelme (f:42) ve nesilden nesile
aktarılma (f:28) boyutları sıklıkla kullanılmıştır. Birinci sınıfa devam eden
704

Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Kültürel Miras” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras”

öğretmen adaylarından K.1.19 kavramı “Kültürel miras bir toplumun nesline
önceki ve daha önceki nesillerden kalan birikimdir.”, K.1.9 ise “Geçmişten bugüne
kadar gelebilmiş, kültürümüzü yansıtan, bize ait olan parçalardır.” şeklinde
tanımlayarak kültür kavramının özelliklerinden yararlanmışlardır.
Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları, kültürel mirasın korunması
ve sürdürülmesine de kavramın tanımlamasını yaparken değinmişlerdir. K.1.18
kültürel miras kavramını “Kültürel miras bir topluma atalarından kalan değerlerin
ve maddi manevi unsurların korunmasıdır.”; K.1.81 ise “Kültürel miras bir millete
ait kültür ögelerinin korunması, önemsenmesi ile meydana gelir.” şeklinde
açıklayarak kültürel mirasın korunması ve sürdürmesine değinmişlerdir.
Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel miras
kavramını açıklarken kullandıkları özellikler şu şekilde tablolaştırılmıştır:
Tablo 5. Dördüncü Sınıfa Devam Eden Türkçe Öğretmeni
Kültürel Miras Kavramını Açıklarken Kullandıkları Özellikler
Kültürel Miras Kavramını Kültür
Frekans
Özelliklerinden Yararlanarak Açıklama
Nesilden nesile aktarılma
44
Geçmişten gelme
30
Bir topluma özgü olma
13
Toplumun yaşam ve davranış biçimi
8
Birikerek oluşması
4
Dil yoluyla aktarılma
4
Eğitim yoluyla aktarılma
2
Toplumsal kimlik
1
Kültürel Mirası Koruma ve Sürdürme
Frekans
Geçmişten günümüze gelen eserlerin yaşatılması
4
Geçmişten günümüze gelen eserlerin korunması
2
Kültürel Miras Kavramını Açıklarken Kültürel Frekans
Miras Unsurlarını Örnekleme
Değer
26
Kültür ürünleri
13
Maddi ve manevi unsurlar
10
Gelenek-görenek
9
Örf-adet
4
Somut ve soyut ögeler
3
Tarihi ürünler
2
Toplumsal kurallar
1
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Adaylarının
Yüzde
%24,18
%16,48
%7,14
%4,40
%2,20
%2,20
%1,10
%0,55
Yüzde
%2,20
%1,10
Yüzde
%14,29
%7,14
%5,49
%4,95
%2,20
%1,65
%1,10
%0,55
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Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel miras
kavramını açıklarken kullandıkları özellikler toplam 182 kez tekrar etmiştir.
Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının kültürel miras kavramını
açıklarken sıklıkla kültür kavramının unsurlarından (f:106) yararlandıkları
görülmüştür. K.4.4. kültürel miras kavramını “Üst kuşaklardan aktarılmış,
toplumdan topluma değişiklik gösteren mirastır.” şeklinde açıklayarak kavramın
bir toplum özgü olmasına vurgu yapmış; K.4.13. ise “Nesilden nesile aktarılan
kültürel anlamda her şey.” diyerek kültür kavramının aktarılma boyutundan
yararlanmıştır.
Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adayları, kültürel miras kavramını
bu kapsam içerisindeki unsurların korunması ve sürdürülmesi şeklinde de
açıklamışlardır. K.4.33. kavramı “Yeni nesle atalarının aktardığı; yeni neslin de
koruyup yaşatması ve kendinden sonrakilere aktarması gereken maddi ve manevi
değerler.” ve K.4.49 “Geçmişten günümüze aktarılan değerler toplamıdır. Bizim
de geleceğe aktarmakla yükümlü olduğumuz unsurlardır.” şeklinde açıklayarak
koruma ve sürdürme boyutuna vurgu yapmışlardır.
Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adayları, kültürel miras kavramını
tanımlarken, kültürel miras unsurları örneklendirme yolunu da tercih
etmişlerdir. Bu boyut içerisinde öğretmen adaylarının en çok tercih ettiği
örnekler, değer başlığı altında toplanmıştır. Değer unsuru içerisinde öğretmen
adaylarının kültürel değerler (f:1), evrensel değerler (f:1), maddi ve manevi
değerler (f:11), manevi değerler (f:1), soyut ve somut değerler (f:1) cevaplarına
da yer verilmiştir. K.4.50. “Önceki kuşakların oluşturduğu, günümüze kadar gelen
değerlerin toplamıdır.” yazarak, kavramı değer unsuru odağında açıklamıştır.
Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Somut Olmayan Kültürel Miras”
Kavramına Yönelik Görüşleri Nelerdir?
Türkçe öğretmeni adaylarından somut olmayan kültürel miras kavramını
açıklamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde;
adayların kavramı somut olmayan söz öbeğinin anlamından, toplumun yaşayış
biçimini gösteren unsurlardan ya da kültür kavramının tanımı ile kültürel unsur
örneklemelerinden yola çıkarak açıkladıkları görülmüştür. Bu nedenle
öğretmen adaylarının cevapları kelimenin anlamından yola çıkarak açıklama,
toplum yaşantısına yönelik açıklama, kültür özellikleri ve kültürel unsurlarla
açıklama üst başlıkları altında sınıflandırılmıştır.
Birinci sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının somut olmayan
kültürel miras kavramını açıklarken kullandıkları özellikler şu şekilde
tablolaştırılmıştır:
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Tablo 6. Birinci Sınıfa Devam Eden Türkçe Öğretmeni Adaylarının Somut
Olmayan Kültürel Miras Kavramını Açıklarken Kullandıkları Özellikler
Kelimenin Anlamından Yola Çıkarak Açıklama
Frekans
Yüzde
Duyu organlarımızla algılayamadığımız kültür
34
%18,89
ögesi
Yazılı olmayan miras
14
%7,78
Soyut ögeler
12
%6,67
Manevi miras
5
%2,78
Gözlemleyemediğimiz kültür ögesi
2
%1,11
Sözlü ürünler
2
%1,11
Toplum Yaşantısına Yönelik Açıklama
Frekans
Yüzde
Gelenek-görenekler
11
%6,11
Toplumun yaşam biçimi
11
%6,11
Örf-adetler
7
%3,89
İnanç ve düşünce
6
%3,33
Toplumun değer yargıları
6
%3,33
Alışkanlık
3
%1,67
Toplumsal kurallar
2
%1,11
Toplumsal zenginlikler
2
%1,11
Kültür Özellikleri ve Kültürel Unsurlarla Açıklama
Frekans Yüzde
Nesilden nesile aktarılma
28
%15,56
Davranışlarla aktarılma
14
%7,78
Millet olmanın temelini oluşturma
7
%3,89
Dil yoluyla aktarılma
5
%2,78
Birikerek oluşma
4
%2,22
Kültürün kendisi
1
%0,56
Artık var olmayan kültür ögesi
1
%0,56
Sanat ve edebiyat
1
%0,56
Birinci sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının somut olmayan
kültürel miras kavramını açıklarken kullandıkları özellikler toplam 180 kez
tekrar etmiştir. Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları somut olmayan
kültürel miras kavramını açıklarken, sıklıkla kavramın görünen anlamından
yola çıkmış ve somut olmayan ifadesine yönelik (f:69) açıklamalarda
bulunmuşlardır. K.1.7. kavramı “Gözle görülemeyen veya fiziksel olarak yer
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kaplamayan ögeler bütünüdür.”; K.1.32. “5 duyu organımızla algılayamadığımız
kültür ögelerimizdir. Onları algılayamasak da var olduklarını biliriz.” şeklinde
açıklayarak, kelime anlamına yönelik bir tanımlama yolunu seçmişlerdir. K.1.31.
ise kavramı “Somut olmayan kültürel miras, o milletin söz varlığıyla oluşturulan
kendine özgü eserleridir.” şeklinde açıklayarak kavramın sözlü yanına vurgu
yapmıştır.
Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları somut olmayan kültürel
miras kavramını açıklarken, toplum yaşantısında (f:48) da yararlanmışlardır.
K.1.44 “İçinde bulunduğumuz toplumu yansıtan bazı davranışlar somut olmayan
kültürel mirastır.”; K.1.54. ise “Geçmişten aldığımız, soyut kavrama dahil olan,
toplumların yaşayış biçimlerini yansıttıkları örf ve adetlerdir.” şeklinde
açıklayarak kavramı toplum yaşantısı çerçevesinde tanımlamışlardır.
“Gözle görülmeyen nesilden nesile aktarılan kültürel mirastır.” (K.1.69);
“Halk arasında yaşatılan, varlığını idame ettirmesi için millet olma bilinci
yakalamış topluluğa ihtiyaç duyan her şeydir.” (K.1.76.) tanımlamalarından,
öğretmen adaylarının kültürel miras kavramını, kültür ve kültürel unsurlar ile
de açıkladıkları görülmüştür.
Birinci sınıfa devam eden 2 öğretmen adayı (%1,11) “Bilmiyorum”
yazarak kavramı açıklamamıştır.
Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının somut
olmayan kültürel miras kavramını açıklarken kullandıkları özellikler şu şekilde
tablolaştırılmıştır:
Tablo 7. Dördüncü Sınıfa Devam Eden Türkçe Öğretmeni Adaylarının
Somut Olmayan Kültürel Miras Kavramını Açıklarken Kullandıkları Özellikler
Kelimenin Anlamından Yola Çıkarak Açıklama
Frekans
Yüzde
Sözlü ürünler
25
%14,71
Duyu organlarımızla algılanamayan kültür ögesi
15
%8,82
Manevi kültür ögesi
13
%7,65
Soyut ögeler
7
%4,12
Manevi miras
6
%3,53
Toplum Yaşantısına Yönelik Açıklama
Frekans Yüzde
Gelenek-görenekler
16
%9,41
Değerler
10
%5,88
Toplumun yaşam biçimi
7
%4,12
Örf-adetler
5
%2,94
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Toplumsal davranış
Toplumsal uygulamalar
Toplumsal kurallar
Ritüeller
Kültür Özellikleri ve Kültürel Unsurlarla
Açıklama
Bir millete özgü olma
Nesilden nesile aktarılma
Dil yoluyla aktarılma
Geçmişten gelme
Birikerek oluşma
Kültür ögesi
Dil
Festival
El sanatları

4
2
1
1

%2,35
%1,18
%0,59
%0,59

Frekans

Yüzde

13
12
11
8
3
3
1
1
1

%7,65
%7,06
%6,47
%4,71
%1,76
%1,76
%0,59
%0,59
%0,59

Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarının somut
olmayan kültürel miras kavramını açıklarken kullandıkları özellikler toplam
170 kez tekrar etmiştir. Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adayları, somut
olmayan kültürel miras kavramını açıklarken sıklıkla kelimenin anlamından
yola çıkmışlardır (f:66). K.4.10. kavramı “Somut olmayan kültürel miras,
dokunamadığımız ancak varlığını hissettiğimiz bir mirastır.”; K.4.20. ise “Somut
olmayan kültürel miras, beş duyu organı ile algılanmasa bile aktarılan ve tüm
toplum tarafından benimsenip hissedilen değerlerdir.” şeklinde açıklayarak,
somut olmayan söz öbeğinin anlamına vurgu yapmışlardır. Sözlü ürünler başlığı
altında sözlü gelenek (f:7, %4,12), atasözü-deyim (f:3, %1,76), türkü (f:1, %0,59),
şarkı (f:1, %0,59) unsurlarına da yer verilmiştir.
Dördüncü sınıfa devam eden Türkçe öğretmeni adaylarından K.4.41.
kavramı “İnsanların genellikle yaşantılarıyla ilgili olan yaşayış biçimi, elle
tutulamayan ancak yaşayış ile var olan ögelerdir”; K.4.52. ise “Somut olmayan
kültürel miras, kültürün maddi ögelerinden ziyade toplumun davranış ve
geleneği ile şekillenen manevi kültür ögeleridir.” şeklinde açıklayarak;
öğretmen adaylarının kavramı tanımlarken toplum yaşantısından da
yararlandıklarını göstermişlerdir.
K.4.23. kodlu öğretmen adayının “Kültürün manevi unsurlarıdır. Sadece bir
millete özgüdür.”; K.4.47. kodlu öğretmen adayının “Elle tutulmayan, gözle
görülmeyen ama yüzyıllardır nesillerden nesillere aktarılan ürünlerdir.”
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şeklindeki açıklamaları, dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının,
somut olmayan kültürel miras kavramını açıklarken kültür ve kültürel
unsurlardan da yararlandıklarını göstermektedir.
Dördüncü sınıfa devam eden 5 öğretmen adayı (%2,94) “Bilmiyorum”
yazarak kavramı açıklamamıştır.
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Somut Olmayan Kültürel Miras
Unsurlarını Örneklendirebiliyor mu?
Türkçe öğretmeni adaylarından somut olmayan kültürel miras
unsurlarını örneklemeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının somut olmayan
kültürel miras unsurlarına yönelik örnekleri sözlü anlatılar, gösteri sanatları, el
sanatları, değerler, toplumsal uygulamalar ve törenler üst başlıkları altında
sınıflandırılmıştır.
Tablo 8. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Somut Olmayan Kültürel Miras
Unsularına Verdikleri Örnekler
Sözlü
1. Sınıf
1. Sınıf
4. Sınıf
4. Sınıf
Anlatımlar
Frekans
Frekans
Yüzde
Yüzde
Masal
27
%7,63
21
%10,19
Atasözü
ve
24
%6,78
14
%6,80
deyim
Destan
20
%5,65
6
%2,91
Ninni
16
%4,52
9
%4,37
Halk hikâyesi
12
%3,39
7
%3,40
Dil
12
%3,39
4
%1,94
Mani
10
%2,82
5
%2,43
Çocuk Oyunları
9
%2,54
16
%7,77
Türkü
8
%2,26
12
%5,83
Tekerleme
6
%1,69
3
%1,46
Fıkra
5
%1,41
1
%0,49
Bilmece
4
%1,13
Efsane
2
%0,56
2
%0,97
Dede
Korkut
2
%0,56
Hikâyeleri
Ağıt
2
%0,56
2
%0,97
Deyiş
2
%0,97
Şarkı
2
%0,97
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Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü anlatılar başlığı altında yer verilen
somut olmayan kültürel miras örneklerinden her iki sınıf seviyesi için de en çok
masal unsuruna yer verdikleri görülmüştür. Birinci sınıfa devam eden öğretmen
adayları için atasözü ve deyim, destan, ninni, halk hikayesi örnekleri sıklıkla
görülürken; dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının çocuk oyunları,
atasözü ve deyim, türkü, ninni gibi örnekleri daha çok kullandıkları
görülmüştür.
Gösteri Sanatları
Karagöz Hacivat
Meddah
Orta Oyunu
Köy seyirlik oyunu
Kuklacılık
Halk Oyunu
Gölge Oyunu
Âşık Atışması
Tiyatro
Festival

1. Sınıf
Frekans
23
18
12
8
7
4
2
1
1
-

1. Sınıf
Yüzde
%6,50
%5,08
%3,39
%2,26
%1,98
%1,13
%0,56
%0,28
%0,28
-

4. Sınıf
Frekans
12
2
7
3
3
1
1

4. Sınıf
Yüzde
%5,83
%0,97
%3,40
%1,46
%1,46
%0,49
%0,49

Somut olmayan kültürel miras unsurlarının gösteri sanatları başlığı
altında, her iki sınıf seviyesi için de en çok kullanılan örnek Karagöz Hacivat
olmuştur. Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları, UNESCO listesinde de
yer alan Meddah örneğini sıklıkla kullanırken dördüncü sınıfa devam eden
öğretmen adaylarının bu başlık altındaki cevapları Orta Oyunu örneğinde
yoğunlaşmıştır.
El Sanatları
Ebru Sanatı
El Sanatları

1. Sınıf
Frekans
2
-

1. Sınıf
Yüzde
%0,56
-

4. Sınıf
Frekans
1
3

4. Sınıf
Yüzde
%0,49
%1,46

Her iki sınıf seviyesi için el sanatları başlığı altında yer alan unsurlar
oldukça az sayıda tekrar etmiştir. Bu başlık altında ebru sanatı örneği yanında
el sanatları genel örneği de öğretmen adayları tarafından tercih edilmiştir.
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Toplumsal Uygulamalar
ve Törenler
Gelenek-görenek
Örf-adet
Toplumsal Kurallar
Düğün
Bayram
Adabımuaşeret Kuralları
Kılık-kıyafet
Düşünce şekli
İnanış
Ritüeller
Eski eşyalar
Yemek Kültürü
Yaşam tarzı
Semah
Nevruz

1. Sınıf
Frekans
30
13
10
6
5
4
2
2
2
1
1
1
-

1. Sınıf
Yüzde
%8,47
%3,67
%2,82
%1,69
%1,41
%1,13
%0,56
%0,56
%0,56
%0,28
%0,28
%0,28
-

4. Sınıf
Frekans
11
3
6
7
2
1
5
3
1
1
1
3

4. Sınıf
Yüzde
%5,34
%1,46
%2,91
%3,40
%0,97
%0,49
%2,43
%1,46
%0,49
%0,49
%0,49
%0,97

Toplumsal uygulamalar ve törenler başlığı altında yer alan örneklerde, iki
sınıf seviyesinde de en çok tercih edilen örneğin gelenek görenekler olduğu
görülmüştür. Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları örf-adet ve toplumsal
kurallar örneklerini de sıklıkla kullanırken dördüncü sınıfa devam eden
öğretmen adaylarının cevapları düğün, bayram gibi törenlerde yoğunlaşmıştır.
Dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adayları, UNESCO listesinde yer alan
semah, nevruz gibi örneklemelere az da olsa yer vermişlerdir.
Değerler
Saygı
İnanç
Din
Vatan sevgisi
Misafirperverlik
Ahlak
Vatandaşlık bilinci
Milli Değerler
Toplumsal Değerler
Yardımlaşma
Merhamet

1. Sınıf
Frekans
11
6
6
5
2
2
2
2
1
1
1
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1. Sınıf
Yüzde
%3,11
%1,69
%1,69
%1,41
%0,56
%0,56
%0,56
%0,56
%0,28
%0,28
%0,28

4. Sınıf
Frekans
6
1
1
2
6
1
1
2
-

4. Sınıf
Yüzde
%2,91
%0,49
%0,49
%0,97
%2,91
%0,49
%0,49
%0,97
-
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Somut olmayan kültürel miras unsurlarını örnekleyen öğretmen adayları,
her iki sınıf seviyesinde de değerler başlığı altında yer alan unsurlara yer
vermişlerdir. Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları somut olmayan
kültürel miras unsurlarını örneklerken saygı, inanç, din, vatan sevgisi
unsurlarına yer verirken dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adayları saygı
ve misafirperverlik değerlerini örneklendirmişlerdir.
Her iki sınıf seviyesinde de somut olmayan kültürel miras unsurlarını
örneklendirmekten kaçınan öğretmen adayları olmuş; dördüncü sınıfa devam
eden öğretmen adayları (f:4; %1,94) birinci sınıfa devam eden öğretmen
adaylarına (f:1; %0,28) oranla cevap vermekten daha çok kaçınmışlardır.
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Türkçe öğretmeni adaylarının kültür, kültürel miras, somut olmayan
kültürel miras kavramlarına ilişkin görüşlerini ve somut olmayan kültürel miras
unsurlarını nasıl örneklendirdiklerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada,
öğretmen adaylarının cevapları sınıflandırılmış ve birinci sınıfa devam eden
öğretmen adayları ile dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının
cevapları karşılaştırılmıştır.
Öğretmen adayları, kültür kavramını açıklarken çeşitli unsurlardan
yararlanmış ve kavramı oluşturan unsurları örneklendirme yoluna gitmişlerdir.
Hem birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları (f:164) hem de dördüncü
sınıfa devam eden öğretmen adayları (f:100) kültürü oluşturan unsurları
kullanarak kavramı açıklamış; değer, gelenek-görenek, maddi ve manevi
unsurlardan örnekler sunmuşlardır. Öğretmen adayları kültür kavramının
içerisinde barındırdığı unsurlardan geçmişten aktarılma, nesilden nesile
aktarılma, bir topluma özgü olma, birikerek oluşma özelliklerini de kavramı
tanımlarken kullanmışlardır. Karadağ, Kolaç ve Ulaş çalışmalarında Türkçe
öğretmeni adaylarının kültür kavramına yükledikleri anlamları ve popüler
kültüre yönelik bakış açılarını belirlemeyi amaçlamışlardır.997 Çalışmanın
sonucunda öğretmen adaylarının kültür kavramını “toplumun meydana
getirdiği maddi-manevi değerler”, “bir kuşaktan diğerine aktarılan bilgi ve
kalıplaşmış davranış biçimlerinin birikimleri”, “bir toplumun yaşam biçimi”
olarak algıladıkları ortaya konmuştur. Karadağ, Kolaç ve Ulaş tarafından yapılan
çalışmanın sonuçları, bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir.998 Bu
çalışmada, iki sınıf seviyesinde de nesilden nesile aktarılma, birikim ve
997
998

Karadağ-Kolaç-Ulaş, agm.
Agm.
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toplumun yaşam biçimi unsurları, öğretmen adayları tarafından kültür
tanımlaması içerisinde verilmiştir. Akpınar ve Genç, çalışmalarında sosyal
bilgiler öğretmeni adaylarının kültür kavramına ilişkin görüşlerini
incelemişlerdir.999 Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının
kültür kavramını genel olarak belli bir süreçte oluşan maddi ve manevi birikim
olarak tanımladıkları görülmüştür. Bu çalışmada da birinci sınıfa devam eden
öğretmen adayları (f:15; %5,26) ve dördüncü sınıfa devam eden öğretmen
adayları (f:11; %4,28) kültürün birikerek oluştuğu yönünde görüş
bildirmişlerdir. Öğretmen adaylarının kültür kavramını tanımlarken
kullandıkları özellikler incelendiğinde; birinci sınıf ve dördüncü sınıfa devam
eden öğretmen adaylarının cevapları arasında farklılaşma olmadığı, her iki sınıf
seviyesinde de kavramın tanımlanmasında örnek gösterme yoluna gidilerek
açık bir şekilde kavramın tanımlanamadığı görülmüştür.
Öğretmen adaylarından kültürel miras kavramını tanımlamaları
istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde, öğretmen
adaylarının kavramın tanımlamasını yaparken kültür kavramının
özelliklerinden yararlandıkları, kültürel miras unsurlarını örneklendirdikleri,
kültürel mirasın korunması ve sürdürülmesine kavramın tanımlamasında yer
verdikleri görülmüştür. Birinci sınıfa devam eden öğretmen adayları, kültürel
miras kavramını tanımlarken sıklıkla kültürel miras unsurlarını örneklendirme
(f:121) yolunu tercih etmişler; kavramı maddi ve manevi unsurlar, değerler,
mimari eserler, gelenek-görenek doğrultusunda açıklamışlardır. Dördüncü
sınıfa devam eden öğretmen adayları ise kavramı daha çok kültür kavramının
barındırdığı unsurlar (f:106) çerçevesinde tanımlamışlardır. Bu doğrultuda
nesilden nesile aktarılma, geçmişten gelme ve bir topluma özgü olma
özelliklerinden yararlanmışlar; kavramı açıklarken değer, kültür ürünleri,
gelenek-görenek, örf-adet örneklemesine de başvurmuşlardır. Avcı ve
Memişoğlu, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel miras eğitimine ilişkin
görüşlerini inceledikleri çalışmalarında, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kültürel
miras kavramını bir milletin geçmişten günümüze kalmış eserler ve tüm
uygarlıklardan alınmış değerler (evrensel değerler) bütünü olarak
açıkladıklarını ortaya koymuşlardır.1000 Ayrıca sosyal bilgiler öğretmenleri
gelenek, görenek, örf ve adetleri de kültürel miras içerisinde göstermiş; kavramı
açıklarken görüşlerinin çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir.1001 Avcı ve
Akpınar-Genç, agm.
Avcı-Memişoğlu, agm.
1001 Agm.
999

1000
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Memişoğlu tarafından yapılan çalışmanın bulguları, bu çalışmanın bulgularını
destekler niteliktedir.1002 Selanik Ay ve Kurtdede Fidan yaptıkları çalışmada
sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kültürel miras kavramına ilişkin
metaforlarını ortaya koymuşlardır.1003 Çalışma sonucuna göre öğretmen
adaylarının kültürel miras kavramına yönelik farklı metaforlar ürettikleri tespit
edilmiştir. Metafor sayısının bu kadar çok olması bu kavramın çok sayıda
metafor ile açıklanması gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. En çok tarih ve dil
metaforlarından yararlandıkları görülmüştür.1004 Bu çalışmada da öğretmen
adaylarının kültürel miras kavramını açıklarken dil ve dil yoluyla aktarılma
unsuruna yer verdikleri; öğretmen adaylarının farklı örneklendirmeler yoluna
gittikleri tespit edildiğinden, iki çalışmanın bulgularının birbirini desteklediği
düşünülmektedir. Kültürel miras, geçmişin kültürel birikimi ve bir toplumu
oluşturan temel ögelerin toplamı olarak kabul edilmektedir.1005 Bu tanım
doğrultusunda, öğretmen adaylarının kavrama yönelik bakış açılarının hatalı
olmadığı, ancak kavrama yönelik net bir tanımlama yoluna da gidemedikleri
görülmektedir.
Öğretmen adaylarından somut olmayan kültürel miras kavramını
tanımlamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları incelendiğinde hem
birinci sınıfa hem de dördüncü sınıfa devam eden öğretmen adaylarının
kavramı kelime anlamından yola çıkarak açıkladıkları; kavramı duyu
organlarımızla algılayamadığımız kültür ögesi, sözlü ürünler, soyut ögeler, yazılı
olmayan miras, manevi kültür ögesi, soyut ögeler gibi unsurlarla açıklama
yolunu tercih ettikleri görülmüştür. Her iki sınıf seviyesinde de somut olmayan
kültürel miras kavramını açıklarken kültür kavramı ve kültürel unsurları
örnekleme yoluna giden öğretmen adayları olmuş; kültürün aktarılma, birikme
gibi özellikleri örneklendirilmiştir. Her iki sınıf seviyesinde de somut olmayan
kültürel miras kavramını gelenek-görenek, örf-adet, değer, toplumsal kurallar
şeklinde tanımlayan öğretmen adayı olduğu görülmüştür. Alanyazında
öğretmen adaylarının sözü geçen kavrama yönelik görüşlerinin ele alındığı
çalışmalara rastlanmamıştır. Çengelci, konu ile ilgili çalışmasında 4, 5, 6 ve 7.
sınıflar Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda somut olmayan kültürel mirası
vurgulayan kazanımlar ve etkinlik örneklerini incelemiştir.1006 Somut olmayan
Agm.
Selanik Ay-Kurtdede Fidan, agm.
1004 Agm.
1005 Özlem Taşkın Külcü, “Kültürel Miras Kavramının Eğitim Açısından Önemi”, Academia
Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, C.1, S. 1, 2015, s.28.
1006 Çengelci, agm.
1002
1003
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kültürel mirasa yönelik kazanımların Program’da yer alan toplam kazanım
sayısının %20’sine eşit olduğunun belirtildiği çalışmada, sosyal bilgiler dersinin
somut olmayan kültürel miras öğretimine önem verdiği görülmüştür. Karakuş
ve Çağlayan, hayat bilgisi öğretim programlarında ve ders kitaplarında somut
olmayan kültürel mirasın yerini tespit etmeyi amaçlamışlardır.1007 Çalışma
sonucunda hayat bilgisi öğretim programı içerisinde somut olmayan kültürel
mirasın tüm kategorilerinin yer almadığı; kazanım, etkinlik ve görsellerin daha
çok toplumsal uygulamalar, ritüeller, şölenler kategorisinde toplandığı; gösteri
sanatlarında sadece Karagöz ve Hacivat gölge oyununun yer aldığı; sözlü
geleneklerde ise masal ve atasözüne değinildiği sonucuna ulaşılmıştır. Kolaç ise
araştırmasında, ilköğretim Türkçe ders kitapları ve programlarını somut
olmayan kültürel miras unsurlarına yer verme, bilinç ve duyarlılık oluşturma
açısından değerlendirmiştir.1008 Araştırma sonucunda ilköğretim birinci
basamak Türkçe öğretim programında kültür kavramına yönelik vurgularda
tekrara gidildiği ve niceliksel olarak yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
İlköğretim ikinci basamak Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerde ise
somut olmayan kültürel miras unsurlarına ayrılan yüzdenin yetersiz olduğu
tespit edilmiştir. Çengelci, Karakuş ve Çağlayan, Kolaç tarafından yapılan
çalışmalar, öğretim sürecinin en önemli ögelerinden olan program ve ders
kitaplarında somut olmayan kültürel miras unsurlarına yer verildiğini
göstermektedir.1009 Bu çalışmalar doğrultusunda programın uygulayıcısı olan
öğretmenlerin kavrama yönelik tam bilgi edinmelerini gerekli kılmakta; bu
çalışmanın bulguları ise Türkçe öğretmeni adaylarının somut olmayan kültürel
miras kavramına yeterince tanıdık olmadıklarını, kavrama yönelik yanılgı
içerisinde olduklarını göstermektedir.
Öğretmen adaylarından somut olmayan kültürel miras unsurlarına örnek
vermeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının cevapları sözlü anlatı, gösteri
sanatları, el sanatları, değerler, toplumsal uygulamalar ve törenler başlıkları
altında sınıflandırılmıştır. Her iki sınıf seviyesinde de öğretmen adaylarının
cevapları sözlü anlatı başlığı altında yoğunlaşmış; masal, atasözü ve deyim,
ninni, mani, halk hikayesi, çocuk oyunları gibi unsurlar örneklendirilmiştir. Her
iki sınıf seviyesinde de öğretmen adaylarının gösteri sanatları başlığı altında
Karakuş-Çağlayan, agm.
Kolaç, agm.
1009 Çengelci, agm.;
Karakuş-Çağlayan, agm.;
Kolaç, agm.
1007
1008
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örneklendirdikleri unsur, Türkiye’nin İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirası Temsili Listesinde kayıtlı bulunan, Karagöz olmuştur. Bunu yanı sıra aynı
listede yer alan Meddah, ebru sanatı unsurları da her iki sınıf seviyesinde;
semah ve nevruz unsurları ise dördüncü sınıf seviyesinde örneklendirilmiştir.
Öğretmen adaylarının örnekleri ile UNESCO tarafından kabul edilen liste
karşılaştırıldığında, öğretmen adaylarının kavramın, kelime anlamına
dayanarak, sözlü anlatı ürünlerinden oluşması gerektiği kanaatine vardıkları
söylenebilir. Öğretmen adaylarının kavrama yönelik doğru örneklendirmelerde
bulunmaları, net bir şekilde olmasa da kavrama yönelik yorumlamalar
yapabildiklerini göstermektedir. Çengelci, Karakuş ve Çağlayan, Kolaç
tarafından yapılan çalışmalar, somut olmayan kültürel miras unsurlarına ders
kitaplarında ne şekilde yer verildiğini göstermektedir.1010 Belirtilen
çalışmaların bulguları ile bu çalışmanın bulguları karşılaştırıldığında, öğretmen
adaylarına somut olmayan kültürel miras kavramı ile bu kavramın barındırdığı
unsurların açık bir şekilde aktarılması gerektiğine ihtiyaç duyulduğunu
göstermektedir.
Çalışmanın bulgularından yola çıkarak Türkçe öğretmeni adaylarının
kültür, kültürel miras ve somut olmayan kültürel miras kavramlarını kesin
çizgilerler ayıramamakta; bazı kavramlara yönelik ise yanılgılar yaşadıkları
söylenebilir. Bu sonuçlar, belirtilen kavramlara yönelik öğretmen adaylarının
farkındalıklarının artması gerektiğini göstermektedir. Türkçe öğretmenliği
lisans programlarında, bu kavramların farklarına değinecek uygulamalar
yapılmalıdır.
Türkçe öğretmeni adaylarının kültürel miras unsurlarının sergilendiği
müzelere gitmeleri ve kültürel etkinliklere katılmaları sağlanmalı; Türkçe
öğretmeni adayları, bu etkinlikler ile Türkçe dersi arasında bağlantılar kuracak
düşünme yollarına sevk edilmelidir.
Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe ders kitaplarında yer alan kültürel
miras ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını belirlemeleri; ders
içerisinde bu kavramlara yönelik ilaveten kullanabilecekleri metinleri tespit
etmeleri sağlanmalıdır.

Çengelci, agm.;
Karakuş-Çağlayan, agm.;
Kolaç, agm.
1010
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Suriyeli Yetimler İçin Sosyal Uyum Projesi: Süreç
ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri*
A Social Cohesion Project for Syrian Orphans: The Process
and Classroom Teacher Candidates’ Thoughts
Dr. Öğr. Üyesi Figen YILDIRIM
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Arş. Gör. Zeynel AMAÇ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Öz: Kilis’te yerleşik bulunan sığınmacıların yaklaşık 85,000’i şehir merkezinde
kendi imkânlarıyla hayatlarına devam etmektedirler. Suriyeli dul ve yetimler dezavantajlı
gruplardandır. Bu grubun büyük bir kısmı yerel ve ulusal vakıflar tarafından maddi ve
manevi olarak desteklenmektedir. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğretmen
adaylarının toplumsal problemler için çözüm üretmelerine katkı sağlamaya ve sosyal
proje becerilerini geliştirmeye yönelik bir derstir. Bu ders kapsamında, 15 kadın sınıf
öğretmeni adayı 2017 Bahar döneminde Suriyeli sığınmacı yetim çocukların temel yaşam,
sosyal ve kültürel ihtiyaçları için bir proje geliştirip uygulamışlardır. Projede sığınmacı
yetim çocukların psikolojik ve sosyal olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Proje
kapsamında yapılanlardan bazıları şunlardır: Suriyeli yetim çocuklarla haftalık olarak bir
araya gelme, onlarla oyun oynama, spor etkinlikleri yapma ve piknik düzenleme. Projenin
giderlerini karşılamak amacıyla öğretmen adayları, önce ahşap boyama, biblo yapma,
sabun boyama vb. kurslara katılıp beceri kazanmışlar ve yaptıkları malzemeleri bir
kermes düzenleyip satmışlardır. Türkiye’nin bir gerçeği olan Suriyeli sığınmacılarla ilgili
proje deneyimlerinin paylaşılması, onların ülkemize uyumunu kolaylaştırabilecek ve
benzer projelerin başka şehirlerde de yapılmasına vesile olabilecektir. Bu çalışmanın
amacı, Suriyeli yetimlerle ilgili bir projenin sürecini betimlemek ve projeyle ilgili
öğretmen adaylarının görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma, nitel araştırma
desenlerinden olan temel nitel araştırma olarak desenlenmiştir. Çalışmanın verilerini,
projeyle ilgili belgeler (proje formları, resimler vb.) ve öğretmen adaylarının açık uçlu
sorulardan oluşan formdaki cevapları oluşturmuştur. Verilerin tematik analizi sonucunda
iki tema ve beş kategori ortaya çıkmıştır. Bunlar öğretmen adaylarının olumlu ve olumsuz
proje yaklaşımları ve proje öncesi hazırlık, proje süreci ve projenin hedef kitlesi
kategorilerine sahip analitik genelleme yani öğretmen adaylarının proje süreç
önerileridir. Bulgular ışığında Suriyeli sığınmacı yetim çocukların sosyal ve kültürel
uyumlarını hedefleyen benzer projeler ve bilimsel araştırmalar için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları, Suriyeli Sığınmacılar, Yetim,
Sınıf Öğretmeni Adayları, Proje Geliştirme
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Giriş
2011’de başlayan Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca insan başka
ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Göç İdaresi’nin 2018 verilerine göre
ülkemizde yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşamaktadır. 0-18 yaş arası
geçici koruma altındaki Suriyeli çocuk sayısı 1.6 milyon civarındadır.1011 Bu veriye
göre her iki Suriyeli sığınmacının bir tanesi çocuk yaştaki bireylerden
oluşmaktadır. Yetişkinlerin aksine çocukların savaşın yıkıcı etkisine daha çok
maruz kaldığı ve korunmaya daha çok ihtiyaçlarının olduğunu söylemek
mümkündür. Savaş sürecinde çocukların yaşadıkları travmayla ilgili yapılan bir
araştırmada, Suriyeli sığınmacı çocukların yaklaşık %98’nin en az bir travmatik
olay yaşadığı ortaya çıkmış ve bu travmatik olayın, sığınmacı çocukların savaş
sonrası stres bozukluğu yaşamalarına sebep olduğu bulunmuştur.1012 Aynı
çalışmada, Suriyeli sığınmacı ebeveynlerin psikolojik durumlarının çocuklarının
psikolojilerini de etkilediği belirtilmektedir.1013 Suriyeli sığınmacı çocukların
savaş sonrası psikolojik durumlarıyla ilgili yapılan araştırmalarda, bu çocukların
ciddi duygusal ve davranışsal sorunlar yaşadıkları ve Türk yaşıtlarına göre daha
yüksek oranlarda psikolojik sorunlar yaşadıkları ortaya çıkmıştır.1014 Çocuklar
hassas gruplardandır ve savaşın yıkıcı etkilerinden kendilerini korumak için
yeterli bilgi ve beceriye sahip değildirler. Bu nedenle Suriye iç savaşının çocuklar
üzerinde daha çok olumsuz etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Kilis, kendi nüfusu kadar Suriyeli sığınmacı barındıran örnek bir şehirdir.
Göç İdaresi’ne göre Kilis’te 130,000 Suriyeli yaşamaktadır.1015 Bunların yaklaşık
85,000’i Kilis şehir merkezinde kendi imkânlarıyla yaşamaktadır. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) raporlarına göre Türkiye’de
kamp dışında yaşayan Suriyeli kadın ve erkeklerin yaklaşık %25’i okuma-yazma
bilmemektedir.1016 1017
*Bu çalışmanın bir bölümü 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde (UBAK) sözlü
bildiri olarak sunulmuştur.
1011 Bkz: “Göç İdaresi, Yıllara Göre Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler”
http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik, (Erişim 01.06.2018)
1012 Seyda Eruyar- John Maltby- Panos Vostanis, “Mental Health Problems of Syrian Refugee
Children: The Role of Parental Factors”, European Child & Adolescent Psychiatry, C.27, 2018.
1013 Eruyar-Maltby- Vostanis, age, s.404.
1014 Ammar Alsayed- Vivienne J. Wilders, “Syrian Refugee Children: A Study of Strengths and
Difficulties”, Journal of Human Rights and Social Work, C.3, S.2, 2018.
1015 Göç İdaresi, age, (Erişim 10.06.2018)
1016 Bkz: “AFAD Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar”
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17934/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_2014_2_.pdf (Erişim 10.02.2018)
1017 Bkz: “AFAD Türkiye’deki Suriyelilerin Demografik Görünümü, Yaşam Koşulları ve Gelecek
Beklentilerine Yönelik Saha Araştırması”
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Kamp dışında kendi imkânlarıyla yaşayan Suriyeli kadınların yarıdan
fazlası (%53) psikososyal desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir.1018
Ayrıca, kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınların yaklaşık %3’nün ya
eşi ölmüş ya da dul vaziyettedir.1019 Suriye iç savaşı nedeniyle başka ülkelere
(Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır) göç etmek zorunda kalan sığınmacı çocukların
yaklaşık 10,000 kadarı ya yetim ya da kendilerine refakat edecek kimselerden
yoksundur.1020 Ülkemizde ise 600,000’den fazla Suriyeli yetim çocuk olduğu
tahmin edilmektedir.1021 Bu yetim çocuklara sahip çıkılmadığı takdirde, “organ
ve terör çeteleri başta olmak üzere kötü niyetli birçok oluşumun malzemesi
olmalarından endişe edilmektedir.”1022 Bu çocuklar psikolojik, sosyolojik ve
ekonomik olarak risk altındadırlar. Çünkü savaş sonrası stres bozuklukları gibi
psikolojik olumsuzluklarla baş edebilmek için gerekli desteğe ihtiyaç
duymaktadırlar.1023. Bu nedenlerle Suriyeli yetim ve annelerine psikolojik,
sosyal ve kültürel uyum için destek verilmesi gerekmektedir.
Türkiye’deki Suriyeli dul ve yetimlerin çoğu, yerel ve ulusal vakıflar ve
dernekler tarafından sağlanan desteklerle hayatlarını sürdürmektedirler. İç
savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeliler dezavantajlı gruplardan
sayılmaktadır. Bunlar arasında özellikle çocuklar zaten dezavantajlı
durumdayken dezavantajları yetim olmakla daha da artmaktadır. Çünkü
hayatlarında, onlara destek verecek, önderlik edecek ve sahip çıkacak yetişkin
figürü eksiktir.1024

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25337/xfiles/17aTurkiye_deki_Suriyelilerin_Demografik_Gorunumu_Yasam_Kosullari_ve_Gelecek_Beklentilerine_
Yonelik_Saha_Arastirmasi_2017.pdf (Erişim 05.03.2018)
1018 AFAD, age, s.106.
1019 AFAD, age, s.58.
1020 Bkz: “Unicef, Humanitrain Action for Children: Syrian Refugees”
https://www.unicef.org/appeals/syrianrefugees.html#8, (Erişim 19.06.2018)
1021 Bkz: “İHH Yetim Birimi, 600 Binden Fazla Suriyeli Yetim Çocuk Var”
http://www.on5yirmi5.com/roportaj/guncel/stklar/159476/600-binden-fazla-suriyeli-yetimcocuk-var.html, (Erişim 15.06.2018)
1022 Mehmet Duruel, “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Suriyeli Yetim Yaşam Merkezleri: Hatay İli
Örneği”, PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.3, S.4, Aralık 2017, s.159.
1023 Elif Mercan Uzun- Eda Bütün, “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı
Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri”, Uluslararası Erken Çocukluk
Eğitimi Çalışmaları Dergisi, C.1, S.1, 2016, s.78.
1024 Muhammet Ruhat Yaşar- Zeynel Amaç, “Yetim Evleri”, II. Ortadoğu Konferansları:
Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 2016.
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Dezavantajlı Gruplar
Dezavantajlı grupları, “yoksulluk, sosyal dışlanma, ayrımcılık ve şiddet
riski yaşayan kişilerden oluşan etnik azınlıklar, göçmenler, engelli insanlar,
izole yaşlı insanlar ve çocuklar” oluşturmaktadır.1025 Bu dezavantaj özelliklerine
sahip kadınlar ve çocuklar en riskli olanlardır.1026 UNESCO, Eğitim 2030 eylem
planı çerçevesinde devletlerden kendi hukuki sistemleri doğrultusunda
dezavantajlı ve marjinal gruplara ulaşmak için, ek hizmetler ve faaliyetler
sağlamasını istemektedir.1027
Özbaş’a göre “kronik sosyo-ekonomik yoksulluk ve dezavantajlılık kısır
döngüsü eğitim aracılığıyla kırılabilir.”1028 Bu nedenle, dezavantajlı gruplar için
eğitim ortamları hazırlamak, onların eğitim fırsatlarından azami derecede
faydalanmalarını sağlamak önemli görülmektedir. Suriyeli yetim çocukların
yaşadıkları savaş sonrası travmadan kurtulmaları, sosyal ve kültürel
uyumlarının sağlanması için gerekli etkinliklerin yapılması için resmi ve özel
kurumların gerekli adımları atmasında yarar vardır. Çünkü bu çocuklar eğer
ülkelerine dönüş yapmazlarsa, yetişkin olduklarında bizim toplumumuzun bir
parçası olacaklar, sosyal ve kültürel olarak sorunlarla karşılaşabileceklerdir. Bu
nedenle, uyumlarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi ilerde doğabilecek
toplumsal ve ekonomik sorunların azaltılmasına katkı sunacaktır.
Yaşar ve Amaç’ın 2016 yılında Kilis’teki Suriyeli yetimler için açılan yetim
evleriyle ilgili yaptıkları araştırmanın sonucuna göre, sığınmacıların “barınma,
beslenme, kültürel ve sosyal uyumları büyük bir sorun teşkil etmekte” ve yetim
evlerinin bu sorunların çözümü için örnek olabileceğini belirtmektedirler.1029
Aynı araştırmanın bulgularına göre, yetim evleri her ne kadar barınma ve
beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılamak için faydalı olsa da, özellikle kültürel
ve sosyal uyum için bazı etkinliklerin yapılması gerekmektedir. Çünkü bu
Suriyeli yetimler, bu evlerde, toplumdan izole bir şekilde yaşamaktadırlar.
Bkz: “Disadvantaged Groups” http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1083, (Erişim
15.04.2018)
1026 Bkz: “UNICEF, The State Of The World’s Children 2016: A Fair Chance For Every Child”
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf (Erişim 10.02.2018)
1027 Bkz: “UNESCO Education 2030: Incheon Declaration And Framework for Action for the
İmplementation of Sustainable Development Goal 4”
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-foraction-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf (Erişim 10.02.2018)
1028 Mehmet Özbaş, “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aile Memnuniyetini Karşılama Düzeyine
İlişkin Veli Görüşleri”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C.4, S.1, 2014, s.245.
1029 Yaşar- Amaç, age, s.142.
1025
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Alanyazın incelendiğinde Suriyeli yetim çocuklarla ilgili yeteri kadar akademik
çalışmanın olmadığı görülmektedir.
Topluma Hizmet Uygulamaları (THU)
Üniversitelerin bulunduğu toplumdaki sorunların çözümüne yönelik
projeler üretmesi ve uygulaması beklenmektir. Böylece, üniversite-toplum
arasındaki boşluğun doldurulması ve toplumsal problemlerin çözülmesine
katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Özellikle, toplumla içi içe olması
beklenen öğretmenlerin buna hazır şekilde yetiştirilmesi ve bu sayede
toplumsal dönüşümün sağlanması için Topluma Hizmet Uygulamaları (THU)
dersi 2006 yılından beri eğitim fakültelerinde zorunlu bir ders olarak yer
almaktadır.1030 THU, araştırmanın yapıldığı eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği
programında, 3. sınıf bahar döneminde alınan 5 AKTS’lik bir derstir. Öğretmen
adayları bu ders kapsamında toplumdaki problemlere çözüm bulmaya yönelik
projeler geliştirmekte ve buna uygun etkinlikler yapmaktadırlar. Dersin amacı
“Toplumla yakınlaşmanın sağlanması ve öğrencilerin sosyal sorunlara
duyarlılık kazanarak sorumluluk almak suretiyle bu sorunların çözümüne
katkıda bulunmalarını sağlamak” şeklinde tanımlanmaktadır. 1031 Bu ders
sayesinde öğretmen adaylarının proje geliştirme, yürütme ve sonuçlandırmayla
ilgili bilgi ve becerilerini geliştirme, proje sürecinde toplumla üniversite
arasında köprü kurulmasını sağlama ve öğretmen adaylarının mesleki
eğitimlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. THU kapsamında
öğretmen adayları çeşitli etkinliklerle sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmektedirler. Mevcut çalışmaya konu olan projeden önce THU dersi
için geliştirilen projelerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: a)
İhtiyaç sahibi köy okullarına kitap ve kırtasiye yardımı, b) Sınıf ve okul boyama,
c) Çevre sorunları ile ilgili etkinlikler yapma ve d) Kızılay’a kan bağışı
kampanyaları düzenleme.
Boyle-Baise’e göre sosyal sorumluluk projeleri, öğretmen adaylarını
üniversite dışına çıkararak gerçek hayatta karşılaşacakları kültürel farklılıklara
sahip veya düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilerle çalışmaya
özendirmektedir.1032 Chambers ve Lavery, THU’nun öğretmen adaylarında,
Adnan Küçükoğlu, “Service Learning in Turkey: Yesterday and Today”, Procedia-Social and
Behavioral Sciences, C.46, 2012, s.3084.
1031 Bkz: “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologna Süreci: Akademik Birimler Bilgi Paketi” (Erişim
02.01.2018)
1032 Marilynne Boyle-Baise, Multicultural Service Learning: Educating Teachers in Diverse
Communities, Teachers College Press, New York 2002.
1030
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liderlik, kendini tanıma, kendine güven, mesleki uygulama, bilgi ve becerileri
artırma rolünün olduğunu belirtmektedirler.1033 THU dersinin eğitim içerikli ve
dezavantajlı gruplar temelinde organize edilmesinin öğretmen adaylarının
öğretmenlik eğitimlerine1034 akademik gelişimlerine katkıda bulunduğu1035 ve
farklı kültürel gruplardan gelen öğrencilere karşı tutumlarının olumlu yönde
değiştiği1036 ortaya çıkmıştır. Ayrıca, THU dersi öğretmen adaylarının
kendilerini mutlu, huzurlu, gururlu hissetmelerini,1037 sorumluluk duygusu,
iletişim ve empati becerilerini geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamaktadır.1038
THU dersi kapsamındaki projeler yoluyla öğretmen adayları, içinde yaşadıkları
toplum ve okullarla ilişki kurabilmekte, ihtiyaç ve sorunlar çerçevesinde proje
geliştirmektedirler. THU dersi öğretmen adaylarının hem mesleki hem de
bireysel olarak gelişmelerine olanak sağlamaktadır.
Alanyazında, kamp içinde ve kamp dışında yaşayan Suriyeli
sığınmacıların karşılaştıkları eğitim, sağlık, sosyal, ekonomik ve psikolojik
sıkıntılarla ilgili çalışmalar mevcuttur. Ancak, bilgimize göre, özellikle Suriyeli
yetim çocukların sosyal ve kültürel uyum süreciyle ilgili akademik çalışmalar
çok sınırlı bir düzeydedir. Bu nedenle mevcut çalışmanın alanyazına katkıda
bulunacağı düşünülmektedir. Günümüz Türkiye’sinin bir gerçeği olan Suriyeli
sığınmacıların, iç savaşın bitmesi ve ülkelerine geri dönmeye dair umutları
günden güne azalmaktadır. Geri kalan yaşamlarını toplumumuzun bir parçası
olarak ülkemizde devam ettireceklerini varsaydığımızda, bu insanların
toplumsal uyumlarını mümkün olan en az hasarla atlatmalarına yardımcı olacak
Dianne J. Chambers- Shane Lavery, “Service-Learning: A Valuable Component of Pre-Service
Teacher Education”, Australian Journal Of Teacher Education, C.37, S.4, 2012, s.99-108.
1034 Zeynel Amaç- İsmail Hakan Akgün, “Pre-service Teachers Experiences About a Community
Service Project for Syrian Refugees: Implications for Teacher Education”, The European
Educational Research Association. European Conference on Education (ECER2013), İstanbul 2013.
1035 Adnan Küçükoğlu, “Öğretmen Eğitiminde Topluma Hizmet Uygulamaları Deneyimsel Bir
Öğrenme Yaklaşımı”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, C.1, S.4, 2012.
1036 Alina Simona Rusu- İulia Aurelia Copaci- Anna Soos, “The Impact of Service-Learning on
Improving Students’ Teacher Training: Testing the Efficiency of a tutoring Program in Increasing
Future Teachers’ Civic Attitudes, Skills and Self-Efficacy”, Procedia-Social and Behavioral Science,
C.203, 2015, s.82.
1037 Selay Arkün Kocadere- S. Sadi Seferoğlu, “Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşlenişi:
Uygulama Örnekleri ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.34, S.II, Temmuz 2013.
1038 Cevat Elma- Alper Kesten- Kasım Kıroğlu- Elif Mercan Uzun- Abdullah N. Dicle, “Öğretmen
Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine İlişkin Algıları”, Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, C.16, S.2, 2010.
1033
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projelerin yapılması ve deneyimlerin paylaşılmasının gerekli olduğunu
düşünmekteyiz. Mevcut çalışmanın ayrıca öğretmen adaylarının Suriyeli
sığınmacıların sosyal ve kültürel uyumlarına katkıda bulunabilecek şekilde
eğitilmelerini sağlayabilecektir. Çünkü Suriyeli sığınmacılar ülkemizin farklı
illerinde yerleşik durumdadırlar ve öğretmen adaylarının ileride görev
yapacakları sınıflarda sığınmacı, yetim veya dezavantajlı gruplardan gelen
çocukların bulunma ihtimali vardır.
Amaç
Bu araştırmanın birinci amacı Suriyeli yetimlerin sosyal ve psikolojik
olarak desteklenmesiyle ilgili yapılan bir projenin sürecini betimlemektir. İkinci
amaç ise bu projeyle ilgili sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya
koymaktır.
Araştırma Sorusu
Bu araştırmada şu sorulara yanıtlar aranmıştır:
1. Dezavantajlı gruplardan olan Suriyeli sığınmacı yetimlerin sosyal ve
psikolojik olarak desteklenmesiyle ilgili proje süreci nasıl gelişmiştir?
2. Sınıf öğretmeni adaylarının dezavantajlı gruplardan olan Suriyeli
yetimlerle ilgili proje hakkındaki görüşleri nelerdir?
3. Sınıf öğretmeni adaylarının dezavantajlı gruplarla ilgili benzer projeler
konusunda önerileri nelerdir?
Yöntem
Bu nitel çalışma, yorumlayıcı paradigma temel alınarak hazırlanmıştır. Bu
paradigma “gerçeğin sosyal olarak kurgulandığı ve gözlenebilir, tek bir
gerçekliğin olmadığı ama bir olgu için çoklu gerçekliklerin veya yorumların
olduğu” anlayışına dayanmaktadır.1039 Bu araştırma, öğretmen adaylarının,
THU kapsamında gerçekleştirdikleri proje hakkındaki görüşlerinden, sahada
gerçekleştirdikleri etkileşim sonucunda elde ettikleri deneyimleri ve
anlamlandırmaları ortaya çıkarmak için temel nitel araştırma olarak
desenlenmiştir.1040 Buna göre temel araştırmaları yöneten araştırmacılar, “(1)
insanların yaşamlarını nasıl yorumladığıyla, (2) dünyalarını nasıl inşa
ettikleriyle ve (3) deneyimlerine ne anlam kattıklarıyla ilgilenirler. Bütün amaç,
insanların hayatlarını ve deneyimlerini nasıl kavradığını anlamaktır.”1041
Sharan B. Merriam- Elizabeth J. Tisdell, Qualitative Research: A Guide to Design and
Implementation. (4. Basım), Jossey, San Francisco 2016, s.11.
1040 age, s.12.
1041 Sharan B. Merriam, Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Çev: Selahattin
Turan, Nobel Akademik, Ankara 2013, s.22-23.
1039
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Verilerin Toplanması
Nitel çalışmalarda, görüşmeler, gözlemler ve belgeler veri toplama
araçlarıdır.1042 Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış 10 sorudan oluşan
bir görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Sorular, öğretmen adaylarının
görüşlerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamak için açık uçlu olarak
hazırlanmıştır. Örnek sorular tablo 1’de verilmiştir. Buna ek olarak öğretmen
adaylarıyla bireysel görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yapılırken gönüllülük
esas alınıp bu projedeki tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca
projeyle ilgili belgeler (proje formları, fotoğraflar vb.) bu araştırmanın veri
havuzuna eklenmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşme formundan elde edilen yanıtlar ve projeyle ilgili belgeler bu
çalışmanın verilerini oluşturmuştur. Verilerin analizi Maxqda programı
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler tematik analize1043 tabi tutulmuştur.
Buna göre, görüşmeler bilgisayara aynen kaydedilmiştir. Birinci adımda, her bir
araştırmacı, görüşme formundaki sorulara, öğretmen adaylarının verdikleri
yanıtları bir kaç defa okuyup kavramları ve kavramların ortak özelliklerine göre
temaları belirleyerek kodlamış ve temalar oluşturmuşlardır. İkinci adımda,
araştırmacılar birlikte, temalar üzerinde karar kılmışlardır. Analizler için
uzman görüşüne başvurulmuş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

1
2

3
4
5
6

Tablo 1 Örnek görüşme formu soruları
Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi hakkındaki olumlu/olumsuz
görüşleriniz nelerdir?
Bahar 2017 dönemi THU dersinde hazırlanan Suriyeli Mülteci Yetimlere
Sosyal ve Kültürel Destek Projesinde isteyerek mi görev aldınız? Projeyi
(sebepleri, amacı vb.) kısaca tanıtabilir misiniz?
Bu projede neler yaptınız? Hangi katkıları sağladınız? Kısaca açıklayınız.
Bu projenin öğretmenlik mesleği ile ilgisi sizce nedir? Kısaca açıklayınız.
Suriyeli Mültecilere Yönelik Projede, en çok hoşunuza giden ve gitmeyen
konular nelerdi?
Bu projede kişisel kazanımlarınız oldu mu? Varsa nelerdir? Kısaca
açıklayınız.

age, s.83.
Alan Bryman, Social Research Methods (4. Basım), Oxford University Press, New York 2012,
s.578.
1042
1043
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7
8
9
10

Bu projenin, mesleki öğrenmenize olan olumlu/olumsuz katkıları sizce
nelerdir?
Sosyal problemlerin çözümünde, öğretmenlerin rolü sizce nedir?
Benzer projelerin daha iyi uygulanabilmesi için sizce neler yapılabilir?
Öğretmen olduğunuzda buna benzer bir projeyi öğrencilerinizle birlikte
organize etmeyi düşünüyor musunuz? Niçin? Kısaca açıklayınız.

Katılımcılar
Bu çalışma için nitel araştırmalarda kullanılan, amaçlı örnekleme
yöntemlerinden benzeşik örnekleme kullanılmış ve projede görev alan
öğretmen adaylarının tamamı bu çalışmanın katılımcı grubunu oluşturmuştur.
Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılı bahar döneminde Kilis
7 Aralık Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans programının 3. sınıfında eğitim
gören 15 kadın öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların özel hayatını
korumak için her bir öğretmen adayına bir kod verilmiştir. Katılımcılarla ilgili
yapılan kodlamalar, K1, K2 vs. şeklinde öğretmen adaylarını belirtmektedir.
Özgünlüğü korumak amacıyla, doğrudan alıntılarda, dilbilgisi yanlışlıklarında
düzeltme yapılmamıştır. Katılımcıların 14’ü Türk, 1 tanesi Arap kökenli
Suriyelidir. Araştırmanın gerçekleştirilmesi için ilgili fakülteden etik kurulu izni
alınmıştır.
İnandırıcılık, Aktarılabilirlik, Tutarlık ve Teyit Edilebilirlik
Çalışmaları
Nitel araştırmalarda inandırıcılık, aktarılabilirlik, tutarlık ve teyit
edilebilirlik kavramları kullanılmaktadır.1044 Yıldırım ve Şimşek’e göre
inandırıcılık için uzun süreli etkileşim, derinlik odaklı veri toplama, çeşitleme,
uzman görüşü ve katılımcı teyidi almak gerekmektedir. Aktarılabilirlik için
kullanılan yöntemler şunlardır: a) Ayrıntılı betimleme ve b) Amaçlı
örneklemedir. Tutarlık için ise Yıldırım ve Şimşek tutarlık incelemesi ve teyit
edilebilirlik
için
teyit
incelemesi
yöntemlerinin
kullanılmasını
1045
önermektedirler.
Mevcut çalışmada, öğretmen adaylarıyla proje dönemi ve
sonrası süreçte uzun süreli bir etkileşim halinde bulunulmuştur. Ayrıca, sadece
öğretmen adaylarının görüşme formundaki görüşleriyle yetinilmeyip, projeyle
ilgili diğer belgeler ve resimler de veri olarak kullanılarak çeşitleme
sağlanmıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan temalarla ilgili, alan uzmanı bir
Ali Yıldırım- Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi,
Ankara 2013, s.298.
1045 age, s.307.
1044
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öğretim üyesinden yardım alınmış ve temaların tutarlılığıyla ilgili görüşleri
istenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarından, analiz sonucundaki çıkarımlarla
ilgili katılımcı teyidi alınmıştır. Aktarılabilirliği sağlamak amacıyla, proje süreci
ayrıntılı bir şekilde betimlenmiş ve amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Tutarlılık ve teyit edilebilirliği sağlamak amacıyla, mevcut çalışmanın verileri
gerektiğinde inceleme yapılabilmesi amacıyla saklanmaktadır.
Süreç ve Projenin Tanıtımı
Bu çalışma kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim
Fakültesi Sınıf Eğitimi ana bilim dalı sınıf öğretmenliği programında eğitim
gören ve THU dersinde birinci yazarın grubunu seçen 15 kişilik öğrenci
grubundan, dezavantajlı gruplardan olan Suriyeli yetimler için bir proje
geliştirmeleri istenmiştir. Hepsi kadın olan bu öğretmen adayları, Kilis’te
bulunan yerel bir derneğin sorumluluğundaki Suriyeli yetimlerin sosyal ve
kültürel uyumu için proje geliştirmişlerdir. Proje fikri, dersin sorumlusu olan
birinci araştırmacı tarafından önerilmiştir. Projeyi detaylandırmak için
öğretmen adayları önce yetim çocukların kaldıkları evleri ziyaret etmiş, ihtiyaç
analizi yapmış ve gerekli notları almışlardır. Sonra, yetim çocukların ihtiyaçları
temelinde proje planlarını hazırlamışlardır. Haftalık toplantılarda, proje
hakkında değerlendirmeler yapılmış, sorunlar tartışılmış ve çözüm yolları
aranmıştır.
Suriyeli yetim çocukların kaldıkları evler 5 katlı bir apartmandadır. Her
dairede anne ve yetimler olmak üzere üç aile oturmaktadır. Mutfak, banyo,
lavabo ortaktır. Kira, elektrik, su ve doğalgaz dernek tarafından
karşılanmaktadır. Ekmek ve diğer gıda ihtiyaçları belli aralıklarla yine dernek
tarafından karşılanmaktadır. Evlerde, 120 civarında yetim çocuk (1-18 yaş
arası, erkek ve kadın), 30 civarında anne, teyze, hala, nine gibi akrabalık bağı
olan yetişkinler yaşamaktadır. Projede görev alan Suriyeli bir öğretmen adayı
tercümanlık yapmış ve bu sayede iletişimin kurulmasını sağlamıştır. Proje
kapsamında öğretmen adaylarının Suriyeli yetim çocuklarla yaptıkları
etkinlikler şu şekildedir:
1. Öğretmen adayları yetim evlerini haftalık olarak ziyaret etmişlerdir.
Resim 1, 2, 3 ve 4’te görüldüğü gibi öğretmen adayları bu ziyaretlerde, yetim
çocuklar ile birlikte kültürel, sosyal etkinlikler yapmışlar ve oyunlar
oynamışlardır.
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Resim 1

Resim 2

Resim 3
Resim 4
2. Öğretmen adayları, Suriyeli yetim çocukları üniversite yerleşkesine
getirip sinema izleme etkinliği düzenlemişlerdir. Resim 5 sinema etkinliğini
göstermektedir.
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Resim 5
3. Dönem sonunda, projenin son etkinliği olarak yetimler ve anneleriyle
Kilis’te bulunan bir piknik alanında çocuk şenliği düzenlenmiştir. Resim 6, 7, 8
ve 9, bu şenlikte çekilmiştir.

Resim 6

Resim 7

Resim 8

Resim 9
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4. Öğretmen adayları projenin finansmanını sağlamak amacıyla
kermeste satılacak ürünleri yapmak için ahşap boyama, biblo yapma vb.
kurslara katılmışlardır. Kurs süreci, bu kurslarda yapılan çalışmaları ve ürünleri
Resim 10 ve 11’de bulabilirsiniz.

Resim 10

Resim 11

5. Öğretmen adayları, projenin finansmanı için kermes düzenlenmişler
ve projenin gerçekleşmesi için gerekli maddi desteği sağlamışlardır. Resim 12
kermesten bir kareyi göstermektedir.

Resim 12
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6. Öğretmen adayları, proje sonunda artan para ile yine Kilis’te bulunan,
aynı derneğin diğer evlerindeki Suriyeli yetimler için gıda paketi hazırlayıp
dağıtmışlardır. Resim 13 ve 14, bu etkinliklerle ilgilidir.

Resim 13

Resim 14

Bulgular
Öğretmen adayları, THU dersi kapsamında Suriyeli yetim çocuklar için bir
proje uygulamışlardır. Bu çalışmaya konu olan projeyle ilgili öğretmen
adaylarının görüşleri alınmış, projeyle ilgili belgeler ve resimler analiz
edilmiştir. Verilerin analizi sonucu 2 tema ve bunlara ilişkin 5 kategori ortaya
çıkmıştır:
1. Öğretmen adaylarının proje yaklaşımları: a) Olumlu ve b) Olumsuz
2. Analitik genelleme (Öneriler): a) Proje öncesi hazırlık, b) Proje süreci
ve c) Projenin hedef kitlesi.
Bu çalışmanın bulguları Şekil 1’de özet halinde verilmektedir. Bu şekle
göre, THU dersi sınıf öğretmenliği eğitimi genel çerçevesinin içinde yer almakta
ve çalışmanın bulguları da proje özelinde ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 1 Çalışmanın bulguları
Öğretmen adaylarının proje yaklaşımları: Verilerin analizi sonucu
olarak ortaya çıkan bu tema, öğretmen adaylarının Suriyeli yetim çocuklarla
ilgili projeye nasıl yaklaştıklarıyla ilgilidir. Buna göre öğretmen adaylarının
olumlu ve olumsuz olmak üzere iki yaklaşımı vardır.
a) Olumlu yaklaşıma göre, öğretmen adayları THU dersinin faydalı
olduğunu belirtmişler ve proje hakkında olumlu görüşler beyan etmişlerdir. Bu
kategoriyle ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinden bazıları şunlardır:
Öğrencilere yani bizlere yardımsever olmayı çabalamayı emek harcamayı
ve buna benzer birçok beceriyi kazandırmıştır. Bunlar bize, hayatımıza,
düşüncelerimize olumlu etkilerde bulunmuştur. K1
Başkalarına yardım etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir ders. K12
b) Olumsuz yaklaşıma göre, öğretmen adayları, THU dersi kapsamında
yaptıkları proje ve genel olarak sosyal sorumluluk projeleri içeren derslerin
yoğun geçtiğini ve yorucu olduğunu söylemektedirler. Bu nedenle olumsuz
görüşlere sahiptirler. Bu konuyla ilgili öğretmen adaylarının görüşleri şu
şekildedir:
Topluma hizmet uygulamaları dersi hem faydalı hem de yorucu bir derstir.
Öğrencinin birçok alanda aktif olmasını gerektirmektedir. K1
Çok zaman alıyor. K3
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Dönem derslerim ile beraber yürütmek zor oldu. Topluma hizmet
uygulamasında etkinlikler fazla olduğundan dolayı biraz yorucu oldu. K6
Ayrılan zaman dilimlerinin düzensizliği, yoğunluğu fazla olan bir dönem
geçirmenin yanında ekstra zaman harcama anlamına gelmekteydi ki bu oldukça
yorucuydu. K10
Analitik genelleme (Öneriler): THU dersi kapsamında öğretmen
adayları, Suriyeli yetim çocuklarla ilgili bir proje uygulamışlardır. Bu projenin
başından sonuna kadar, dersin sorumlusu olan öğretim üyesiyle ve diğer
paydaşlarla (Üniversite ve fakülte yönetimi, dernek yöneticileri vb.) birlikte
çalıştılar. Proje süreci öğretmen adayları için bir tecrübe olmuştur ve onların
elde ettikleri tecrübeler, benzer durumlar için bir altyapı ve kuramsal çerçeve
oluşturabileceği düşünülmektedir. Analitik genelleme, yani öğretmen
adaylarının benzer projelerle ilgili önerileri temasının altında 3 kategori vardır.
Bunlarla ilgili öğretmen adaylarının görüşleri her kategori için şu şekildedir:
a) Proje öncesi hazırlık: Öğretmen adaylarının, benzer içerikli projelerle
ilgili çeşitli görüşleri vardır. Buna göre, proje öncesi hazırlık yapılmalıdır.
Öğretmen adayları, hazırlık aşamasında proje ortamının tanınması, sorunların
tespit edilmesi, ihtiyaca göre etkinliklerin planlanması ve bu süreçlerde
projenin en önemli ayağı olan öğretmen adaylarının fikirlerinin alınması
gerektiğini düşünmektedirler. Konuyla ilgili öğretmen adayları şunları
önermektedirler:
Projenin gerçekleştirilebileceği uygun ortamlar yaratılmalıdır. Problemler
tam olarak anlaşılıp ona uygun etkinlikler yapılmalıdır. K1
Ortam iyi analiz edilmeli, Proje için yapılacak etkinlikler, çalışmalar tek bir
beceriyle sınırlandırılmalı. Bu konuda projede yer alan kişiler özgür bırakılmalı.
Çalışmalar için fikir alışverişinde bulunulmalı. En uygun ve ekonomik fikir
benimsemeli. K5
Benzer projelerin daha iyi uygulanabilmesi için öğrencilerin bu konu
hakkında fikir ve düşünceleri alınabilir. Yapılacak projelerin gerçekte
uygulanabilecek nitelikte olması gerekir (imkân açısından). K15
b) Proje süreci: Öğretmen adayları benzer projelerin daha iyi
uygulanabilmesi için bir dizi öneri getirmişlerdir. Özellikle sürecin iyi
yönetilebilmesi için getirdikleri öneriler vardır. Bunlar paydaşların işbirliği
halinde olması ve etkinlik çeşitliliğinin sağlanmasıyla ilgilidir. Bu konuda
öğretmen adayları kendilerini şu şekilde ifade etmektedirler:
Plan ve programlar çerçevesinde çeşitli yerlerde iş birliği içerisinde
çalışılmalıdır. İyi bir gelir kaynağı olmalıdır. K1
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Daha fazla ders uygulaması, farklı uygulamalar ve daha fazla etkinlik ve
araştırma yolu bulunmalıdır. K7
Devlet ve bu işi yapan kişiler daha da işbirliği içinde olmalıdır. K9
c) Projenin hedef kitlesi: Bu araştırmadaki projenin hedef kitlesi Suriyeli
yetim çocuklardır. Öğretmen adayları benzer projelerin daha iyi
uygulanabilmesi için projenin hedef kitlesiyle ilgili görüşlerini belirtmişlerdir.
Bunlardan bazıları şunlardır:
Daha ihtiyacı olan Türk vatandaşları varken bu şekilde bir proje gereksiz
geldi. K4
Kişiler [Hedef kitle] iyi tanınmalı. K5
İlk olarak yakınımıza yani bizim çocuklarımıza yardım yapılmasından
yanayım. K2
Sokak çocuklarına yönelik bir proje geliştirilebilir. K8
Sonuç ve Tartışma
Suriyeli yetimler için hazırlanan bir proje kapsamında öğretmen
adaylarının THU ve proje hakkındaki yaklaşımlarıyla ilgili bu araştırmanın
sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının proje yaklaşımları temasıyla ilgili iki
kategori oluşmuştur. Bunlar, öğretmen adaylarının proje yaklaşımlarının
olumlu ve olumsuz olmasıdır. THU dersi proje temelli bir derstir ve öğretmen
adaylarının yaşadıkları toplumdaki sorunlara çözüm üretmelerini
amaçlamaktadır.
Bu araştırmanın katılımcıları olan öğretmen adayları proje hakkında
olumlu ve olumsuz yaklaşımlara sahiptir. Buna göre öğretmen adayları
toplumumuzun bir parçası haline gelen Suriyeli çocuklarla ilgili yapılan proje
hakkında olumlu görüş bildirmişler ve projenin kendilerini olumlu yönde
etkilediğini belirtmişlerdir. Korkmaz ve Küçükoğlu’nun çalışmasının
bulgularıyla örtüşen bu temaya göre, özellikle değer kazanımı temelli THU
projelerinin öğretmen adaylarının yardımseverlik ve merhametlilik gibi
değerlerinde olumlu değişiklikler oluşmasına imkân tanımıştır.1046 Yılmaz’ın
araştırmasındaki bulgularla örtüşen bu temaya göre öğretmen adayları, THU
benzeri proje temelli derslerin ideal olarak faydalı olduğunu ama uygulamayla
ve planlamayla ilgili problemler olduğunu düşünmektedirler.1047 Benzer bir
Zehra Sedef Korkmaz-Adnan Küçükoğlu, “Topluma Hizmet Uygulamalarının Öğretmen
Adaylarının Değer Kazanımlarına Etkisi”, Sobider Sosyal Bilimler Dergisi, C.4, S.16, Kasım 2017.
1047 Kürşad Yılmaz, “Eğitim Fakültelerinin Sosyal Sorumluluğu ve Topluma Hizmet Uygulamaları
Dersi: Nitel Bir Araştırma”, Kuramsal Eğitimbilim, C.4, S.2, 2011.
1046
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şekilde Saran, Coşkun, Zorel ve Aksoy’un yaptıkları çalışmadaki bulgular da
bürokratik, planlama ve yaratıcılıkla ilgili sorunların varlığını teyit
etmektedir.1048 Öğretmen adayları, proje hakkında olumsuz görüşler de beyan
etmişlerdir. Bunun sebebi olarak da proje tabanlı derslerin yoğun geçtiğini,
dönem dersleriyle beraber bu projeleri yeterince gerçekleştirmek için ilave
çaba göstermek zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının bu
görüşlerinde haklılık payı vardır. Çünkü bu projenin gerçekleştirildiği dönemde,
öğretmen adayları, THU dersinin yanı sıra programda zorunlu olarak yer alan 6
farklı ders almışlardır. Bu derslerden biri tam gün süren, öğretmen adaylarının
devlet okullarında öğrenci ve öğretmenleri gözlemledikleri okul deneyimi
dersidir.1049 Öğretmen adaylarının bu dönemdeki ders yoğunluğu dikkate
alındığında THU dersinin 3. sınıf bahar yarıyılında değil, uygulama derslerinin
daha az olduğu diğer dönemlerde verilmesi ve THU benzeri sosyal sorumluluk
derslerinin tek dönemlik değil iki dönem halinde devam etmesi, projelerin daha
etkin gerçekleştirilebilmesi için önemlidir.1050
Mevcut çalışmanın bulgularına göre ortaya çıkan ikinci tema analitik
genellemedir. Burada birtakım denenceler oluşturma, kavramsal bir model
geliştirme veya yeni bir kuram oluşturma kastedilmektedir.1051 1052 Bu tema,
öğretmen adaylarının benzer projelerle ilgili önerileriyle ilgilidir. Bu öneriler,
proje öncesi hazırlık, proje süreci ve projenin hedef kitlesi olarak kategorilere
ayrılmaktadır. Buna göre, öğretmen adayları, THU benzeri sosyal sorumluluk
içeren derslerde, projelerin başarılı olması için öğretmen adaylarının görüşleri
temel alınarak projelerin hazırlanmasının gerekli olduğunu düşünmektedirler.
Alanyazındaki bazı çalışmalar bu bulguyu destekler niteliktedir.1053 1054
Öğretmen adaylarının proje öncesi hazırlık ve proje süreci kategorilerindeki
görüşlerine göre, THU projeleri hazırlanırken, proje ortamının iyi analiz
edilmesi ve iyi bir planlama yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Özellikle
başka kültürlerden gelen gruplarla ilgili projelerin, hem proje uygulayıcıları
hem de hedef kitle bakımından başarıya ulaşabilmesi için bu önemlidir. Bu
Mine Saran- Gül Coşkun- Fulden İnal Zorel- Zeynep Aksoy, “Üniversitelerde Sosyal
Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi
Üzerine Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, C.22, S.6, 2011.
1049 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bologna Süreci: Akademik Birimler Bilgi Paketi, age.
1050 Saran- Coşkun- Zorel- Aksoy, age.
1051 Yıldırım- Şimşek, age, s.370.
1052 Robert K. Yin, Durum Çalışması Araştırmacı Uygulamaları, Çev: İlhan Günbayı, Nobel
Akademik Yayıncılık, Ankara2017, s.18-19.
1053 Saran- Coşkun- Zorel- Aksoy, age.
1054 Yılmaz, age.
1048
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araştırmanın bir sorucu olarak ortaya çıkan bu bulgu alanyazındaki benzer
çalışmalardaki sonuçlarla da örtüşmektedir.1055 1056
Öğretmen adaylarının görüşlerine göre, sosyal sorumluluk projeleri
planlanırken, farklı uygulamaların ortaya çıkmasının sağlanması
gerekmektedir. Buna göre, THU benzeri derslerdeki projelerin bir birinin
tekrarı niteliğinde standartlaşmasının önüne geçilmesi, etkinlik ve uygulama
çeşitliliğinin sağlanması projelerin etki gücünü artırabilecektir. Saran, Coşkun,
Zorel ve Aksoy tarafından yapılan çalışmanın bulgularında da belirtildiği gibi
eskiyi tekrar yani standartlaştırma, üniversitelerdeki sosyal sorumluluk
projelerinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan birisidir.1057 Öğretmen
adaylarının benzer projeleri başka yükseköğretim kurumlarında uygulamak
isteyenlere yönelik önerilerine göre paydaşlarla işbirliği, projenin başarısı için
önemlidir. Projeye katılan bütün tarafların, planlamadan projenin
sonuçlandırılmasına kadar işbirliği içinde olmasının faydası vardır. Bu
işbirliğinin, özellikle sığınmacıları ilgilendiren projelerde, paydaşların etkin
katılımını artırması ve hedeflere daha kolay ulaşma bakımından önemi vardır.
Konuyla ilgili alanyazında benzer bulgulara ulaşan çalışmalar 1058 1059 ve
paydaşlar arası işbirliğinin önemini 1060 vurgulayan araştırmalar mevcuttur.
Öğretmen adaylarının, analitik genellemelerde bulunurken önemle altını
çizdikleri bir diğer husus da, sosyal sorumluluk projelerinde seçilen hedef
kitlenin toplumdaki diğer dezavantajlı grupları da kapsamasıyla ilgilidir.
Öğretmen adaylarına göre, THU ve benzeri derslerdeki projelerde seçilecek
hedef kitlenin toplumumuzdaki dezavantajlı gruplardan olması önemlidir.
Onlara göre yakından uzağa ilkesi gereği önce öğretmen adaylarının
çevresindeki dezavantajlı gruplardan gelen çocuklara yönelik projeler
geliştirilmeli ve onların eğitim, sosyal ve kültürel yönlerden desteklenmesi
sağlanmalıdır. Bildiğimiz kadarıyla, alanyazında bununla ilgili bir bulgu ortaya
koyan herhangi bir çalışma yoktur.

Küçükoğlu, age.
James McDonald- Lynn A. Dominguez, “Developing University and Community Partnerships:
A Critical Piece of Successful Service Learning”, Journal of College Science Teaching, C.44, S.3,
Ocak 2015.
1057 Saran- Coşkun- Zorel- Aksoy, age.
1058 Küçükoğlu, age.
1059 Susan Hildenbrand- Susan Schultz, “Implementing Service Learning in Pre-service Teacher
Coursework”, Journal of Experiential Learning, C.38, S.3, 2015.
1060 Pamela Hudson Baker- Mary M. Murray, “Building Community Partnerships: Learning to
Serve While Learning to Teach”, The School Community Journal, C.21, S.1, 2011.
1055
1056
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Öğretmen adaylarının, Suriyeli sığınmacı yetim çocuklarla ilgili
geliştirdikleri bir projeyle ilgili görüşlerinin araştırıldığı bu araştırmanın
bulgularına göre öğretmen adayların olumlu ve olumsuz olmak üzere iki proje
yaklaşımı mevcuttur. Ayrıca, öğretmen adaylarının benzer projeleri uygulamak
isteyenlere yönelik analitik genellemeleri yani proje önerileri vardır. Bu
öneriler proje öncesi hazırlık, proje süreci ve projenin hedef kitlesi olarak
kategorileştirilmiştir. Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkemizde yaşayan
sığınmacıların, bilhassa dezavantajlı gruplardan olan sığınmacı yetim
çocukların sosyal ve kültürel uyumlarına, özellikle savaş nedeniyle ortaya çıkan
travmanın etkilerinin azaltılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi ve
uygulanması için öğretmen adaylarının bu çalışmadaki önerileri kayda
değerdir.
Öneriler
Öğretmen adaylarının, Suriyeli sığınmacı yetim çocukların sosyal ve
kültürel uyumlarıyla ilgili hazırlanan bir proje neticesinde ortaya koydukları
görüşlerden hareketle şu önerilerde bulunmak mümkündür:
1. Sığınmacılara yönelik projelerde, öğretmen adaylarının görüşlerine
azami dikkat edilmelidir.
2. Projelerin yoğun çalışma temposu nedeniyle, projeyle ilgili derslerin
tek dönem yerine devam edecek şekilde 2 dönem verilmesi faydalı olacaktır.
3. Projedeki hedef kitlenin ihtiyaçlarıyla ilgili gerekli analiz yapılmalı ve
bu analiz sonucunda etkinlikler belirlenmelidir.
4. Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeler hazırlanırken, etkinlikler
disiplinler ve paydaşlar arası işbirliğini sağlayacak şekilde planlanmalıdır.
5. Öğretmen adaylarının dezavantajlı gruplarla ilgili daha çok projeler
geliştirmesi ve uygulaması sağlanmalıdır.
6. THU kapsamında yapılan projelerdeki paydaşların tamamının
görüşlerini anlamlandırmaya yönelik nitel çalışmalar yapılmalıdır.
Sınırlılıklar
Bu çalışma, öğretmen adayı katılımcıların görüşlerini samimi olarak ifade
ettiğine dayanmakta olup, çalışmanın yapıldığı üniversite ve şehir ile sınırlıdır.
Menfaat Çatışması
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi, verilerin analizi, sonuç, yorum ve
öneriler kısmı için katılımcılar, araştırmacılar, üniversite, proje kapsamındaki
Suriyeli yetim çocuklar ve aileleri arasında herhangi bir menfaat ilişkisi yoktur.
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Maddi Destek
Bu çalışmanın planlanma, projenin gerçekleştirilme ve raporlaştırma
sürecinde hiçbir kurum veya kuruluştan kısmen dahi olsa maddi yardım
alınmamıştır.
Katkısı Olanlar
Bu çalışmanın ilk taslağını okuyup görüşlerini bizimle paylaşın Arş. Gör.
Durmuş Burak’a, Arş. Gör. Sadık Duran’a, projede yer alan sınıf öğretmeni
adaylarına, Suriyeli yetimlere ve Kilis İnsanlığı Yardım Derneği görevlilerine
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İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmen Öz-Yeterlik
Algı Düzeylerinin İncelenmesi
Durhan ASMA
Siirt Üniversitesi
ÖZET: Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin
öğretmen öz-yeterlik algı düzeylerinin incelenmesi ve öz-yeterlik algı düzeylerinin
cinsiyet, branş, görev yapılan öğretim kademesi ve hizmet yılı arasındaki ilişkiyi
değerlendirmektir. Betimsel nitelikte olan bu araştırmada, Siirt ili ve ilçelerinde 15
ortaokul ve 16 ilkokulda görev yapan toplam 407 öğretmene, 24 maddeden oluşan 5’li
likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. Ölçek öğrenci katılımı, öğretim stratejileri, sınıf
yönetimi olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H.
(2005) tarafından geliştirilen ölçeğin kendileri tarafından geçerlik ve güvenirlik değerleri
hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach-Alfa değeri 0.91 olarak hesaplanmıştır. Verilerin
analizinde frekans, aritmetik ortalama ve bağımsız t-testi ve tek yönlü ANOVA
kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS-21 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonunda, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğretmen öz-yeterlik algı
düzeylerinin ortalama bir seyirde olduğu belirlenmiştir. Öbür taraftan çalışma sonuçları,
öğretmenlerin öğretmen öz-yeterlik algı düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir şekilde farklılaştığı; bunun yanında branş, görev yapılan öğretim kademesi ve hizmet
yılı türleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığına işaret etmektedir.
Anahtar sözcükler: öğrenci katılımı, eğitim stratejileri, sınıf yönetimi, öz-yeterlik
algı, öğretmen öz-yeterlik inancı, ilkokul, ortaokul

Giriş
Yeterlik, bir rolü oynayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip
olma derecesi (Balcı, 2005, s.197), iş görenin kendinden beklenen rolleri
beklenen nicelik ve nitelikte gerçekleştirmesi, bir davranışı yapmak için gerekli
bilgi ve beceriyi kazanmış olmak (Şişman, 2006, s.219; Demirtaş ve Güneş, 2002,
s. 168, Sahin, 2006, s. 291) olarak tanımlanmaktadır. Yeterlik, örgüt
çalışanlarının islerini örgüt amaçlarına uygun bir şekilde yapabilmeleri ve
örgütlerin etkili bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereklidir. Her
rolün ya da isin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumların farklılık göstermesi,
yeterlik alanlarının da çeşitlenmesini beraberinde getirmiştir. Yeterlik alanları,
bir kişinin belli bir makamın görevlerini yerine getirebilmesi için göstermesi
gereken yeterlikleri kapsayan alanlardır (Bursalıoğlu, 1981, s. 5).
Öğretmen adaylarının niteliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi
yönünde yapılan araştırma konuları oldukça çeşitlilik göstermektedir. Öz-
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yeterlik algıları konusu da son yıllarda üzerinde en fazla araştırma yapılan
konulardan biridir. Son yirmi yılda bu konuda önemli bilgiler elde edilmiştir.
Ancak günün şartlarına uygun nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi yönünde özyeterlik algıları konusunda yapılan araştırmaların devam ettirilmesi ve elde
edilen bilgilerin öğretmen eğitiminde kullanılması oldukça önemlidir.
Öz-yeterlik ilk defa Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı’nda (Sosyal
Bilişsel Kuram) vurgulanan anahtar kavramlardan biridir (Bandura, 1977).
Bandura öz-yeterlik kavramını, davranışların oluşmasında etkili olan bir nitelik
ve “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize
edip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak
tanımlamaktadır (Bandura, 1995, 3; Zimmerman, 1995, 202-231). Bandura’ya
göre başarı sadece bir işi yapmak için gerekli becerilere sahip olmaya bağlı
değildir. Başarı aynı zamanda bir becerinin etkin şekilde güvenle kullanımını
gerektirir. Diğer taraftan bir kişinin bir işi yapabilecek beceriye sahip olmasına
rağmen bunu yapabileceği konusunda özgüveni yoksa yapamayabilir veya
başarısız olabilir (Gawith, 1995). Diğer bir ifadeyle, doğal olarak öz-yeterlik
düzeyi düşük olan bir bireyin başarı düzeyinin yüksek olması beklenilmemeli
iken, aynı şekilde öz-yeterlik düzeyi yüksek olan bir bireyin de başarı düzeyinin
düşük olacağı düşünülmemelidir.
Davranışlar ve deneyimler arasında olduğu gibi, deneyimlerle de özyeterlik algısının gelişmesi arasında yakın bir ilişki vardır. Nitekim bu konuda
yapılan araştırmalar öz-yeterliği etkileyen faktörler olduğunu ve bunlardan
birinin de deneyimler olduğunu vurgulamaktadır. Öz-yeterlik algısının zaman
içinde deneyimlerin ve becerilerin artması ile geliştiği belirlenmiştir (Bandura,
1986). Sonuç olarak bireylerin yaşadıkları olumlu yöndeki tecrübeleri onların
öz-yeterliğinin de gelişmesini sağlamaktadır. Bandura’ya göre, öz-yeterlik
bireyin içinde var olan davranışların ortaya çıkmasında ve yeni davranışların
oluşmasında son derece önemlidir. Bireylerin tercih ettikleri davranışların
özünde bir görevi yerine getirmek amaçlı davranışlar vardır ki, bunlar bireyin
sahip olduğu öz-yeterliğiyle ilgili durumları ifade etmektedir. Bandura’nın, özyeterlik inancının bireyin; a) etkinlikleri seçimini, b) güçlükler karşısındaki
sebatını, c) çabalarının düzeyini ve d) performansını etkilediği konusundaki
görüşü bir çok araştırmaya konu olmuştur. Araştırma sonuçları Bandura’yı
doğrulamakta, bir durumla ilgili öz-yeterlik inancı yüksek olan bireylerin, bir işi
başarmak için büyük çaba gösterdiklerini, olumsuzluklarla karşılaştıklarında
kolayca geri dönmediklerini, tam tersine ısrarlı ve sabırlı olduklarını
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, öz-yeterlik algısı eğitimde üzerinde
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durulması gereken önemli özelliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır
(Aşkar ve Umay, 2001).
Öğretmen Öz-Yeterliği
Öğretmen öz-yeterliğinin anlamı, kapsamı ve ölçülmesine ilişkin pek çok
araştırma yapılmasına rağmen kavramın tanım ve boyutlarına ilişkin
tartışmalar devam etmektedir (Ashton, Buhr & Crocker, 1984; Ashton, Webb &
Doda, 1983; Dembo & Gibson, 1985; Gibson & Dembo, 1984; Guskey, 1988;
Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy, & Hoy, 1998). Öz-yeterlik kavramı öğretmen
açısından değerlendirildiğinde, öğretmenliğin gerektirdiği görev ve
sorumlulukları yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri ve
tutumlar vurgulanır. Öğretmen öz-yeterliği, öğretmen etkililiği ya da başarılı
öğretim ile ilişkili bir kavramdır. Ancak öğretmen öz yeterliğinin, öğretmen
etkililiği ya da başarılı öğretim ile aynı anlama geldiğini söylemek yanlış
olacaktır (Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy, 2000). Tschannen-Moran ve
Woolfolk Hoy (2001) öğretmen öz-yeterliğini; bir öğretmenin sahip olduğu
becerilerle, öğrencide bağlılık ve öğrenme gibi istenen sonuçları oluşturup
oluşturamayacağına ilişkin yargısı olarak tanımlamaktadır. Bir diğer ifadeyle
öğretmen öz yeterliği bir öğretmenin “görevlerimi yerine getirmek için gerekli
düşünceleri ve eylemleri planlayıp uygulayabilir miyim?” sorusuna verdiği
cevaptır (Goddard, Hoy ve Woolfolk-Hoy, 2004).
Öz yeterlik kavramı özellikle eğitim ile ilgili süreçlerde, öğretmen ve
öğrencilerin stresle mücadelesi için, öğretmenlerin öğretmenlik görev ve
sorumlulukları ile ilgili davranışlarını tahmin etmek ve eğitim alanında
öğretmen etkinliklerindeki bireysel farklılıkları açıklamak amacıyla
kullanılmaktadır (Yılmaz ve diğ. 2004b). Bu nedenle öz yeterlik, özellikle
öğretmen eğitimi alanında çalışan uzmanların önemli çalışma alanlarından biri
olmuştur (Morgil ve diğ., 2004). Bu bağlamda gerek hizmet içi, gerekse hizmet
öncesi dönemde farklı branş ve kademelerdeki öğretmenlerin kendilerine
ilişkin öz yeterlik algıları, eğitim bilimlerinde üzerinde önemle durulan ve
tartışılan bir konu haline gelmiştir (örn. Hamurcu, 2006; Özçelik ve Kurt, 2007;
Çakır, Kan ve Sünbül, 2006; Vardarlı, 2005, Morgil, Seçken ve Yücel, 2004;
Küçükyılmaz ve Duban, 2006; Bıkmaz, 2004; Askar ve Umay, 2001).
Araştırmanın Amacı
Problem Durumu: Öğretmen öz-yeterlik inancı araştırmalarda üzerinde
önemle durulan kavramlardan biridir. Yapılan araştırmalarda öğrencilerin
başarılarında ve motivasyonlarında öğretmenlerin sahip oldukları pozitif ve
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yüksek düzeydeki öz-yeterlik inancının etkili olduğu belirtilmektedir (Byrne,
1984; Multon, Brown & Lent, 1991; Pajares, 2002; Pajares, Miller & Johnson,
1999). Öğretmenler eğitim sisteminin önemli bir öğesidir. Bu noktada
öğretmenlerin beklentileri ve algıları kendi davranışlarını dolayısıyla,
öğrencilerin motivasyonlarını, tutumlarını ve başarılarını etkilemektedir.
Öğretmen öz-yeterlik inancı, eğitimde özellikle (öğrenci katılımı, öğretim
stratejileri, sınıf yönetimi) alt boyutlarında hem öğretmenin hem de okulun
verimliliğini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu araştırma, ilkokul ve
ortaokulda öğretmenlerin öz-yeterlik düzeylerinin belirlenip eğitimin
niteliğinin kalıcı yönde arttırılması amacıyla önemli görülmektedir.
Araştırmanın Amacı/Araştırma Soruları: Bu çalışmanın temel amacı;
ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik algılarını farklı
değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır;
a. Öğretmenlerin öz yeterlik düzey puanları cinsiyetlerine göre anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?
b. Öğretmenlerin öz yeterlik düzey puanları branşlarına göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?
c. Öğretmenlerin öz yeterlik düzey puanları öğretim kademelerine göre
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
d. Öğretmenlerin öz yeterlik düzey puanları hizmet yıllarına göre anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?
e.
Yöntem
Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2016–2017
eğitim-öğretim yılında, Siirt ili merkez ve ilçelerdeki tüm ilkokul ve
ortaokullarda (N=2.853) görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise random ve kolay kolay örnekleme yöntemiyle
Siirt ili ve ilçelerindeki ilkokul ve ortaokullardan katılan öğretmenler arasından,
gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen 416 öğretmen oluşturmaktadır.
Örneklemde yer alan öğretmenlerin tamamına ölçek formu dağıtılmış, ancak bu
formlardan eksik ve hatalı doldurulanlar elendikten sonra 193’ü kadın, 214’ü
erkek öğretmen tarafından doldurulan, toplam 407 ölçek formu
değerlendirmeye alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya,
H. (2005) tarafından geliştirilen ve öğretmenlerin öz yeterliklerini nasıl
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algıladıklarını betimlemeye çalışan, “Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği”
kullanılmıştır. 24 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek uygulanmıştır. Ölçek
öğrenci katılımı, eğitim stratejileri, sınıf yönetimi olmak üzere üç alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Çapa, Y., Çakıroğlu, J., &
Sarıkaya, H. (2005) ve Ohio Şehir Üniversitesi tarafından ortak bir çalışmayla
yapılmıştır.
Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından yapılan uyarlama
çalışmasında, geçerlik çalışmaları kapsamında doğrulayıcı faktör analizi ve
Rasch ölçme modeli kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise
ölçeğin iç tutarlık katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan Rasch analizi sonucunda
bütün maddelerin kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu
belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise ölçeğin,
Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından önerilen üç faktörlü yapıyı sahip
olduğunu destekleyen uyum iyiliği indeksi değerleri bulunmuştur. Ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları; öğrenci katılımını sağlama alt boyutu için
“.82”, sınıf yönetimi alt boyutu için “.84”, öğretim stratejileri alt boyutu için “.86”
ve ölçeğin geneli için “.93” olarak bulunmuştur. Geçerlik ve güvenirlik
çalışmaları sonucunda, Türkçeye uyarlaması yapılan öz-yeterlik ölçeği, toplam
24 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. “Öğrenci katılımını sağlama” olarak
adlandırılan birinci boyut; öğretmenlerin öğrencileri okul etkinliklerini iyi
yapabileceklerine ne düzeyde inandırabilecekleri ile ilgili maddelerden
oluşmaktadır. “Sınıf yönetimi” olarak adlandırılan ikinci boyut; öğretmenlerin
sınıfta istenmeyen davranışları ne düzeyde kontrol edebilecekleri ile ilgilidir.
“Öğretim stratejileri” olarak adlandırılan üçüncü boyut ise öğretmenlerin farklı
değerlendirme stratejilerini ne düzeyde kullanabileceklerine ilişkin
maddelerden oluşmaktadır.
Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından geliştirilen ölçeğin orijinali
5’li olarak (yetersiz, çok az yeterli, biraz yeterli, oldukça yeterli ve çok yeterli)
derecelendirilmekte, ancak dokuz eşit aralıktan oluşmaktadır. Bu çalışmada da
ölçek beşli olarak derecelendirilmiş ancak aralık sayısı 5’e indirilmiştir. Ölçekte
seçenekler, (1) “yetersiz”, (2) “çok az yeterli”, (3) “biraz yeterli”, (4) “oldukça
yeterli” ve (5) “çok yeterli” olarak düzenlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en
düşük puan 24, en yüksek puan ise 120’dir. Bu araştırmada yapılan analizler
sonucunda elde edilen Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayıları ise; öğrenci
katılımını sağlama boyutu için “.81”, sınıf yönetimi boyutu için “.81”, öğretim
stratejileri boyutu için“.80” ve ölçeğin geneli için “.91” dir.
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Verilerin Analizi
Bu çalışmada, elde edilen veriler değerlendirilirken ölçeğin birinci
bölümünde yer alan bağımsız gruplar için SPSS 21.0 paket programından
yararlanılarak betimsel istatistik hesaplamaları yapılmıştır. Öğretmenlerin
ölçek maddelerine verdikleri yanıtların
(a) cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek
için bağımsız örneklem t testi,
(b) branş görev yapılan okul türü, hizmet yılı değişkenlerine göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi
(ANOVA) testi yapılmıştır.
Bulgular ve Yorum
Araştırmanın bulguları aşağıda her bir bağımsız değişkene göre ele
alınarak değerlendirilmiştir.
Öğretmenlerin öz yeterliklerine ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine
göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan t testi sonuçları Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1: Öğretmenlerin öz yeterliklerine ilişkin algılarının cinsiyet
değişkenine göre analiz sonuçları:

Gruplar

N

X̄

SS

Erkek

214

6,9899

,79540

Kadın

193

6,8167

, 81083

f

t

Sd

p

1,042

-2,173

398,987

,030*

* p<0,05
Tablo 1’de görüldüğü gibi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin öz yeterlik
algıları, cinsiyet değişkenine göre, gerek ölçeğin alt boyutları, gerekse bütünü
açısından anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle kadın ve erkek
öğretmenler öz yeterliklerine ilişkin farklı algılara sahiptirler. Her iki grubun
aritmetik ortalamaları dikkate alındığında, kadın ve erkek öğretmenlerin,
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kendilerini “orta” düzeyde yeterli olarak algıladıkları, ancak kadınların
aritmetik ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Öğretmenlerin öz yeterliklerine ilişkin algılarının branş
değişkenine göre analiz sonuçları:
Değişken (Branşlar)
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

N
41
14

%
10,1
3,4

X̄
6,6967
7,0774

SS
,85848
,76076

Fen Bilgisi Öğretmenliği
Matematik Öğretmenliği
Görsel Sanatlar Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Müzik Öğretmenliği
Beden Eğitimi Öğretmenliği

25
34
13
36
9
12

6,1
8,4
3,2
8,8
2,2
2,9

7,1183
6,8358
6,4391
7,0127
6,9167
7,3785

,75841
,95158
,70416
,77975
,80875
,71828

Sınıf Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Öğretmenliği

180
14

44,2
3,4

6,9190
6,7351

,75882
,93164

10

2,5

6,6542

,92984

15

3,7

6,7317

,91815

4

1,0

7,0625

,77018

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği

p

,264

* p>0,05
Tablo 2’de görüldüğü üzere öğretmenlerinin öz yeterlik algıları, branş
değişkenine göre, gerek ölçeğin alt boyutları, gerekse bütünü açısından anlamlı
biçimde farklılaşmamaktadır.
Tablo3: Öğretmenlerin öz yeterliklerine ilişkin algılarının görev
yaptıkları okul türü değişkenine göre analiz sonuçları:
Okul Türü

N

X

SS

Sd

t

p

İlkokul

195

6,9308

0,76371

405

0,552

0,582*

Ortaokul

212

6,8866

0,84505

404,878

0,554

0,580*

* p>0,05
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Tablo 3’te görüldüğü üzere öğretmenlerinin öz yeterlik algıları, okul türü
değişkenine göre, gerek ölçeğin alt boyutları, gerekse bütünü açısından anlamlı
biçimde farklılaşmamaktadır.
Tablo 4: Öğretmenlerin öz yeterliklerine ilişkin algılarının hizmet yılı
değişkenine göre analiz sonuçları:
Hizmet
Yılı
0 – 5 Yıl
5 – 10 Yıl
10 – 15 Yıl
15 ve Üstü
* p>0,05

N

X

SS

255
81
46
25

6,8477
7,0489
6,9991
6,8950

,78484
,81840
,87913
,82383

Sd

p

403

,213

Tablo 4’te görüldüğü üzere öğretmenlerinin öz yeterlik algıları, hizmet yılı
değişkenine göre, gerek ölçeğin alt boyutları, gerekse bütünü açısından anlamlı
biçimde farklılaşmamaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Bir rolü oynayabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma
derecesi olarak tanımlanabilen yeterlilik, bütün örgütlerde çalışanlar için
önemli olmakla beraber eğitim örgütlerinde çalışan öğretmenler için daha
önemlidir. Bu önem, eğitim isinin doğasından ve işlediği hammaddesinden
gelmektedir. Eğitim örgütlerinin temel girdisi insandır ve insan bir ülkenin en
değerli kaynağıdır. Bir ülkenin diğer kaynaklarının verimli biçimde kullanılması
ve geliştirilmesinin, insan kaynağının iyi yetiştirilmesi ve geliştirilmesine bağlı
oluşu eğitim örgütlerinde çalışanların, özellikle öğretmenlerin mesleki açıdan
yeterli olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında toplumun insan
kaynağını biçimlendiren öğretmenlerin öz-yeterlik algıları oldukça önem
kazanmaktadır. Çünkü bir öğretmenin sahip olduğu öz yeterlik algısı, o
öğretmenin sınıf içi ve sınıf dışı faaliyetlerini ve çabalarını etkilemektedir.
Yapılan araştırmalar öz-yeterlik algısı düşük olan öğretmenlerin, öğrencilerin
öğrenmesini kolaylaştıracak ya da arttıracak yollar aramadıklarını, öğrenmede
zorluk çeken öğrencilerle ilgilenmekten kaçındıklarını, motivasyonlarının
düşük olduğunu göstermektedir. Bazı araştırma sonuçları ise yüksek öğretmen
öz-yeterlik algısı ile öğrenci başarısı ve motivasyonu arasında ilişki olduğunu
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göstermektedir (Caprara ve diğ. 2006; Gibson ve Dembo, 1984; Goddard ve diğ.
2000; Midgley ve diğ., 1989; Ross, 1992, Woolfolk ve diğ., 1990)
Öğretmenlerin mesleki açıdan ne ölçüde yeterli olarak yetiştirildiklerinin
yanında onların kendilerini ne ölçüde yeterli olarak gördükleri, algıladıkları
önem taşımaktadır. Bu durum öğretmenlerin kendilerine güven duymaları ve
kendini tanıyarak değerlendirebilmeleri ile ilişkilidir. Kendini objektif bir
şekilde değerlendiren ve kendine güvenen bir öğretmenin başarıya daha yakın
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda çalışmada ilkokul ve
ortaokul öğretmenlerinin kendilerine ilişkin öz-yeterlik algıları belirlenmeye
çalışılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin öz
yeterliliklerine ilişkin algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı biçimde
farklılaşmadığı, araştırmaya katılan kadın ve erkek öğretmenlerin, kendilerini
“orta” düzeyde yeterli olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ancak her iki grubun
puan ortalamaları dikkate alındığında, erkek öğretmenlerin aritmetik
ortalaması kadın öğretmenlerinkinden daha yüksek bulunmuştur.
Çimen (2007) tarafından yürütülen ve ilköğretim öğretmenlerinin
tükenmişlik yaşantıları ile öz-yeterlik algılarının incelendiği araştırmada da
cinsiyet değişkeni açısından öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir farklılık
görülmüştür. Öz-yeterlik konusunda yapılan araştırmalar cinsiyet değişkeni
açısından değerlendirildiğinde, kadınların daha katı ya da eril olarak
nitelendirilen görevlerde erkeklere oranla daha düşük yeterlik algılarına sahip
olduklarını ifade etmektedir. (Çimen, 2007). Örneğin Izgar ve Dilmaç (2008)
tarafından yapılan bir araştırmada, yönetici adayı erkek öğretmenlerin öz
yeterlilik algılarının yönetici adayı kadın öğretmenlerden daha fazla olduğu
belirlenmiştir.
Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde ilkokul ve ortaokul
öğretmenlerinin öz yeterlik algılarının “orta düzeyde” olduğu görülmektedir.
Öğrenci katılımını sağlama, öğretimsel stratejiler ve sınıf yönetimi alt
boyutlarından oluşan ölçeğin bütünü açısından bu sonucun elde edilmiş
olmasını öğretmen yetiştirme (hizmet öncesi ve içinde) adına olumsuz bir
durum olarak değerlendirmek olanaklıdır. Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde
bu alt boyutlarda ifade edilenlerin öğretmenliğin önemli yanlarını oluşturduğu
görülmektedir. Elbette bir öğretmenin öğrenci katılımını sağlaması, doğru
öğretim stratejileri kullanması ve etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip olması
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ve kendini bu açılardan yeterli olarak görmesi etkili bir okul ve eğitim
sisteminin gerekliliklerdendir.
Diğer yandan elde edilen bu sonucu ortaöğretim öğretmenlerinin
kendilerini objektif biçimde değerlendirdikleri ve öğretmenlik açısından ne
düzeyde olduklarını bildikleri biçiminde değerlendirmek de sağlıklı olabilir.
Öğretmenin, sistemin en kritik ögesi olduğu gerçeği dikkate alındığında,
kendisini “orta” düzeyde yeterli olarak değerlendiren bir öğretmenin mesleğini
etkili ve verimli biçimde yapması bir bakıma zor olabilir.
Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, ilkokul ve ortaokul
öğretmenlerimizin öz yeterlilik algılarının yükseltilmesinin önemini ortaya
çıkardığı anlaşılabilir. Düzenlenecek hizmet içi eğitim çalışmalarıyla
öğretmenlerimizin daha yeterli hale getirilmesi amacıyla çalışmalar
yürütülebilir. Özellikle öğretimsel stratejiler ile ilkokul ve ortaokullar için her
geçen gün önemi giderek artan bir yeterlik alanı olan sınıf yönetimi açısından
öğretmelerimizin güncel bilgi ve gelişmelerle donatılması eğitim adına
iyileştirici olabilir. İlköğretim öğrenci grubunun özellikleri dikkate alındığında,
öğretmenlerin özellikle öğretmen-öğrenci iletişimi, dolayısıyla öğrenci
katılımını sağlama boyutunda yeterliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
da eğitim çatısı altındaki başarıların artmasını sağlayabilir.
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Suriyeli Öğretim Elemanlarının Öğretim Uygulamalarına
İlişkin Yükseköğretim Öğrencilerinin
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(Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)
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ÖZET: Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta birçok insan hayatını kaybetmiş,
büyük bir bölümü de hayatını kurtarmak için ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlardır.
Suriye’ye en uzun sınırı olan Türkiye de, meydana gelen bu göç dalgasından etkilenmiş ve
yaklaşık üç buçuk milyon sığınmacı ülkemize çeşitli yollardan giriş yapmıştır. Suriyeli
sığınmacılar ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik yapısını etkilemişlerdir. Bu etkilerden
eğitim sistemimiz de nasibini almıştır. Göç eden sığınmacıların gıda ve barınma imkânı elde
ettikten sonra ilk, orta ve yüksek eğitim talepleri ortaya çıkmıştır. Sığınmacıların ülkemizden
eğitim hizmeti talepleri olduğu gibi, ülkelerinde eğitimci olup, eğitim sistemimize katkıda
bulunanlar da olmuştur. Bu araştırmanın amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
örneği üzerinden ülkemiz yükseköğretiminde görev yapan Suriyeli öğretim elemanlarının,
öğretim uygulamalarının niteliğini öğrenci görüşleri üzerinden ortaya koymaktır. Bu
çalışmada nitel araştırma modeli kullanılacaktır, ilgili öğretim kurumunda görev yapan üç
öğretim elemanından, en az bir dönem ders almış yirmi öğrenci ile yarı yapılandırılmış
görüşme yapılacak ve sonuçlar betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Suriyeli Öğretim Elemanı, Yükseköğretim, Öğretim
Uygulamaları

Evaluation of Opinions of Higher Education Students
on Teaching Practices of Syrian Instructor Lecturer
(Example Of Kilis 7 Aralık University Faculty Of Theology)
ABSTRACT: Through the civil war of Syria started in 2011, many people lost their
lives and a large number of human have to migrate from their countries in order to survive.
Since Turkey is the countary which have the longest border with Syria, it has been affected
by this wave of immigration occurred in various ways. Aproximately three and a half million
Syrian refuguees move into Turkey. They have influenced the social, cultural and economic
structure of our country. These processes have also implications in terms of Turkish
education system. Primary, secondary and higher education demands emerged after
refugees were able to obtain food and shelter. Beside the demand for education services of
refugues, skilled migrant in education in those countries have contributed to our education
system. The aim of this research is to demonstrate the quality of teaching practices of the
Syrian faculty members who are working in the higher education of our country through the
example of Kilis 7 December University, Theology Faculty. The qualitative research model
will be used in this study, semi-structured interviews with twenty students who have
attended at course of the three lecturers working in the relevant teaching institution atleast
one semester. The results will be assessed by means of descriptive analysis.
Keywords: Education, Syrian Instructor Lecturer, Higher Education, Teaching
Practices

Ali GÜNGÖR

1. Giriş
Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşta birçok insan hayatını
kaybetmiş, büyük bir bölümü de hayatını kurtarmak için ülkelerinden göç
etmek zorunda kalmışlardır. Suriye’ye en uzun sınırı olan Türkiye’de meydana
gelen bu göç dalgasından etkilenmiş ve yaklaşık üç buçuk milyon sığınmacı
ülkemize çeşitli yollardan giriş yapmıştır.
Suriyeli sığınmacılar ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik yapısını
etkilemişlerdir. Bu etkilerden eğitim sistemimiz de nasibini almıştır. Ülkemize
göç eden sığınmacıların kendileri ve aileleri için gıda ve barınma imkânı elde
ettikten sonra ilk, orta ve yüksek eğitim talepleri ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki
Suriyeli göçmen çocukları için önce “Geçici Eğitim Merkezleri” açılmış ve daha
sonra bu öğrencilerin bizim örgün eğitim kurumlarına kademeli olarak
entegrasyonu sağlanmıştır.
Çok farklı alanlarda kendini hissettiren Suriye’den ülkemize göç olgusu,
doğal olarak sosyal, ekonomik, kültürel alanda bazı akademik araştırmaların da
konusunu teşkil etmeye başlamıştır.1061 Bu araştırmalar daha çok düşünce
kuruluşları ve akademi tarafından yapılmıştır.1062 Göçle birlikte sosyal hayatın
en önemli gerçekliği olan eğitim ve öğretim alanında yaşanan sıkıntılar da
araştırılmaya başlanmıştır. Bu konuda yapılan araştırmalar, daha çok
sığınmacıların ilk ve ortaöğretimde yaşadığı sorunlarla ilgilidir.1063 Bununla
birlikte bir yandan sığınmacıların ülkemizden eğitim hizmeti talepleri
karşılanırken diğer yandan, ülkelerinde eğitimci, akademisyen olanlardan
eğitim sistemimizde yararlanılmaya da başlanılmıştır.
Yükseköğretim kurumları olan üniversiteler, Suriye’de lisans ve
lisansüstü eğitim alan ve hatta ülkelerinde yükseköğretimde öğretim tecrübesi
olan kişilerden yararlanmak için fakülte ve yüksekokullarda, onları sözleşmeli
statüde öğretim elemanı olarak istihdam etmeye başlamışlardır. YÖK’ün 20172018 istatistiklerine göre, ülkemizde farklı ülkelerden 3125 yabancı öğretim
elemanı, farklı akademik unvanlarda görev yapmaktadırlar. Bunlardan 347
tanesini Suriye uyruklu öğretim elemanları oluşturmaktadır.1064 Fen ve sosyal
bilimlerin
farklı
bölümlerinde
yararlanılmaya
başlanan
Suriyeli
Erdem Selvin, Göçün Bilimsel Anlatısı: Türkiye 'Akademiya'sının Suriyeli 'Mülteciler' ile
İmtihanı, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) Bülteni
Sayı: 5/Mayıs 2016, ss. 15-29.
1062 Yenal Göksun, Akademi ve Düşünce Kuruluşları Bağlamında Türkiye’de Bilgi Üretimi ve
Mülteciler, Marmara İletişim Dergisi, Yıl /2016, Sayı 25 ss.99-116.
1063 Selvin, agm, s.15-29.
1064 YÖK, https://istatistik.yok.gov.tr/ Erişim Tarihi: 16.06.2018.
1061
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akademisyenlerin en çok yararlı olacakları alan olan Arapça dil öğretimi ve
ilahiyat bilimleri en fazla istihdam alanlarını oluşturmaktadır.1065
Üniversite öğretim elemanlarının araştırma ve öğretim olmak üzere iki
temel görevinden araştırma görevi öncelikli olarak algılanmakla birlikte son
zamanlarda öğretim görevinin önemi de ön plana çıkmaktadır. Özellikle
öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının öğretim görevine
ilişkin uygulamaları öğrencileri tarafından meslek hayatına atıldıkları zaman
örnek alınacağı için bu konuda öğrencilerini etkilemeleri beklenir.1066 Birkaç
yıldır üniversitelerde görev yapan bu Suriyeli öğretim elemanların
istihdamından sonra akla gelen ilk soru, “bu akademisyenlerden eğitimde
beklenen verim alınabilmekte midir” sorusu olmaktadır.
Öğrenme, öğrencilerde kendi yaşantıları yoluyla kalıcı izli istendik
davranış değiştirme olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme yaşantılarının niteliği
ise öğrenmenin kalıcılığı ve düzeyini belirlemede en önemli etkendir.
Öğrencilerde, öğrenmenin gerçekleşmesi için uygun öğrenme yaşantıları
düzenlemekle görevli öğretmenler de öğrenciye, öğrenmeyi kılavuzlayarak çok
önemli bir görev üstlenmektedirler.
En nitelikli öğrenme yaşantılarının, alanın uzmanı öğreticiler tarafından
planlı, programlı öğretim faaliyetlerinin yapıldığı okullarda gerçekleştirilmiş
olması beklenir.
Okul öğrenmelerinde en önemli unsur, öğrenme ortamını düzenleyen ve
öğrenmeyi kılavuzlayan öğretmenlerdir. Öğretmenlerin öğrencilerde etkili ve
kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebilmesi için sahip olması gereken yeterlikler
vardır.
Öğretmen yeterlikleri konusunda farklı görüşler dile getirilmiş olsa da;
Öğretimi planlama,
Öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerileri,
Öğretim materyallerini etkili kullanma,
İstenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi,
İletişim,

HUGO&IGAM: “Elite Dialogue: Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite
Öğrencilerinin Durumu, Sorunları ve Beklentileri Araştırması-2017, s.21.
http://fs.hacettepe.edu.tr/hugo/ELITE-DIALOGUE-07082017-TR.pdf. Erişim Tarihi: 16.06.2018.
1066 Mehmet Murat-Hacı İsmail Aslantaş- Habip Özgan, Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi EğitimÖğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl/2006, 26, (3),
s.268; Hacı İsmail Aslantaş, Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem Ve Teknikleri,
İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl/2011, 8 (15), s. 489.
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Ölçme ve değerlendirme ile ilgili yeterlikleri ön plana çıkmaktadır.1067
Eğitim sisteminde bütün okul kademelerinde iki ana amaçtan bahsedilir;
öğrencileri hayata ve üst öğrenime hazırlamak. Son öğretim kademesi olan
yükseköğretimin temel amaçlarından iki tanesi de yapacakları mesleğe ve hayata
öğrencileri hazırlamaktır.
Öğrencilerin uygun öğrenme yaşantıları geçirmeleri için öğretim
hedeflerine uygun bir içerik düzenlemesine, içeriği öğrencilere aktarmak için
konuya ve öğrenciye uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına,
öğrenme ürünlerini ve süreci değerlendirmek için ölçme ve değerlendirme
faaliyetlerinin yapılmasına ihtiyaç vardır.
Amaçlar, ister yazılı bir şekilde düzenlensin isterse programı
uygulayanların kafalarında kavram ve fikirler halinde bulunsun, eğitim sürecinin
temelini oluşturur.1068
Eğitimin amaçları belirlendikten sonra öğrencilerde daha verimli ve kalıcı
akademik öğrenmelerin gerçekleşmesi için hedeflere ve öğrenci özelliklerine
uygun farklı öğretim yöntem ve teknikleri uygulanması gerekliliği bilinmektedir.
Öğrencinin öğrenmeye güdülenmesi için derse ilgisinin çekilmesi, öğretim
sırasında öğrencinin öğrenme için ihtiyaç duyması, öğrendiklerini hayatında
nerede kullanacağını görmesi sağlanmalıdır.1069
Öğretim yöntem ve tekniklerini belirlerken de öğrenci özelliklerine
uygunluğu, öğretmen tarafından yöntem ve tekniğin tanınırlığı, konu, içerik
özelliklerine uygunluğu ve mevcut ortamın özelliklerine uygunluğu gibi bazı
noktaların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.1070
Öğrencilere konuları aktarırken, konuları öğretim materyalleri
kullanarak somutlaştırmak öğrenmede önemli bir yere sahiptir. Öğretmenin
öğretim materyali kullanımında uygun bir materyal seçme ve düzenlemesi için
bazı ölçütler ve yanıtlaması gereken sorular vardır. Öğretmen seçim yaparken,
materyalin öğrenciye ve dersin amaçlarına uygunluğuna, materyalde açık ve

Meb Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, 2017.
http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GEN
EL_YETERLYKLERY.pdf. Erişim Tarihi: 14.06.2018.
1068 Fatma Varış, Eğitimde Program Geliştirme, Teoriler, Teknikler, Alkım kitapçılık, Ankara 1996,
s.96.
1069 Nuray Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Spot Matbaacılık,
Ankara 1997, s.384
1070 Süleyman Akyürek, Din Öğretimi, Model, Strateji, Yöntem, Teknikler, Nobel yayıncılık, 2009,
s.125.
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anlaşılır bir dil kullanılmasına, içerdiği mesajların doğru ve günceliğine dikkat
etmelidir.1071
Öğrenmede, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak ve ilgilerini
sürekli canlı tutacak bir ortamın oluşturulması önemlidir. Bu olumlu sınıf
ortamı sağlanamazsa sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları çoğalır ve bu
durum öğrenme-öğretme sürecini olumsuz etkiler. Bundan dolayı
öğretmenlerin etkin bir sınıf yönetimi anlayışına sahip olmaları gerekir. Etkin
bir sınıf yönetimi için ise öğretmenin, sınıf ortamını etkileyen iç ve dış etkenleri
bilme, etkili bir öğrenme ortamı oluşturma, öğrencide görülen olumsuz
davranışları değiştirme yöntem ve tekniklerini bilme gibi, gerekli bilgi ve
becerilere sahip olması gerekir.1072
Ölçme ve değerlendirme öğretimde kalite kontrolüdür. Dersten önce
öğrencilerin hazırbulunuşluklarının tespitine, ders sonunda öğrencilerde
öğrenme eksiklerinin ortaya çıkarılmasına ve nihayet yapılan öğretim
uygulamaları sonucunda öğrencilerde hedeflenen davranış değişikliklerinin ne
kadar gerçekleştiğinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bütün bu dönütlerin alınması
konulara uygun ölçme araçlarının geliştirilmesi, uygulanması ve elde edilen
verilerin değerlendirmesi ile gerçekleşir. Eğiticiler, ölçme ve değerlendirme
sayesinde derslerin hedeflerini yeniden gözden geçirir, bunları öğrencilerin
özelliklerine uygun hale getirir yeniden ifade ederler. Eksik öğrenmeleri tespit
ve telafi ederler. Yanlış öğrenmeleri vakit geçirmeden düzeltmek için fırsatlar
elde ederler.1073
Öğrencilerde istenen davranış değişikliğinin ortaya çıkması için yukarıda
sayılan; planlama, öğretim yöntem ve tekniği kullanımı, araç gereçlerin
öğrenme ortamında kullanılması, sınıf yönetimi ve ölçme ve değerlendirme gibi
eğitim sürecinin temel unsurlarının bütün öğretim kademelerinde olduğu gibi
yükseköğretimde de işe koşulması gerekir. Acaba ülkemizde yükseköğretim
kurumlarında istihdam edilen Suriyeli akademisyenlerin derslerdeki öğretim
uygulamaları nasıldır.
Bu araştırma ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneğinden
hareketle öğrencilerin gözünden Suriyeli öğretim elamanlarının öğretim
uygulamalarının niteliğinin tespiti amaçlanmıştır.
Komisyon, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Anadolu Üniversitesi web-ofset,
Eskişehir 2007, s.74.
1072 Münire Erden, Sınıf Yönetimi, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2014, s.18.
1073 Hasan Yılmaz, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mikro Basım Yayım Dağıtım, Konya 1998,
s.23.
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Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1-İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Suriyeli öğretim elemanlarının
planlama konusundaki bilgi ve becerilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
2- İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Suriyeli öğretim elemanlarının
öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve becerileri konusundaki bilgi
ve becerilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
3- İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Suriyeli öğretim elemanlarının eğitim
sistemimize uyum sağlama konusundaki durumlarına ilişkin görüşleri nelerdir?
4-İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Suriyeli öğretim elemanlarının öğretim
materyallerini etkili kullanma konusundaki bilgi ve becerilerine ilişkin görüşleri
nelerdir?
5- İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Suriyeli öğretim elemanlarının
istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi ve iletişim konusundaki bilgi ve
becerilerine ilişkin görüşleri nelerdir?
6-İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Suriyeli öğretim elemanlarının ölçme
ve değerlendirme uygulamaları konusundaki bilgi ve becerilerine ilişkin
görüşleri nelerdir?
2. Yöntem
Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda
algılar ve olaylar doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül biçimde gözlem, görüşme
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama teknikleriyle derinlemesine ortaya
konulur ve niçin, nasıl, ne şekilde gibi sorulara cevap aranır.1074
Suriyeli öğretim elemanları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat
fakültesinde hazırlık sınıflarında Arapça derslerine girmektedirler. 2017-2018
öğretim yılında hazırlık sınıfında okuyan 20 öğrenciyle yarı yapılandırılmış
mülakat yapılarak veri toplanmıştır. İlgili alandaki literatürden ve öğrencilerle
görüşmelerden elde edilen verilerle mülakat formları oluşturulmuş, iki
öğrenciyle ön uygulama yapılmış ve anlaşılmayan yerlerle ilgili ifadeler yeniden
düzenlenmiştir. Öğrencilere, verilen önermelere katılım durumları sorulmuş
verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri alınmıştır. Öğrencilere sorulan açık
uçlu soruların cevapları “betimsel analiz” tekniği kullanılarak değerlendirilerek
temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Mülakat yapılan öğrencilere Ö1, Ö2,
Ö3,…Ö20 şeklinde kodlar verilerek öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri
cevaplar tabloların altında verilmiştir. Son olarak betimlenen veriler, literatür
ışığında değerlendirilmiştir.
Ali Yıldırım-Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık,
Ankara 2016.
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3. Bulgular ve Yorum
Tablo 1: Araştırmaya katılan öğrencilerin kişisel bilgileri
Sınıf
Başarı notu

Ders aldığı Suriyeli öğretim elemanı
sayısı
Kaç dönem ders aldığı

Öğrenci
Hazırlık sınıfı
1.Sınıf
80-89
70-79
60-69
60’dan aşağı
İki

f
17
3
5
4
5
6
3

%
85
15
25
20
25
30
15

Üç
Bir dönem
İki dönem

17
0
20

85
0
100

Tablo 1 incelendiğinde görüşmeye katılanların çoğu (%85) hazırlık
sınıfından seçilmiştir. Çünkü Suriyeli öğretim elemanları sadece hazırlık
sınıfında ders vermektedir. Birinci sınıf öğrencileri ise geçen öğretim yılında bu
hocalardan ders aldıkları için araştırmaya dâhil edilmişlerdir.
Not ortalamaları farklı düzeylerden öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır.
Bir önceki öğretim yılında iki değişik Suriyeli öğretim elemanı derslere girerken
bu yıl üç hocanın hazırlık sınıflarında ders verdikleri anlaşılmaktadır.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde şu anda üç Suriyeli
öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunlardan ikisi doktora biri ise yüksek lisans
düzeyinde eğitim almışlardır ve hepsinin ülkelerinde öğretim tecrübeleri
vardır.
Suriyeli öğretim elemanları sadece hazırlık sınıfında Arapça derslerine
girdikleri için bütün öğrenciler Suriyeli hocalardan iki dönem ders aldıklarını
bildirmişlerdir.

Tablo 2: Suriyeli öğretim elemanlarının girdikleri dersler.
f
20
20

Dinleme (İstima)
Konuşma(Muhadese)
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Fakültede anadili Arapça olan hocalara, Dinleme (İstima) ve Konuşma
(Muhadese) dersleri verilmiştir. Öğrenciler de bu tercihi desteklemektedirler.
Ö1: Hocalarımızın konuşma derslerine girmeleri yararlıdır, onlar derslerde
bizi konuşturuyorlar ve Arapça konuşma yeteneğimizin gelişmesine katkı
sağlıyorlar.
Ö11: Şu anki girdikleri dersler en faydalı halidir.
Tablo 3: Suriyeli öğretim elemanlarının Arapça dersleri vermelerinin
öğrenciler tarafından dil öğrenmede fırsat olarak görülme durumu.
f
Evet
19
Hayır
1

%
95
5

Öğrencilerin tamamına yakını anadili Arapça olan Suriyeli öğretim
elemanlarından Arapça dersleri almalarını bir fırsat olarak görmektedirler.
Ö14: Bir dil en iyi, anadili olan kişiden öğrenilir.
Sadece bir öğrenci fırsat olmadığını ifade etmiştir.
Ö11:Hangi hoca girerse girsin, aynı bilgiyi bir şekilde anlatıyor.
Fırsat olarak görmeyen öğrencinin, diğer hocaların da yurtdışı tecrübeli
ve dil becerilerinin yeterli düzeyde olması münasebetiyle bu görüşü dile
getirdiği düşünülmektedir.
Tablo 4: Suriyeli öğretim elemanlarının Türkçe bilme durumları
Evet
Hayır
f
%
f
%
1.Suriyeli hocalarınız Türkçe biliyorlar
6
30
1
5
2.Derslerde Türkçe konuşuyorlar
3
15
1
5

Kısmen
f
%
13 65
16 80

Öğrenciler çoğunlukla hocaların Türkçeyi az bildikleri ve derslerde az
kullandıklarını ifade etmişler ve bu durumun da kendileri için avantaj olduğunu
belirtmişlerdir. Yabancı dilin öğretiminde öğretilen dilin sürekli konuşulması ve
anadilin hiç konuşulmaması tavsiye edilmektedir.
Ö3: Türkçe konuşmamaları daha yararlıdır. Çünkü öğrenci bu durumda
Arapça cümleleri anlama ve konuşmaya biraz daha çaba gösteriyorlar.
Hocanın Türkçe bilmemesi ve dolayısıyla derste istese de konuşamaması
öğrenciler için dil öğreniminde çok ciddi bir fırsattır ancak öğrenci ifadelerine
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göre fakültede Arapça konuşmayı bilen Hataylı ve Kilisli öğrenciler vardır ve
hocalar zaman zaman diğer öğrencilerle iletişimde bu öğrencilere tercümanlık
yaptırmaktadırlar. Bu tercümanlık uygulamasının da Arapça bilmeyen
öğrencilerin, kendilerini Suriyeli hocaların derste konuştuklarını anlama
konusundaki gayretini olumsuz etkilediği ifade edilmektedir.
Ö4:Hocalarımız Türkçe bilmiyorlar fakat zaman zaman hocaların
cümlelerini anlamadığımız zaman sınıfta Arapça bilen öğrencilere söyleyip bize
tercüme ettiriyorlar. Bu da bizi biraz tembelleştiriyor.
1. İlahiyat Fakültesi öğrenci görüşlerine göre Suriyeli öğretim
elemanlarının planlama konusundaki bilgi ve becerilerine ilişkin
bulgular:
Tablo 5: Dersin planlanması durumu.
Evet
f
%
1.Ders öncesi, o derste hangi konuların
işleneceğini biliyorum.
2.Derslerde
işlenecek
konuları
bitirebiliyoruz.

Hayır
f
%

Bazen
f %

17

85

2

10

1

5

19

95

0

0

1

5

Öğrenciler, büyük çoğunlukla (%85) derste hangi konunun işleneceğini,
ders öncesi bildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca işlenecek konuların da çoğu
zaman (%95) da bitirildiğini belirtilmişlerdir.
Tablo 7’de öğrenciler tarafından hocaların ders işleme şeklinin
çoğunlukla kitaptan okunup tercüme edilmesi şeklinde olduğu belirtilmiştir.
Dolayısıyla bir kitaba bağlı olarak dersin işlendiği anlaşılmaktadır. Öğrenciler
ders kitabında nerede kaldıklarını bilmektedirler. Bu durum hocaların program
merkezli bir öğretim ve planlamadan ziyade konu (kitap) merkezli bir anlayışı
tercih ettiklerini de göstermektedir. Dolayasıyla öğrencilerin işlenecek konuyu
bilmeleri, hocaların haberdar etmelerinden dolayı değil dersin işleniş şeklinden
kaynaklanmaktadır.
Ö5: Hocalarımız ders kitabını takip ettikleri için nerede kaldığımızı ve hangi
konunun işleneceğini biliyoruz.
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Ö8:Derslerimizde genellikle o derste işlenmesi planlanan konu bitirilmiş
oluyor.
2. İlahiyat Fakültesi öğrenci görüşlerine göre Suriyeli öğretim
elemanlarının öğretim yöntem ve tekniklerini uygulama bilgi ve
becerilerine ilişkin bulgular:
Tablo 6: Dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme durumu.
Evet
Hayır
f
% f %
1-Dersin başında, bizim işlenecek konuya
13 65 6 30
dikkatimizi çekecek uygulamalar yaparlar.
2-Derslerde hocalarımız Arapça öğrenmenin
yararından bahsederek, dersi öğrenmemizi 18 90 1 5
teşvik edecek konuşmalar yaparlar.
3-Dersin başında o derste hangi konuları
işleyeceğimiz ve neler öğreneceğimizden 11 55 4 20
bahsederler.

Bazen
f %
1

5

1

5

5

25

Öğrencilerin yarıdan fazlası (%65), hocalarının dersin başında işlenecek
konuya dikkatlerini çekecek, kısa videolar, ayet, hadis metni, Arapça anlatımlı
bir metin levha vb. göstermek gibi uygulamalar yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Bu uygulama öğrencilerin derse dikkatlerinin çekilerek hazır hale getirilmeleri
açısından önemlidir.
Ö1: Evet hocalarımız zaman zaman derse başlamadan Arapça kısa videolar
gösteriyorlar.
Ö13: Bazı derslerde hocalarımız bazı ayet ve hadisleri tahtaya yazarak
dikkatimizi çekmeye çalışırlar.
Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%90) hocalarının Arapça öğrenmenin
yararından bahsederek, dersi öğrenmelerini teşvik edecek konuşmalar
yaptığını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla öğrencilerin motivasyonunu artırmaya
yönelik faaliyetlerin çoğunlukla yapıldığı anlaşılmaktadır.
Ö13:Hocalarımız Arapça öğrenmenin öneminden bahsederler ve Kutsal
kitabımızın dili olan Arapçayı öğrenmenin kitabımızı daha iyi anlamamıza
katkısını vurgularlar.
Ö3; Ders esnasında anlatılan konuyla ilgili, Arap kültüründen örnekler
veriyorlar ve bu sayede derse olan ilgimiz artıyor.
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Ayrıca hocalar tarafından derse karşı öğrencilerin motive edilmesinin
dersi sevmeye de katkısı olduğu öğrenciler tarafından bildirilmiştir.
Ö3:Onlarla Arapça dersini işlemek dersi daha güzel ve faydalı hale
getiriyordu. Arapça konuşma hevesimizi artırıyordu.
Hedeften haberdar etme uygulamanın yapılma oranı dikkat çekme ve
güdüleme kadar yüksek oranda değildir. Zira öğrencilerin yarıya yakını (%45)
hocaların o derste hangi konuları işleyeceklerini söylemeden doğrudan derse
başladığını söylemişlerdir. Bunun da kitap merkezli öğretim takip etmekten
kaynaklandığı düşünülmektedir. Oysaki o derste hangi konunun işleneceğinin
söylenmesi, öğrenciye anlatılanları dinleme, ilgili yerleri not alma ve altı
çizilmesi gereken yerleri çizme konusunda rehberlik etmektedir.
Ö11: Hayır hangi konuyu işleyeceğimizden bahsetmez doğrudan konuya
geçerler.
Ö9: Bazı hocalarımız zaman zaman hangi konuyu işleyeceğimizden
bahsederler.
Tablo 7: Öğretim Yöntemleri.
Evet
f
%
1-Bizleri derslere hazırlıklı gelmeye teşvik
ederler.
2-Dersleri sürekli hoca anlatır
3-Kitaptan okunup tercüme edilir.
4-Bize işlenen konuyla ilgili soru sorup cevap
vermemizi isterler.
5-Doğru
cevap
verdiğimizde
bizi
ödüllendirecek sözler söylerler.
6-Yanlış cevap verdiğimizde düzeltirler.

Hayır
f
%

Bazen
f %

17

85

2

10

1

5

3
17

15
85

13
0

65
0

4
3

20
15

17

85

0

0

3

15

18

90

2

10

0

0

16

80

0

0

4

20

Öğrenciler, hocalarının çoğu zaman (%85) derse hazırlık gelmeyi teşvik
ettiklerini bildirmişlerdir. Öğrencinin ön öğrenmeleri, hazırbulunuşluğu dersi
öğrenme ve öğrenme sürecine aktif katılımda önemli bir yere sahiptir.
Öğrencilerin de bunun bilincinde olduğu görülmektedir.
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Ö10 Ödev vererek derse hazırlıklı gelmemizi sağlamaya çalışıyorlar.
Ö13 Hocalarımız demese bile derse aktif katılımımız ve dersi anlamamız
için zaten hazırlıklı gelmek zorundayız.
Derslerin büyük çoğunlukla (%85) hocanın kitaptan metni okuması ve
konuyla ilgili sorular sorması (%85) şeklinde işlendiği ifade edilmektedir.
Sorulara doğru cevap verildiğinde öğrencilere olumlu pekiştireçler
verildiği (%90), yanlış cevapların ise çoğunlukla(%80)
düzeltildiği
söylenmektedir. Bazı öğrenciler kendilerinin doğru cevabında nasıl
ödüllendirildiğine dair ilginç cevaplar vermektedirler.
Ö2:Maşallah derlerdi ve Arapça dua ederlerdi.
Ö11: Sordukları sorulara doğru cevap verdiğimizde Ahsente(Aferin), Ceyyid
(İyi), Cemilün cidden (Gerçekten güzel)derler.
Ö8: Yanlış cevaplarımızı bazen kendileri düzeltir bazen de başka
öğrencilere düzelttirirler.
Ayrıca yazma, konuşma, dinleme yeterliklerini geliştirmeye yönelik farklı
etkinliklerin de yapıldığı görülmektedir.
Ö10: Karşılıklı diyaloglar ve metin yazma gibi etkinlikler yapıyoruz
Ö11:Bazen bizden, söyledikleri Arapça cümleleri yazmamız istenir.
Bütün öğrenciler, soru sormaları durumunda derste sorularına hocaları
tarafından cevap verildiğini belirtmişlerdir. Bu durum öğrenci öğretmen
iletişiminin sağlıklı yürütülmesi ve öğrencinin sorularına olumsuz tepki
verilmeyeceği anlayışı ile derse ilgisini artırıcı bir etkendir.
Ö8:Hiçbir sorumuzu cevapsız bırakmazlar, biz de rahat rahat soru
sorabiliriz.
Ayrıca bazı öğrenciler dersin nasıl işlenmesi gerektiği konusunda
hocaların kendileriyle görüş alış-verişinde bulunduğunu da söylemişlerdir.
Ö13:Bizimle fikir alışverişi yapıp bize en verimli ders anlatım şeklini
bulmaya çalışıyorlar. Bazen espriyle karışık siz bize Türkçe öğretin biz size Arapça
öğretelim derler.
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Tablo 8: Öğretim uygulamaları.
Evet
f
%
1-Derslerimizde
gruplar
oluşturarak
çalışma yaparız.
2-İşlenen konularla ilgili drama çalışmaları
yaparlar.
3-Öğrencinin derse aktif
katılımını
sağlamaya yönelik etkinlikler oluştururlar.
4-Dersleri
işlerken
tekrar-özetleme
yaparlar.
5-Derslerde sıkılırım.
6-Ders boyunca not tuttururlar.
7-Dersi kürsüye bağımlı olarak anlatırlar.
8-Derslere lügat getirilmesini isterler.

Hayır
f
%

Bazen
f
%

5

25

15

75

0

0

5

25

11

55

4

20

10

50

5

25

5

25

13

65

3

15

4

20

3
2
0
16

15
10
0
80

8
2
12
4

40
10
60
20

9
16
8
0

45
80
40
0

Öğrenciler, gruplar oluşturarak çalışmalar yapılmadığını ( %75), drama
çalışmasının çok az yapıldığını (%25), kendilerinin derse aktif katılımı için
etkinliklerin pek fazla oluşturulmadığını (%50) ifade etmişlerdir. Öğrencilerin
farklı etkinliklerle sürekli aktif olarak derse katılımının önemli olduğu dil
öğretiminde bu uygulamaların yeterince yapılmadığı görülmektedir.
Ö14 Derste grup etkinliği hiç yapılmıyor ve dil öğretiminde bunun önemli
bir eksiklik olduğunu düşünüyorum.
Ö15 Derslerde bazen doğaçlama ve diyalog çalışması yapılır.
Ö13: Maalesef derslerde yapılmıyor fakat drama şart.
Sınıfta akademik başarı yönüyle farklı öğrenciler bulunmaktadır. Böyle
düzey farklılıkları olan sınıflarda öğretim uygulamalarında bireysel
farklılıkların her zaman dikkate alınmadığını öğrenciler şu ifadelerle dile
getirmektedirler;
Ö3: Genel olarak orta seviden ders anlatırlar, düzey farklılıkları dikkate
alınmaz
Ö14:Kitapta ne varsa o işlenir, düzey farkı dikkate alınmaz.
Hocaların gerektiğinde tekrar ve özetleme yaptıkları da öğrenciler
tarafından dile getirilmektedir.
Ö13:Anlaşılmayan noktalarda tekrar yapılır ders sonunda da özetleme
yapılır.
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Derslerde sürekli kitaptan okuma ve zaman zaman diyalog çalışması
yapıldığı, öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayacak etkinliklere yer
verilmediği anlaşılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da öğrencilerden derste
sıkılmayanların oranı (%40) ile sınırlı kalmıştır.
Ö14: Dersi anlar ve Arapça konuşabilirsem ilgi çekici, anlamakta
zorlanırsam sıkıcı.
Bununla birlikte öğrenciler açısından çok sıkıcı olan sürekli not
tutturmanın az olması (%10) ve kürsüye bağlı kalmadan ders işlemiş olmaları
olumlu bir durumdur.
Ö4: Önemli yerleri not aldırırlar
Ö14. Öğretmen fazla not aldırmaz, öğrenci önemli gördüğünü kendisi not
alır.
Ayrıca yabancı dilin olmazsa olmazı durumunda olan lügat getirilmesinin
istenmesi(%80), öğrencinin öğretilen dille bağını sürekli canlı tutacaktır.
Ö11: Hocalarımız lügat, sözlük getirmemizi isterler.
Ö10: Cep telefonlarımızdaki mobil sözlük uygulamalarından
yararlanıyoruz.
İfadelerden de anlaşıldığı gibi Suriyeli öğretim elemanları geleneksel
öğrenme
yaklaşımına dayalı yöntemler uygulamaktadırlar. Yükseköğretimdeki öğretim
uygulamalarına yönelik yapılan başka araştırmalarda yerli (Suriyeli olmayan)
akademisyenlerde de benzer uygulama sonuçları ortaya çıkmıştır.1075
Tablo 9: Dil Laboratuvarının kullanılma durumu.
Evet
f
%
14 70

1-Dil laboratuvarına gidiyoruz.

Hayır
f
%
6 30

Bazen
f
%
0
0

Öğrencilerin dil laboratuvarına gittiklerini ifade etmeleri (%70) fakültede
dil laboratuvarı olduğunu göstermektedir. Ancak öğrenci ifadelerinden dil
laboratuvarının yeni olduğu ve etkin kullanımı ile ilgili bir anlayışın yeni yeni
oluşmaya başladığı görülmektedir.
Ö3:Biz hazırlık sınıfında iken laboratuvar yoktu.

1075

Murat Aslantaş- Habip Özgan, agm, s.272.
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Ö4:Bilgisayar laboratuvarına belli zamanlarda gidiyoruz. Gidince
derslerimiz bilgisayara yüklenmiş bir şekildedir. Biz onları dinliyoruz.
Ö6:Bilgisayardan metin dinlemesi yapıyoruz, kitaptaki etkinlikleri yapıyoruz.
Ö8:Labaratuva gittiğimizde genelde Arapça filimler izliyoruz.
3-İlahiyat Fakültesi öğrenci görüşlerine göre Suriyeli öğretim
elemanlarının eğitim sistemimize uyum sağlama konusundaki
durumlarına ilişkin bulgular:
Tablo 10: Sınıfta öğretmen davranışları
Evet
f
%
1-Suriyeli hocalarınızda öğretme istek ve
coşkusu vardır.
2-Derslerdeki giriş çıkış zamanlarına
uyarlar.
3-Derste cep telefonu kullanırlar.
4-Suriyeli hocalarınızın ders uygulamaları
diğer hocalarınızın dersleriyle uyumlu ve
destekleyici devam ediyor.
5-Suriyeli hocalarınızın fakültedeki eğitim
sistemine uyum sağladığını düşünüyorum.

Hayır
f
%

Bazen
f %

19

95

0

0

1

5

18

90

0

0

2

10

0

0

16

80

4

20

19

95

1

5

0

0

20

100

0

0

0

0

Öğrenciler, Suriyeli hocalarında öğretme istek ve coşkusunun olduğunu
(%95), derslerde çok gerekmedikçe cep telefonu kullanmadıklarını (%80),
derslere giriş çıkış sürelerine dikkat ettiklerini (%90) beyan etmişlerdir.
Ö7: Öğretme coşkusu var hem de çok.
Ö8: Diğer hocalarımızdan bile fazla öğretme coşkusu görüyorum.
Ö13:Önemli bir durum olmadıkça cep telefonu kullanmazlar.
Ö16:Zaruri durumlarda cep telefonu kullanıyorlar.
Ö13:Süresi içinde dersi bitirirler. Derse giriş çıkış saatlerine riayet ederler.
Suriyeli öğretim elemanlarının dersleri diğer öğretim elemanlarıyla
uyumlu ve destekleyici yürüttükleri (%95) ve dolayısıyla fakültedeki eğitim
sistemine uyum sağladıkları öğrenciler tarafından büyük bir çoğunlukla ifade
edilmiştir. Başka bir araştırmada öğrencilere sınıfta öğretim elemanı
davranışları ile ilgili sorulan sorulara benzer cevaplar verildiği
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görülmektedir.1076 Suriyeli öğretim elemanlarının sadece ders uygulamalarına
değil genel olarak fakültedeki eğitim sistemine kısa sürede uyum sağladıkları ve
sorun yaşanmadığı görülmektedir.
Ö1:Uyumlu devam ediyor.
Ö3:Diğer hocalarımızla uyum içerisindeler.
Ö4:Evet uyumlu ve destekleyici
Ö5: Eğitim sitemimize gayet iyi uyum sağlıyorlar.
4-İlahiyat Fakültesi öğrenci görüşlerine göre Suriyeli öğretim
elemanlarının öğretim materyallerini etkili kullanma konusundaki bilgi
ve becerilerine ilişkin bulgular:
Tablo 11: Öğretim araç gereçleri kullanma durumu.
f
19
19
4
14
3
15
17

Ders kitabı
Yazı tahtası
Pano, afiş
Projeksiyon
Ppt –sunular
Kısa film video
Arapça diyalog metinleri

%
95
95
20
70
15
75
85

Görsel ve işitsel eğitim materyallerinin kullanımı dil öğretiminde,
öğrenmeyi kolaylaştırma ve kalıcı hale getirmede önemli bir yere sahiptir.
Suriyeli akademisyenlerin klasik eğitim araçları olan ders kitabı ve yazı
tahtasını çoğunlukla (%95) kullandıkları bununla birlikte projeksiyon
makinesini de kullanarak (%70) kısa film ve videolara da yer verdikleri ifade
edilmektedir.
Ö1: Ders kitaplarının görselleri tahtaya yansıtılıp anlatım yapılır.
Ö5:Evet öğretim araçlarını kullanma konusunda bilgi ve becerileri çok
iyidir.
Ö11:Özellikle dil laboratuvarına gittiğimizde videolar filimler seyredip,
sorular soruyoruz.
Ö18:Arapça diyalog metinleri projeksiyondan yansıtıp cevaplandırırız.
Mualla Bilgin Aksu-Asım Çivitçi-Baki Duy, Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim
Elemanlarının Ders Uygulamaları Ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri, İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl/2008, 9 (16), s.30.
1076
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Ö16: Sınıflarımızda bazı resimler ve kısa diyalogların olduğu panolar
vardır. Onlardan yararlanırız.
5- İlahiyat Fakültesi öğrenci görüşlerine göre Suriyeli öğretim
elemanlarının istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi ve iletişim
konusundaki bilgi ve becerilerine ilişkin bulgular:
Tablo 12: Sınıf Yönetimi
Evet
f
%
1-İstenmeyen öğrenci davranışlarında
Suriyeli hocalarımızın ikazı öğrenciler 20 100
tarafından dikkate alınmaktadır.
2-Öğretim elemanlarımız sıcak, samimi
ve iletişim kurabileceğimiz nitelikte 19 95
kişilerdir.
3-Öğretim
elemanlarımız
derste
verdiğimiz yanlış cevaplarda bizi rencide 0
0
ederler.
4-Öğretim
elemanlarımız
bizde
gördükleri bir hatayı arkadaşlarınızın 6
30
yanında söylerler.
5-Derste öğrencilerin cep telefonu
2
10
kullanmasına izin verirler.
6-Suriyeli
hocalarınız
yabancı
olmalarından dolayı kendilerini kabul 0
0
ettirememe sorunu yaşıyorlar.

Hayır
f
%

Bazen
f
%

0

0

0

0

0

0

1

5

18

90

2

10

12

60

2

10

17

85

1

5

20

100

0

0

Bütün öğrenciler istenmeyen öğrenci davranışlarında, Suriyeli öğretim
elemanlarının ikazının öğrenciler tarafından dikkate alındığını ifade
etmişlerdir. Bu durumu da hocaların öğrencilerle iyi iletişimine
bağlamaktadırlar.
Ö6:Hocaların uyarıları dikkate alınır. Öğrencilerin zaman zaman yerlerini
değiştirirler.
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Ö8:İstenmeyen öğrenci davranışı olursa ikaz ederler bazen de öğrencilerin
yerlerini değiştirirler.
Öğrenciler Suriyeli öğretim elemanlarının çoğunlukla, sınıfta sakin
olduklarını, sıcak, samimi ve iletişim kurulabilinecek nitelikte kişiler olduklarını
söylemişlerdir.
Ö13:Gayet eğlenceli ve samimi iletişim kurdukları için istenmeyen öğrenci
davranışı pek ortaya çıkmaz.
Ö7:Gayet sakin, sevecen ve mutlular.
Ayrıca öğretim elemanlarının derste verdikleri yanlış cevaplarda onları
rencide edecek davranışlar yapmadıklarını (%90) ve öğrencide gördükleri bir
hatayı arkadaşların yanında söylemediklerini ve derste öğrencilerin cep
telefonu kullanmasına izin vermediklerini ifade etmişlerdir.
Ö10:Hiçbir arkadaşımıza yanlış cevap verdiğinde rencide etmezler, yanlış
cevabı düzeltirler.
Ö4: Gördükleri olumsuz davranışlarımızı yalnızken söylerler. Öğrencilerin
duygularını göz önünde bulundururlar Allah onlardan razı olsun.
Ö5: Cep telefonumuzu derste sadece sözlük ihtiyacında kullanırız. Bunun
dışında kullanılmaması için uyarırlar.
Derse geç kalan öğrencilere karşı kırıcı davranmadıkları ve onlara gerekli
uyarıları yaptıkları öğrenciler tarafından ifade edilmektedir. Bu yaklaşım tarzı
sınıf yönetiminde olumlu bir etki oluşturmaktadır.
Ö15:Öğrenci geç kaldığında özür diler hocalarda güler yüzlü davranıp içeri
alırlar.
Ö16: Çok geç kalmadığımız sürece bir sıkıntı olmaz ama fazla ise uyarı
yaparlar.
Ö12: Çok fazla olumsuz tepki vermezler.
Bütün bunlardan hareketle öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde
önemli sorunlar yaşamadıklarını söylemek mümkündür. Nitekim öğrenciler bu
konuyu şöyle dile getirmişlerdir.
Ö15: Suriyeli hocalarınız dersleri işlerken sınıfta hâkimiyet
sağlayabiliyorlar.
Ö8: Suriyeli hocalarımızın derslerinde diğer derslerden farklı istenmeyen
öğrenci davranışı yaşanmamaktadır.
Ayrıca bütün öğrenciler Suriyeli öğretim elemanlarının yabancı
olmalarından dolayı kendilerini kabul ettirememe sorunu yaşamadığını beyan
etmişlerdir. Bunda hocaların öğretim ve sınıf yönetimi başarısı olduğu gibi
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İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dini anlayışlarının da etkili olduğu öğrenciler
tarafından şu sözlerle dile getirilmiştir.
Ö7:Kendini yabancı olduğu için kabul ettirememe gibi bir durum yoktur.
Sonuçta hepimiz insanız ve Müslümanlar kardeştir.
Ö13:Hepimiz kardeşiz ayrımcılık yaparsak bu ırkçılık yapmak olur.
Ö16: Suriyeli hocalar kendini bizden farklı görmüyorlar, biz din kardeşiyiz
diyorlar.
Ö3:Suriyeli hocalarımızla kültürel farklılıklarımız herhangi bir sorun
oluşturmaz derse zenginlik katar.
6-İlahiyat Fakültesi öğrenci görüşlerine göre Suriyeli öğretim
elemanlarının ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusundaki bilgi
ve becerilerine ilişkin bulgular:
Tablo 13: Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılma durumu.
f
Yazılı yoklamalar
20
Çoktan seçmeli testler
0
Kısa cevaplı sorular
8
Boşluk doldurma soruları
16
Eşleştirme soruları
9
Doğru-yanlış maddeleri
9
Diyalog tamamlama soruları
12
Sözlü sınavlar
12

%
100
0
40
80
45
45
60
60

Öğrencilerin tamamı yazılı sınavlar yapıldığını ve yazılı sınavlarda çoktan
seçmeli sorulara hiç vermediğini belirtmişlerdir. Yazılı sınavlarda boşluk
doldurma (%80), diyalog tamamlama (%60), eşleştirme(%45), doğru-yanlış
maddeleri (%45) ve kısa cevaplı sorular (%40) gibi soru çeşitleri bulunduğu
öğrenciler tarafından dile getirilmiştir. Dil öğretiminde öğrenci bilgilerinin
ortaya çıkarılması için farklı ölçme araçlarının kullanılması istenen bir
durumdur.
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Tablo 14: Ölçme ve değerlendirme uygulamaları.
Evet
f
%
1-Sözlü sınavlarda bize sorulan her
sorunun puanı bellidir.
2- Sözlü sınavlarda soruları cevaplamamız
için bize düşünme süresi veririler.
3-Her dersin sonundaki alıştırmaları
sınıfta çözdürürler.
4-İşlenen konularla ilgili çalışma kâğıtları
verirler.
5-Dönem boyunca yapılan etkinliklerden
oluşan bir ürün dosyamız vardır.
6-Hocalarımız not verirken dönem boyu,
derse
katılımınız,
ödevleriniz
vb.
durumlarınızı hesaba katarlar.

Hayır
f
%

Bazen
f
%

10

50

2

10

8

40

14

70

1

5

5

25

18

90

2

10

0

0

1

5

19

95

0

0

1

5

19

95

0

0

4

20

8

40

8

40

Derslerin özelliği gereği öğrencilere sözlü sınavlar yapılmaktadır.
Öğrencilere soruları cevaplamaları için yeterince süre verildiği (%70)
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin sözlü sınavlarda soruların her
birinin değerinin kaç puan olduğunu bilme durumları yeterli oranda (%50)
değildir. Bu durum sınav öncesi öğrencilerin sözlü sınavın işleyişi ve notların
puan değerleri hakkında yeterli açıklayıcı bilgilerin verilmediğini
göstermektedir.
Ö7: Sözlü sınavlarda soruyu cevaplamamız için bir iki dakika düşünme
süresi verirler.
Ö11:Bilmiyorum sözlü sınavlarda nasıl not verdikleri konusunda hiç fikrim
yok, yüksek not bekliyordum sonuç şok oldu benim için.
Her dersin sonundaki alıştırmalar çözülerek (%90) ders sonu
değerlendirmenin yapıldığı görülmektedir ancak ders dışında çözmeleri için
öğrencilere dağıtılan çalışma kâğıtları gibi bir uygulamanın olmadığı (%95)
belirtilmiştir. Öğrenciler ders dışı ödev ve çalışma kâğıdı verilmemesini
kitaplarında yeterince alıştırma ve etkinlik olduğuna bağlamaktadırlar.
Ö10: Ayrıca çalışma kâğıdı vermelerine gerek yok çünkü kitaplarımızda
yeterince alıştırma var.
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Derste yaptıkları etkinlikleri içeren bir ürün dosyalarının da olmadığı
(%95) öğrenciler tarafından belirtilmiştir. Öğrencilerin kendilerine verilen
notların takdirinde dönem içindeki aktif katılım, ödev yapma vb.
performanslarının değerlendirilmeye katılıp katılmadığını bilme oranı çok
düşüktür (%20). Bu soruya cevap vermeyip bu soruyu bize değil hocalara sorun
diyen öğrenciler olmuştur.
Ö7:Yazılı ve sözlü sınav notu dışında not veriyorlar mı bilmiyorum onlara
sormak lazım.
Ö11: Sanırım katmıyorlar.
Ö16: Bilmiyorum katıyorlar mı?
Öğrencilerin ifadelerine göre, Suriyeli öğretim elemanları ölçme
değerlendirme uygulamalarında genellikle, klasik değerlendirme türü olan
ürün değerlendirmeyi tercih etmekte, daha sağlıklı bir değerlendirme yöntemi
olan, süreç değerlendirmeye yer vermemektedirler. Oysaki özellikle dil
öğretiminde öğrencinin gelişim sürecinin gözlemlenerek dönüt verilmesi daha
önemlidir.
Tablo 15: Sınavların uygulanması (Planlama, geçerlik, güvenirlik)
Evet
f
%
1- Sınav kâğıtlarında soruların puan
değerleri ve soruları nasıl cevaplayacağınızla
ilgili bilgiler yer alır.
2-Sınav soruları derslerde işlenen konulara
uygundur.
3-Sınav farklı zorluk ve kolaylık derecesinde
sorulardan oluşur.
4-Sınavlarda sorulan sorular ezbere dayalı
bilgilerimizi ölçer.

Hayır
f
%

Bazen
f %

19

95

1

5

0

0

19

95

0

0

1

5

16

80

1

5

3

15

8

40

5

25

7

35

Yazılı sınavlarda öğrenciler büyük çoğunlukla, soruların nasıl
cevaplanacağı konusunda bilgilendirildiklerini (%95) ve soru değerlerini
bildiklerini söylemişlerdir. Sınavda öğrencilerin soruları nasıl cevaplayacağını
ve soru değerlerini bilmesi önemlidir ve sınav yönergelerinde buna yer
verilmesi ölçme değerlendirme uzmanları tarafından tavsiye edilmektedir.

777

Ali GÜNGÖR

Soruların işlenen konular ve müfredatla uyumlu olduğu büyük bir
çoğunlukla (%95) ifade edilmiştir ki böylece sınavın geçerliği yönüyle sağlıklı
bir durum ortaya çıkmaktadır.
Ö13:Sorular genellikle işlenen konulara uygun sorulur.
Sınavların planlanmasında sınavın güçlük derecesinin ve soruların zorluk
dağılımın kararlaştırılması gereği ölçme ve değerlendirme uzmanları tarafından
belirtilmektedir.1077 Buna uygun olarak öğrenciler de sınavlarda kendilerine
farklı zorluk derecesinde sorular sorulduğunu (%80) ifade etmişlerdir.
Ö8: Farklı zorluk ve kolaylık derecesinde sorular bulunmaktadır.
Ö10: Her düzeyde soru mevcut.
Ö11: Farklı zorluk derecesinde sorular vardır.
Bu cevaplardan yazılı sınavların geçerlik ve güvenirlik durumlarının
sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Soruların içinde ezbere dayalı bilgiler bulunduğu öğrenciler tarafından
(%60) ifade edilmiştir. Soruların ezbere dayalı olduğuna yönelik öğrenci
ifadeleri, en üst akademik eğitim olan lisans eğitimi için uygun olmayan bir
durum olmakla birlikte dil eğitimi dersi için anlayışla karşılanacak bir
durumdur. Öğrencilerde verdikleri cevaplarla bu durumun farkında olduklarını
göstermişlerdir.
Ö10:Sorularda ezbere dayalı olanlar vardır fakat dil öğrendiğimiz için
ezberin yeri de önemlidir.
Sınavlardan sonra soruların derste cevaplandırılarak öğrencilerin nerede
yanlış yaptıklarının görmelerinin sağlandığı ve gerektiği durumlarda da sınav
kâğıtlarının öğrencilere gösterildiği bildirilmektedir ki bu durum öğrencilerde
değerlendirmenin adil yapıldığı anlayışını oluşturulması yönünden anlamlıdır.
Ö10:Genellikle sınavlardan sonraki derslerde sınav soruları cevaplanır.
Kâğıtlarımıza bakmamıza bir anormallik olması durumunda müsaade edilir.
Soruları sınav sonrasında cevapladıkları için herkese yeniden sınav kâğıtlarını
göstermeye gerek yoktur.

1077

Yılmaz, age, s.52.
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Tablo 16: Yıl sonu itibariyle öğrencilerin Arapça dil
durumu.
Çok iyi
İyi
Yeterlik alanı
f
%
f
%
1-Arapça konuşabiliyorum.
0
0
3 15
2-Arapça televizyon/radyo yayınını 0
0
1
5
anlayabiliyorum.
3-Arapça
gazete
okuyup 1
5
3 15
anlayabiliyorum.
4-Okulda geçirdiğim bir gününüzü 0
0
5 25
Arapça yazabilirim

yeterliklerindeki
Orta
f %
8 40
8 40

Zayıf
f
%
9 45
11 55

8

40

6

30

9

45

6

30

Bütün bu öğretim uygulamalarından sonra hazırlık sınıfının son ayına
gelen öğrencilerden, oluşturulması hedeflenen dört dil yeterliği açısından kendi
durumlarını değerlendirmeleri istendiğinde, aşağıdaki tablo ortaya
çıkmaktadır:
1-Konuşma yeterliği açısından öğrencilerin yarıdan fazlası (%55)
kendisinin orta ve iyi düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir.
2- Dinleme yeterliği yönüyle öğrencilerin yarıya yakını (%45) kendisinin
orta ve iyi düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir.
3- Okuma yeterliği yönünden öğrencilerin yarıdan fazlası (%60)
kendisinin orta, iyi ve çok iyi düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir.
4- Yazma yeterliği yönünden öğrencilerin çoğunluğu (%70) kendisinin
orta ve iyi düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir.
Buradan hareketle öğrencilerin dil becerileri açısından en fazla yazma
(%70) ve okuma (%60), daha sonra konuşma (%55) yeterliklerinin gelişmiş
olduğunu, en az yeterli oldukları alanın ise dinleme ve anlama (%45) olduğu
anlaşılmaktadır.
Hazırlık sınıfında anadili Arapça olan öğretim elemanlarının da dâhil
olduğu hocalardan bir yıl boyunca yoğun bir dil eğitimi almalarına rağmen
öğrencilerin istenilen dil yeterliklerine ulaşamadığı görülmektedir. Dil
öğretimindeki bu düşük başarı sadece Arapça öğretimi ile ilgili değildir.
Ülkemizin genel olarak bütün öğretim kademelerindeki dil öğretimi başarısı da
aynı durumu yansıtmaktadır. Yabancı dil öğretmenliği mezunlarının atanmak
için girmek zorunda oldukları, ÖABT (Özel Alan Bilgisi Testi) 2013 yılı
sonuçlarına göre, 50 soruluk bir testte öğrencilerin doğru cevap ortalamaları
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İngilizcede 28,902, Almancada 11.977, Fransızcada 11,701 olarak tespit edilmiş
ve 2014 yılında da benzer sonuçlar alınmıştır.1078
4-Sonuç ve Öneriler
Sonuçlar
1-Suriyeli öğretim elemanları dersin planlanması konusunda konu
merkezli bir programla öğretim uygulamalarını yapmaktadırlar.
2-Derslere başlarken öğrencilerin konuya dikkatini çekme ve hedeften
haberdar etme konusunda eksikleri var.
3-Öğretim yöntemi olarak, derslerde sürekli kitaptan okuma ve zaman
zaman diyalog çalışmaları yapılmaktadır, öğrencilerin farklı etkinliklerle sürekli
aktif olarak derse katılımının önemli olduğu dil öğretiminde klasik öğretim
yöntemi dışındaki yöntem ve tekniklere çok fazla yer verilmemektedir.
4-Öğretim materyali olarak ders kitabı kullanılmakta diğer görsel ve
işitsel ders araç ve gereçlerinden yeterince yararlanılmamaktadır.
5-Öğrencilerle uyumlu bir iletişim kurulmakta ve sınıf yönetiminde
olumsuzluk yaşanmamaktadır.
6-Ölçme
değerlendirme
uygulamalarında
genellikle,
klasik
değerlendirme türü olan ürün değerlendirme tercih edilmektedir. Daha sağlıklı
bir
değerlendirme
yöntemi
olan
süreç
değerlendirmeye
yer
verilmemektedirler. Sözlü sınavların uygulanmasında ölçme değerlendirme
ilkelerine yeterince uyulmamaktadır.
7-Suriyeli öğretim elemanları öğretim uygulamalarında diğer öğretim
elemanları ile benzer uygulamalar yapmakta ve benzer sorunlarla
karşılaşmaktadırlar.
8-Suriyeli öğretim elemanlarının öğretim uygulamaları diğer öğretim
elemanlarının uygulamalarında uyumluluk vardır.
9-Suriyeli öğretim elemanlarının sadece öğretim uygulamalarında değil,
genel olarak fakültedeki eğitim sitemine kısa sürede uyum sağladıkları,
öğrencilere kendilerini kabul ettirdikleri görülmektedir.

Başak Coşkun Demirpolat, Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı: Sorunlar ve Çözüm
Önerileri. SETA, 2015, s. 11.
http://file.setav.org/Files/Pdf/20150707131308_131_yabancidil_web.pdf Erişim Tarihi:
14.06.2018.
1078
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Öneriler
1- Suriyeli öğretim elemanlarının her ne kadar ülkelerinde eğitim,
öğretim tecrübesi olsa da Türk eğitim sistemi ve öğretmenlik meslek bilgisi
konularında göreve başlamadan veya görev sırasında hizmetiçi eğitimden
geçirilmesi gerekmektedir.
2- Suriyeli öğretim elemanlarının ders uygulamaları zaman zaman
gözlemlenerek ve öğrencilerden bu konularda dönütler alınarak, gerekli
rehberlik faaliyetleri yapılmalıdır.
3- Suriyeli öğretim elemanlarının mesleğe uyumunda yardımcı olmak
üzere bir öğretim elemanı belli bir süreliğine gerekli rehberliği yapmak üzere
görevlendirilmelidir.
4- Suriyeli öğretim elemanlarının Türk eğitim sistemine uyumunu
kolaylaştırmaya yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenerek katılımları
sağlanmalıdır.
5- Suriyeli öğretim elemanlarının ülkemizdeki ve üniversitedeki sosyal
yaşama uyumlarını kolaylaştırmak için Türkçe dil kursları düzenlenmelidir.
6- Suriyeli öğretim elemanlarından, özellikle Arapça öğrenmeye istekli
öğrencilerin dil yeterliklerinin daha da geliştirilmesinde yararlanılmalıdır.
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C – İş, İktisat ve Mühendislik
Faaliyetleri

İktisadın Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi. Zafer YILDIZ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Arş. Gör. Sinem BOZYER
İskenderun Teknik Üniversitesi
ÖZET: Ana akım iktisat bilimi tarafından insan rasyonel olarak kabul edilmiş ve
Adam Smith'ten bu yana kurulan modellere ve geliştirilen teorilere eşlik etmiştir. Oysa
gerçek hayatla bağdaşmayan bu ön kabul insanların davranışlarıyla ciddi oranda
çelişmektedir. Hem üretici hem de tüketici olarak çeşitli davranışlar sergileyen insanların,
sosyal bilim olarak kabul edilen iktisadın merkezinde bulunmasına rağmen en çok ihmal
edilen yine bu insanların davranışları olmuştur. Özellikle insanların karar verme
süreçlerinde etkilendikleri faktörler göz ardı edilmiş ve rasyonel karar veren robotlar
olarak kabul görmüşlerdir. 1970’li yıllarla birlikte bu bakış açısına bir karşı çıkış olarak
davranışsal iktisat ortaya çıkmış ve insan psikolojisinin iktisat bilimi açısından öncelikle
ele alınması gerektiğini savunmuştur. Yapılan çeşitli deneylerle insanların karar verme
süreçlerinin hiç de rasyonellikle sonuçlanmadığı tespit edilmiş ve bu sayede matematiksel
formüllere boğulan iktisat bir nebze de olsa ekonominin merkezinde kendi bilişsel
altyapısı ile rol almaya başlamıştır. Bu çalışma davranışsal iktisat teorisinin ortaya çıkış
ve insanların karar verme süreçlerini inceleme konusu yapmayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: davranışsal iktisat, satın alma davranışı, iktisat ve psikoloji,
psikoloji, karar verme

Psychology of Economics
ABSTRACT: The human being has been accepted as rational by main stream
economics and has been accompanied by the set-up models and developed theories since
Adam Smith. However, this pre-acceptance, which is incompatible with real life,
contradicts with the behaviors of people seriously. Even though people who exhibit
various behaviors as both producer and consumer is at the center of economics, which is
accepted as social science, the behaviors of these people have been neglected mostly.
Particularly, the factors that people have been influenced on the course of decision making
processes are ignored and people have been considered as rational decision-making
robots. Behavioral economics has emerged as a counter-argument for this view with the
1970s and argued that human psychology should be discussed primarily in terms of
economics. It has been determined that the decision-making processes of people have not
been concluded at all by various experiment sand thanks to this, the economics drowned
in mathematical formulas, have begun to take a part in the center of the economy with its
own cognitive infrastructure. This study aims to examine the emergence of behavioral
economics theory and the decision-making processes of people.
Keywords: behavioral economics, purchasing behavior, economics and
psychology, psychology, decision making

Zafer YILDIZ – Sinem BOZYER

1. GİRİŞ
İktisat, en temel tanımıyla sınırsız ihtiyaçları ile kıt kaynaklar arasındaki
dengenin nasıl kurulması gerektiğini araştıran bir bilim dalıdır. Psikoloji ise
insanların zihinsel süreçlerini ve davranışlarının altında yatan nedenleri
araştıran bir disiplindir. Her iki bilim dalının merkezinde insan olması, bu iki
bilim dalının iş birliği içinde çalışmasını günümüzde daha fazla zorunlu
kılmaktadır. Nitekim uygulanacak iktisadi bir politikanın başarılı olup
olmayacağı, piyasaya sürülen bir ürüne talebin olup olmayacağı gibi insanların
tutum ve davranışlarının doğrudan önemli olduğu işler, psikolojiyi bilmek ve
insanı iyi anlamaktan geçer. Öyle ki, insan psikolojisini bilmeden işe koyulmak
tabiri caizse karanlık bir yolda yürürken yön tayin etmenin zorluğuna
benzetilebilir. Ancak iktisat ile psikolojinin zorunlu olması gereken iş birliği
uzun yıllar ihmal edilmiştir.
Ana akım iktisat teorisi, insanların karar verirken rasyonel davrandığı
varsayımına dayalıdır. Öyle ki Adam Smith’ten beri kurulan modellerde
insanların rasyonel olduğu varsayılmış ve iktisadi modeller bu varsayım üzerine
kurulmuştur. Rasyonel insan, karar verme sürecinde duygularının etkisinde
kalmayan ve sahip olduğu tam bilgiyi kullanarak kendisi için en faydalı seçeneğe
yönelen kişidir. Gerçek hayata baktığımızda ise bütün insanların rasyonel
davrandığını söylemek güçtür. Öyle ki bir arkadaşımızı yemeğe davet etmek,
yolda gördüğümüz bir dilenciye verdiğimiz para veya hiç ihtiyacımız
olmamasına rağmen aldığımız ürünler çoğu zaman duygularımız ile ilgilidir.
İnsanların her zaman rasyonel davranmayacağı gerçeği zaman zaman bazı
iktisat düşünürleri tarafından dile getirilse de insan duygularının kurulan
iktisadi modellere entegre etmenin zorluğu, iktisat bilimini matematiğe
yaklaştıran nedenlerden biri olmuştur. İnsanların rasyonel davranan robotlar
gibi görülmesi, kurulan modellerin gerçekçi olmamasına neden olmuş ve bu
durum Davranışsal iktisat ile birlikte nihayet değişime uğramıştır. Davranışsal
iktisat sayesinde, insanların karar verirken hiç de rasyonel olmadığı en iyi
ihtimalle sınırlı rasyonel, en kötü ihtimalle ise irrasyonel davrandığı yapılan
deneyler ve gözlemler ile ortaya konmuştur.1079 Günlük hayatta pek çok tercih
yapmak durumunda kalan insan, bütün seçenekleri uzun uzadıya
değerlendirmemekte; verdiği kararlarda çoğu zaman maruz kaldığı uyaranların
etkisi altında kalmaktadır. İşte davranışsal iktisadın önemi, uzun yıllar ayrı
kalmak durumunda kalan iktisat ile psikolojinin birlikte hareket etmesinin
gerekliliğini gündeme getiriyor olmasıdır. Nitekim yaptığı çalışmalar ile Nobel
Rostislav Kapeliushnikov, “Behavioral economics and the ‘new’ paternalism”, Russian
Journal of Economics, C.1, S.1, March 2015, s.82.
1079
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ödülü almış olan Herbert Simon’un da belirttiği gibi “Psikolojinin olmadığı bir
iktisat tek ağızlı makasa benzer”.
Bu çalışmanın amacı, insanları doğru tutum ve davranışlara yöneltme
gücü olan davranışsal iktisadın ortaya çıkış sürecini ve insanların karar verme
sürecini anlatmaktır. Çalışmada, iktisat ile psikoloji arasındaki ilişki irdelenmiş
ve bu ilişki tarihsel süreç içerisinde ele alınmış ve sürece katkı yapan
davranışsal iktisatçılardan bahsedilmiştir. Akabinde insanları rasyonel karar
vermekten alıkoyan tuzakların neler olduğundan bahsedilmiş ve bu tuzakların
günümüz teknolojik gelişmeleri ile evrimleşen, değişen güncel örneklerine
değinilmiştir. Teknoloji sürekli değişirken beraberinde tüm bilim dallarını da
değiştirmekte ve güncellemektedir. Bilişim ile birlikte şekillenen yeni
ekonominin dinamiklerini ve insan davranışlarını anlamak geleceği
şekillendirmek ve doğru iktisadi politikalar geliştirebilmek için şüphesiz önemli
olacaktır.
2. İKTİSAT VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ
İnsan merkezli bilimler olan iktisat ile psikoloji bilimi, yıllarca
birbirlerinden bağımsız olarak düşünülmüş ve ayrı ayrı gelişimlerini
sürdürmüşlerdir. Ancak son birkaç on yılda yapılan deney ve gözlemler, insanı
ve insanlara ait davranışları daha iyi anlamanın her iki disiplinin iş birliği ile
mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Hatta fırsat maliyeti, azalan verimler
kanunu gibi kavramlar hali hazırda her iki bilimin de araştırma alanına
girmektedir. Söz konusu bu kavramları sadece iktisadi veya psikolojik açıdan
değerlendirmek günümüz insan davranışlarını anlamlandırmak için yeterli
değildir. Kısaca açıklayacak olursak, fırsat maliyeti herhangi bir tercih anında
birden fazla seçeneğin söz konusu olduğu durumlarda tercih edilmeyenlerin
getirdiği maliyeti tanımlamak için kullanılmaktadır. Fırsat maliyeti bireylerin
karar verme süreci ile ilgilidir. Karar verme kavramı, bilişsel bir aktivite olması
nedeniyle psikoloji biliminin ve her kararın iktisadi bir sonucu olması nedeniyle
de iktisat biliminin çalışmalarında yer bulmaktadır. Her iki disiplinin ortak
kullandığı kavramlardan ikincisi ise, bireyin tatmin düzeyi ile ilgili olan azalan
verimler kanunudur. Azalan verimler kanunu ise, ister üretim ister tüketim
olsun belirli bir eşikten sonra her bir birim girdinin önceki girdiye göre daha az
fayda sağlaması olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; açken yediğimiz yemek biz
tokluk hissedene kadar fayda sağlamaya devam edecektir. Eğer tok olmamıza
rağmen yemek yemeye devam edecek olursak yemekler bizi rahatsız etmeye
başlayacak ve toplam fayda azalacaktır. Kısaca azalan verimler kanunu, bireyin
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yemek yediği her yeni tabağın bir önceki tabağa göre daha az faydalı olmasıdır
ki; bu durum bireylerin tatmin seviyesini anlatmaktadır. Bu nedenle azalan
verimler kanunu hem iktisadın hem psikolojinin kullandığı ortak kavramlardan
biri olmuştur.1080
İktisat ile psikoloji birlikteliğinin olumlu sonuçlar vereceği konulardan bir
diğeri de toplumun yararına olan hedeflere ulaşmak için geliştirilen kamu
politikalarıdır. Kamu politikaları ile istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için
bireylerin tutum ve davranışlarının değiştirilmesi gereklidir. Özellikle
uygulanacak ekonomi politikalarında sayısız uyarana maruz kalan bireyleri,
doğru iktisadi davranışlara yönlendirebilmek için psikoloji biliminden
faydalanmak gereklidir.1081 Böylece bireylerin rasyonel olmayan davranışlarının
altında yatan psikolojik nedenler daha anlaşılır hale gelecek ve uygulanan kamu
politikaları ile arzulanan hedeflere daha kolay erişilebilecektir. Bu nedenle iktisat
ve psikolojinin tarihsel gelişimini ve birbirleriyle olan ilişkisini anlamak oldukça
elzemdir. İktisat ve psikoloji bilimlerinin birlikteliği, bu bilim dallarının
birbirlerinden ayrı olarak ele alındığı davranışsal iktisat öncesi dönem ve birlikte
ele alınmaya başlandıkları davranışsal iktisat dönemi olmak üzere iki başlık
altında incelenmiştir.
2.1. Davranışsal İktisat Öncesi Dönemde Psikoloji ve İktisat İlişkisi
Ana akım iktisadın dayandığı rasyonellik varsayımı, kurulan modellerde
insan psikolojisinin göz ardı edilmesine neden olmuş ve bu nedenle iktisat ile
psikoloji birlikteliği 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar gerçekleşmemiştir. Ancak
her ne kadar iktisat ile psikoloji arasındaki yakınlaşmanın yakın tarihlerde
olduğu düşünülse de psikoloji bilimi her dönemde iktisat biliminin konusu
olmuştur. Adam Smith, Jeremy Bentham ve David Hume gibi klasik dönem
iktisatçıları ve Francis Ysidro Edgeworth ile Irving Fisher gibi neoklasik dönem
iktisatçıları dahi çalışmalarında insan psikolojisi ile ilgilenmişlerdir.
Adam Smith, 1759 yılında yayınlanan “Ahlaki Duygular Kuramı” adlı
çalışmasında bireylerin davranışlarının altında yatan temel faktörü “sempati”
kavramı ile açıklamaya çalışmıştır. Smith, eserinde sempati kavramını
bireylerin hem kendilerinin hem de çevresindeki bireylerin sahip oldukları
mutluluk ve üzüntüyü paylaşma arzusu olarak tanımlamıştır. Nitekim birbirleri
ile sempati kuran bireyler, diğer tüm bireylere kendilerine nasıl davranılmasını
Ester Ruben, İktisadın Unuttuğu İnsan, Bağlam Yayınevi, İstanbul 2013, s.18-19.
Amir-Dan Ariely-Alan Cooke-David Dunning-Nicholas Epley-Uri Gneezy-Botond KoszegiDonald Lichtenstein-Nina Mazar-Sendhil Mullainathan-Drazen Prelec-Eldar Shafir-Jose Silva,
“Psychology, Behavioral Economics And Public Policy”Marketing Letters, C.16, S.3, December
2005, s.444.
1080
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istiyorlarsa öyle davranacaklar ve böylece sempati üzerine kurulan piyasalarda
oluşan adil rekabet ortamı, refah seviyesini de yükseltecektir. Ayrıca Smith, bu
eserinde bireylerin maddi durumlarının ortaya çıkardığı psikolojilerini sosyal
ilişkilerine yansıtabileceklerini de ileri sürmüştür. Zengin olmak olumlu bir
intiba uyandırması nedeniyle zenginler zenginliklerini ön plana çıkarırken,
fakirler durumlarını gizlemektedirler.1082 Smith’in günümüzden yaklaşık 250 yıl
önce, bireylerin iyi durumdan kötü duruma geçildiğinde hissettikleri üzüntünün
kötü durumdan iyi duruma geçildiğinde duydukları mutluluktan çok daha
büyük olduğunu tespit etmiştir ve bu tespit günümüzde davranışsal iktisadın
önemli kavramlarından birisi olan “kayıptan kaçınma” kavramına karşılık
gelmektedir.1083
Smith ile aynı iktisadi dönemde eserler vermiş olan Jeremy Bentham,
1789 yılında yayımladığı “Ahlak ve Yasama İlkelerine Giriş” adlı eserinde
bireylerin duydukları hazzı arttırmak için bireysel çıkarları peşinden
koştuklarını söylemektedir. Bireyler doğası gereği yaşamdan aldıkları hazzı
arttırmak için sürekli bir arayış içindedirler.1084 Günümüzde bireyler tüketim
tercihlerinde anlık haz duygusunun verdiği mutluğa karşı koyamadıkları için
rasyonel davranamamaktadırlar. David Hume, çalışmalarında rasyonalist bakış
açısına karşı çıkarak aklın sınırlılığından ve mutlak akılcılığın olumsuz
etkilerinden bahsetmiş ve rasyonalizmin ilk ciddi eleştirmenlerinden birisi
olarak tanınmıştır. Hume sayesinde, bireylerin almış olduğu kararlarda aklın
her zaman öncelikli kullanılmadığı ve bu nedenle bireylerin her zaman rasyonel
davranmayacakları görüşü ortaya çıkmıştır. Hume, bireylerin her zaman aklın
rehberliğinde karar vermediklerini ve bireylerin davranışlarının altında yatan
nedenlerin bilimsel araştırmalar ile detaylı olarak incelenmesi gerektiğini
vurgulamıştır.1085,1086 Aslında Hume, bu çalışmasında, insan psikolojisinin
iktisadi çalışmalarda dikkate alınması gerektiğini dolaylı da olsa ifade etmiştir.
Klasik iktisadi dönem sonrasında ortaya çıkan Neoklasik iktisadi akımın
temsilcileri de iktisat ile psikoloji arasındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Bu
akımın temsilcilerinden olan Francis Ysidro Edgeworth, iktisadi olaylarda birey
psikolojisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. “Matematiksel
Ayşe Buğra, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul 1995, s.97-98.
Colin F. Camerer-George Loewenstein, “Behavioral Economics: Past, Present and Future”,
Advances in Behavioral Economics Ed. Colin F. Camerer-George Loewenstein-Matthew Rabin,
Princeton University Press, New York 2004, s.5.
1084 Sarp Erk Ulaş-A. Baki Güçlü, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2002, s.648.
1085 Özlem Kırlı, “John Locke ve David Hume‟un Epistomolojisi ve Beşeri Olanın İzahı”,
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C.9, S.20, 2013, s.101-104.
1086 Barry Stroud, “Hume. London”, Routledge, 1977, s.13-14.
1082
1083

789

Zafer YILDIZ – Sinem BOZYER

Fiziki Ahlak Bilimlerine Matematiğin Uygulanması Üzerine Bir Deneme” adlı
eserinde Edgeworth, bireylerin yapmış olduğu bir ekonomik faaliyet sonucu
elde ettiği faydanın hem tüketilen miktara hem de referans olarak kabul edilen
noktaya göre değişebileceğini ifade etmiş ve bu durumu intibak kanunu olarak
adlandırmıştır. Edgeworth’un “intibak kanunu” ile davranışsal iktisat alanında
kullanılan “referans noktası” aynı durumu açıklamaktadır.1087 Neoklasik
dönemin bir başka temsilcisi olan Irving Fisher, davranışsal iktisat alanındaki
çalışmalarından dolayı 2017 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü alan Richard
Thaler tarafından modern davranışsal iktisatçı olarak nitelendirilmiştir.
Thaler’ın bu düşüncesinin nedeni Fisher’ın 1928 yılında yayınlanan Para
Yanılgısı ve 1930 yılında Faizin Teorisi adlı kitaplarında iktisat bilimine insan
psikolojisini dâhil etmiş olmasıdır. Fisher, bu eserleri ile para yanılgısı ve zaman
tercihi kavramlarını iktisat literatürüne kazandırmıştır.1088
2.2.Davranışsal İktisat Döneminde Psikoloji ve İktisat İlişkisi
Adam Smith’ten 1950’li yıllara kadar, insanların karar verirken birtakım
nedenlerden dolayı rasyonel olamayacağı dönemin düşünürleri tarafından
zaman zaman dile getirilmiş; ancak bu durum iktisat ve psikoloji disiplinlerini
bir araya getirmeye yetmemiştir. 1950’li yıllardan sonra rasyonellik
varsayımının sorgulanması, iktisat ve psikoloji bilimlerini bir çatı altında
birleştirmiş ve davranışsal iktisat alanı adı verilen yeni bir disiplin ortaya
çıkmıştır.
Davranışsal iktisat 1950’li yıllarda gündeme gelmeye başlasa da
kavramsal olarak kullanımı 1960’lı yılların ilk dönemlerine rastlamaktadır. İlk
zamanlarda iktisat tarihçileri davranışsal iktisadı dönemlere ayırmazken, Sent
çalışmasında davranışsal iktisadı eski (birinci nesil) ve yeni (ikinci nesil)
davranışsal iktisat olarak dönemlere ayırmıştır. Birinci nesil davranışsal
iktisatçılar rasyonalite kavramına psikoloji bilimi perspektifinden bakarak ana
akım iktisada alternatif bir model oluşturmayı amaç edinmişlerdir. Ana akım
iktisatta kararlar fayda fonksiyonuna dayandırılırken, birinci nesil davranışsal
iktisatta ise doğru ve tutarlı kararların verilebilmesi için deneysel kurallar
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ana akım iktisatçılar fayda ve karı maksimize
etmek için rasyonel davranışa odaklanmışken birinci nesil davranışsal
iktisatçılar ana akım iktisatta yer bulan varsayımların gerçek birey
Luigino Bruni- Robert Sugden, “The road Not Taken: How Psychology was Removed from
Economics and How It Might Be Brought Back”, The Economic Journal, C.117, S.516, January 2007,
s.152.
1088 Richard H. Thaler, “Irving Fisher: Modern Behavioral Economist”, American Economic Review,
C.87, S.2, May 1997, s.439.
1087

790

İktisadın Psikolojisi

davranışlarından ne kadar saptıklarına odaklanmışlardır.1089 Yapılan
sınıflandırmada birinci nesil davranışsal iktisadın ikinci nesilden en temel farkı,
ana akım iktisada yaklaşım yöntemlerindedir. Birinci nesil davranışsal
iktisatçılar ana akım iktisadın varsayım ve modelleri yerine yeni varsayım ve
modeller getirmeye çalışmışlar; ikinci nesil davranışsal iktisatçılar ise ana akım
iktisadın varsayım ve modellerini kaldırmak yerine bilişsel kısıtları ve
sapmaları mevcut modellere dâhil ederek bu modelleri daha iyi açıklamaya
çalışmışlardır.1090 George Katona, Herbert Simon, Harvey Leibenstein ve Tibor
Scitovsky birinci nesil davranışsal iktisat temsilcileri olarak kabul edilirken;
Daniel Kahneman, Amos Tversky, George Akerlof ve Richard Thaler ikinci nesil
davranışsal iktisat temsilcileri olarak kabul edilmiştir.
Davranışsal İktisadın öncüsü olarak kabul edilen George Katona,
“Ekonomik Davranışın Psikolojik Analizi” adlı eserinde iktisadi olayları analiz
etmek için psikolojik görüşlerden faydalanılması gerektiğini, aksi durumda
yapılan ekonomik analizlerin eksik kalacağını vurgulamıştır. Katona, yaptığı
çalışmalarda iktisat ile psikoloji arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğunu, iktisat
olmadan psikolojinin psikoloji olmadan da iktisat biliminin eksik kalacağını
ifade etmiştir. Katona, tüketici psikolojisinin iktisada uygulanmasına önderlik
ederek ekonomik olayların arkasındaki gerçek etkiyi keşfetmeye çalışmıştır.
Ayrıca iktisadi olayları analiz etmek için gestalt psikoloji ve sosyal psikoloji gibi
davranış bilimlerinden faydalanmıştır.1091,1092
Birinci nesil davranışsal iktisadın temsilcilerinden bir diğeri olan Herbert
Simon, 1955 yılında yayınladığı “Rasyonel Seçimin Davranışsal Modeli”
eserinde geleneksel iktisadın tüm bireylerin koşulsuz olarak kendi çıkarlarını
maksimize edecek biçimde rasyonel davranışlar sergilediğini reddetmiştir.
Simon, geleneksel iktisadi görüşteki söz konusu bu eksiği davranışsal iktisadın
getirdiği bakış açısıyla tamamlanabileceğinin altını çizmiştir. Her bireyin kendi
bilgisi, donanımı, yeteneği ve duygularının rasyonel davranmanın önünde engel
teşkil edebileceğini söylemiştir.1093
Esther Mirjam Sent, “Behavioral Economics: How Psychology Made its Limited Way Back into
Economics”, History of Political Economy, C.36, S.4, Winter 2004, s.742.
1090 Ester Ruben,-Devrim Dumludağ “ İktisat ve Psikoloji” İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, Ed.
Devrim Dumludağ-Özge Gökdemir-Levent Neyse ve Ester Ruben, İmge Kitapevi, Ankara 2015,
s.43.
1091 George Katona, Psychological Analysis of Economic Behavior, McGraw-Hill, New York 1951,
s.9-10.
1092 John F. Tomer, “What is Behavioral Economics”, The Journal of Socio‐Economics, C.36 S.3, June
2007, s. 470.
1093 Herbert A. Simon, “A Behavioral Model of Rational Choice”, The Quarterly Journal of Economics
C.69, S.1, February 1955, s.112-113.
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Harvey Leibenstein, davranışsal iktisadın öncüsü olarak kabul edilen
isimlerden bir diğeridir. Ana akım iktisada göre, tam rekabet piyasasındaki
firmalar diğer tüm unsurlar sabit kabul edildiğinde maliyetlerini minimize
ettikleri takdirde maksimum çıktı elde edebileceklerdir. Ancak firmalar ana
akım iktisat teorisinin iddia ettiği gibi maksimum çıktı elde edememelerinin
arkasındaki sebep, firmanın kendi içindeki ve diğer firmalar ile olan ilişkilerinin
değerlendirmelerde göz ardı edilmiş olmasıdır. Leibenstein, firmalarda
maksimum çıktı elde edilememesinin sebebini “X-etkinsizliği” kavramı ile
açıklamıştır. Bu kavram ile Leibenstein, firmaların verimliliğinde büyük rol
oynayan çalışanların, işletmenin etkinliği hesaplanırken dikkate alınması
gerektiğini vurgulamaktadır.1094,1095,1096
Davranışsal iktisatçı olarak kabul görmesi zaman alan Tibor Scitovsky, ilk
zamanlarda refah ekonomisi ve rasyonellik konusunda çalışmalar yapmasına
rağmen 1976 yılında yayınlanan “ Mutsuz Ekonomi: İnsan Memnuniyetinin
Psikolojisi” adlı eserinde, rasyonellik konusu ile ilgili çelişkili cümlelere yer
vermiştir. Bunlardan ilki tüketicilerin ön yargıya sahip olduğu, ikincisi ise
tüketicilerin kendi çıkarları konusunda en çok fayda getirecek seçeneğe
yönelmeyebileceğidir. Ayrıca Scitovsky’ın bakış açısı, davranışsal iktisat bakış
açısına göre farklılık arz etmektedir. Davranışsal iktisat genel olarak bireyleri
rasyonel karar vermekten alıkoyan sapmaları araştırırken, Scitovsky refah
ekonomisine farklı bir açıdan bakarak rasyonalite kavramına yeni bir boyut
getirmeye yönelik çalışmalar yapmıştır.1097
Daniel Kahneman ve Amos Tversky, ikinci nesil davranışsal iktisadın
öncüleri olarak kabul edilmektedir. Bu iki bilim adamının davranışsal iktisada
yaptığı katkıları üç başlık halinde özetlemek mümkündür. Bunlardan ilki,
Kahneman ile Tversky’in 1974 yılında belirsizlik durumu söz konusu olduğunda
bireylerin karar verme sürecini anlatan çalışma ile 1979 yılında yayınlanan
beklenen fayda kuramının sorunlarını açıklandığı makaleleridir. İkincisi,
Kahneman ve Tversky’in 1979 ve 1992 yılındaki beklenen fayda teorisinin
neden başarılı olmadığını tartışarak beklenti teorisini geliştirmiş oldukları
makaleleridir. Üçüncüsü ise, Kahneman ve Tversky’in 1981 ve 1998 yılında
Marvin E. Rozen, “Maximizing Behavior: Reconciling Neoclassical and X-Efficiency
Approaches”, Journal of Economic Issues, C. 19, S.3, 1985, s.661.
1095 Harvey Leibenstein, “Allocative Efficiency versus X-efficiency” American Economic Review,
C.56 S.3, June 1966, s.406-407.
1096 Harvey Leibenstein, “Competition and X-efficiency: Reply”, The Journal of Political Economy,
C.81, S.3, 76, 1973, s.766
1097 Maurizio Pugno, “Scitovsky, Behavioural Economics, and Beyond”, Economics Discussion
Papers, Kiel Institute for the World Economy, No.2013-54, October 2013, s.2.
1094
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bireyleri rasyonellikten uzaklaştıran önemli bir yanılgı türü olarak kabul edilen
çerçeveleme yanılgısı ile ilgili çalışmalarıdır.1098
İkinci nesil davranışsal iktisatçı olarak kabul edilen bir diğer isim olan
George Akerlof, yaptığı çalışmalar ile 2001 yılında ekonomi alanında Nobel
ödülüne layık görülmüştür. Akerlof, ödülünü asimetrik bilgi içeren piyasa
analizlerine yaptıkları katkılardan dolayı Michael Spence ve Joseph Stiglitz ile
paylaşmıştır. Nobel ödülünü alırken yapmış olduğu konuşmasında Akerlof,
makro iktisadın sağlam bir zemine oturtulması için davranışsal iktisat
biliminden yararlanılması gerektiğini; davranışsal iktisadın anlaşılmasının
yoksulluğun ve ekonomik dalgalanmaların azalması için önemli olduğunu
belirtmiştir.1099
Richard Thaler, davranışsal iktisadın öneminin anlaşılma sürecinin
hızlanması için araştırmalar yapmış ve ikinci nesil iktisadın en önemli
temsilcilerinden biri olmuştur. Thaler, bireylerin davranışlarının daha iyi
anlaşabilmesi için finans gibi alanlarda araştırmalar yapmıştır. Ayrıca Thaler,
bireylerin duyguları ile hareket ettiği için rasyonel kararlar alamadığını, zihinsel
muhasebe ve beklenti teorisini birleştirerek açıklamıştır.1100 Thaler’ın
çalışmaları, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski İngiltere Başbakanı David
Cameron gibi devlet adamları tarafından gerçekleştirilecek devlet politikaları
için kullanılmıştır. Davranışsal iktisada yaptığı bu önemli katkılar Thaler’ı, 2017
yılı Nobel Ekonomi ödülünü sahibi yapmıştır.
3. FARKLI İKTİSADİ BAKIŞ AÇILARINA GÖRE KARAR VERME
Geçmişten günümüze kadar olan süreçte yapılan çalışmalar, bireylerin
karar verirken rasyonel davrandığı gerçeği ile bağdaşmayacak niteliktedir. Öyle
ki bireyler her zaman geleneksel iktisadın savunduğu gibi kendi kararlarını
aklın süzgecinden geçirerek kendileri için en yüksek fayda ve tatmin sağlayacak
seçeneği tercih etmemektedirler. Bireylerin kendilerine en yüksek faydayı
sağlayacak seçeneği tercih etmemesinde hafıza, duygular gibi birçok faktör
etkili olmaktadır. Bu faktörlerden dolayı mükemmel rasyonellik kavramı artık
yerini sınırlı rasyonellik kavramına bırakmıştır. Sınırlı rasyonellik ise birçok
uyaranın etkisinde kalan insanın gerçek davranışlarını açıklama biçimidir.1101
Ruben, age, s.44.
Ruben, age, s.47.
1100 Rüya Eser-Davletkan Toigonbaeva, “Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak Davranışsal
İktisat”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.6, S.1, Nisan 2011, s.299-300.
1101 Çınla Akdere- Mürüvvet Büyükboyacı, “Davranışsal İktisat ve Sınırlı Rasyonellik Varsayımı”,
İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar, Ed. Devrim Dumludağ-Özge Gökdemir-Levent Neyse-Ester
Ruben, İmge Kitapevi, Ankara 2015, s.106.
1098
1099
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Geleneksel iktisadın rasyonellik varsayımı üzerine kurulu karar verme
mekanizması gerçek hayattaki bireyleri tanımlamakta yetersiz kalmaktadır. Bu
nedenle davranışsal iktisat, geleneksel iktisadın karar verme yöntemlerine
karşılık kendi karar verme yöntemlerini geliştirmiştir. Camerer çalışmasında bu
yöntemlerden bahsetmiştir.1102 Tablo 1’de de sunulduğu üzere geleneksel
iktisat rasyonel davranan bireylerin davranışlarını beklenen fayda teorisi ile
açıklamaktadır. Beklenen fayda teorisinde bireyler, bir olayın gerçekleşme
olasılığı ile o olaydan elde edilecek faydanın çarpımından elde edilen değere
göre karar vermektedirler. Bu teoriye göre, elde edilecek faydanın büyüklüğü
her birey için sabittir Ancak beklenen fayda teorisinin her birey için sabit fayda
varsayımını Kahneman ve Tversky, 1979 yılında yayınladıkları “Beklenti
Teorisi: Risk Altında Karar Verme” adlı eserlerinde eleştirmişlerdir.1103
Beklenen fayda teorisinin her zaman geçerli olmadığını ortaya koymuşlar;
bireylerin kararlarında rasyonel davranmadıkları durumları da açıklamışlardır.
Beklenen fayda teorisinde bir olayın sağladığı fayda kişiden kişiye değişmez ve
sabit iken, beklenti teorisinde olayın faydasının her birey için farklı olan
referans noktalarına göre değişeceği ifade edilmiştir. Böylece bireylerin aynı
şartlar altında neden tamamen zıt davranışlar sergiledikleri açıklanabilmiştir.
Davranışsal iktisadın, geleneksel iktisada göre farklı baktığı konulardan
birisi de faydanın zaman içerisinde nasıl değiştiğidir. Geleneksel iktisatta
bireylerin farklı zamanlarda yaptıkları tercihlerin zamana ve dolayısıyla karar
gününe bağlı olmadığı savunulmaktadır (doğrusal indirgeme). Davranışsal
bakış açısının savunduğu hiperbolik indirgemeye göre ise, fayda zaman
içerisinde doğrusal azalmayıp bireylere göre farklılık gösteren üssel bir seyir
izlemektedir. Yapılan çalışmalar da bireylerin kararlarında faydanın elde
edileceği zamanı dikkate aldıklarını ve bazen zaman karşısında daha az faydaya
razı olduklarını göstermiştir. Yapılan deneyde katılımcılara isterlerse hemen
100$ verilebileceği, ancak bir ay beklemeyi kabul ederlerse ödülün 120$ olacağı
söylenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu bir ay beklemeyi kabul etmeyerek 100$’ı
hemen almayı tercih etmişlerdir. Aynı deney sadece zaman mefhumu
değiştirilerek başka bir gruba uygulanmış; “12 ay sonra 100$’lık bir ödülü mü
yoksa 13 ay sonra 120$’lık bir ödülü mü tercih edecekleri” sorulmuştur. Yeni
durumda katılımcıların çoğunluğu 13 ay sonunda 120$ almayı uygun
görmüşlerdir. Her iki senaryoda da 100$ ve 120$ değerindeki ödüllerin teslim
Colin F. Camerer, “Behavioral economics: Reunifying psychology and economics” Proceedings
of the National Academy of Sciences of the United States of America, C.96, S.19, December 1999, s.
10576.
1103 Daniel Kahneman-Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, The
Econometric Society, C.47, S.2, March 1979, 263-292.
1102
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tarihleri arasında sadece bir ay fark olmasına rağmen tercihler
farklılaşmıştır.1104
Geleneksel iktisat her olayda bir dengenin varlığını ileri sürer. Piyasa
açısından denge arzın talebi karşılamasıdır. Stratejik bir oyunda denge tüm
oyuncuların diğer oyunculara rağmen en iyi kararı tercih etmesidir.1105 Ancak
bireyler sürekli öğrenmek ve gelecekte oluşacak yeni durumlara uyabilmek için
gelişmek durumundadırlar. Hayatın dinamik seyri içerisinde geçmişten
öğrenerek gelecekteki davranışlarını şekillendirmektedir. Bu döngü içerisinde
bireyler, geçmişte fayda sağlamış olsa dahi rasyonel olduğunu düşündükleri
kararları terk ederek öğrenme ve gelişim için risk alarak farklı kararlara
yönelebilmektedirler.
Son olarak geleneksel iktisat bireyleri bencil ve kendi çıkarlarını düşünen
varlıklar olarak nitelendirir. Ancak gerçek hayatta bireyler duygularına yenik
düşerek (intikam, sevgi, kıskançlık) diğer bireyler için fedakârlıklar veya
harcamalar yaparlar. Yapılan deneyler bireylerin bencil olmadıklarını ve şartlar
sağlandığı takdirde diğer bireyler için harekete geçtiklerini göstermiştir.1106 Bu
nedenle daha önce karşılaşmamış olmamıza rağmen zor durumda olan birine
yardım etmek gibi bencilce olmayan eylemleri açıklamak için davranışsal
iktisada başvurmak gerekmektedir.
Tablo 1: Geleneksel ve Davranışsal İktisat karşılaştırması
RASYONELLİK İLKESİ

DAVRANIŞ İLKESİ

PSİKOLOJİK TEMEL

Beklenen fayda teorisi

Beklenti teorisi

Psikofizik, Uyum:
Kayıptan kaçınma, Yansıma,
Zihinsel muhasebe, Doğrusal
olmayan fayda

Denge

Öğrenme, Gelişim

Genelleştirilmiş teşvik

Doğrusal indirgenmiş fayda

Hiperbolik indirgemiş fayda

Aciliyet tercihi (cazibe)

Bireysel fayda

Sosyal fayda

Başkalarına para harcama
(misilleme, eşitsizliğe karşı
çıkma)

Kaynak: Camerer, 1999, s.10576.
1104Joseph

P. Redden, “Hyperbolic Discounting”, Encyclopedia of Social Psychology, Ed. Roy F.
Baumeister- Vohs D. Kathleen, 2007, s.1-2.
1105 Camerer, agm, s.10576.
1106 Colin Camerer-Richard H. Thaler, “Anomalies: Ultimatums, Dictators and Manners”, The
Journal of Economic Perspectives, C.9, S.2, Spring 1995, s. 210-211.

795

Zafer YILDIZ – Sinem BOZYER

4. KARAR VERME YANILGILARI
Bireyler, her gün hayatlarını şekillendiren birçok konuda kararlar almak
zorundadırlar. Söz konusu bu kararlar, bireylerin öğünlerde hangi besinleri
tüketeceğinden birikimlerini nerelerde değerlendirileceğine kadar pek çok
konuyu kapsamaktadır. Bireyler, çoğu zaman kararların akıl süzgecinden
geçirmemekte ve duygularının etkisiyle hareket etmektedirler. Dolayısıyla,
bireylerin duyguları ile hareket etmesi objektif olmayan değerlendirmeler
yaparak yanılgıya düşmesine neden olmaktadır. Bireylerin içine düştüğü
yanılgılar, literatürde karar verme yanılgıları olarak tanımlanmaktadır.1107
Karar vermenin mantığını anlamak ve içine düşülen yanılgıları bilmek
bireylerin farkındalık kazanması açısından oldukça önemlidir. Karar verme
yanılgıları; çıpalama yanılgısı, sahiplik (statüko) yanılgısı, batık maliyet
yanılgısı, çerçeveleme yanılgısı, kendini doğrulama yanılgısı ve tahmin-öngörü
yanılgısı olmak üzere 6 başlık halinde açıklanmıştır.
4.1. Çıpalama Yanılgısı
Çıpa, yaygın olarak gemilerin deniz akıntılarına kapılarak yer
değiştirmemesi için suya atılan zincirle gemiye bağlı bulunan ucu çengelli ağır
demir araç olarak bilinmektedir. Gemilerin bulunduğu yerden hareket
etmemesi için kullanılan demir çıpalar, insan zihnine atılan fikir çıpalarına
benzetilmiş ve bir yanılgı türü olarak davranışsal iktisat literatüründe yer
edinmiştir.
Bireylerin maruz kaldığı dışsal bilginin bireylerin kararlarını nasıl
etkilediği, bu alanda yapılan ünlü bir deney ile gösterilmiştir. Deneyde, bir
öğrenci grubuna telefon numaralarının son üç basamağı ile 200 rakamını
toplayarak bir kâğıda yazmaları söylenmiştir. Sonrasında deney grubundaki
öğrencilere Hun İmparatoru Atilla’nın hangi yıllarda Avrupa’ya sefere gittiğini
kâğıda yazdıkları sayıdan önce mi sonra mı olacak şekilde tahmin etmeleri
istenmiştir. Hiçbir bağlantı olmamasına rağmen deney grubundaki öğrenciler,
kâğıda yazdıkları sayılardan etkilenerek tahminde bulunmuşlardır. Bu
deneyden de anlaşılacağı üzere bireylerin önceden maruz kaldığı bilgiler nihai
kararlarını etkilemektedir.1108

John S. Hammond-Ralph L. Keeney, Howard Raiffa, “Karar Almanın Gizli Tuzakları”, Doğru
Karar Almak, Harvard Business Reviev Press, Çv. Melis İnan, Optimist Yayınları, İstanbul 2017,
s.7-10.
1108 Richard H Thaler-Cass R. Sunstein, Dürtme (Nudge), Çv. Enver Günsel, Pegasus Yayınları,
İstanbul 2013, s.40
1107
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Çıpalama yanılgısı ile ilgili bir başka deneyde üniversite öğrencilerine 2
soru sorulmuştur
1. Ne kadar mutlusunuz?
2. Kız arkadaşınızla ne kadar sıklıkta çıkıyorsunuz?
Sorulardan ilk önce birincisi sorulup daha sonra ikinci soru sorulduğunda
bu iki soru arasındaki bağlantı oldukça düşük çıkmıştır. Ancak soruların sırası
değiştirilerek önce ikinci soru sonra birinci soru sorulduğunda bu sefer iki soru
arasındaki bağlantı yüksek çıkmıştır. Bu deneyden de anlaşılacağı üzere deney
grubundaki öğrencilere önce ikinci sorunun sorulması, öğrencilerin zihinlerinin
çıpalanmasına ve yanıtlarını çıpa doğrultusunda vermelerine neden olmuştur.
Sonuç olarak çıpalama yanılgısı, bizi kendi hayatlarımıza dair verdiğimiz
kararlarda sandığımızdan daha fazla etkilemektedir. Çünkü çevremizde
kurduğumuz ilişkilerde bile bir miktar bilgiye maruz kalır ve bu bilgilerin
etkisinde kalarak kararlar veririz.1109 Mesela, önceden çok beğenip pahalı
olduğu için satın almadığımız bir ürünü, indirime girer girmez satın almamız sık
karşılaşılan bir durumdur. Burada bireyin aklında ürünün pahalı fiyatına
endeksli bir ürün değeri/ederi oluşmuş ve sonrasında ürünün indirimli fiyatı
oluşan ürün değeri nedeniyle pahalı gelmemiştir. Hâlbuki birey ürünü indirimli
fiyatı ile ilk defa görmüş olsaydı, bu sefer aynı ürün hala pahalı gelecek ve o birey
ürünü satın almayabilecekti. Bu nedenle piyasada indirimler hiç bitmemekte ve
bireyler fiyat çıpaları ile satın alma kararı etkilenmektedir.
4.2. Sahiplik ( Statüko) Yanılgısı
Bireylerin herhangi bir varlığa/statüye sahip olması veya olmaması,
bireylerin değer verme algısını etkilemekte ve böylece bireylerin yanılgıya
düşmesine neden olmaktadır. Bu konu üzerine yapılan bir deneyde katılımcılar
iki gruba ayrılmış; ilk gruptaki bireylere kupa armağan edilerek armağan edilen
bu kupayı ne kadar para karşılığında satmaya razı gelecekleri sorulmuştur.
İkinci gruptaki bireylere ise kupa armağan edilmeden, kupa yerine para almak
isterlerse, ne kadar para almaya razı olacakları sorulmuştur. Verilen cevapların
ortalamasına bakıldığında kupa armağan edilen ilk grubun ortalama olarak 7.12
dolar, diğer grubun ise 2.87 dolar olarak cevap verdiği tespit edilmiştir.
Sonuçlardan anlaşılacağı üzere belirli bir süre kupaya sahip olma duygusunu
yaşayan birinci gruptaki bireylerin kupaya biçtikleri değer, ikinci gruptaki
bireylere göre yaklaşık 2,5 kat kadar fazla çıkmıştır. Aynı ürüne sadece çok az
bir süreliğine sahip olma durumu dahi, bireyleri farklı davranmaya
1109

Age, s.40.
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itmektedir.1110 Bu durumun farkında olan firma sahipleri, pazarlama
faaliyetlerinde sahiplik yanılgısından faydalanmaktadırlar. Örneğin; film, dizi
belgesel gibi dijital içerikleri internet üzerinden çevrimiçi sunan şirketler, bir
aylık deneme sürümleri sunarak, bireylerin bu süre boyunca sunulan hizmete
alışmalarını ve ürüne sahiplik duygusu geliştirmelerini sağlamaktadırlar.
Böylece ürünü kullanan bireyler, deneme süresi sonunda sahip oldukları
statüyü terk etmek istemeyerek genellikle ürünü satın almaya devam
etmektedirler.
Statüko tuzağının nedeni diğer yanılgı türlerinde de olduğu gibi psikolojik
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bireyler genellikle herhangi bir olumsuz
durum ile karşılaşmamak için risk almaktan kaçınarak mevcut durumunu
devam ettirir. Mesela, şirket birleşmelerinin genellikle başarısızlıkla
sonuçlanmasının ardında da statüko yanılgısı yatmaktadır. Çünkü şirketi
devralan şirkette mevcut düzeni değiştirmenin iyi olmayacağı ve bu düzenin
zamanla değişmesinin daha iyi olacağı düşüncesi hâkimdir. Ancak yıllar geçtikçe
bu durum değişmez ve girişim başarısızlık ile sonuçlanır.1111
4.3. Batık Maliyet Yanılgısı
Bireyleri rasyonel davranmaktan alıkoyan yanılgılardan bir tanesi de
batık maliyet yanılgısıdır. Batık maliyet yanılgısını Kahneman ve Tversky’in
yapmış olduğu deney üzerinden anlatmak daha iyi olacaktır. Bu deneyde
katılımcılara iki farklı senaryo ile kurgulanmış olan alternatifler sunulmuş ve
bunlar arasından tercih yapmaları istenmiştir. Senaryo 1’de 299 katılımcının
katıldığı gruba; tiyatroya oyun izlemek için 10 dolara bilet satın aldıkları ancak
tiyatroya girdikleri esnada bileti kaybettiklerini ve bu durumda oyunu izlemek
için yeni bir bilet satın alıp almayacakları sorusu yöneltilmiştir. Deney
grubundaki katılımcıların %46’sı oyunu izlemek için yeni bir bilet satın
alacakları yanıtını verirken, %54’ü yeni bir bilet satın almayacakları yanıtını
vermiştir. Senaryo 2’de ise 183 katılımcının katıldığı gruba; tiyatroda oyun
izlemek için 10 dolarlık bir bütçe ayırdıklarını ancak bileti satın almadan önce
10 doları kaybetmeleri durumunda yeni bir bilet satın alıp almayacakları sorusu
yöneltilmiştir. Bu sefer katılımcıların %88’i bütçe ayırıp bilet satın alacakları
yanıtını verirken, %12’si oyunu izlemek için yeni bir bütçe ayıramayacakları
yanıtını vermişlerdir. Her iki senaryoda da kaybedilen para miktarı 10 dolar
Daniel Kahneman- Jack L. Knetsch-Richard H Thaler, “Anomalies: The Endowment Effect,
Loss Aversion, and Status Quo Bias”, Journal of Economic Perspectives, C.5, S.1, March 1991,
s.196.
1111 Hammond, age, s.15.
1110
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olmasına rağmen 2.senaryoda katılımcıların zihninde oluşan kayıp para olduğu
için tekrar bilet almayı düşünmüşlerdir. Ancak ilk senaryoda kaybedilen nesne
10 dolar değerinde olan bilettir. Burada katılımcılar para ile kaybın ikinci
senaryodaki gibi ilişkisini bilişsel olarak kurmadıkları için batık maliyet
tuzağına düşmemektedirler.1112 Batık maliyet yanılgısı işletmelerin da
çoğunlukla içine düştüğü yanılgılar arasındadır. İşletmeler, yapmış oldukları
yatırım kârlı olmamasına rağmen çevre tarafından başarısız olarak
atfedilmekten korktukları için bu durumu kabul etmemekte ve kaybettikleri
paradan daha fazla para kaybetme pahasına yatırımlarını sürdürmektedirler.
Bu yanılgı türüne verilebilecek en yerinde örneklerden biri Fransa ve İngiltere
ortaklığı ile yürütülen Concorde uçakları projesidir. Projenin kötü bir yatırım
olduğu fark edilmesine rağmen, daha önce yapılan yatırımın boşa gitmemesi
için yeni yatırımlar yapılmaya devam edilmiş ve nihayetinde mevcut zarar daha
büyük boyutlara ulaşmıştır.1113
Batık maliyet yanılgısına günlük hayatta da sık sık düşülmektedir.
Bireyler herhangi bir konuda yaptıkları tercihleri kötü sonuçlar ortaya çıkarsa
dahi bu tercihlerinde ısrarcı olmaktadırlar. Mesela, sipariş verilen yemeğin tadı
kötü olsa dahi genellikle bireyler yemeği bitirmek için kendini zorlama
eğilimindedir. Çünkü yemeği bitirmediği takdirde verdiği paranın boşa gittiğini
ve karşılığını alamadığı konusunda üzülür. Ancak nihayetinde birey, hiç zevk
almadığı ve muhtemelen kendisini daha fazla rahatsız edecek bir yemek yemiş
olur ki bu tam anlamıyla rasyonel olmayan bir davranıştır. Bu konuda başka bir
örnek ise; üniversitede okuduğu bölümü sevmediği halde, “üniversite sınavına o
kadar çalıştım boşa mı gitsin…” düşüncesiyle sevmediği bölümden mezun olan
öğrencilerdir. Bu düşünce ile birey bir ömür boyunca mutsuz olduğu işi yapmak
zorunda kalabilir. Zira bir insanın zamanının büyük bir kısmını işinde
geçirdiğini düşünecek olursak, düşülen yanılgının büyüklüğü daha çok
anlaşılacaktır.
4.4. Çerçeveleme Yanılgısı
Her bireyin farklı bakış açısına sahip olması, aynı konuya farklı
çerçevelerden bakarak farklı karar vermelerine ve bu durum da bireyi bazen
yanlış kararlar almaya yönlendirmektedir. Çerçeveleme yanılgısı adı verilen bu
yanılgı türünü anlatan en iyi örneklerden biri Bruner ve Minturn’un (1955)
1112Daniel

Kahneman-Amos Tversky, “Choices, Values and Frames”, American Psychologist, C.39,
S.4, April 1984, s.347.
1113 Ömer Demir, Akıl ve Çıkar: Davranışsal İktisat Açısından Rasyonel Olmanın Rasyonelliği, Sentez
Yayıncılık, Ankara 2013,s.103.
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çalışmasında bahsetmiş olduğu örnektir.1114 Şekil 1’de görüldüğü üzere ilk
satırda A, B, C harfleri okunurken, ikinci satırda 12, 13 ve 14 rakamları
okunmaktadır. Ancak her iki satırda tam ortada yer alan çizim aynı olmasına
rağmen sağındaki ve solundaki şekiller dikkate alınarak okunduğu için B harfi
veya 13 rakamı olarak beynimiz tarafından farklı şekilde yorumlanmaktadır. Bu
durumdan anlaşılacağı üzere ortadaki şeklin 13 veya B olarak okunması bireyin
zihni tarafından kendisine çizilen çerçeve ile ilgilidir.

Şekil 1. Odak noktasına göre algıların çerçevelenmesi
Çerçeveleme yanılgısına dair Kahneman ve Tversky tarafından yapılan bir
deneyde, katılımcılara aynı problem farklılaştırılarak iki farklı şekilde iletilmiş
ve seçenekler arasından tercih yapmaları istenmiştir. İlk senaryoda 152
katılımcıya salgın bir hastalık nedeniyle insanların hayatlarını kaybettiklerini
varsaymalarını ve hastalık ile mücadele için uygulanacak A ve B tedavilerinden
birini tercih etmeleri istenmiştir. Deney grubundaki katılımcılara; A tedavisi
seçilirse 600 hastadan 200’ünün hayatının kurtulacağı; B tadavisini seçerlerse
1\3 ihtimal ile 600 insanın ölmeyeceği 2\3 ihtimal ile ise kimsenin hayatının
kurtarılamayacağı söylenmiştir. Katılımcıların %72’si A tedavisini tercih
ederken, %28’i B tedavisini tercih etmiştir. Toplam 155 katılımcıya uygulanan
ikinci senaryoda ise, ilk deney gurubuna yöneltilen seçeneklerin içerikleri
farklılaştırılarak C ve D tedavileri kurgulanmıştır. Bu defa katılımcılara C
tedavisi seçilirse 600 hastadan 400’nün hayatını kaybedeceği, D tedavisi
seçilirse 1/3 ihtimal ile kimsenin ölmeyeceğin, 2/3 ihtimalle ise 600 insanın
hayatını kaybedeceği söylenmiştir. Bu defa deney grubundaki katılımcıların
%22’si C programını tercih ederken, %78’i D programını tercih etmişlerdir.
Ancak iki senaryoda dikkatli incelenirse A ile C ve B ile D tedavilerinin sonuçları
(sağ kalan ve hayatını kaybedenlerin miktarı) arasında hiçbir fark yoktur. Yani
ilk senaryoda A tedavisi seçilirse, ikinci senaryoda da C tedavisinin seçilmesi
gerekmektedir. Ancak, sonuç tam tersi olmuş, katılımcılar sağ kalma ve hayatını
Jerome S Bruner- A. Leigh Mınturn, “Perceptual identification and perceptual organization”,
The Journal of General Psychology, C.53, S.1, s.21-28.
1114

800

İktisadın Psikolojisi

kaybetme gibi iki farklı çerçeveden sunulan senaryolar arasında ilkinde riskten
kaçarken, ikincide risk almışlardır. Bu örnek insanların kararlarının çerçeveler
kullanılarak yönlendirilebileceğini göstermektedir.1115
Firmaların bireyleri satın almaya teşvik etmek için kullandığı pazarlama
argümanlarında da çerçeveleme yanılgısı ile karşılaşmamız mümkündür.
Örneğin; bir bireyin süt almak için reyona yöneldiğini ve orada A ve B olmak
üzere iki farklı marka süt gördüğünü varsayalım. A marka sütün %10 yağlı
olduğunu, B marka sütün ise %90 yağsız olduğu bir durum da bireyin hangi sütü
alması muhtemeldir? Özellikle birey, sağlıklı beslenmeyi kendine amaç edinmiş
biri ise B marka süte yönelmesi muhtemeldir. Çünkü A marka sütte “yağlı”
ibaresi bireyde olumsuz bir çağrışım yaparken, B marka sütte bulunan “yağsız”
ibaresi bireyde olumlu çağrışım yapmaktadır. Firmalar ürünlerini farklı
çerçevelerden sunarak, bireylerin kararını etkileyebilmektedir.
4.5. Kendini Doğrulama Yanılgısı
Kendini doğrulama yanılgısına düşen bireyler aldıkları kararlar
doğrultusunda duydukları olumlu görüşlerin değerini büyütürken, olumsuz
görüşlerin değerini küçümsemeye bazı durumlarda ise görmezden gelmeye
meyillidirler. Bireyler, psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmek için başka
bireylerin olumlu görüşlerine ihtiyaç duyarlar. Bu durumun iki psikolojik
nedeni vardır. Bunlardan ilki, bireylerin almış oldukları kararı neden aldığını
anlamak istemesidir. İkincisi ise bireylerin tıpkı bebekliğindeki gibi ilgi
duyduğu şeyleri ilgi duymadıklarına göre daha çok önemsemesidir.1116
Özellikle günümüzde bilgi iletişim teknolojilerinde meydana gelen
gelişmelerle birlikte sosyal medya kullanımın artması, bireylerin kendini
doğrulama yanılgısına düşme sıklığını artırmıştır. Bireyler kullandığı markayı
satın almaya karar verdiğinde ürün hakkındaki olumlu yorumları daha çok
dikkate almakta ve ürünü satın aldıktan sonra da ürün hakkında kararlarını
destekleyici yorumlar yaparak kendini doğrulamaya devam etmektedirler. Öyle
ki çevrimiçi satılan ürünlere yapılan yorumlar, ürün ile ilgili çok ciddi
problemler olmadığı takdirde genellikle olumlu yönde olmaktadır. Böylece
tüketicilerin satın aldıkları ürünlere yaptıkları yorumlarda ve değerlendirme
puanlarında da kendini doğrulama yanılgısına rastlanmaktadır. Örneğin; 500
TL değerinde olan bir cep telefonu ile 4.500 TL değerindeki başka bir marka cep
Daniel Kahneman-Amos Tversky, “Choices, Values and Frames”, American Psychologist,
C.39, S.4, Nisan 1984, s.343.
1116 Kahneman, agm, s.347.
1115

801

Zafer YILDIZ – Sinem BOZYER

telefonuna dair tüketicilerin yaptıkları yorumlar ve verdikleri değerlendirme
puanları hemen hemen aynı seviyededir. Tüketicilere göre her iki ürün de
kullanışlıdır, ihtiyaçları karşılar ve değerlendirme olarak 5 puan üzerinden 5
puanı veya 4 puanı hak eder. Çünkü bireyler bir ürünü satın almaya karar
vermeden önce ürün hakkındaki olumlu yorumlar ile motive olurken, ürünü
satın aldıktan sonrada kendilerini doğrulamaya devam etmektedirler. Zaten
günümüzde “Youtuber”, “blogger” vb. internet üzerinden çeşitli ürünlerin
tanıtım ve reklamının yapan meslekler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tarz
mesleklerin ortaya çıkması insanların kendilerinden daha deneyimli olarak
gördükleri insanların fikirlerine önem verdiğini göstermektedir.
4.6. Tahmin ve Öngörü Yanılgısı
Bireyler, birçok konuda geleceği öngörebilmek için çeşitli tahminlerde
bulunurlar. Belirsizliğin bu kadar çok olduğu bir dünyada öngörülere dayalı
kararlar, bireylerin bazen rasyonel olmayan tercihlerde bulunmalarına neden
olacaktır. Bu yanılgılar, aşırı özgüven yanılgısı, aşırı ihtiyat yanılgısı ve yakını
hatırlama yanılgısı olmak üzere üç başlıkta incelenmektedir.1117
Aşırı özgüven yanılgısı, bireylerin bir konuda kendilerine aşırı güven
duymalarından dolayı yanlış değerlendirmelerde bulunması şeklinde
tanımlanabilir. Genellikle bireyler yetenekleri konusunda kendilerini
ortalamanın üstünde yetenekli bulurlar. Bu durumu “Kimse ayranım ekşi
demez” atasözü ile anlatmak mümkündür.
Aşırı ihtiyat yanılgısı, risk almak istemeyen bireylerin aşırı ihtiyatlı
davranması olarak tanımlanmaktadır. Aşırı özgüven ne kadar bireylere zarar
getirirse, aşırı ihtiyat da o kadar çok fırsatın kaçırılmasına neden olabilir.
Özellikle firmaların “zarar etmeyelim” düşüncesi ile aşırı ihtiyatlı davranması,
ciddi kar fırsatlarını kaçırılması ile sonuçlanır.
Bireyler, genellikle yaşadığı son olayları hatırlayarak geleceğe dair karar
verme eğilimi gösteren varlıklardır. Bireylerin zihninde kalan son olayların
etkisinde aldığı kararlar, bazen kişinin yanılgıya düşmesine neden olur. Yakını
hatırlama yanılgısı adı verilen bu durum, özellikle bireyin başına gelen kötü
olayların daha sık hatırlanmasıdır. Kötü olayların etkisinde kalan bireyler,
durumu objektif olarak değerlendiremezler. Örneğin; son olarak dolara yatırım
yapan ve sonrasında bu yatırımından zarar eden bir yatırımcı, doların kârlı bir
yatırım olmadığına dair bir düşünce geliştirecektir. Bu yatırımcı ilerleyen
1117

Hammond, age, s.26-30.
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zamanlarda dolara yatırım yaptığı takdirde ciddi kâr edeceğine dair göstergeler
olsa dahi, yaşadığı son olay dolara yatırım yapmasına engel olacaktır. Dünyanın
ne kadar hızlı değiştiğini düşünecek olursak, yakını hatırlama yanılgısı birçok
fırsatın kaçırılmasına neden olabilir.
5.SONUÇ
Son birkaç yüzyılda insanoğlu, dünya tarihi boyunca gerçekleşen en
köklü ve en büyük değişimlere, devrimlere tanıklık etmiştir. İktisat bilimi de
içerisinde bulunduğu dönemlerin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş ve toplumları
derinden etkilemiştir. Değişim nasıl kaçınılmaz ise iktisat bilimi de kaçınılmaz
olarak değişmiştir ve günümüzde de değişmektedir. Yakın geçmişe kadar
iktisat ile psikoloji bilimleri aynı çatı altında değerlendirilemezken, ortaya
çıkan Davranışsal İktisat akımı sayesinde artık insan psikolojisi için önemli bir
konu haline gelmiştir. Şüphesiz geleneksel iktisadın ortaya koyduğu görüşler
ilgili dönemlerde insanoğluna ciddi katkılar sunmuştur. Ancak değişen dünya
ile birlikte her disiplinin yeni duruma ayak uydurması önemlidir. Her geçen
gün daha fazla dijitalleşmiş bir dünyaya uyandığımız günümüzde iktisat
çalışmalarının odak noktası değişmektedir. Bu çalışmada üzerinde durulan ve
bireylerin karar vermesinde etkili olan karar yanılgıları dijitalleşme ile
birlikte etki gücünü ve alanını genişletmektedir. Bireyler, bilginin sunumu ile
doğrudan ilgili olan karar yanılgılarına bilginin kesintisiz bir şekilde
sunulduğu çevrimiçi ortamlar sayesinde daha fazla düşme riski ile karşı
karşıyadırlar. Bu nedenle iktisat biliminin psikoloji ile birlikteliği günümüzde
daha önemli hale gelmiştir. Çalışmada iktisadın psikoloji ile birlikteliğinin
tarihsel süreç içerisinde nasıl geliştiği ve davranışsal iktisadın kapsamında
olan karar yanılgılarına değinilmiş; karar yanılgılarına güncel örnekler
verilmiştir. Sonuç olarak günümüzde iktisadın psikolojisi gün geçtikçe daha
önemli hale gelmektedir ve dijitalleşmenin beraberinde getireceği bilgi
yoğunluğu ve karmaşasından bireyleri korumak için davranışsal iktisat
politikalarına eğilmek gereklilik arz etmektedir. Karar yanılgılarının insanları
daha fazla tüketime yönlendirmek için kullanılmasını engellemek ve hatta
toplum yararına olan politikaların geniş bir tabanda kabul görmesini sağlamak
için iktisat ile psikolojiyi buluşturan davranışsal iktisat konusu üzerinde artık
daha çok durmamız gerekmektedir.
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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

Investigation 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 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

M. Sencer BULUT ÖZSEZER – Ebru DERETARLA GÜL – Pınar POLAT
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.
Keywords: Sustainability in Education, Economic Sustainability, Sustainability in
Pre-school Education

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
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,
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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:
• 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,
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• 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
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
810

Sürdürülebilirliğin Boyutlarından Olan Ekonomik Sürdürülebilirliğin Okul Öncesi…

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.
1. 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).
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.
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Tablo1. Katılıcılarla İlgili Bilgiler
Katılımcı

Okul Türü

Görev yılı

Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10

Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
Anaokulu
İlkokula
İlkokula
İlkokula
Anaokulu
Anaokulu
İlkokula

4
8
4
6
4
8
4
6
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).
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.
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2. Bulgular
Bu bölümde araştırma verilerinin analizi sonrası elde edilen bulgular
sunulmuştur.
Eğitim Ortamlarında Kâğıt, Elektrik, Su Tüketimine ve Genel
Tasarrufa Yönelik Öğretmen Görüşleri

Uygulamada
Kullanılan Araç
Gereçler

Tasarrufa
Uygulamada
Uygulamalarında
Kullanılan Yöntem
Kullanılan
Etkinlikler

Alınan Önlemler

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 bitmeden
diğerini vermemek
5. Genel olarak tasarrufa
vurgu yapmak
6. Su, elektrik tasarrufuna
vurgu
7. Tasarruf için görsel
hatırlatıcılar kullanmak
1. Drama
2. Dil etkinlikleri
3. Sanat etkinlikleri
4. Fen etkinlikleri
5. Aile katılımı çalışmaları
1. Konu
hakkında
açıklayıcı
bilgi
vermek/sohbet
2. Model olma

Ö1

Ö2

x

x

Ö3

Ö5

Ö6

Ö7

Ö8

Ö9

x

x

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
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

3. Oyun
4. Soru cevap

Ö4

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

1. Hikâyeler

2. Videolar
3. Görsel uyaranlar
4. Doğru yanlış kartları

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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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 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.
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“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.”
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
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için uyarı etiketlerini çocuklarla hazırlıyorum daha sonra bütün okulu gezip
yapıştırıyoruz çok daha etkili oluyor.”
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
Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 Ö7 Ö8 Ö9 Ö10

1. Okullara geri dönüşüm kutusu temin x
etmek

x

x

1. Drama

x

x

2. Fen ve Doğa

x

3. Sanat etkinlikleri

x

x
x

x

x

x

x
x

Uygulamada
Kullanılan
Yöntem

x

2. Konu Hakkında açıklayıcı bilgi vermek
/sohbet

x

1. Hikâyeler

x

x

2. Doğru yanlış kartları

x

x

3. Model olma

x

3. Eğitim Seti

x

x

816

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

4. Videolar

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

x

x

x

x

x

x

x

5. Gezi gözlem

x

x
x

x

x

4. Oyun etkinliği

1. Projeler çalışmalarına dâhil etmek

x

x

x
x

x

1. Proje Çalışmaları

İlgili Aile Katılımı
Çalışmaları

x

2. Sınıflarda oluşturulan geri dönüşüm
x
kutuları

Uygulamada
Kullanılan Araç
Gereçler

Geri Dönüşümün
Kullanıldığı Etkinlikler

Geri
Dönüşüm
Kutuları

Görüşme Bulguları

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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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
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
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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

Geri dönüşüm konusunda
yapılan etkinlikler

Tasarruf konusunda yapılan
etkinlikler

Tablo 4. Aileler İle Geri Dönüşüm Ve Tasarruf Konularında Yapılan
Uygulamalara İlişkin Öğretmen Görüşleri Tablosu
Görüşme Bulguları
1. Etkinliklerde kullanmak için
artık materyal istemek
2. Aileleri tasarrufla ilgili belirli
gün ve haftalarda okula
çağırıp bilgi verme
3. Aileye bilgilendirme yazıları
göndermek
4. Okulda ilgili konuyla ilgili
etkinlikleri günlük olarak
paylaşmak
5. Sınıf içi etkinliklere dâhil
etmek
6. Konuyla
ilgili
aileye
sorumluluk vermek
1. Günlük hayatlarında geri
dönüşüme
çocuklarının
dikkatlerini çekmeye yönelik
bilgilendirmeler
2. Ailelerden geri dönüşüm
malzemeleri istemek
3. Geri
dönüşümle
ilgili
projelere aileyi dâhil etmek
4. Geri dönüşüm konusuyla
ilgili aileyi bilgilendirmek

Ö1

Ö2

Ö3

Ö4

Ö5

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ö6

Ö7

Ö8

Ö9

x

x

x

x
x

x

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

Ö10

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
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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
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
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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.”
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
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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 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
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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.
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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ÖZET: Yeni kamu yönetimi, 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında meydana gelen
siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmeler çerçevesinde, 1980’li yıllardan sonra kamu
yönetimindeki paradigma değişimini ifade eden bir kavram olarak kabul edilmektedir.
Esas olarak bu kavram, işletme yönetimi teknik, anlayış, kuram ve uygulamalarının kamu
yönetiminde de uygulanmasını esas alan bir içeriğe sahiptir. Dünyada öncelikle AngloAmerikan ülkelerde uygulama sahası bulun bu anlayış, daha sonrasında tüm dünya
devletlerini farklı şekilde etkilemiştir. Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
Fransa’da yeni kamu yönetimi reformları üzerinde durularak, tarihte farklı iki siyasal
kültüre sahip olan ülkelerde reformların benimsenme düzeyi karşılaştırılmak
istenmektedir. Çalışmanın asıl amacı, yeni kamu yönetimi reformları konusunda iki
ülkedeki belli başlı uygulamaları ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Kamu Yönetimi, Reform, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD), Fransa.

The New Public Management Reforms in the United States
of America (USA) and France as a Comparative
ABSTRACT: The new public management is regarded as a concept expressing the
paradigm shift in public administration after the 1980s in the framework of political,
economic and cultural developments that took place especially in the second half of the
20th century. Essentially this concept has a content based on the application of
management, technique, understanding, theory and practices in public administration.
This understanding, which was found primarily in Anglo-American countries in the world,
affected different states of the world in different ways afterwards. In this study, it is aimed
to compare the level of adoption of reforms in countries with two different political
cultures in the United States (USA) and France, focusing on new public management
reforms. The main aim of the work is to put forward the main practices of the two
countries on the new public management reforms.
Keywords: New Public Management, Reform, The United States of America (USA),
France.
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Giriş
Kamu yönetimi disiplininde yeni kamu yönetimi akım, anlayış ya da
kuramı, 1980’li yıllardan sonra kamu yönetiminin işletme yöntem, kuram ve
tekniklerinden etkilenmesini savunan bir niteliğe sahiptir. Daha önceki klasik
kamu yönetimi anlayışı ise, bürokrasi, kuralcılık/şekilcilik ve hiyerarşi odaklı
örgütlenmiş ve işlev görmüştür.
Yeni kamu yönetimi uygulamaları, daha çok 1980 yılı öncesinde meydana
gelen siyasal, kültürel ve ekonomik dönüşümlere karşılık olarak kamu yönetimi
alanından verilen yanıt biçiminde değerlendirilebilmektedir. Dünyada öncelikle
Anglo-Amerikan ülkelerde uygulanan bu yaklaşım, daha sonrasında tüm
dünyayı etkisi altına almıştır. Yaklaşımın Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde
akademik incelemelere konu olması ise 1990’lı yıllara rastlamaktadır. Bu
bakımdan bu yaklaşım, uygulama alanından kurama aktarılmıştır.
Bu çalışmada ise yaklaşımın doğduğu bir Anglo-Amerikan ülkesi olan ABD
ile Kıta Avrupası’nın en büyük temsilcilerinden olan Fransa’da belli başlı yeni
kamu yönetimi reformları üzerinde durularak, iki farklı siyasal kültüre sahip
olan ülkelerdeki reform düzeylerinin seyri analiz edilmek istenmektedir.
Bu bakımdan çalışma ana iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
yeni kamu yönetiminin kavramsal ve kuramsal bir çerçevesi çizilmiş, ikinci
bölümde ise ABD ve Fransa’daki yeni kamu yönetimi öz bir biçimde
açıklanmıştır. Sonuç bölümünde ise çalışma ile ilgili analitik bir değerlendirme
ve karşılaştırma ile çalışma sonuçlandırılmıştır.
Yeni Kamu Yönetimi: Kavramsal/Kuramsal Bir Çerçeve
Kamu yönetimi disiplini, akademik/sistematik bir alan olarak 19.
yüzyılda gelişmiştir. İlk dönemlerinde daha çok dönemin karakteristik yapısına
bağlı bir biçimde merkeziyetçi, gizlilik esaslı ve bürokratik niteliklere sahip
olmuştur. Kuruluşundan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar kamu yönetimi
disiplini, geleneksel ya da klasik kamu yönetimi yaklaşımı olarak
değerlendirilmiştir.1118 Klasik kamu yönetiminin genel özellikleri, gerçek
manada Max Weber’in geliştirmiş olduğu “ideal tip bürokrasi” yaklaşımı ile
kaynaşmıştır. Nitekim Weber’e göre, bürokrasi, bir idarenin sevk ve idaresinde
gayri-şahsiliğin, hiyerarşinin, üst-alt ilişkisinin, dosya üzerinden denetimin ve
katı kuralların otoritesinin hâkim olduğu bir örgütlenme şeklidir.1119 Bunun
Owen E. Hughes, Public Management and Administration: An Introduction, Palgrave
Macmillan, New York, 2003, p. 3.
1119 Floare Chipea-Viorica Banciu, “Bureaucracy Versus New Administrative Management”, Annals
of University of Oradea, Fascicle Sociology-Philosophy&Social Work, Iss.12, 2013, p. 6-7.
1118
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yanı sıra, klasik kamu yönetiminin şekillenmesinde Woodrow Wilson’un
siyaset-yönetim ayrımı ve Frederick W. Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımı da
önem arz etmektedir.1120
Başlangıç evrelerinde siyasal olarak modernite esaslı modern ulusdevletlerin ortaya çıkışı, kültürel olarak birey odaklı/hümanist sosyolojik
felsefenin gelişimi ve ekonomik olarak da merkantilizm/kapitalizm esaslı
gelişme gösteren kamu yönetimi disiplini, özellikle 20. yüzyılda meydana gelen
siyasi, ekonomik ve kültürel yönlere göre bir paradigma değişimi içerisine
girmiştir. Dünya savaşları ve daha sonrasında bunun tetiklediği ekonomik
krizler devletlerin siyasi ve ekonomik politikalarına etki ederken kamu
yönetimlerini de yapısal ve süreçsel boyutlarda dönüştürmektedir.1121
Birinci dünya savaşına kadar hakim bir siyasi/ekonomik örgütlenme
mantığı olan klasik liberalizm, bundan sonra sosyal liberalizm ile sosyal boyutu
bağlamında düşünülmüş, devlet piyasaya yoğun olarak müdahalelerde
bulunmaya başlamış ve ikinci dünya savaşından sonra da Keynesyen iktisada
dayalı refah devleti anlayışı yaygınlık kazanmıştır. Bu dönemde etkin olan
üretim ve dağıtım modeli olan fordist yöntem de önemini korumuştur. Ancak
özellikle 1970’li yıllarda petrol krizleriyle başlayan ekonomik sarsıntı, daha
sonrasında devletlerin çeşitli faaliyetleri yürütmek amacıyla kullandığı kamu
harcamaları ve bunlar üzerindeki yolsuzluk iddiaları, kamu yönetimi
disiplininin sorgulanmasını ve kimlik krizi içerisinde olduğu gibi ifadelerle
eleştirilmesini gündeme getirmiştir.
Kuramsal alanda kamu tercihi teorisyenleri, neo-liberal kuramcılar,
küreselleşme taraftarları ve yeni sağ ideoloji söylemleri kamu yönetiminin
kavramsal/uygulama düzeyinde içine düşmüş olduğu bunalımı ampirik
yöntemlerden de destek alarak ispat içerisine girmiştir1122.
Bu bağlamda 1980’li yıllarda ekonomi, kültür ve siyasi alandaki krizlerin
kamu yönetimi üzerindeki yansıması “geleneksel kamu yönetiminden yeni kamu
yönetimine” geçiş biçiminde görünüm kazanmıştır.1123

Jay M. Shafritz-E.W. Russell-Christopher P. Borick, Introducing Public Administration, Pearson
Education, Inc., The United States of America, 2013, p. 222-223.
1121 Kadir Caner Doğan, “Kamu Yönetiminde Post-Bürokratik Değişimin Yansımasının Öncülleri:
Yeni Kamu Yönetimi Eksenli Bir Bakış”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal),
Sayı:57, Kasım 2017, s. 214.
1122 Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi: Düşünceler-Yapılar-Fonksiyonlar, Okutman Yayıncılık, Ankara,
2010, s. 19-20.
1123 M. Akif Özer, “Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi”, Sayıştay Dergisi, Sayı:59,
2005, s. 4.
1120

827

Kadir Caner DOĞAN – Canan ÇAKIR

Yeni kamu yönetimi, kamu yönetimindeki paradigma değişiminin somut
bir yansıması olarak, özel sektör yönetim ve işleyiş mantığının geliştirilecek
modellerle kamu yönetiminde uygulanmasını ve kamu yönetimi disiplininin
kuram ve uygulama aşamasında özel sektör kökenli kuram ve pratikten
etkilenmesini savunmaktadır.1124
Yeni kamu yönetimi yaklaşımı, öncelikle 1980’li yıllarda İngiltere,
Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi Anglo-Amerikan
temelli ülkelerde uygulama anlamında yer bulmuş1125 ve 1990’lı yıllarda da ABD
kaynaklı bilimsel bir kuram halini almaya başlamıştır. Yeni kamu yönetiminin
(yeni kamu işletmeciliğinin) özellikleri şu şekilde ifade edilebilmektedir:1126
• Kamu harcamaları ve personeli üzerinde hükümet tasarrufunun
azaltılması,
• Yerindelik ilkesi ve performans çerçevesinde hükümet kurumlarının
özelleştirilmesi,
• Kamu hizmetlerinin üretimi ve dağıtımında, özellikle bilgi teknolojileri
ile özerkliğin sağlanması,
• Politika yapımı, karar verilmesi, hükümet içi organizasyonlar ve kamu
yönetiminde geleneksel uzmanlaşmanın gözden geçirilmesi.
Yeni kamu yönetimi, örgütsel ve işlevsel düzeylerde kamu yönetimi
disiplin ve pratiğinin içerisine düşmüş olduğu bunalım ve krizden çıkış yolu
olarak verimliliği, etkinliği, tutumluluğu savunmakta ve hizmet kalitesinde de
performans/strateji odaklılığı öne çıkarmaktadır. Bu sistemde hiyerarşik
bürokrasi anlayışı ise dışlanmaktadır.1127 O halde bu anlayışa göre kamu
yönetimi, vatandaşın memnuniyeti için ona tıpkı bir müşteri gibi davranmalı,
yaptığı tüm eylem ve harcadığı tüm kaynakların hesabını da vermelidir. Yeni
kamu yönetimine göre birey, katılımcı demokrasinin bir gereği olarak her
alanda kamusal otoriteleri denetlemeli ve yönetime de katılmalıdır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı dünyada etkili olmaya başladıktan sonra
farklı siyasal tarih ve kültüre sahip olan ülkelerde farklı yöntem ve biçimlerde
Erik-Hans Klijn, “New Public Management and Governance: A Comparison”, The Oxford
Handbook of Governance, Ed. David Levi-Faur, Oxford University Press, UK, 2012, p. 201.
1125 John Alford-Carsten Greve, “Strategy in the Public and Private Sectors: Similarities,
Differences and Changes”, Administratice Sciences, Vol.7, No.4, 2017, p. 1.
1126 Christopher Hood, “A Public Management For All Seasons?”, Public Administration, No. 69,
(Spring), 1991, p. 4-5.
1127 B. Guy Peters-Jon Pierre, “Introduction: The Role of Public Administration in Governing”,
Handbook of Public Administration, Eds. B. Guy Peters-Jon Pierre, SAGE Publications, London,
2003, p. 6.
1124
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ortaya çıkmıştır. Nitekim Anglo-Amerikan dünyasında özelleştirme, devletin
küçültülmesi ve yoğun neo-liberal politikalarla özel sektörün ağırlık kazandığı
“yeni kamu işletmeciliği” şeklinde iken, özellikle Kıta Avrupası dünyasında
devletin alandan çok fazla çekilmediği, sosyal politikaların hala güçlülük
kazandığı bir “neo-weberyan devlet” şeklini göstermiştir. Bu bağlamda AngloAmerikan kuramcılar, sözü edilen alanda ağırlıklı bir şekilde piyasa esaslı
düşünce üretirken, Kıta Avrupası kökenli kuramcılar ise devlet-piyasa
arasındaki dengeye dayalı düşünce geliştirmeye çalışmaktadırlar.1128 Nitekim
akademik yazında, yeni kamu işletmeciliği ifadesi kullanıldığında AngloAmerikan dünyadaki sistem öne çıkarken, yeni kamu yönetimi ifadesi daha
kapsayıcı ve dünyadaki tüm sistemleri içerisine alan kamu yönetimindeki derin
dönüşümü ya da yeni yönetim anlayışını çağrıştırmaktadır.1129 Bu şekilde
değerlendirildiğinde, yeni kamu yönetimi kavramı, kamusal iktisadi
teşebbüsleri gibi dar bir kamusal alandan daha kapsayıcı ve geniş çerçevede
kamusal tüm yönetimlerle ilgili yeni dönemi ifade etmek için kullanılmaktadır.
Yeni dönem kamu yönetiminde sistemsel manada bir dönüşüm görünse de asıl
dönüşüm zihinseldir.1130
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Yeni Kamu Yönetimi
1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Kısa Siyasi Tarihi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin bir devlet olarak tarihsel kökeni
Amerika kıtasında bir araya gelen 13 koloniye dayanmaktadır.1131 18. yüzyılda,
Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanan bu devlet, “özgürlük, sivil toplum,
şirketleşme ve insan hakları” ideleri üzerinde zemin kazanmış liberal bir
devlettir.1132 İlerleyen yüzyıllarda ABD’nin ekonomik ve siyasi manada hedefi
liberalizmi her alanda yaşatmak ve cumhuriyet rejimini yerleştirmek olmuştur.
Diğer yandan ABD, günümüzde elli federe devletten meydana gelen bir
federasyondur. Nitekim bu federasyonu oluşturan federe devletler (eyaletler)
benzer anayasal çerçeve süreci içerisinde yönetilmektedirler. Ancak bu
Christopher Pollitt-Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis-New
Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, Oxford University Press, UK, 2011,
p. 118.
1129 Eryılmaz, a.g.e., s. 18.
1130 Hamza Al, Yeni Kamu Yönetimi: Ülke Deneyimleri, Değişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 17.
1131 Hatice Altunok, “Amerika Birleşik Devletleri”, Çağdaş Siyasal Sistemler, Eds. Burhan AykaçŞenol Durgun, Binyıl Yayınevi, Ankara, 2012, s. 72.
1132 Esen Dereli, Karşılaştırmalı Bir Bakışla ABD ve Fransa Siyasal Sistemleri, Der Yayınları,
İstanbul, 2001, s. 23.
1128
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eyaletlerin siyasi ve idari yapılanmalarında farklı düzeylerde uygulanma
biçimleri de bulunmaktadır. Diğer yandan ABD, demokratik yapılanmaya sahip
bir ülkedir ve bu ülkede şikâyet hakkı, vatandaşın geleneksel hak ve
özgürlükleri arasında yer almaktadır. Nitekim idarenin faaliyetleri karşısında
vatandaşların hak ve özgürlüklerini araması için şikâyette bulunması anayasal
güvence altına alınmıştır.1133
ABD, çoğulcu demokrasi altında1134, başkanlık sistemiyle yönetilen
federal bir cumhuriyettir. ABD’nde yönetim yapısı, üç kademeli bir sistem ile
örgütlenmiştir.1135 Bu kademelerden birincisi, federal devlettir; ikinci kademe
eyaletlerdir; üçüncü kademede ise yerel yönetimler bulunmaktadır.1136 ABD,
siyasi ve idari sistemi bazı temel kısımlardan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi,
yasa teklifleri hazırlayan ve bunların uygulanmasını yönetim kurumlarına
delege eden seçilmiş bir yasama organı, ikincisi, idari kararların uygulanması,
karar alma ve yargı gibi uygulamaları yerine getiren ve biçimsel olarak ayrık,
karar alma sürecinde sorumlu, yasamadan türeyen bir yürütme organı ve
üçüncüsü, bağımsız mahkemeler ve yargıçlar ve dördüncüsü de kamusal
belgelere erişimi sağlayan karar vermede şeffaflıktır.1137
ABD Anayasası’na göre, günümüzde yasama organı, Kongre’dir. Kongre
de Temsilciler Meclisi (The House of Representative) ve Senato (The Senate)
olmak üzere iki meclisli yapından meydana gelmektedir.1138 ABD Federal
Anayasası’na göre yürütme kuvveti, devlet başkanı’na aittir.1139 ABD Anayasası
Federal düzeyde bir tek mahkeme kabul etmektedir. Bu mahkeme de yüksek
mahkeme (the supreme court) adını almaktadır.1140 Ancak Anayasa’da
Kongre’nin
gereken
durumlarda
yeni
mahkemeler
kurabileceği
1133 Bekir Parlak-Kadir Caner Doğan, Kamu Yönetiminde Denetim: Karşılaştırmalı Ülke İncelemeleri

Bağlamında Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu’nun (Ombudsmanın) Uygulanabilirliği, Ekin
Kitabevi, Bursa, 2015, s. 181.
1134 Mustafa Şahin, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Yerel Yönetimler, Ülke Ülke Yerel
Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, 1999, s. 121.
1135 George J. Gordon, Public Administration in America, St. Martin’s Press, New York, 1986, p. 14.
1136 Ufuk Ayhan, “Amerika Birleşik Devletlerinde Yerel Yönetimler”, Sayıştay Dergisi, Sayı:70,
2008, s. 103.
1137 Richard B. Stewart, “U.S. Administrative Law: A Model for Global Administrative Law?”, Law
and Contemporary Problems, Vol.68, No.3/4, The Emergence of GlobalAdministrative Law
(Summer- Autumn, 2005), p. 73.
1138 Altunok, a.g.m., s. 79.
1139 Münci Kapani, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Fevkalede Selahiyetleri”, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:1-2, 1952, p. 135.
1140 M. J. C. Vile, Politics in the USA, Routledge, Taylor & Francis Group, Madison Ave, New York,
2007, p. 6.
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belirtilmektedir.1141 Dolayısıyla ABD’nde kamu gücü, iki meclisli bir yapıdan
meydana gelen yasama organı; güçlü bir devlet başkanının başında bulunduğu
yürütme organı ve federal düzeyde üst düzey yetkilerle donatılmış bir yüce
mahkemenin bulunduğu yargı organı olmak üzere üç erk arasında
paylaşılmaktadır.
2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde Yeni Kamu Yönetimi
Reformları
ABD, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda kamu yönetimini
yeniden yapılandırmaya çalışan ve bunda da nispeten başarılı olan ülkelerin
başında gelmektedir. Amerikan siyasal ve toplumsal kültürünün yeni yönetim
anlayışı için oldukça iyi bir iklim sunduğu görülmektedir. Piyasa değerlerinden
beslenen ve işletme yönetim tekniklerini kullanan yeni yönetim anlayışı,
Amerikan toplumu için çok yadırganacak bir durum değildir.1142
Amerikan yönetimi, ağırlıklı olarak Anglo-Amerikan kültürünü taşıyan,
federalist yapıya sahip, başkanlık sistemini benimsemiş Anayasal bir
cumhuriyettir. Çoğunluğun iktidarına ve azınlığın haklarının korunması
anlayışa dayanır. Piyasa değerlerine yakın pragmatik bir geleneğe sahiptir.1143
ABD, yeni yönetim anlayışını İngiltere ile birlikte uygulamaya koyan
ülkelerden birisidir. 1980’lerde bazı reform girişimleri başlatılmış fakat bunun
adı konulmamıştır. Reform süreci 1990’larda devam ettirilmiş ve reformun adı
“Devletin Yeniden Keşfi (Reinventing Government)” olarak popülerleşmiştir.
Reform süreci ise Başkan Yardımcısı Al Gore başkanlığında hazırlanan ve
uygulamaya konulan, Ulusal Performans Değerlendirmesi (National
Performance Review-NPR) adıyla ünlenen raporla somutlaşmıştır.1144
ABD’nde kamu yönetiminde reform konusu sürekli devam etmiştir. İlk
olarak 1888 tarihli Cockrell Komitesi yönetiminde yapılan reform önerileri,
1910 yılında kurulan Taft Komisyonu ile devam etmiştir.1145 ABD’nde Devletin
Yeniden Keşfi (Reinventing Government) adı altında reform hareketinin
Cem Eroğul, Çağdaş Devlet Düzenleri: İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, İmaj Yayınevi,
Ankara, 2012, s. 122.
1142 Al, a.g.e., s. 136.
1143 Al, a.g.e., s. 136.
1144 Al, a.g.e., s. 138; Joel D. Aberbach-Bert A. Rockman, “The Reinvention Syndrome: Politics by
Other Means?”, Paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Mannheim, Germany,
March 26-31, 1999.
1145 Serdar Kenan Gül-Muhammet Kırılmaz, Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim, Adalet
Yayınevi, Ankara, 2013, s. 43.
1141
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temelleri ise 1936-37 yıllarında Brownlow Komitesi’nin “Yürütmenin
Yapılandırılması” çalışmaları ile başlamıştır. Brownlow Komitesi, kamu
yönetimini işletmecilik ve yönetsel açıdan değerlendiren ilk resmi rapor özelliği
taşımaktadır.1146
1947 yılında oluşturulan Birinci Hoover Komisyonu, Amerikan reform
tarihinde önemli bir yere sahiptir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan
kamu örgütlerinin sayılarını azaltmayı amaçlamıştır. Birinci Komisyonun
başarısı İkinci Komisyonu gündeme getirmiştir. 1953 yılında kurulan ve iki
yıllık bir çalışma sonucu raporu hazırlayan İkinci Hoover Komisyonu, Başkanın
görev alanı ve yönetim birimleri ile yasama organının fonksiyonu ile ilgili
önerilerde bulunmuştur. Daha çok yönetimde etkinlik, verimlilik ve tutumluluk
üzerinde durmuştur. Önerilerin önemli bir bölümü uygulamaya konmuştur.1147
1980’lerde başlayan idari reformlar, 1990’larda devam etmiştir. ABD’nde
kamu hizmetlerinin yürütülmesinde 1980’lerin sonlarında birçok alanda
özelleştirme uygulaması yaygınlaştırılmıştır.1148
1993 yılında hazırlanan “Ulusal Performansın Değerlendirilmesi (National
Performance Review-NPR)” raporu ile başlatılan ve daha çok Devletin Yeniden
Keşfi (Reinventing Government) olarak anılan girişim ise kapsam, uygulama ve
ulusal-uluslararası alanda doğurduğu etkiler bakımından en önemli
çalışmadır.1149 Kamu yönetiminin yeniden keşfi girişiminin önemli bir kaynağı
David Osborne ve Ted Gaebler tarafından yazılan “Reinventing Government” adlı
eserde dile getirilen fikirlerdir.1150 Kitapta yer alan fikirler programa adını
verecek denli etkili olmuş ve David Osborne bir süre hükümete danışmanlık
yapmıştır.1151 Osborne ve Gaebler, kamu yönetiminde mevcut sorunların
kaynağının kamu görevlilerinden çok “sistem” olduğu yolundaki görüş ve
düşünceleri, hatta iddiaları bu reformun oldukça geniş ve farklı kesimler
tarafından kabul görmesine yol açmıştır1152. Sözü edilen kitapla bağlantılı olan
rapor, Başkan yardımcısı Al Gore sorumluluğunda hazırlanmıştır. Başkan
Murat Önder, “Amerika Birleşik Devletleri”, Yönetsel Yapı İncelemeleri, Eds. Burhan AykaçHatice Altunok, Nobel Yayınları, Ankara, 2014, s. 104-105.
1147 Al, a.g.e., s. 168.
1148 Al, a.g.e., s. 171-172.
1149 Osman Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, DPT, Ankara,
2001, s. 47.
1150 Önder Kutlu, Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi: Teorik Çerçeve ve Ülke Uygulamaları, Çizgi
Kitabevi, Konya, 2012, s. 129-130.
1151 Yılmaz, a.g.e., s. 48.
1152 Orhan Gökçe-Önder Kutlu, “Amerikan “Hükümetin Yeniden Keşfi” (“Reinventing
Government”) Reformu Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:3, 2002, s. 70.
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yardımcısı Al Gore tarafından koordine edilen raporda, “daha az maliyetle daha
iyi çalışan bir devlet” yapısı oluşturmak öngörülmüştür.1153 Yeni kamu yönetimi,
kamu tercihi ve stratejik yönetim gibi yaklaşımları içinde barındıran eklektik
yapısıyla devletin yeniden keşfi hareketi daha çok devletin küçültülmesi, liderlik
ve girişimciliğin ön plana çıkarılması ve özel sektördeki gibi rekabetçiliğin ve
verimli çalışmanın önemini vurgulamaktaydı. Devletin yeniden keşfi, uygulamaya
kamunun küçültülmesi, hizmetlerin özelleştirilmesi, özel sektöre yaptırılması ve
performansın artırılması, kar amacı gütmeyen sektörün öneminin artması
şeklinde yansımıştır.1154
Federal hükümet tarafından Ulusal Performansın Değerlendirilmesi
(National Performance Review-NPR) raporuyla ortaya konulan Devletin
Yeniden Keşfi reform girişimi, daha önce yerel yönetimlerde yerel mal ve
hizmetlerin yürütülmesinde uygulanan bir takım uygulamalardan
etkilenmiştir.1155 Yeni yönetim anlayışının hayata geçirilmesi konusunda yerel
yönetimler öncülük etmiştir. Yeni yaklaşımın öncü belirtisi olan kamu
hizmetlerinin piyasa ortamında üretilmesi uygulamaları ilk önce yerel
yönetimlerde başlamıştır.1156
Günümüzde dahi ABD’nde, kamu hizmetleri kamu acentaları, özel sektör
firmaları ve kar amacı gütmeyen kurumlar ya da hayır organizasyonları
tarafından çoklu ortamda sunulmaktadır.1157
Fransa’da Yeni Kamu Yönetimi
1. Fransa’nın Kısa Siyasi Tarihi
Fransa’da ilk insani yerleşim, M.Ö. 950.000 yılına kadar uzanmaktadır ve
Avrupa’nın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan bu topraklar, M.Ö. 58 ve 51
yıllarında Romalılar’ın eline geçmiştir. Romalılar’ın bölgeden çekilmesinden
sonra, Frank toplulukları bir araya gelerek ulusal bir bilinç oluşturma yolunda
ilerlemiştir.1158

Ömer Dinçer-Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1 Değişimin Yönetimi İçin
Yönetimde Değişim, T.C. Başbakanlık, Ankara, 2003, s. 35; Sandford Borins, “New Public
Management, North American style”, New Public Management: Current trends and future
prospects, Eds. Kate McLaughlin-Stephen P. Osborne-Ewan Ferlie, Routledge, London, 2002, p.
184.
1154 Önder, a.g.m., s. 105.
1155 Al, a.g.e., s. 210.
1156 Al, a.g.e., s. 206.
1157 Al, a.g.e., s. 186.
1158 Bekir Parlak-Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel, İstanbul,
2005, s. 27.
1153
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Fransa, adını ülkenin siyasi birliğinin kurulmasında katkıları olan
Franklar’dan almaktadır ve tahtın 16. yüzyılda Bourbon’lara geçmesiyle de
Fransa, mutlak monarşi rejimiyle yönetilen merkeziyetçi bir devlet haline
gelmiştir.1159 Fransa, tarihsel süreçte milli birlikteliğini ilk kuran ve böylece
ulusal Monarşi ile yönetilen ilk devletlerden birisidir. Fransa’da mutlakiyetçi
monarşinin1160 ve Feodal hukukun1161 sona ermesini sağlayan ve 1789 Fransız
İhtilali (Devrimi) ile Napolyo’nun kurmuş olduğu bir merkezi yönetsel devlet
meydana gelmiştir.1162 Dolayısıyla Fransız devriminden sonra Fransa’da modern
bürokratik yapılanma şekillenmeye başlamıştır.1163 Diğer yandan Fransa’da 1789
devriminden sonra cumhuriyet ideleri üzerinde1164 millet kavramı üzerine
dayanan milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.1165 Nitekim 1789 Fransız
Devrimi’nden beri Fransa, Cumhuriyet rejimine dayalı bir ulus-devlet olma
yolunda aşamalar kaydetmeye devam etmektedir. Fransa’da 1789 devriminden
sonra beş anayasal gelişme yaşanmıştır.1166 Bu bağlamda Fransa, bugün 5.
Cumhuriyet dönemindedir1167 ve bu döneme geçişi sağlayan Anayasa 1958
yılında halkoylaması (referandum) ile kabul edilmiştir.1168 Nitekim Fransa’da 5.
Cumhuriyet’in kurulmasını sağlayan Anayasa, cumhurbaşkanına önemli görevler
vermiş, böylece de istikrarsızlık kaynağı olan siyasi gelenekten ayrılmak istenmiş
ve cumhuriyetçi, liberal ve parlamenter geleneğe sıkı sıkıya bağlanılmıştır.1169
Fransa’da 5. Cumhuriyet Anayasası’na dayanan siyasal sistem, Batı Avrupa’nın
Parlamenter rejimiyle ABD başkanlık rejimi arasında yer almaktadır ve yarıbaşkanlık sistemi olarak ifade edilmektedir.1170
Sabrina Kayıkçı, “1982 Reform Yasası Sonrası Fransa’da Yerel Yönetimler ve Yerel Özerklik
Şartı”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, 2003, s. 23.
1160 Esat Çam, Çağdaş Devlet Düzenleri, Der Yayınları, İstanbul, 2000, s. 147.
1161 Jacques Bainville, Fransa Tarihi, Cilt I, Çev. Hüseyin Cahid Yalçın, Kanaat Kitabevi, İstanbul,
1938, s. 38.
1162 Koraltay Nitas, “Fransa Yönetim Sistemi”, Yirmibirinci Yüzyılda Yönetim, Ed. Koraltay Nitas,
İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezi Başkanlığı, Türk İdari Araştırmalar Vakfı, Ankara, 2003, s. 201.
1163 Ercan Gündoğan, “Turkey and France: A Comparative Study of Administration and Politics”,
GAU Journal of Social and Applied Science, Vol.4, No.8, Spring 2009, p. 2.
1164 A. Aulard, Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi: Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kaynakları ve
Gelişmesi 1789-1804, Cilt I, Çev. Nazım Poroy, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2011, s. 34.
1165 Visalettin Pekiner, “1958 Yeni Fransız Anayasası”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4, 1960, s.
144.
1166 Onur Karahanoğulları, “Fransa’da Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Haz.,
Koray Karasu, İmge Kitabevi, Ankara, 2009, s. 60.
1167 Daniel Gordon, “Democracy and the Deferral of Justice in France and the United States”, Yale
French Studies, No. 100, France/USA: The Cultural Wars (2001), p. 74.
1168 Vincent Wright, The Government and Politics of France, Hutchinson&Co.(Publishers) Ltd.,
Great Britain, 1983, p. 23.
1169 Kayıkçı, a.g.m., s. 23.
1170 Yaşar Gürbüz, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1987, s. 128.
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Fransa Anayasası’na göre, günümüzde Fransa’da yasama organı olan
Parlamento, iki meclisli bir yapıya sahiptir ve bu yapı içerisinde diğerine oranla
daha fazla yetki ile donatılmış, vatandaş tarafından seçilen vekillerden meydana
gelen Millet Meclisi ve daha çok yerel yönetimleri temsil etmekle görevli olan
Senato bulunmaktadır.1171 Fransa’da yürütme organı ise iki başlıdır ve yürütme
yetkileri devlet başkanı (Cumhurbaşkanı) ve hükümet aracılığı ile
kullanılmaktadır.1172 Fransa’da yargı organı, İlk Derece Mahkemeleri, İstinaf
Mahkemeleri ve Yargıtay’dan oluşan 3 dereceli bir yapıdan meydana
gelmektedir.1173 Daha açık bir biçimde ifade etmek gerekirse Fransa’da yargı
sistemi, adli ve idari yargı olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bu bağlamda
vatandaşların birbirleri arasındaki özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklar, bağımsız
mahkemeler ve Yargıtay’da çözüme kavuşturulmaktadır. Buna karşın Fransa
idari yargı sistemi, bir uzmanlaşma alanı olarak kamu yönetimine özgü olarak
örgütlenmiştir ve bünyesinde Danıştay (Conseil d’Etat), İdari İstinaf Mahkemeleri
ve İdari Mahkemeleri barındırmaktadır.1174
2. Fransa’da Yeni Kamu Yönetimi Reformları
Fransa, 1980 yılı sonrasında Anglo-Amerikan ülkeleri ile kıyaslandığında
yeni kamu yönetimi reformları açısından geride kalmıştır. Ancak bu durum,
Fransa’nın hiçbir reform girişiminde bulunmadığı anlamına da gelmemektedir.
Nitekim kamu yönetimi bağlamında Napolyon geleneğe bağlı olan Fransa, AngloAmerikan geleneğe göre bütüncül ve tekçi bir yapı göstermektedir.1175 Bu ise
Fransa’da kamu yönetimi reformlarını modernizasyonun bir parçası olarak
ortaya çıkarmıştır.1176 Dolayısıyla yeni kamu yönetimi reformları üzerine Fransa,
temkinli ve kısmen de başarısız bir tavır göstermiştir.1177
Tuğrul Korkmaz, “Fransa Cumhuriyeti”, Çağdaş Siyasal Sistemler, Eds. Burhan Aykaç-Şenol
Durgun, Binyıl Yayınevi, Ankara, 2012, s. 109.
1172 Yusuf Erbay, “Fransa’da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,
Cilt:8, Sayı:2, 1999, s. 58.
1173 Mustafa Duran, “Fransız Adli Yargı Sistemi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Ulusal
Hâkimlik Okulu Hakkında Genel Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, Sayı:46, 2013, s. 2.
1174 Şehnaz Gencay Karabulut, “Fransa’da İdari İstinaf Mahkemelerinin Kararlarına Karşı Temyiz
Başvurusu ve İncelenmesi”, Danıştay Dergisi, Sayı:107, 2004, http://www.idarehukuku.net/
baslik/IdariYargi/Danistay-Dergisi-Makakeler-Bibliyografyasi-/241--Fransada-Idari-IstinafMahkemelerinin-Kararlarina-Karsi-Temyiz-Basvurusu-ve Incelenmesi-.html, (03.03.2013).
1175 Al, a.g.e, s. 265-269.
1176 Gilles Jeannot-Danièle Guillemot, “French public management reform: an evaluation”,
International Journal of Public Sector Management, Vol.26, No.4, 2013, https://hal-enpc.archivesouvertes.fr/hal-00835206/document, (21.02.2016).
1177 M. Akif Özer, “Gelişmiş Ülkeler ve Yeni Kamu Yönetimi Düşüncesi”, Türk İdare Dergisi,
Sayı:452, Eylül, 2006, s. 5.
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Fransa’da 200 yıllık bir merkezi yönetim geleneğinin ardından, 1980’lerde
yerinden yönetim politikası benimsenmiştir. Bu kapsamda, bakanlıkların taşra
birimleri, seçimle işbaşına gelen bölge idarelerinin ve belediyelerin yetkileri ve
kaynakları artırılmıştır.1178 Fransa’da kamu yönetimi reformları “yerelleşme” ve
“idari reformasyon” şeklinde gerçekleşmiştir.1179 Nitekim Fransa, Avrupa ülkeleri
içinde merkeziyetçi sistemin güçlü, yerelleşmenin ise görece sınırlı olduğu bir
model olarak tanımlanmaktaydı. Ancak gerek küreselleşme, gerekse Avrupa
Birliği’nin yerel ve bölgesel politikaları bu ülkede yerelleşme reformlarını
kaçınılmaz kılmıştır.1180
Ayrıca Fransa’da bölgelerde Valiler’in yerel yönetimler üzerindeki vesayet
denetimi sınırlandırılmıştır ve yerelde demokratik katılım kanalları
güçlendirilmiştir.1181 1980’li yıllarda başlayan bir süreç içinde, vatandaşı “idare
edilen kitle” olarak görme yerine, kamu yönetiminde yurttaşın rolünü artırma ve
“yönetimi halka yaklaştırma” eğilimi güç kazanmıştır.1182
Fransa’da 1980 yılı sonrasında özelleştirme reformları gündeme
girmiştir.1183 Ancak pek de etkili olmadığı gözlenmiştir. Tüm özelleştirme
hamlelerine rağmen devlet, ekonomide hakim güç olmaya devam etmiştir1184.
Günümüz Fransa kamu yönetiminde bölge yönetimi, hem merkezi idarenin
hem de yerel yönetimlerin teşkilatlandığı bir yönetim kademesidir. 1980 sonrası
reform süreci sonrasında bölge, seçimle iş başına gelen, karar ve yürütme organı
olan ve tüzel kişiliğe sahip bir yerel yönetim ünitesi haline gelmiştir.1185
Fransa, genel olarak 1980’li yıllarda başardığı yerelleşme politikalarını,
Yeni Kamu Yönetimi girişimleri ile sürdürememiştir. Yerel reformların yeni kamu
1178 Dinçer-Yılmaz, a.g.e., s. 42; Alistair Cole, “Reforming the French State New Public Management

and its limits”, Paper Presented to the Workshop on Administrative Reform, Democratic
Governance, and the Quality of Government, Joint Sessions of the ECPR, Rennes, 11-16th April
2008.
1179 Mehmet Zahid Sobacı, İdari Reform ve Politika Transferi: Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı,
Turhan Kitabevi, Ankara, 2009, s. 146.
1180 Yeşeren Eliçin, “Fransa’da Yerelleşme Reformları: Türkiye Üzerinden Bir Değerlendirme”,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:13, Haziran
2017, s. 38.
1181 Nazlı Nalcı Arıbaş, “İngiltere ve Fransa’da Merkez-Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity)
İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, İlkbahar 2015, s. 11.
1182 Dinçer-Yılmaz, a.g.e., s. 42.
1183 Abdülkadir Göktaş, “Arjantin ve Fransa’da Özelleştirme”, Maliye Dergisi, Sayı: 138, 2001, s. 7,
https://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md138/INTARJANTIN%20
VE%20FRANSA'DA%20OZELLESTIRME.pdf (02.04.2017).
1184 Al, a.g.e., s. 272.
1185 Al, a.g.e., s. 280-281; Tacettin Karaer, “Fransa’da Yerel Yönetim Reformu Üzerine”, Amme
İdaresi Dergisi, Cilt:23, Sayı:3, 1990, s. 57.
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yönetimi ile ilişkisi oldukça zayıftır. Fransa, piyasalaşma sürecine mesafeli
yaklaşmış ve bazı alanlarda da kamu reformları gerçekleştirmiştir. Bunlardan;
halka dönüklük, hizmet kalitesinin artırılmak istenmesi, açıklık, kaliteli hizmet
sunma yöntemleri ve performans yönetimine geçilmesi gibi konular özellikle öne
çıkmaktadır.1186 Fransa’da Anglo-Amerikan ülkelerinde olduğu gibi devleti
küçültmek ve piyasalaşmayı hakim kılmak yerine, gerçekleştirilen reformların
ana hedefi idarenin ve devletin yasallığını korumak olmuştur.1187
Fransa’da yeni dönem kamu reform uygulamalarında değişik kamu
kurumları arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak, deneyimlerini
paylaşmalarına ve yeniden yapılanma sürecini uyum içinde götürmelerine
yardımcı olmak için “Kamu Personeli ve İdari Reform Bakanlığı” aktif bir rol
üstlenmiştir. Bu bakanlık, çeşitli ağlar sayesinde reform sürecini desteklemiş ve
yönlendirmiştir. Yine Maliye Bakanlığı da bu süreçte etkili bir rehberlik ve destek
rolü üstlenmiştir. Bakanlık bünyesinde oluşturulan bir birim ve fon aracılığı ile
kamu kurumlarında yeniden yapılanma süreci teşvik edilmiştir.1188 Dolayısıyla
yeni dönem reformların idare edilmesinde ve denetlenmesinde merkezi
hükümetin önemli düzeyde koordinasyonu meydana gelmiştir.
Sonuç: Karşılaştırmaya Dayalı Bir Değerlendirme
Dünyanın hemen hemen tamamında etkili olan yeni kamu yönetimi reform
ve uygulamaları, 1980’li yıllardan sonra farklı siyasal kültür ve tarihe sahip
ülkelerde farklı uygulamalar ile ortaya çıkmıştır.
Çalışmada incelenen ülkelerden ABD’nde yeni kamu yönetimi reformları
belirli bir düzene yansımış şekilde küreselleşme, neo-liberalizm ve yeni sağ
politikalar ile bütünleşmiştir. Bu bakımdan ABD’nde yeni kamu yönetimi
uygulamaları 1980’lerden günümüze devam edecek bir çizgi şeklinde iveme
kazanmıştır. Reformların asıl olarak 1990’lardan sonra hükümetin de desteğiyle
güç kazandığı görülmektedir. Nitekim ABD’de siyasal kültürün de özelliği olan
liberalizm, kamu reformlarının da “işletmecilik mantığı (yeni kamu işletmeciliği)”
ile ortaya çıkmasında önemli bir etmen olmuştur.
Fransa’da ise yeni kamu yönetimi reformlarının, 1980’li yıllardan sonra
daha öncesindeki siyasal ve ekonomik krizlere ve dünyadaki modaya uygun
Al, a.g.e., s. 296; Sobacı, a.g.e., s. 162.
Handan Temizel, “Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasında Uluslararası Eğilimler ve
Alman Tipi Reform Stratejisi”, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve
Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı:1-Mayıs, 2011, s. 100.
1188 Dinçer-Yılmaz, a.g.e., s. 43.
1186
1187
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olarak gerçekleştiği gözlenmekte, devlet piyasadan tam olarak çekilememektedir.
Ayrıca Fransa’da yeni kamu yönetimi reformlarının siyasal sistem ve ekonomi ile
tam olarak örtüşemediği de anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Fransa’da
1980’lerdeki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi aşaması ile başlayan süreç, yeni
kamu yönetimi reformları ile bütünleşememiştir. Dolayısıyla Fransa’da
bürokrasinin gücü ve direnci, 1980 sonrasında sadece biçimsel ve yüzeysel
değişmelerle reformlara yansımıştır. Katı bir merkeziyetçilik kültürü olan
Fransa’daki neo-liberalizm okuması ise “neo-weberyan bürokrasi/devlet” ile
karşılık bulmuştur.
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Denizaltılar İçin Havadan Bağımsız Tahrik
Sistemlerinin İncelenmesi
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ÖZET: Denizaltılar, geleneksel olarak dizel-batarya tahrik sistemi ile donatılmışlardır.
Bununla birlikte bu denizaltıların bazı kısıtlamaları vardır. Dizel generatörler bataryalarını
şarj etmek için deniz yüzeyine çıkmak zorundadırlar. Bu durum da özellikle askeri denizaltılar
için istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle denizaltılar için havadan bağımsız tahrik sistemleri
büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, denizaltılarda kullanılan havadan bağımsız tahrik
sistemleri anlatılmaktadır. Bu sistemlerden Walter türbini, kapalı çevrim dizel motor, nükleer
reaktör, Stirling motoru, kapalı devre buhar türbini ve yakıt pillerinin avantajları ve
dezavantajları sunulmaktadır. Özellikle yakıt pili diğer sistemlere göre daha fazla dikkat
çekmektedir. Yakıt pilleri, uzun ömürlü ve temiz bir güç sunmaktadır. Ayrıca sessiz çalışmaları
ve su dışında başka bir çıktısı olmaması gibi avantajları bulunmaktadır.

Investigation of Air-Independent Propulsion Systems
for Submarines
SUMMARY: Submarines have traditionally been equipped with diesel-battery
propulsion systems. However the traditional diesel-battery submarines have some
limitations. Diesel generators charge the batteries when the submarine at the surface. This
is an undesirable situation especially for naval submarines. Therefore air independent
propulsion (AIP) systems are very important for submarines. This article describes air
independent propulsion systems used in submarines. The advantages and disadvantages
of walter turbine, closed cycle diesel engine, nuclear reactor, stirling engine, closed cycle
steam turbine and fuel cells are presented in this paper. Especially fuel cells attract more
attention than the other systems. Fuel cells offer long-lasting and clean power. Also fuel
cells have many advantages like near-silent operation, no exhaust except water.
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II. Giriş
Denizaltılar deniz savaşlarında etkin rol oynamaya başladıklarından beri
tasarımcılar denizaltıları daha sessiz ve sualtında uzun süre kalabilecek şekilde
tasarlamaya odaklandılar. Geleneksel dizel-elektrik denizaltılar bataryalarını
şarj edebilmek için belirli zamanlarda yüzeye çıkma ihtiyacı duyarlar. Batarya
teknolojisinin gelişmesine rağmen denizaltılar için batarya ile su altı seyir süresi
halen bir haftayı geçmemektedir. Havadan bağımsız sistemlerin
geliştirilmesiyle denizaltıların sualtı seyir süreleri büyük ölçüde uzamıştır.
Günümüzde kullanılan konvansiyonel denizaltılar dizel jeneratör ve
elektrik motoru vasıtasıyla çalışır. Denizaltı yüzeye yakın şnorkel durumunda
seyir halindeyken dizel jeneratörleri çalıştırır ve bataryalarını şarj eder.
Bataryalar şarj olduktan sonra dizel jeneratör devre dışı bırakılarak denizaltı
dalış yapar. Batarya tükendiğinde tekrar yüzeye çıkıp şnorkel durumuna
geçerek bataryalarını şarj etmesi gerekmektedir. Günümüz batarya teknolojisi
denizaltıların su altında 5-6 gün kalabilmesine izin vermektedir. Şnorkel
durumunda denizaltılar gelişen yüksek çözünürlüklü radar sistemleri ve atık
gaz detektörleri nedeniyle düşman tarafından tespit edilebilir. Bunun yanında
denizaltının 4-5 günde bir yüzeye çıkmak zorunda kalması gizlilik ve saldırı
kabiliyetini olumsuz etkiler. Bu sebeplerden dolayı denizaltılar su altında,
bataryalarını şarj ederek maksimum süre kalabilmek, minimum ses ve ısı izi
bırakabilmek için havadan bağımsız sistemlere ihtiyaç duyarlar.
Havadan bağımsız sistemlerin geliştirilmesiyle günümüzde birçok
donanma bu sistemlerden satın almak ya da üretmek için girişimlerde
bulunmuştur. Havadan bağımsız sistemlerin denizaltının su altı seyir
kabiliyetini arttırmasının yanı sıra bir diğer avantajı ise mevcut dizel elektrik
denizaltılara yeni bir bölme eklenerek havadan bağımsız hale getirilebilmesidir.
Geçmişten günümüze kadar geliştirilen havadan bağımsız tahrik sistemleri,
Walter türbini, kapalı devre dizel, nükleer reaktör, stirling motoru, kapalı devre
buhar türbini ve yakıt hücreleridir.
A. Walter Türbini
1930 yılında alman bilim adamı Helmut Walter yüksek saflıkta hidrojen
peroksiti yakıt olarak kullanarak denizaltı tahrik sistem tasarımında ilk radikal
değişikliği gerçekleştirmiştir. Walter'in kimyasal motoru yüksek saflıkta
(%100'e yakın) hidrojen peroksitin - H2O2 (perhidrol) potasyum permanganat
temelli bir katalizör üzerinden, yüksek sıcaklık ve basınç altında hızla 2000°C
sıcaklığında su buharı ve oksijen karışımına ayrışması temeline dayanır (Şekil
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1). Bu aşamada yüksek sıcaklıkta bulunan ve serbest oksijen içeren sisteme
verilen dizel yakıtla şiddetli bir yanma olur ve bu da basıncı ve ısıyı daha da
arttırır. Yükselen sıcaklığı kontrol altında tutmak için sisteme verilen ilave su
ise aynı zamanda üretilen buhar miktarını arttırır [1]. Walter türbini hem buhar
hem de gaz türbini teknolojilerini bir arada barındıran melez bir türbindir.
Buhar ve gaz karışımı yanma odasından türbine verilir ve oradan çıkınca da
yoğuşturucuda su ve yanma sonucu meydana gelen karbondioksit ayrıştırılır.
Almanya'da araştırma-geliştirme amaçlı Walter türbinli 3 farklı modelde; V-80
(80 ton), Tip17A (250 ton), Tip17B (310 ton) 8 denizaltı inşa edilmiştir. Bu
silahsız deneme denizaltılarının bazıları su altında 13,5m/s civarında süratlere
erişmiştir.

Şekil 1. Walter Türbini Çalışma Diyagramı
Araştırma-geliştirme amacıyla üretilen bu türbin tam güçte 4 saat
çalışabilmektedir. Aşırı yakıt tüketiminden dolayı bu tüketimi karşılayabilecek
miktarda yakıt depolayabilmek kısıtlı alanı bulunan denizaltı için önemli bir
sorundur. Ayrıca sistemde kullanılan kimyasal çevrim kontrolü çok hassastır.
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Bununla birlikte hidrojen peroksit metaller üzerinde yüksek bozucu etkilere
sahip olması nedeniyle yakıt devrelerinde ve depolarında özel malzemeler
kullanmayı gerektirir.
B. Kapalı Devre Dizel
Bir kapalı devre dizel (KDD) sistemi yüzeyde veya şnorkel ile seyrederken
sıradan dizel motor gibi atmosferdeki havayı kullanarak çalışmaktadır. Dalış
halinde ise denizaltıda sıvı olarak depolanan oksijen ile bir asal gaz (çoğunlukla
argon) karışımının meydana getirdiği suni hava ile çalıştırılır. Motordaki yanma
sonucu oluşan gazlar ise soğutulur ve ayrıştırılır. Ayrıştırma sonunda elde
edilen argon tekrar kullanılmak üzere emiş devresine gönderilirken
karbondioksit ve diğer atıklar suyla karıştırılıp yüksek basınç altında denizaltı
dışına atılır [2]. Şekil 2.’ de kapalı devre dizel çalışma diyagramı görülmektedir.

Şekil 2. Kapalı Devre Dizel Çalışma Diyagramı
Almanlar ve Sovyetler KDD sistem çalışmalarını denizaltılarında denedi.
Amaç denizaltıda depolanan oksijen ile dizel motorlarını sualtında çalıştırmaktı
fakat sonuç beklenen seviyeye ulaşamayan Walter Türbini sisteminden bile
daha yetersiz kaldı.
Karşılaşılan başlıca sorunlar şunlardır:
1. Yeterli miktarda oksijen depolayamama
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2. Yeterli çalışma güvenliğini sağlayamama
3. Motordan çıkan yanmış gazların ayrıştırılmasının güçlüğü
4. Su altında, özellikle derin suda egzoz gazlarının denizaltı dışına
atılmasının güçlüğü olarak sıralanabilir.
Modern KDD sistemlerinin diğer havadan bağımsız tahrik sistemlerine
karşı üstünlüğü mevcut dizel-elektrik denizaltılara diğerlerine göre çok daha
kolay ve düşük maliyetli olarak uygulanabilmesidir. Diğer taraftan KDD sistemi
rakiplerine göre başta gürültü izi olmak üzere çeşitli alanlarda çok daha
geridedir ve artık kullanılması beklenmemektedir.
C. Nükleer Reaktör
Konvansiyonel denizaltılar ve nükleer denizaltılar arasındaki esas fark
güç üretim sistemidir. Nükleer denizaltılarda tahrik ve diğer elektriksel
ihtiyaçlar için nükleer reaktörler kullanılır. Denizaltılarda kullanılan
reaktörlerde esas amaç küçük boyutlu bir reaktörden büyük miktarda güç
üretmek ve reaktörün yakıt ikmaline gerek duymadan uzun süre çalışabilmesini
sağlamaktır. Bunun için nükleer denizaltılarda yüksek oranda zenginleştirilmiş
yakıt (yaklaşık %5 oranında zenginleştirilmiş uranyum 235) kullanılır.
Denizaltılarda kullanılan nükleer reaktörler kullandıkları soğutucu
türlerine göre sınıflandırılmaktadır:
1. Sıvı metal soğutmalı nükleer reaktörler
2. Basınçlı su soğutmalı nükleer reaktörler
1. Sıvı Metal Soğutmalı Nükleer Reaktörler
Sıvı metal temelli nükleer reaktörler alanında önde gelen ülkeler Rusya
ve İsviçre'dir. Rusya bu tip reaktörleri bazı denizaltılarında da kullanmıştır ve
İsviçre günümüzde kara temelli yeni nesil sıvı metal reaktörler üzerinde yoğun
olarak çalışmaktadır. ABD donanması da geçmişte bir denizaltısında sıvı metal
reaktör denediyse de karşılaşılan sorunlar sonucunda daha sonra bu programı
iptal etmiştir.
Sıvı metal soğutmalı reaktörlerde kullanılan başlıca soğutucular; sodyum,
potasyum, sodyum-potasyum karşımı, bizmut ve kurşun-bizmut karışımıdır [3].
Sodyum temelli bir sıvı metal soğutmalı reaktör çalışma şeması Şekil 3.’te
görülmektedir.
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Şekil 3. Sıvı Metal Soğutmalı Reaktör Çalışma Diyagramı
2. Basınçlı Su Soğutmalı Nükleer Reaktörler
Bu tip reaktörlerde iki devreli bir ısı iletme çevrimi kullanılır. Birinci
çevrim reaktör ile buhar üreticisi arasında ikinci çevrim ise buhar üreticisi ile
buhar türbini arasında işler. Birinci çevrimde akışkan sıcaklığı 290oC
civarındadır. Sistemde bulunan basınç arttırıcı araç akışkan basıncını 150
atmosfer civarında tutarak kaynamaya engel olur (Şekil 4).

Şekil 4. Basınçlı Su Soğutmalı Nükleer Reaktör Çalışma Diyagramı
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Sovyet Lira (Alfa) sınıfının hizmetten kaldırılmasından sonra bugün
dünyada mevcut tüm nükleer denizaltılarda kullanılan reaktörler basınçlı su
tipindedir.
• Su teknolojisi iyi bilinen bir teknolojidir
• Su ucuzdur
• Su nötron enerjisini azaltmak açısından çok etkindir
• Yüksek ısı kapasitesine sahiptir
• Olağan sızıntılara tahammül edebilir
• Fisyon ürünleri çevrime karışmaz
• Soğutucunun radyoaktivitesi saf tutulabildiği sürece kısa ömürlüdür
• Dönüşüm oranı yüksek olabilir
• Süper ısıtılmış buhar için ayrı bir ısıtıcı kullanmak mümkün olabilir
Basınçlı su reaktörlerinin başlıca sakıncaları ise aşağıdaki gibidir;
• Kaynamadan yüksek sıcaklıklar elde edebilmek için yüksek basınç
altında tutulması gereklidir
• Yakıt elemanlarının imalatı pahalıdır
• Saf sıcak su yüksek derecede koroziftir, bu nedenle birinci çevrimde özel
ve pahalı maddeler kullanmak gereklidir
• Yakıt en azından bir miktar zenginleştirilmelidir
• Isı değiştirici ve kontrol çubuklarına ihtiyaç vardır
• Yakıtın yeniden işlenmesi oldukça güçtür
• Çekirdeğin boşaltılıp doldurulması için reaktörün kapatılması
gereklidir
• Birinci çevrimde sızıntı olduğunda su buhara karışır
• Düşük ısı transfer verimi sebebiyle ısı değiştirici, pompalar ve boru
tesisatı göreceli olarak büyüktür. Bu da daha fazla ses izi anlamına gelir [4].
D. Stirling Motoru
Stirling motoru, sistemde kalıcı olarak bulunan bir çalışma akışkanına
(hava veya farklı bir gaz) sahip kapalı çevrim motorudur. Pistonları hareket
ettiren ve motoru çalıştıran bu çalışma akışkanını ısıtmak için bir enerji kaynağı
kullanılır. Denizaltılarda motoru çalıştıracak ısıyı elde etmek için genellikle
dizel yakıt ve yanmayı sağlamak için suni hava (argon ile karıştırılmış sıvı
oksijen) kullanılır. Motorun mili bir generatöre bağlanarak elektrik elde edilir.
Üretilen elektrik denizaltının tahrik edilmesinde, bataryaların şarj edilmesinde
ve diğer ihtiyaçlar için kullanılır. Yanma sonucu açığa çıkan gazlar yüksek basınç
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yardımıyla pompaya ihtiyaç duymadan ayrıştırılarak deniz suyuna atılır [5].
Şekil 5’ te Stirling motoru çalışma diyagramı verilmektedir.
Stirling motoru klasik içten yanmalı motorlardan farklıdır. En belirgin
farkları ise;
 Stirling motorları dıştan yanmalı motorlardır. Akışkanı ısıtmak için
gereken ısı silindirin dışında üretilir. Bu da kullanıcıya gerekli ısıyı elde etmek
için farklı yakıtlar (Benzin, dizel, kömür, zeytinyağı, alkol vb.) kullanabilme
esnekliği sağlar. Takdir edilmelidir ki Stirling motorunun ısıl enerjinin elde
edilecek bölümü tercih edilen yakıt veya ısı kaynağına uygun olacak şekilde imal
edilmelidir.
 Stirling motorları tasarımları nedeniyle sübapsızdır.

Şekil 5. Stirling Motoru Çalışma Diyagramı
Nükleer denizaltıların ardından hibrit denizaltı olarak ilk başarılı tasarım
iki adet 75kW'lık Stirling motoruna sahip V4–275 adlı sistemdir. Bu sistem,
1988 yılında İsveç dnanmasına ait Näcken adlı dizel-elektrik denizaltının
modernizasyon kapsamında ikiye kesilerek 8m uzunluğunda V4–275 modülünü
barındıran bölümün eklenmesiyle başarılı bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır.
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E. Kapalı Devre Buhar Türbini (KDBT)
Buhar türbinleri, türbini çalıştıracak buharı üretmek amacıyla gerekli olan
ısıyı harici bir çevrim kullanarak elde eder. Nükleer denizaltılarda reaktör
vasıtasıyla elde edilen bu ısı KDBT sisteminde etanol ve denizaltında depolanan
oksijenin 60 atm basınç altında yakılmasıyla üretilir. Yaklaşık 700 oC
seviyesindeki ısı ile üretilen buhar çevrimin ikinci kısmındaki türbini döndürerek
alternatör vasıtasıyla elektrik üretimini sağlar. Yanma işleminin yüksek basınç
altında olması nedeniyle yanma sonucu ortaya çıkan gazlar pompa kullanılmadan
denizaltı dışına atılır. Şekil 6’da KDBT çalışma diyagramı görülmektedir [6].

Şekil 6. Kapalı Devre Buhar Türbini Çalışma Diyagramı
KDBT ilk olarak İsveç ve Pakistan donanmasına ait Scorpene ve Agosta
sınıfı denizaltılarda kullanılmıştır. KDBT yüksek güç üretebilmesine rağmen
düşük verim ve yüksek yakıt tüketimi gibi dezavantajları vardır. Bunun yanında
yakıcıda meydana gelen 700oC ısının termal radarlarla tespit edilebilmesi ve
deniz suyuna verilen sıcak CO2'nin de gerek kızılötesi gerekse kimyasal
algılayıcılarla belirlenebilmesi ihtimali bu sistem için önemli bir sakınca olarak
kabul edilebilir.
F. Yakıt Hücresi
Yakıt hücreleri en basit şekliyle anot ve katot olarak adlandırılan iki
elektrot ve bunların arasına yerleştirilen elektrolitten oluşmaktadır. Hücre
içerisinde bulunan elektrotlar H ve O arasındaki reaksiyonu aşınma ve korozyon
olmaksızın sağlamakla görevlidir. Yakıt hücresi elektrotlarına gerekli yakıt ve
oksitleyici verildiği sürece elektrik üretimi devam eder. Bununla birlikte
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korozyon ve bileşenlerin arıza yapması yakıt hücrelerinin çalışma ömrünü
sınırlandıran unsurlardır [7].
Yakıt hücreleri kullanılan elektrolitlere, çalışma sıcaklığına ve kullandığı
yakıt gibi teknik özelliklere bağlı olarak aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır.
Tablo 1. Farklı Tip Yakıt Hücrelerinin Teknik Özellikleri

Yukarıda karşılaştırması yapılan türlerden denizaltı için en uygun olanı
düşük çalışma sıcaklığı ve yüksek verimi nedeniyle Proton Dönüşümlü (PEM)
yakıt hücresidir. Şekil 7.’de PEM yakıt hücresinin çalışma diyagramı verilmiştir.

Şekil 7. PEM Yakıt Pili Çalışma Diyagramı
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Yakıt hücreleri arasında en basit reaksiyonu kullanan PEM yakıt
hücresinde;
• Hidrojen gazı (H2), anot tarafındaki hücreye girer ve katalizör
vasıtasıyla her bir Hidrojen molekül çifti dört H + iyonuna ve dört serbest
elektrona ayrılır.
• Yakıt hücresinin anot ve katot kısmını ayıran elektrolit anot tarafında
ayrıştırılan Hidrojen moleküllerinden pozitif iyonların katot tarafına geçmesine
izin verir. Elektronlar ise katoda dış devre üzerinden geçmek zorundadırlar.
• Katot tarafına geçen moleküller burada oksijen ile birleşerek
elektrokimyasal çevrimini tamamlar.
• Reaksiyon sonucu ortaya ısı ve atık olarak saf su çıkar.
• Tek bir yakıt hücresi yaklaşık olarak 0,7 volt ürettiğinden daha yüksek
ve kullanışlı gerilim elde etmek için hücre grupları seri halde istiflenir. İstiflenen
bu yığınlar ihtiyaç olacak akımı sağlamak için paralel bağlanabilir [8].
Yakıt hücreli havadan bağımsız sistemlerde karşılaşılan en büyük zorluk
Oksijen ve reakdantın depolanmasıdır. Denizaltı içerisinde Oksijenin sıvı olarak
taşınabilmesine rağmen Hidrojeni sıvı halde veya yüksek basınç altında taşımak
oldukça tehlikelidir. Bu duruma çözüm olarak Hidrojen denizaltının ana gövdesi
dışında metal hidrat içerisine düşük basınç ve sıcaklıkta depo edilmektedir.
Basınç ve sıcaklık değiştirilerek metal hidrat içerisinde bulunan Hidrojen
reaksiyona girmek üzere ayrıştırılır. Bir diğer çözüm ise Hidrojenin
buharlaştırma yoluyla elde edilebileceği Metanol ya da dizel gibi fosil yakıtları
kullanmaktır. Hidrojenin buharlaştırılması için reformer denilen sistem
kullanılır. İşlem süresince reformer enerji harcayacağından yakıt hücre
sisteminin genel verimi düşer.
Günümüzde birçok üretici denizaltılarda yakıt hücre sistemleri kullanımı
için çalışmalarını sürdürmektedir. Alman HDW ve İtalyan Fincantieri firmaları
yakıt pili sistemini Tip 212 ve 214 sınıfı denizaltılarda kullandılar. Tip 212’de
34 kW çıkış gücü elde edilen 9 adet BZM34 yakıt hücre grubu kullanılırken Tip
214 sınıfı denizaltılarda her biri 120 kW güç üreten iki adet BZM120 yakıt hücre
grubu kullanılmıştır. Yakıt hücre sistemiyle çalışan bu denizaltılar su altında
kesintisiz olarak 14 gün kalabilmektedir ve yakıt hücreleri devredeyken 8 knot
hıza çıkabilmektedir. Rusya ve Kanada gibi ülkeler de mevcut denizaltılarını
yakıt hücre sistemiyle modernize etmeyi planlamaktadır.
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III. Türkiye’deki Uygulamalar
2012 yılında projesi onaylanarak imalatına başlanan HBT sistemi
kullanacak ilk denizaltı TCG Pirireis (S330) olacaktır. 2025 yılına kadar 6 adet
HBT sistemi ile çalışan denizaltı imalatı planlanmaktadır. Uluslararası
literatürde TYPE-214TN olarak adlandırılacak denizaltılarda Alman SIEMENS
firmasının ürettiği BZM 120 yakıt hücresi sistemi dizel-jeneratör-batarya grubu
ile beraber kullanılacaktır. Kullanılacak yakıt hücresi denizaltıya karakol
durumunda ihtiyacı olan düşük sürat ve sessizliği aynı zamanda da gerektiğinde
6 knot’a kadar seyir süratini sağlayacaktır. Reis sınıfı denizaltıya ait HBT sistemi
yerleşimi Şekil 8.’de gösterilmiştir. İmalatına başlanan TCG Pirireis (S330)
denizaltıya ait teknik özellikler şunlardır:
• Uzunluk: 67,6 m (standart denizaltılardan yaklaşık 3 m daha uzun)
• Yükseklik: 13,1 m (Periskoplar kapalı durumda)
• Su ustu (yüzeyde) deplasman: 1.845 ton
• Su altı (dalmış durumda) deplasman: 2.013 ton
• Hız (yüzeyde): 10+ knot
• Hız (şnorkel durumunda): 12 knot
• Hız (dalmış durumda): 20+ knot
• Hız (yakıt hücresi devrede iken): 6+ knot
• Menzil (yüzeyde): 12.000 nm (6 knot hız ile)
• Menzil (dalmış durumda): 420 nm (8 knot hız ile)
• Menzil (yakıt hücresi devrede iken): 1.248 nm (4 knot hız ile)
• Azami operasyon derinliği: 250 m (Test derinliği 400 m)
• Seyir suresi: ~12 hafta
• Su altında kalma suresi: ~3 hafta
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Şekil 8. Reis Sınıfı Denizaltı
Yakıt hücreli HBT sistemi günümüzde yeni gemi olarak Almanya’da Tip
212 ve Tip 214 denizaltılarına uygulanmış olup dünyada ise bazı ülkelerde
mevcut Tip 209'lara uygulanmıştır. Bu sistemin Türk Deniz Kuvvetleri
Donanması envanterinde bulunan Ay ve Preveze sınıfı denizaltılara (Tip 209
denizaltılara benzer) uyarlanabilirliği bulunmaktadır. Bu denizaltılar kesilerek,
ortasına sistemin ihtiyacı olan oksijen tankı ve hücre modüllerinin bulunduğu
bir yakıt hücresi bölümü eklenebilir. Hidrojen tüpleri, gemi dışında omurgaya
yakın bölüme konulabilir [10]. Yakıt hücresi bölümünün Tip 209'lara
eklenebilmesi için denizaltının kesileceği bölüm Şekil 9.’da görüldüğü gibi,
santral ve manevra dairesinin birleşim yeridir.
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Şekil 9. Denizaltıya Havadan Bağımsız Sistem Yerleştirilmesi
IV. Sonuç
Modern denizaltılar ve HBT üzerindeki mevcut çalışmalar; yüksek
kapasiteli ve yüksek verimli batarya üniteleri, farklı konfigürasyonlarda kapalı
çevrimli dizel motorlar, kapalı çevrimde türbinler, stirling motor ve yakıt
hücreleri olarak sınıflandırılabilir. Denizaltıların HBS ile donatılması onların
sürekli olarak bu sistemi kullanacağı anlamına gelmemektedir. Denizaltı
devriye görevindeyken ya da dost sularda seyir halindeyken bataryalarını şarj
etmek için öncelikli olarak dizel generatörlerini kullanır (Şnorkel durumu).
Tehlike anında ya da savaş durumunda HBS devreye alınarak denizaltının sualtı
seyir süresi artması ve ses - ısı izlerinin en aza inmesi sağlanır.
Nükleer denizaltılar havadan bağımsız çalışabilmektedirler. Fakat
hassasiyeti artırılan denizaltı savunma harp sistemlerinden dolayı nükleer
denizaltıların tanımlanabilen ses seviyeleri ve boyutlarının büyük olması
nedeniyle sığ ya da kapalı denizlerde operasyon zorlukları gibi zayıf yanları
bulunmaktadır. Buna ek olarak nükleer denizaltının inşası ve bakımı oldukça
pahalıdır. HBT sistemleri içinde; yüksek verimi, düşük ısıl izi, düşük ses seviyesi,
modüler olması ve üretim maliyetinin nükleer denizaltılara oranla düşük olması
gibi avantajları nedeniyle yakıt hücreleri iyi bir gelecek vaat etmektedir. Yakıt
hücreleri geleneksel ısı motorlarıyla karşılaştırıldığında gelecek vaat eden iyi
teknik değerlerinin yanında çevre etkileri bakımından da en temiz sistemdir.
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ÖZET: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde (BİT) yaşanan hızlı gelişme çeşitli BİT tabanlı
uygulamalar ile sağlıktan eğitime kadar çok geniş bir alanda etkisini göstermektedir. Bu
alanlardan biri de sanayidir. Buhar gücü ile çalışan mekanik sistemler, elektrik gücünün
kullanıldığı sistemler ve sonrasında bilgisayarlı otomasyon sistemlerin kullanımı ile beraber
sanayide yaşanan üç önemli dönemden sonra günümüzde nesnelerin interneti (IoT), siberfiziksel sistemler, büyük veri, 3 boyutlu yazıcılar gibi yeni araçların sistemlere dâhil edilmesi
ile yeni bir döneme geçilmiştir. Endüstri 4.0’da bilişim teknolojileri ve internetin katkısı ile
üretimde insan bağımlılıktan biraz daha çıkarak verimliliği arttırmak amaçlanmaktadır.
Sanayide gelişim ve yenilenme ile beraber üretim verimliliğini arttırarak, rekabet ortamında
avantaj sağlama isteği, Endüstri 4.0’ı önemli bir konu haline getirmiştir. Endüstri 4.0 ile ilgili
pek çok konuda sektörel araştırma ve çalışmaların yanı sıra akademik bazlı araştırmalar da
devam etmekte, çeşitli sonuçlar ortaya konulmaktadır. Bu çalışma ile Endüstri 4.0
konusunun akademik araştırmalardaki durumunun bibliyometrik analizi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen bibliyometri analizi için SCOPUS veri tabanı seçilmiş, R
programlama dili ile bibliometrix ve RefManageR paketlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen
bulgular arasında en çok dikkat çekenler arasında yayınların en fazla Almanya’dan üretilmiş
olması ve 2013 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen yayın sayısında artış gözlemlenmesi
sayılabilir.
Anahtar Kelimeler: 4. Sanayi Devrimi, Bibliyometrik Analiz, Endüstri 4.0, R
Programlama

Bibliometric Analysis on "Industry 4.0" with R Programming
ABSTRACT: The rapid development in Information and Communication
Technologies (ICT) has shown its effect with various ICT-based applications in a wide range
of field, from health to education. One of these areas is also industry. After three important
industrial periods, with the use of steam-powered mechanical systems, electric power
systems and computer-aided automation systems, today, a new turn has been taken with the
inclusion of new tools such as Internet of things (IoT), cyber-physical systems, big data, 3D
printer etc. In Industry 4.0, with the contribution of information technologies and the
internet, it is aimed to increase productivity by reducing human dependency in production.
The desire to gain advantage in the global competitive environment by increasing
production efficiency with development and renewal in the industry has made Industry 4.0
an important issue. Researches on different topics are ongoing on sectoral and academic
basis, various results have been presented. In this study, it is aimed to perform a bibliometric
analysis in the academic researches on the topic of Industry 4.0. In the scope of the study,
SCOPUS database has been selected and the R programming language, Bibliometrix and
RefManageR R packages have been used for the bibliometric analysis. Notable findings are
that publications have been produced mostly from Germany and the number of publications
that have been published since 2013 is increasing year by year.
Keywords: 4th Industrial Revolution, Bibliometric Analysis, Industry 4.0, R
Programming
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GİRİŞ
Dünden bugüne insanoğlu çeşitli dönemlerden geçmiş, bu dönemler insan
için en önemli olgular ile şekillenmiştir. Süreç içerisinde toplumlar; insanın
avcılık ve toplayıcılık ile varlığını devam ettirmesi nedeni ile “avcı-toplayıcı
toplum”, yerleşik hayata geçiş ve beraberinde gelen ekip biçme faaliyetlerinin
başlangıcı ile “tarım toplumu”, makineler ile üretimin ve sanayileşmenin
başlaması ve gelişmesi ile “sanayi toplumu”, bilgisayarların icadı, bilgi ve
iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile “bilgi toplumu” olarak adlandırılmıştır.
Bilgi toplumu sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun etkisi
görülürken, bu teknolojilerin yanı sıra bilgi ve dolayısıyla yapıtaşı verinin önemi
de gün geçtikçe artmakta; karar, strateji ve iş modelleri geliştirilirken bilginin,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin gücünden faydalanılmaktadır. Günümüzde bilgi
ve iletişim teknolojileri sadece bireysel bazda değil, insanın etrafında şekillenen
sağlıktan eğitime, ticaretten ekonomiye, turizmden ulaştırmaya kadar birçok
alanda etkisini göstermektedir. Hastanelerde randevu ve hasta takip sistemleri,
kamu/özel kurum ya da kuruluşlarda belge yönetim sistemleri, okullarda
öğrenci bilgi sistemleri gibi elektronik sistemler vasıtasıyla birçok süreç
bilgisayar ve internet teknolojileri ile yürütülür hale gelmiş, elde edilen veriler
de yine sanal ortamlarda kayıt altına alınır olmuştur. Teknolojinin insana fayda
sağlayacak şekilde kullanımı, fiziki ortamlar yerine sanal ortamların tercih
edilerek dijital nesnelerin oluşturulması ile beraber dijitalleşme hareketi bir
başka ifadeyle dijital dönüşüm süreci başlamıştır.
Teknolojinin etkisi altında ve bilginin artan önemi ile birlikte gelişimini
devam ettiren, dijital dönüşüm sürecine dâhil olan bir diğer alan ise sanayidir.
Sanayi de toplum gibi kendi içerisinde bir değişim ve dönüşüm süreci
yaşamaktadır. Bu süreçte üç ana dönemden geçilmiş, günümüzde dördüncü
dönem olan “dördüncü sanayi devrimi” bir diğer ifade ile “Endüstri 4.0”
dönemine gelinmiştir. Buhar gücü ile çalışan makinelerin geliştirilmesi ile
beraber mekanik üretim sistemleri kullanılmaya başlanmış, bu dönem birinci
sanayi devrimi olarak ifade edilmiştir. Bir sonraki dönem ikinci sanayi
devriminde ise elektrik enerjisinin üretilmesi ve bu enerji ile çalışan
makinelerin kullanımı söz konusudur. Bu dönemde ayrıca iş bölümü esaslı seri
üretime geçiş sağlanmıştır. Elektronik ve bilgi teknolojileri ile bilgisayarların
devreye girmesi, bilgisayarlı otomasyon sistemlerinin üretim sistemlerine dâhil
edilmesi ile üçüncü sanayi devrimi gerçekleşmiştir. Son döneme gelindiğinde
ise gelişen teknolojilerin yanı sıra, bu dönemde özellikle internetin daha etkin
bir unsur olduğu gözlenmektedir. Özellikle yakın alan iletişimi, gerçek zamanlı
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lokalizasyon ve gömülü sensörler gibi internet ve gelişen teknolojilerin
birleşimi, nesnelerin çevrelerini anlayabilen ve tepki verebilen akıllı nesnelere
dönüştürülmesine olanak sağlamaktadır.1189 Bu doğrultuda Endüstri 4.0 ile
öğrenebilen robotlar, otonom makineler, fiziki ortamların aktarıldığı sanal
ortamlar ve tüm bu bileşenlerin internet vasıtası ile haberleşebilmesi gibi
yenilikler ön plana çıkmaktadır. Endüstri’nin geçirdiği evreler Şekil1’de yer
almaktadır.

Şekil 1: Endüstri’nin Geçtiği Evreler
Bilgi ve iletişim teknolojileri ile sanayi gibi alanlarda yaşanan tüm bu
gelişmeler hem akademik çalışmaların bir sonucu olup, hem de yeni
araştırmaların temelini teşkil etmektedir. Özellikle Endüstri 4.0 konusunun
çıkışı olan 2013 yılından beri gerek akademik, gerek sektörel alanlarda ve de
küresel anlamda bu konuya ilgi her geçen gün artmakta, bu ilgi artışı yeni
çalışmaları da tetiklemektedir. Diğer taraftan, bilimsel araştırmaların zamana
göre değişimini ölçümlemek, yeni eğilimlerin neler olduğunu ortaya koymak
araştırmacılar için önemli hususlardır.1190 Bunun yanı sıra, bilim insanları
akademik bir çalışma içerisine girdiğinde o alandaki konularda açık noktaları
bulmayı ve bu açıkları dolduracak şekilde literatüre yenilik katacak çalışmalar
yapmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda genel literatür araştırmalarının yanı
sıra daha detaylı ve teknik olarak bibliyometrik analiz çalışmaları da
gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışma kapsamında R programlama dili kullanılarak son dönemin
özellikle mühendislik alanında önemli konulardan olan Endüstri 4.0 konusu
Gerd Kortuem- Fahim Kawsar- Daniel Fitton-Vasughi Sundramoorthy, “Smart Objects As
Building Blocks For The Internet of Things”, IEEE Internet Computing, C.14, S.1, 2010, s.44-51.
1190 Dönüş Çiçek- Nazmi Kozak, “Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayımlanan Hakem
Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili”, Türk Kütüphaneciliği, C.26, S.4, 2012, s.734-756.
1189
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üzerine bibliyometrik analiz çalışmasının gerçekleştirilmesi ile aşağıdaki
sorulara yanıtlar aranmıştır:
- Akademik çalışmalarda Endüstri 4.0 konusuna olan ilgiyi tespit etmek,
- Konu hakkındaki araştırmaların ülkelere göre performans analizini
ortaya koymak,
- Araştırmaların odaklandığı alt konuları belirlemek,
- İleriye yönelik araştırma eğilimleri hakkında kestirim yapabilmek,
- Endüstri 4.0 konusu üzerinde dünya genelindeki uygulamaların hangi
seviyede olduğunu ölçümlemek.
Bu bağlamda Endüstri 4.0, Bibliyometrik Analiz ve R Programlama Dili ile
ilgili gerekli açıklamalardan sonra çalışmanın yöntem ve bulgularına yer
verilmiş, tartışma ve sonuç kısmında elde edilen sonuçlar yorumlanarak,
gelecek çalışmalar açısından değerlendirme yapılmıştır.
ENDÜSTRİ 4.0
Küreselleşen dünya ile beraber birçok alanda olduğu gibi sanayi tarafında
da rekabet ortamı daha çetin bir hal almış, özellikle ucuz iş gücünün de etkisiyle
sanayiye dayalı üretim gücünün doğu ülkelerinin lehine dönmesi batılı ülkeleri
harekete geçirmiştir. Böyle bir ortamda ayakta kalabilmek ve varlığı devam
ettirebilmek için toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile uyumlu,
inovatif ve verimliliği arttırmaya yönelik yeni stratejilerin uygulanması
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Farklı ülkelerin kendilerine göre bir yol belirlemeye
çalıştığı bu dönemde, Alman hükümetinin etkin stratejilerin inşa edilebilmesi
için sanayinin gelişimi ile ilgili ortaya atılan yeni fikirleri desteklemesi, buna
bağlı olarak Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann’ın yönetimindeki
çalışma grubunun Alman hükümetine sunduğu öneri dosyası ile 2011 yılında
adımları atılan “Endüstri 4.0” kavramı 2013 yılında Almanya’da Hannover
Fuarı’nda açıklanan nihai rapor ile dünya gündeminde ilgi duyulan bir konu
haline gelmiştir. Endüstri 4.0 ile pazara çıkış hızı, esneklik ve verimlilik gibi üç
temel noktada rekabet avantajı elde etmek amaçlanmıştır.1191 Wahlster
Endüstri 4.0 ile; otomatik sistem ve ekipmanlar, iç lojistik sistemler ve işletme
kaynaklarının çeşitli siber teknolojiler ile birbiri ile iletişim halinde bütünleşik
hale getirilerek akıllı bir ağın kurulduğu, mobilitenin ve esnekliğin sağlandığı,
müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine göre özel üretimin yapılabildiği, yeni ve

Nihal Gabaçlı- Meral Uzunöz, “IV. Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 ve Otomotiv Sektörü”,
International Congress on Politic, Economic and Social Studies Bildiri Kitabı, Ed.Hakkı Bağcı- Fatih
Yardımcıoğlu- Furkan Beşel, PESA Yayınları, Ankara 2017, C.2, s.149-174.
1191
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inovatif iş modellerinin kullanıldığı dijital fabrikaların hayata geçirilmesinin
amaçlandığını belirtmiştir.1192
Dördüncü sanayi devrimi her ne kadar bazı araştırmacılar tarafından bir
devrim niteliğinde olmadan teknolojideki gelişimin doğal bir sonucu olarak
karşılansa da çeşitli özellikleri ile geniş bir çevre tarafından sanayi için yeni bir
dönem olarak kabul edilmektedir. Endüstri 4.0 kavramı ile beraber modüler ve
verimli üretim sistemlerini içeren ve ürünlerin kendi üretim proseslerini
kontrol edebildiği, kendi kendini düzenleme kabiliyetine sahip otonom üretim
sistemlerinin varlığında yeni bir üretim vizyonu tanımlanmıştır.1193 Bu vizyon
doğrultusunda endüstrinin yeni dönemini en çok, geniş ağlar boyunca siber
fiziksel sistemlerin bir parçası olarak makineler ile insanlar arasındaki
etkileşimi sağlayacak internetin tetiklemesi beklenmektedir.1194 AlmadoLobo’ya göre diğer sanayi dönemlerinin aksine 4. sanayi devrimi önceden
tahmin edilebilir olup, beklenen olaylar öncesinde gerçekleştirilecek eylem
planlarını belirlemek bu sayede mümkün olmaktadır.1195
Kolberg ve Zühlke1196, Endüstri 4.0’ı modern bilgi ve iletişim teknolojileri
tarafından şekillendirilen, bileşenlerin ve makinelerin gittikçe zekileştiği ve
internet standartlarına göre standardize edilmiş bir ağın parçası olan ağ
yaklaşımı şeklinde tanımlamıştır. Zhou ve diğerlerine1197 göre ise bilgi ve
iletişim teknolojileri ile endüstriyel teknolojinin entegrasyonuna dayanan, bilgi
odaklı, özelleştirilmiş, enerji kaynaklarını verimli kullanan akıllı karanlık
fabrikalar hedefini gerçekleştirmek için siber-fiziksel sistemlerin
oluşturulmasını içeren bir modeldir. Schumacher ve diğerleri1198, fiziksel
Wolfgang Wahlster, “From Industry 1.0 to Industry 4.0: Towards the 4th Industrial
Revolution”, Forum Business meets Research, 2012.
1192

Heiner Lasi- Hans-Georg Kemper- Peter Fettke- Thomas Feld- Michael Hoffmann, “Industry
4.0”, Business & Information Systems Engineering, C.6, S.4, 2014, s.239-242.
1194 Malte Brettel- Niclas Friederichsen- Michael Keller- Marius Rosenberg, “How Virtualization,
Decentralization And Network Building Change The Manufacturing
Landscape:
An
Industry 4.0 Perspective”, International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering,
C.8, S.1, 2014, s.37-44.
1195 Francisco Almada-Lobo, “The Industry 4.0 Revolution And The Future of Manufacturing
Execution Systems (MES)”, Journal of Innovation Management, C.3, S.4, 2016, s.16-21.
1196 Dennis Kolberg- Detlef Zühlke, “Lean Automation Enabled By Industry 4.0 Technologies”,
IFAC-PapersOnLine, C.48, S.3, 2015, s.1870-1875.
1197 Keliang Zhou- Taigang Liu- Lifeng Zhou, “Industry 4.0: Towards Future Industrial
Opportunities And Challenges”, 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge
Discovery Bildiri Kitabı, IEEE, Çin 2015, s.2147-2152.
1198 Andreas Schumacher - Selim Erol- Wilfried Sihn, “A Maturity Model For Assessing Industry
4.0 Readiness And Maturity of Manufacturing Enterprises”, Procedia CIRP, C.52, 2016, s.161-166.
1193
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varlıklar, insanlar, akıllı makineler, üretim hat ve süreçlerini entegre etmek
üzere internet ve gömülü sistemler gibi destekleyici teknolojilerin omurgasını
oluşturduğu sanayideki yeni teknolojik gelişmeler şeklinde tanımlamıştır. Baur
ve Wee1199, Endüstri 4.0’ı imalat sektörünün dijitalleşme süreci olarak
tanımlarken bu döneme geçişi hızlandıran nedenleri de şu şekilde
özetlemektedir:
- Veri hacmi, hesaplama güç ve kabiliyetlerindeki şaşırtıcı artış.
- Analitik ve iş zekâsı yeteneklerinin ortaya çıkışı.
- İnsan-makine etkileşimi için dokunmatik ekranlar ve arttırılmış
gerçeklik gibi yeni biçimler.
- Gelişmiş 3 boyutlu baskı veya robotik teknolojileri ile dijital
yönergelerin fiziksel dünyaya aktarılmasındaki iyileştirmeler.
Özetle bu yeni dönemin, özellikle üretimi devralan akıllı
makineler/robotlar ve insanların sanal olarak bir araya gelebildiği siber fiziksel
sistemlerin kurulduğu, internet vasıtasıyla birbiri ile iletişim kurabildiği ve
kaynakların verimli kullanımı ile üretimin yapıldığı akıllı fabrikaların inşası ile
sonuçlanacağı söylenebilir. Bu yeni modelin genel olarak işleyişi;
- Ortamı algılayabilen sensörler ve üretim faaliyetlerini yürüten akıllı
robotlardan meydana gelen modüler yapılı akıllı fabrikaları oluşturmak,
- Bu fiziksel yapıda yer alan her nesnenin sanal nesnesini de oluşturarak
bu sanal ortam içerisinde nesneler ile insanlar arasında internet vasıtasıyla
iletişimin sağlandığı siber-fiziksel bir sistem yaratmak,
- Gerçekleşen bilgi alışverişinde veri üretmek,
- Elde edilen bu büyük verinin işlenerek daha az hata ile kaliteli ve verimli
bir üretim gerçekleştirmek
şeklinde ifade edilebilir. Endüstri 4.0 modeli için çeşitli bileşenlerden
bahsedilmektedir. Bu bileşenleri Hermann ve diğerleri1200, nesnelerin interneti,
siber-fiziksel sistemler ve akıllı fabrikalar şeklinde üç ana başlıkta; Varghese ve
Tandur1201, sensörler, aktüatörler ve mobil gereçlerden oluşan fiziksel varlıklar
katmanı, hücresel ağ, internet, bulut ağı gibi çeşitli ağları kapsayan ağ katmanı
Cornelius Baur- Dominik Wee, “Manufacturing’s Next Act”, McKinsey Quarterly, June, 2015,
s.1-5.
1200 Mario Hermann- Tobias Pentek- Boris Otto, “Design Principles For Industrie 4.0 Scenarios”,
49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) Bildiri Kitabı, IEEE, ABD 2016,
s.3928-3937.
1201Anitha Varghese- Deepaknath Tandur, “Wireless Requirements And Challenges in Industry
4.0”, International Conference on Contemporary Computing and Informatics Bildiri Kitabı, IEEE,
Hindistan 2014, s.634-638.
1199
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ve fabrika otomasyonu uygulamaları, fabrikalar arası tedarik zinciri
uygulamaları gibi uygulamaları içeren uygulama katmanı olmak üzere yine üç
başlık altında toplamıştır. Endüstri 4.0’ın bahsi geçen bileşenleri bu çalışmanın
bulgularının daha anlaşılır olması adına aşağıdaki şekilde sıralanmış ve
açıklanmıştır. 1202 1203 1204 1205 1206 1207
Siber-fiziksel sistemler: En temel amacı fiziksel süreçlerin kontrol
edilmesi
olan
siber-fiziksel
sistemler1208,
gömülü
bilgisayarlar,
sensörler/aktüarlör, çeşitli yazılım sistemleri ve ağlar vasıtasıyla hesaplama
(sanal bilgi işlem) ve fiziksel süreçlerin entegrasyonunun1209 1210 sağlanarak bu
iki temel bileşen arasında iletişimin kurulduğu yapılardır.
Nesnelerin interneti: Nesnelerin interneti, hesaplama (sanal bilgi işlem)
ve iletişim teknolojilerinin geleceğini temsil eden teknolojik bir devrimdir. 1211
Vermesan ve diğerleri1212, bu kavramı fiziksel nitelikler ve sanal kişiliklere sahip
olan fiziksel ve sanal nesnelerin kendilerine ait bir kimliklendirme ile akıllı ara
1202Thuy

Duong Oesterreich - Frank Teuteberg, “Understanding The Implications of Digitisation
And Automation in The Context of Industry 4.0: A Triangulation Approach And Elements of A
Research Agenda For The Construction Industry”, Computers in Industry, C.83, 2016, s.121-139.
1203 Vasja Roblek- Maja Meško- Alojz Krapež, “A Complex View of Industry 4.0”, SAGE Open, C.6,
S.2, 2016, s.1-11.
1204Jan Peer Rudolph- Claus Emmelmann, “A Cloud-based Platform for Automated Order
Processing in Additive Manufacturing”, Procedia CIRP, C.63, 2017, s.412-417.
1205 Fırat- Fırat, age. s.10-23
1206P. Samaranayake- K. Ramanathan- T. Laosirihongthong, “Implementing Industry 4.0-A
Technological Readiness Perspective”, 2017 IEEE International Conference on Industrial
Engineering and Engineering Management Bildiri Kitabı, IEEE, Singapur 2017, s 529-533.
1207 Sujit Rokka Chhetri- Nafiul Rashid- Sina Faezi- Mohammad Abdullah Al Faruque, “Security
Trends And Advances in Manufacturing Systems in The Era of Industry 4.0” IEEE/ACM
International Conference on Computer Aided Design Bildiri Kitabı, ABD 2017.
1208 Siddharth Sridhar- Adam Hahn- Manimaran Govindarasu, “Cyber–Physical System Security
For The Electric Power Grid”, Proceedings of the IEEE, C.100, S.1, 2012, s.210-224.
1209 Edward A. Lee, “Cyber-Physical Systems-Are Computing Foundations Adequate”, Position
Paper for NSF Workshop On Cyber-Physical Systems: Research Motivation, Techniques and
Roadmap, C.2, 2006, s.1-9.
1210 Edward A. Lee, “Cyber Physical Systems: Design Challenges”, 11th IEEE International
Symposium on Object Oriented Real-Time Distributed Computing Bildiri Kitabı, IEEE, ABD 2008,
s.363-369.
1211 Lu Tan- Neng Wang, “Future Internet: The Internet of Things”, 3rd International Conference
on Advanced Computer Theory and Engineering Bildiri Kitabı, IEEE, Çin 2010, C.5, 2010, s.376380.
1212 Ovidiu Vermesan- Peter Friess- Patrick Guillemin- Sergio Gusmeroli- Harald SundmaekerAlessandro Bassi- Ignacio Soler Jubert- Margaretha Mazura- Mark Harrison- Markus EisenhauerPat Doody, “Internet of Things Strategic Research Roadmap”, Internet of Things-Global
Technological and Societal Trends, Ed. Ovidiu Vermesan- Peter Friess, River Publishers,
Danimarka 2011, s.9-52.
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yüzleri kullandığı, bilgi ağına sorunsuzca entegre olabildiği bunun yanı sıra
standart ve birlikte çalışabilir iletişim protokollerine dayanan, kendi kendini
yapılandırma yeteneğine sahip dinamik evrensel ağ altyapısı olarak
tanımlamaktadır. Nesnelerin interneti nesne, nesneleri birbirine bağlayan
iletişim ağları ve nesnelerden nesnelere akan verileri kullanan bilgisayar
sistemleri olmak üzere üç temel bileşenden meydana gelmektedir.1213
Akıllı fabrika: Endüstri 4.0 bağlamında siber-fiziksel sistemleri temel
alarak geleceğin endüstriyel ağını temsil eden bir biçimdir.1214 Akıllı fabrikalar,
dinamik ve hızla değişen koşullar altında iş gücü ve kaynak israfının
azaltılmasına yönelik olarak esnek ve uyarlanabilir üretim sürecine olanak
sağlayan otomasyon temelli bir üretim çözümüdür.1215
Öğrenen robotlar: Gelecekte öğrenebilme kabiliyetine sahip akıllı
robotlar zorlu ortam koşullarında birçok farklı görevi yerine getirmek üzere
insanın yerini alacaktır. Benzer olarak akıllı robotların sanayide de zor, zaman
alıcı veya insan için zarar teşkil edebilecek görevlerde yer alması sağlanarak
sensörler, aktüatörler ve güçlü işlemcilerden meydana gelen robotların bu
bileşenler sayesinde sahip olduğu algılama, karar verebilme ve rahat hareket
edebilme kabiliyetlerinden yararlanılacaktır.1216
Büyük veri ve veri analitiği: Günümüzde sensörler ve ağ bağlantılı
makinelerin giderek artan kullanımıyla birlikte miktarında artış görülen veri,
Endüstri 4.0 dönemi ile beraber kurulacak siber fiziksel sistemlerin işlerlik
kazanmasının paralelinde sürekli üretilir hale gelecektir. Bu nedenle sistem
ölçeklendirilebilirliğinin, güvenliğinin ve verimliliğinin geliştirilmesine katkı
sağlamak için ortaya çıkacak bu büyük verinin işlenmesini sağlayacak
tekniklerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulacaktır.
İnsan-bilgisayar etkileşimi, sanal ve arttırılmış gerçeklik: Uygulamalı
bilişsel bilim ve mühendislik tasarımının bir alanı olan insan-bilgisayar
etkileşimi, hem hesaplamayı da içerecek şekilde var olan sistem ve cihazlardan
insanların nasıl yarar sağladığı, hem de insan performans ve deneyimini
Görkem Özvural, Nesnelerin İnterneti İçin Sistem Tasarımı Ve Kablosuz Kişisel Alan Ağlarında
Ağ Kodlama Uygulamaları, (İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Tezi), İstanbul 2015.
1214 Dimitry Ivanov- Alexandre Dolgui- Boris Sokolov- Frank Werner- Marina Ivanova, “A Dynamic
Model And An Algorithm For Short-Term Supply Chain Scheduling in The Smart Factory Industry
4.0”, International Journal of Production Research, C.54, S.2, 2016, s.386-402.
1215 Agnieszka Radziwon- Arne Bilberg- Marcel Bogers- Erik Skov Madsen, “The Smart Factory:
Exploring Adaptive And Flexible Manufacturing Solutions”, Procedia Engineering, C.69, 2014,
s.1184-1190.
1216 Xiulong Liu- Jiannong Cao- Yanni Yang- Shan Jiang, “CPS-Based Smart Warehouse for Industry
4.0: A Survey of the Underlying Technologies” Computers, C.7, S.1, 2018, s.13.
1213
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geliştirecek yeni etkileşimli sistem ve cihazların tasarımı ile ilgilenmektedir.1217
Bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların geldiği son durumda, etkileşimli bir
amaç doğrultusunda özellikle üç boyutlu bir ortam da düşünüldüğünde
sonradan kullanımının öğrenilmesi gereken klavye ve fare gibi sınırlı cihazlar
yerine insan-bilgisayar etkileşimi teknolojileri ile geliştirilmiş konuşma, el ve
baş hareketleri, yürüme gibi doğal insani yeteneklerle komut verilebilen
cihazlar geliştirilmektedir.1218
Bilgisayar grafikleri ile birlikte içerisinde bulunduğumuz 3 boyutlu
gerçek uzayın dijital ortamda sanal bir kopyasını oluşturabilmek mümkün hale
gelmiştir.1219 İlerleyen teknoloji ve insanın merakı ile beraber sadece sanal bir
dünya oluşturmak ile kalınmamış insanın bu dünyada gezebilmesi ve etkileşime
girebilmesine olanak sağlayan cihazlar geliştirilmiştir. Günümüzde insanbilgisayar etkileşimi ile beraber sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik kavram
ve uygulamaları da üzerinde durulan konular haline gelmiştir. Sanal gerçeklik
(virtual reality) insana gerçekte oradaymış gibi hissiyat uyandırıp, insanın bu
alanda hareket edebileceği sanal dünya olarak tanımlanmaktadır.1220 Sanal
gerçeklik, makine ile insan arasındaki keskin ve geleneksel ayrımı ortadan
kaldırarak doğrudan ve sezgisel bir etkileşim ortamı sağlamaktadır.1221
Arttırılmış gerçeklik (augmented reality) ise iki veya üç boyutlu bilgisayar
grafiklerinin gerçek nesneler üzerine yerleştirildiği ara yüzler, bir başka
ifadeyle sanal nesnelerin görüntüsü ile gerçek nesnelerin görüntülerini
bütünleştirmeye yarayan teknolojiler için kullanılan bir terimdir.1222 1223
Arttırılmış ve sanal gerçeklik arasındaki en büyük fark arttırılmış gerçekliğin
çevrenin modellenmesi sürecinde tüm dünyayı değiştirmek yerine, gerçeklik

John M. Carroll, “Human–Computer Interaction”, Encyclopedia of Cognitive Science, Ed. Lynn
Nadel, John Wiley & Sons, 2006.
1218 Hau San Wong- Horace H.S. Ip, “Human Computer Interaction”, Encyclopedia of Multimedia,
Ed. Furht, Springer, ABD 2008, s.289-293.
1219 Mehmet Ali Altın, “İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Mekâna Yansımaları ve Geleceğe Dair
Değerlendirmeler”, Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi, C.6, S.2, 2017, s.54-76.
1220 Richard M. Satava,“Virtual Reality Surgical Simulator”, Surgical Endoscopy, C.7, S.3, 1993,
s.203-205.
1221 Meredith Bricken- Chris M. Byrne. “Summer Students in Virtual Reality: A Pilot Study on
Educational Applications of Virtual Reality Technology”, Virtual Reality Applications and
Explorations, Ed. Alan Wexelblat, Academic Press Elsevier, 1993, s.199-217.
1222 Dirk Reiners- Didier Stricker- Gudrun Klinker- Stefan Müller, “Augmented reality for
construction tasks: Doorlock assembly”, IEEE and ACM International Workshop on Augmented
Reality Bildiri Kitabı, ABD 1998, s.31-46.
1223 Mark Billinghurst- Hirokazu Kato, “Collaborative Augmented Reality”, Communications of the
ACM, C.45, S.7, 2002, s.64-70.
1217
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üzerine eklenen ara katmanlar ile dünyayı tamamlamak üzerine
odaklanmasıdır.1224
Bulut bilişim: Teknoloji hızla geliştikçe bilişim dünyasında kullanılan
model ve yapılar da aynı hızla değişime uğramakta ve yenilenmektedir. Bu
yenilenmeyi tetikleyen en önemli nedenlerinden birisi var olan yapılardaki
dezavantajlardır. Özellikle sektörel alanda kullanılan sistemler ile maliyet,
esneklik, altyapı karmaşıklığı, verilerin depolanması gibi konularda yaşanan
sorunlar yeni modellere yönelişe neden olmaktadır. Son dönemde işletme ve
kullanıcıların istedikleri an internet vasıtasıyla dünyanın herhangi bir
noktasından bireysel bilgisayarlarından bağımsız olarak istedikleri uygulamaya
ulaşabilmelerine olanak sağlayan bir bulut (cloud) altyapısından söz
edilmektedir.1225 Bulut bilişim, hem internet vasıtasıyla hizmet olarak sunulan
uygulamaları, hem de bu hizmetleri sağlayabilmek için veri merkezlerinde
kullanılan donanım ve sistem yazılımlarının tümünü ifade eden bir
kavramdır.1226 Bulut bilişimin dinamik ölçeklenebilirlik ve sanal kaynakların
internet vasıtasıyla hizmet olarak kullanılmasına olanak sağlaması gibi
özellikleri birçok işletmenin bu teknolojiyi tercih etmesine neden
olmaktadır.1227 Bulut bilişimde yazılım, altyapı ve platform olmak üzere üç çeşit
servis tipi mevcuttur. Bu üç tip servis ile çeşitli amaçlara yönelik olarak
işlemlerin gerçekleştirilebileceği yazılımların kullanımı, kullanıcın kendi
uygulamasını geliştirebilmesi için yazılım ve donanım ortam kullanımı, sanal
sunucular ve veri depolama alanlarının kullanımı sağlanmaktadır.
3-D yazıcılar: Gelişen bir diğer teknolojik alan yazıcılardır. 1980’li
yıllarda Charles Hull, plastik metal gibi çeşitli materyallerin katman katman üst
üste getirilmesi (katmanlı imalat) ile bilgisayar ile tasarlanan üç boyutlu
nesnelerin üretilmesine yönelik yazıcı teknolojisini icat etmiştir. Üç boyutlu
yazıcılar özellikle mühendislik alanında prototip üretmek için kullanılsa da
Soh Khim Ong- J.W.S. Chong- Andrew Y.C. Nee, “A Novel AR-Based Robot Programming And
Path Planning Methodology”, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, C.26, S.3, 2010,
s.240-249.
1225 Rajkumar Buyya- Chee Sin Yeo- Srikumar Venugopal- James Broberg- Ivona Brandic, “Cloud
Computing And Emerging IT Platforms: Vision, Hype, And Reality For Delivering Computing As
The 5th Utility”, Future Generation computer systems, C.25, S.6, 2009, s.599-616.
1226 Michael Armbrust- Armando Fox- Rean Griffith- Anthony D. Joseph- Randy Katz- Andy
Konwinski- Gunho Lee- David Patterson- Ariel Rabkin- Ion Stoica- Matei Zaharia, “A View of Cloud
Computing”, Communications of the ACM, C.53, S.4, 2010, s.50-58.
1227 Tuncay Ercan, “Effective Use of Cloud Computing in Educational Institutions”, Procedia-Social
and Behavioral Sciences, C.2, S.2, 2010, s.938-942.
1224
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gelinen son durumda, 3D yazıcılar ile üretilen nesneler geleneksel olarak
üretilen ürünlerle karşılaştırılabilir hale gelmiştir.1228
BİBLİYOMETRİK ANALİZ
Gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar günün koşullarına göre farklı
eğilimler gösterebilmektedir. Teknolojik gelişmeler açısından bakıldığında
geçen zaman ile birlikte teknoloji gelişmekte, yeni teknolojilere göre kavramlar,
modeller, yöntemler, araçlar ve uygulamalar geliştirilmektedir. Örneğin 1980’li
yıllarda bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen veri istatistiksel yöntemler ile
analiz edilirken, günümüze geldiğimizde gelişen bilgisayarlar ve hesaplama
güçleri hem daha büyük boyutlu ve karmaşık yapıdaki veriyi saklamamıza hem
de bu veriyi istatistiksel yöntemler dışında veri madenciliği, makine öğrenmesi,
yapay zekâ gibi yöntem ve algoritmalar ile analiz etmeye olanak sağlamaktadır.
Dolayısıyla hangi alanda olursa olsun bir araştırmacının yeni bir bilimsel
çalışma gerçekleştirmeden önce odaklandığı konular arasında yeni eğilimlerin
ve alandaki açıkların neler olduğu, hangi yöntem ve modellerin kullanıldığı,
gerçekleştirilecek çalışmanın diğer çalışmalardan ayrılan yönlerinin ve
literatüre hangi yenilikleri getirebileceğinin belirlenmesi, ilgi çekebilecek
konuların belirlenmesi sayılabilir. Tüm bu soruların cevaplanabilmesi için
genellikle uygulamalar öncesinde literatür araştırmaları gerçekleştirilmektedir.
Literatür araştırmalarının bibliyometrik veri üzerinden daha teknik olarak
gerçekleştirildiği çalışmalar bibliyometrik analiz olarak tanımlanmaktadır.
Bibliyometrik terimi ilk kez 1969 yılında Pritchard tarafından
kullanılmıştır. “biblio” kelimesi Latince ve Yunancada kitap ve kâğıt “metric” ise
ölçü anlamına gelmek ile birlikte “bibliometric” kitap veya belgelere ait bir ölçü
birimi olarak kullanılmaktadır.1229 Bibliyometrik analiz ise literatürde çeşitli
şekillerde tanımlanmaktadır. Van Den Berghe1230, bibliyometrik analiz için
araştırma performanslarının belirlenmesi için kullanılan kantitatif bir analiz
şeklinde tanım yaparken; Daim ve diğerleri1231 çok büyük veri tabanlarından
Carl Schubert- Mark C. van Langeveld- Larry A. Donoso, “Innovations in 3D printing: A 3D
Overview From Optics To Organs”, British Journal of Ophthalmology, C.98, S.2, 2014, s.159-161.
1229 Akhtar Hussain- Nishat Fatima, “A Bibliometric Analysis of The ‘Chinese Librarianship: An
International Electronic Journal, (2006-2010)’”, Chinese Librarianship: an International Electronic
Journal, S.31, 2011, s.1-14.
1230 Herman Van Den Berghe- Josee A. Houben- Renger E. de Bruin- Henk F. Moed- Andre KintMarc Luwel-Eric H.J. Spruyt, “Bibliometric Indicators of University Research Performance in
Flanders”, Journal of the American Society for Information Science, C.49, S.1, 1998, s.59-67.
1231 Tuğrul Ünsal Daim- Rueda, G. R., Martin. “Technology Forecasting Using Bibliometric Analysis
And System Dynamics”, Technology Management: A Unifying Discipline For Melting The
1228
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örüntüler elde etmek ve tanımlanmamış davranışları açıklamak üzere bilgi
çıkarımı için kullanılan bir araç olarak ifade etmektedir. Daha teknik bir ifade
ile bibliyometrik analiz; konu, dönem ve bölgenin belirli olması kısıtları altında
kişi ya da kurumların hazırlamış olduğu yayınlar ile bu yayınlar arasındaki
muhtemel ilişkinin analizi olarak tanımlanmaktadır.1232
Bibliyometrik analiz çalışmaları açısından kütüphanecilik ve bilgi bilimi
alanlarında farklı konulardaki eğilimlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için
çok çeşitli ve kapsamlı uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar çeşitli amaçlara
yönelik gerçekleştirilebilmektedir. İhtiyaç temelli gelişme politikalarının
modellenmesi için bu analiz çalışmalarından yararlanılırken, analiz sonucunda
karar vericiler için zamanında ve doğru karar almayı kolaylaştıracak şekilde
nesnel veri sağlanmaktadır.1233 Diğer taraftan uluslararası araştırma
performansının ölçülmesi veya bir bilim alanının gelişiminin incelenmesinde de
kullanılmaktadır.1234 Chao ve diğerleri1235, RFID ile beraber teknoloji
eğilimlerinin 1991-2005 yılları arasındaki değişimini incelerken, benzer olarak
Li ve diğerleri1236 de kök hücre araştırmalarının 1991-2006 yılları arasındaki
eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Diğer taraftan Hall1237, turizm
alanında dergilerin başarı sıralaması ve çalışmaların kalitesi üzerine bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Persson ve diğerlerinin1238 gerçekleştirdiği çalışmada ise
farklı olarak bibliyometrik analizler için geliştirilen bir araç çubuğu
incelenmiştir.
Bu çalışma kapsamında Endüstri 4.0 konusu üzerine bir bibliyometrik
analiz çalışmasının yanı sıra, farklı bir araç olarak R programla dilinin
bibliyometrik analiz amacı ile kullanılması da ele alınmıştır.
Boundaries, Ed. Timothy R. Anderson- Tugrul U. Daim- Dundar F. Kocaoglu, Yrd. Ed. Dragan Z.
Milosevic- Charles M. Weber, IEEE, ABD 2005, s.112-122.
1232 “Bibliyometrik Analiz Nedir?”, ULAKBİM CABİM, 2018.
1233 Kamal Lochan Jena, “A Bibliometric Analysis of The Journal “Indian Journal of Fibre And
Textile Research 1996-2004””, Annals of Library and Information Studies, C.54, 2006, s.22-30.
1234 G. Krishnamoorthy- J. Ramakrishnan- S. Devi, “Bibliometric Analysis of Literature on Diabetes
(1995–2004)” Annals of Library and Information Studies, C.56, 2009, s.150-155.
1235 Chia Chen Chao- Jiann Min Yang- Wen Yuan Jen, “Determining Technology Trends And
Forecasts Of RFID By A Historical Review And Bibliometric Analysis From 1991 to 2005”,
Technovation, C.27, S.5, 2007, s.268-279.
1236 Ling Li Li- Guohua Ding- Nan Feng- Ming Huang Wang- Yuh Shan Ho, “Global Stem Cell
Research Trend: Bibliometric Analysis As A Tool For Mapping of Trends From 1991 to 2006”,
Scientometrics, C.80, S.1, 2009, s.39-58.
1237 C. Michael Hall, “Publish And Perish? Bibliometric Analysis, Journal Ranking And The
Assessment of Research Quality in Tourism” Tourism Management, C.32, S.1, 2011, s.16-27.
1238 Olle Persson- Rickard Danell- Jesper Wiborg Schneider, “How To Use Bibexcel For Various
Types of Bibliometric Analysis”, Celebrating Scholarly Communication Studies: A Festschrift for Olle
Persson at his 60th Birthday, ISSI, 2009, s.9-24.
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R PROGRAMLAMA
Son dönemde özellikle veri analizinde kullanılmak üzere çeşitli
programlama dilleri geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Bu dillerden birisi de R
programlama dilidir. R programlama dili istatistiksel programlama dillerinden
S dili temel alınarak Yeni Zelanda’daki Auckland Üniversitesi’nden Ross Ihaka
ve Robert Clifford Gentleman tarafından açık kaynak kodlu geliştirilen bir dildir.
R programlama dilinin aşağıda bahsi geçen özellikleri ile bu alanda ön plana
çıktığı söylenebilir. 1239 1240
• Temel olarak bilimsel ve özellikle istatistiksel hesaplama ve grafikler
için geliştirilmiş bir programlama dilidir.
• Farklı analizleri gerçekleştirmek üzere kolaylıkla indirilip, kurulan ve
kullanıma hazır çeşitli paketleri mevcuttur.
• Sunduğu grafik olanakları bakımından temel amacına hizmet edecek
şekilde güçlüdür.
• Açık kaynak kodlu olması nedeni ile çeşitli kullanıcılar tarafından
geliştirilmiş birçok paket ve fonksiyon hali hazırda bulunmak ile birlikte
devamlı olarak geliştirilerek entegrasyonu sağlanmaktadır.
• Karşılaşılacak herhangi bir problem sonucunda farklı kullanıcı grupları
ile iletişime geçilmesi mümkün olup, hızlı çözüm üretilebilmektedir.
• Farklı işletim sistemleri ile uyumlu çalışabilmektedir.
• Doküman desteği oldukça fazladır.
Bu çalışma kapsamında bibliyometrik veri ile analiz çalışması için R
programlama dili tercih edilmiş, yöntem kısmında belirtilen paket ve
fonksiyonlar kullanılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma kapsamında çevrimiçi bir veri tabanından, bibliyometrik analiz
tanımına uygun olarak belirli kısıtlar altında ve Endüstri 4.0 konusu üzerine
hazırlanmış makalelerin bibliyometrik verisi çekilmiş, analizler bu veri seti ile
gerçekleştirilmiştir.
Bibliyometrik analiz çalışması için kullanılmak üzere hem SCOPUS hem
de Web of Science (WOS) veri tabanları kullanılabilmektedir. Bu çalışma için;
• SCOPUS veri tabanında taranan,
Mehmet Hakan Satman, İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R, Türkmen Kitabevi,
İstanbul 2010.
1240 Norman Matloff, The art of R programming: A tour of statistical software design, No Starch
Press, ABD 2011.
1239
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• Başlığında «industry 4.0» kelimesi yer alan,
• Makale (basılan ve basıma kabul edilen), kitap bölümü, kitap ve
konferans bildirisi şeklinde yayınlanan,
• 2013-2018 yılları arasında yayınlanmış/yayına kabul edilmiş
(çalışmanın gerçekleştirildiği dönem itibari ile 2018 yılının Nisan ayı dâhil ilk
dört ayını kapsamaktadır),
şeklindeki kısıtlar altında elde edilen 774 kayıttan oluşan veri seti
kullanılmıştır. Bu noktada yayın yılları için alt sınır Endüstri 4.0 ile ilgili raporun
bu yıl içerisinde açıklanması nedeni ile 2013 olarak belirlenmiştir.
Bahsi geçen 774 kayıt için ilgili veri tabanında yer alan aşağıdaki tüm
bilgiler çekilerek veri seti oluşturulmuştur:
• Alıntı bilgileri (yazar adı, yılı, çalışma başlığı, alıntı sayısı vb.)
• Bibliyografik bilgiler (bağlantılar, seri tanımlayıcılar(ISSN), yayıncı,
editör, dil, sorumlu yazar adres vb)
• Özet ve anahtar kelime bilgileri
• Destekleyen bilgileri
• Diğer bilgiler (konferans adı, erişim numarası vb)
Elde edilen bibliyometrik verinin analizi için oluşturulan modelin
kodlanmasında R programlama dili ve RStudio editörü kullanılmıştır.1241 1242 R
programlama dilinin özellikleri sıralanırken farklı analizler için hazır paket ve
fonksiyonların kullanılabileceği belirtilmişti. Bu paket ve fonksiyonlar
bibliyometrik analizlerin gerçekleştirilmesi için de geliştirilmiş bulunmaktadır.
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için kullanılan R paketleri aşağıda verilmiştir:
• Bibliometrix1243
• RefManageR1244
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için kullanılan fonksiyonlar da yine
aşağıda listelenmiştir:
• readFiles()
• Convert2df()
• biblioAnalysis()
• biblioNetwork()
R Development Core Team, “R: A Language And Environment For Statistical Computing”, R
Foundation for Statistical Computing, Vienna Austria 2008.
1242 RStudio Team, RStudio: Integrated Development for R, RStudio, Inc., Boston 2016.
1243 Massimo Aria- Corrado Cuccurullo, “bibliometrix: An R-tool for Comprehensive Science
Mapping Analysis”, Journal of Informetrics, C.11, S.4, 2017, s.959-975.
1244 Mathew William McLean, “RefManageR: Import and Manage BibTeX and BibLaTeX References
in R”, The Journal of Open Source Software, C.2, S.16, 2017, s.338.
1241
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• networkPlot()
• summary()
• plot()
BULGULAR
Bu bölümde yöntem kısmında belirtilen kısıtlar altında elde edilen veri
seti ile gerçekleştirilen bibliyometrik analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışma
kapsamında bibliyometrik verisi kullanılan 774 yayının 368 tanesi yayınlanmış
makale, 359 tanesi ise konferans bildirisi şeklindedir. Diğer yayın türlerinin de
yer aldığı sayısal dağılım grafiği Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2: Yayın türüne göre sayısal dağılım.
Yayın sayılarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde 2013 yılında 11
yayın mevcutken 2017 yılında yayın sayısı 344’e ulaşmış olup 2018 yılının
sadece ilk dört ayında bu sayı 92’dir. Yayın sayılarının belirlenen aralıkta yıllara
göre dağılım grafiği Şekil 3’te verilmiştir.
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2018; 92

2013; 11

2014; 41
2015; 99

2017; 344

2013

2014

2016; 187

2015

2016

2017

2018

Şekil 3: Yıllara göre yayın sayılarının dağılımı.
Yayın sayılarının yıllara göre değişimi incelendiğinde 2013 yılından
itibaren yayın sayısında sürekli bir artış olduğu belirlenmiştir. Yayınların çok
yazarlı olma durumlarına göre de sayısal değişim incelenmiş, toplam yayın
sayısı ile kıyaslanmıştır. Bu durumda çok yazarlı yayın sayısının toplam yayın
sayısına paralel olarak artış gösterirken bu artış 2015 ile 2016 yılları arasındaki
toplam yayın sayısındaki artış ivmesine göre daha az olmuştur. Yayın sayılarının
2013-2018 yılları arasındaki değişimi Şekil 4’te verilmiştir. Burada dikkat
edilmesi gereken husus 2018 yılının sadece ilk dört ayının çalışmaya dâhil
edilmesidir. Bu durumda Şekil 4 incelenirken 2018 yılı için gözüken hızlı
düşüşün göz ardı edilmesi gerekmektedir.
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Şekil 4: Yayın sayılarının yıllara göre değişimi.
Yayınlarda yer alan yazar sayıları ise Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre
774 yayın için toplam yazar sayısı 1848 iken bu yayınların 146’sı (%18,86) tek
yazarlıdır. Yazar başına düşen yayın sayısı 0,419 iken yayın başına düşen yazar
sayısı ise 2,39’dur.
Tablo 3: Yazar dağılımına ilişkin bulgular.
Toplam Yazar Sayısı:

1848

Tek yazarlı yayın sayısı:

146
(%18,86)
Çok yazarlı yayınlarda yer alan toplam yazar 1702
sayısı:
Yazar başına düşen yayın sayısı:
0,419
Yayın başına düşen yazar sayısı:

2,39

En üretken yazarlar incelendiğinde aşağıdaki liste elde edilmektedir. Bu
liste en fazla sayıda yayın üretmiş ilk üç derece için oluşturulmuş olup, eşit
sayıda yayın üreten yazarlar nedeni ile toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Bu
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listeye göre ilk iki sırayı Çin’den yazarlar alırken üçüncü sırada Almanya’dan
dört yazar bulunmaktadır.
• Yun LI, 8, Çin
• WANG, 6, Çin
• Di LI, 6, Çin
• Dmitry IVANOV, 5, Almanya
• Christian LEYH, 5, Almanya
• Sebastian SCHLUND, 5, Almanya
• Kai-Ingo VOIGT, 5, Almanya
Benzer olarak en üretken ülkeler de incelenmiş ilk 10’a giren bu ülkeler
ile ilgili grafik Şekil 5’te, ülkelerin üretmiş olduğu yayın sayıları ise Tablo 2’de
verilmiştir.

Şekil 5: En üretken ülkeler sıralaması.
Şekil 5 ve Tablo 1’e göre en çok yayın üreten ülke 207 yayın sayısı ile
Almanya olmuştur. Almanya’yı 31 yayın sayısı ile İtalya, 27 yayın sayısı ile
Avusturya ve 24 yayın sayısı ile Çin takip etmektedir. İlk 10’a giren diğer ülkeler
ise Portekiz, İspanya, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Brezilya,
Tayvan ve ABD’dir.
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Tablo 4: Ülkelerin üretmiş oldukları yayın sayısı.
Ülke
Almanya
İtalya
Avusturya
Çin
Portekiz
İspanya
Birleşik Krallık
Çek Cumhuriyeti
Brezilya
Tayvan
ABD

Yayın Sayısı
207
31
27
24
15
15
14
13
12
11
11

Ülkelerin bu yayınlarına karşılık almış oldukları ortalama atıf sayıları ise
Şekil 6’da verilmiştir. Buna göre, ABD toplam yayın sayısına karşılık 18,909
ortalama atıf sayısı ile ilk sırada yer alırken, İsviçre 9,667 ortalama atıf sayısı ile
ikinci, 4,042 ortalama atıf sayısı ile Çin ise üçüncü olmuştur. En çok yayın üreten
Almanya ise ortalama atıf sayısında 3,667 değer ile Çin’in ardından dördüncü
sırada yer almaktadır.

Şekil 6: Ülkelere göre ortalama atıf sayıları.
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Ortalama atıf sayılarının yanı sıra ülkelerin almış oldukları atıf sayıları da
incelenmiş elde edilen sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Buna göre her ne kadar
ortalama atıf sayısında dördüncü sırada yer alan ülke olsa da Almanya 759 atıf
sayısı ile en çok atıf alan ülke olmuştur.
Tablo 5: Ülkelerin atıf sayıları.
Ülke
İspanya

Atıf Sayısı
26

İsviçre

29

Polonya

29

İngiltere

30

Çek Cumhuriyeti

33

Avusturya

39

İtalya

91

Çin

97

ABD

208

Almanya

759

Ülkeler arasında işbirlikleri incelendiğinde Şekil 7’de yer alan harita elde
edilmiştir. Ülkeler arasındaki işbirlikleri aynı zamanda kümelendirilmiştir. Şekil
7’ye göre ülkeler arası her bir çizgi iki ülke arasındaki işbirliğini temsil ederken,
kırmızı, sarı, yeşil ve mavi alanlar da her ne kadar ülkeler diğer ülkeler ile
işbirliği yapsa da daha fazla işbirliğine eğilimli olan ülkelerin kümelerini
göstermektedir. Buna göre Birleşik Krallık, İsveç ve Çin kendi aralarında
ağırlıklı işbirliği gerçekleştirirken; ABD, Kore ve Tayvan da kendi içlerinde bir
kümelenme göstermiştir.
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Şekil 7: Ülkeler arası işbirliği haritası.
Bir başka bulgu ise yayınlar için kullanılan anahtar kelimelerin sayısal
dağılımları üzerinedir. Elde edilen sonuçlar Şekil 8’de verilmiştir. Buna göre,
yayınlarda en çok kullanılan kelimeler üç alt sayısal grupta toplanmıştır. Açık
ara fark ile en çok kullanılan anahtar kelime 359 sayısal değeri ile “industry 4.0”
olmuştur. Sayısal üstünlük olarak bir alt grupta ise iki anahtar kelime
bulunmaktadır. Bunlar, 87 yayında anahtar kelime olarak kullanılan “Internet
of Things” (Nesnelerin İnterneti) ve 79 yayında anahtar kelime olarak kullanılan
“Cyber-Physical Systems” (Siber-Fiziksel Sistemler) olmuştur. Diğer anahtar
kelimeler ise 32 yayında yer alan “Big Data” (Büyük Veri), 30 yayında yer alan
“Smart Factory” (Akıllı Fabrika) ve 27 yayında yer alan “Smart Manufacturing”
(Akıllı İmalat)’dır.
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Şekil 8: Yayınlara göre anahtar kelimelerin sayısal dağılımı.
Anahtar kelimeler arasındaki ilişki haritası da çıkartılmış, ancak belirli
anahtar kelimeler arasında herhangi bir kümelenme elde edilmemiştir. Elde
edilen harita Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9: Anahtar kelimeler arası ilişki haritası.
880

“Endüstri 4.0” Konusu Üzerine R Programlama Dili ile Bibliyometrik Analiz

Analizi gerçekleştirilen 774 yayının en çok yayınlandığı ilk 10 kaynak ise
aşağıda listelenmiştir. Kaynak isimlerinin sonunda yer alan değerler o kaynakta
kaç adet yayının yayınlandığını göstermektedir.
• ZWF ZEITSCHRIFT FUER WIRTSCHAFTLICHEN FABRIKBETRIEB (54)
• PROCEDIA MANUFACTURING (32)
• IFIP ADVANCES IN INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY (Springer) (23)
• PROCEDIA CIRP (22)
• CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS (18)
• LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (INCLUDING SUBSERIES
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LECTURE NOTES IN
BIOINFORMATICS) (Springer) (16)
• IFAC-PAPERSONLINE (Elsevier) (15)
• PRODUCTIVITY MANAGEMENT (15)
• ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS AND COMPUTING (Springer)
(14)
• STAHL UND EISEN (11)
TARTIŞMA VE SONUÇ
Gelişen teknolojiden sanayi de kendi payına düşeni almış, Endüstri 4.0 ya
da 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan yeni bir döneme girmiştir. Bu dönemde
tüm fiziksel ortam ve süreçlerin nesneler vasıtasıyla sanal ortamda
tanımlanarak siber-fiziksel bir sistemin oluşturulduğu, internet ile insan,
makine ve nesnelerin birbiri ile etkileşime girip haberleşebildiği, tüm
aşamalarda üretilen verilerin işlenerek kalite ve maliyet açısından verimliliğin
arttırıldığı bir üretim modeli tasarlanmaktadır. Bu modelde otonom sistemler,
internet, öğrenme yeteneğine sahip robotlar, sensörler gibi araçlar oldukça
önemli rol oynamaktadır. 2013 yılı ile ortaya atılması nedeniyle oldukça yeni
olan bu kavram ve model hakkında araştırmalar devam etmektedir. Diğer
taraftan gerçekleştirilen araştırmaların hangi alt konularda yoğunlaştığı, zaman
içerisinde nasıl değişim gösterdiği gibi konularda bilgi sahibi olmak veya çeşitli
kurum ya da kuruluşların araştırma performanslarını belirleyerek karar
vericilere daha doğru stratejiler geliştirme noktasında yardımcı olmak amacıyla
bibliyometrik analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma kapsamında
Endüstri 4.0 konusu üzerine gerçekleştirilmiş bilimsel yayınların günümüze
kadar geldiği durumun gerek sayısal gerek içerik olarak incelenmesi amacıyla
bir bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. SCOPUS veri tabanından elde
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edilen bibliyometrik veri seti kullanılarak gerçekleştirilen analizlerde R
programla dili kullanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre, yayınların türlerine göre dağılımları
incelendiğinde «kitap» veya «kitap bölümü» çalışmalarının henüz yoğunluk
kazanmadığı görülmektedir. Endüstri 4.0 üzerine genel kavramlar ve tanımlar
oturmaya başladıkça bu yayın türlerinde de artış olması beklenmektedir. Yıllar
bazında yayınlar incelendiğinde yayın sayısında sürekli bir artış görülmektedir.
2018 yılının ilk dört aylık bölümüne bakıldığında bir önceki yıla göre toplam
yayın sayısındaki artışın daha az bir oranla gerçekleşeceği söylenebilir. Ancak
bir gerileme beklenmemektedir. Sayısal sonuçlar çalışma başına ortalama 2,39
yazar düştüğünü göstermektedir. 2016-2017 yıllarına gelindiğinde bir önceki
yıla göre çok yazarlı yayın sayısı ile toplam yayın sayısı arasındaki açılan farkın
kapanarak, dengenin yeniden yakalandığı gözlenmiştir.
Endüstri 4.0 konusunun çıkış noktasının Almanya olması, analiz
çalışmalarında da üretken yazarlar, üretilen yayın sayısı ve yayınların
kaynakları adına Almanya’nın önde olması ile kendini göstermiştir. Ancak,
dünyanın konuya olan ilgisinin gittikçe arttığı, ülkelerin bu konu ile ilgili sanayi
taraflarını yeniden gözden geçirerek rekabete ortak olmak üzere gerekli
çalışmaları yürüteceği söylenebilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de
Almanya’daki çalışmaların önde gideceği düşünülse de zaman içerisinde
aradaki uçurumun kapanması beklenmektedir. Bu noktada örneğin, üretken
yazarlar incelendiğinde Alman yazarların yanı sıra Çin’den yazarların da
konuyu yakın takipte olduğu ve konu üzerine araştırmalarını sürdürdükleri
görülmektedir.
Polonya ve İsviçre yayın sayısı bakımından ilk 10’da olmamasına rağmen
atıf alma oranı yüksek ülkeler arasında yer almaktadırlar. En çok yayın üreten
ilk 10 ülke arasında olan Portekiz ve Brezilya ise ortalama atıf sayısı bakımından
ilk 10’a giremese de ilk 15 arasında yer almaktadır. Ortalama atıf sayıları
çalışmaların niteliksel yönlerinin değerlendirilmesi konusunda önem
taşıdığından üzerinde durulması gereken bir konudur. Bunun yanı sıra Almanya
kökenli gerçekleştirilen yayınların bir kısmının Almanca olarak yayınlanması
dünya genelinde atıf alma oranını düşme yönünde etkilediği düşünülebilir. En
çok ortalama atıf sayısına sahip ABD’nin işbirliği içerisinde olduğu ülkeler
incelendiğinde özellikle Uzak Doğu ülkeleri olan Kore ve Tayvan ile bir
kümelenme gösterdiği belirlenmiştir. Bu noktada ABD’nin Avrupa ülkelerinden
ziyade Uzak Doğu ülkeleri ile olan işbirliğini daha sıkı tutması dikkat çeken bir
durumdur.
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Endüstri 4.0 konusunda üretilen yayın sayıları incelendiğinde, en büyük
ekonomiler dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan ülkelerden 6’sının, en çok
yayın üreten ilk 10 ülke listesinde de yer aldığı görülmektedir. Tablo 4’te IMF
verilerine göre dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkeler listelenmiş1245,
kırmızı halkalar ile Endüstri 4.0 konusunda en çok yayın üreten ülkeler
belirtilmiştir. Bu tabloya göre özellikle Japonya ve Kanada’nın, Endüstri 4.0
konusunda gerçekleştirilen yayınlarda ve işbirliği içerisindeki ülkeler arasında
yer almaması da dikkat çekmektedir. Bu duruma Japonya’nın Endüstri 4.0 yerine
“İnsan 5.0”, “Toplum 5.0” gibi kavramları kullanıyor olması sebep olabilir. Bu
doğrultuda Endüstri 4.0 ile beraber yeni kavramların da tartışılmaya başlandığı
açıktır.

Şekil 10: Dünyanın en büyük ekonomileri sıralaması.
Anahtar kelimeler incelendiğinde araştırmaların çoğunlukla «nesnelerin
interneti» ve «siber fiziksel sistemler» üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Bu
durum Endüstri 4.0 ile ilgili çalışmaların henüz kavramsal, temel uygulamalar
ve model kurulumu aşamasında olması şeklinde değerlendirilebilir. Ancak
Endüstri 4.0 uygulamalarının yaygınlaşması ile beraber üretilen verinin
artacağı beklendiğinden «büyük veri» veya «veri analizi» çalışmalarının da
benzer olarak artacağı beklenmektedir. Bu doğrultuda günümüzde dahi bahsi
International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook, Gross Domestic Product (GDP),
Nisan 2018.
1245
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geçen ve büyük verinin analizi için ihtiyaç duyulan yöntem ve algoritmaların
geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların Endüstri 4.0 ile daha da artması
beklenen veri miktar ve boyutu nedeni ile önemini devam ettireceği açıktır.
Yayın kaynaklarına bakıldığında Almanya kökenli yayıncıların yanı sıra
yine Almanya kökenli olsa da uluslararası düzeyde Springer’in dikkat çektiği
görülmektedir. Dolayısıyla bu alanda gerçekleştirilecek çalışmaların
yayınlanması için kaynak aranırken Springer’in dergi ve kitaplarına öncelik
tanınabilir.
Ülkemizin ise gerçekleştirilen Endüstri 4.0 çalışmalarını bir adım geriden
takip ettiği görülmektedir. Dünya bir değişim içerisinde iken ve rekabet
ortamına yeni bir soluk gelmişken, bu yarışta ülkemizin de mutlak surette ön
sıralarda yer alması, sanayileşme adımını tamamlama ve ekonomik kalkınma
sürecinde oldukça önemlidir. Bu açıdan çok daha fazla sayıda bilimsel çalışma
yapılmalı, üniversite-sanayi ortaklığına yön verilmeli ve ülkeler arası işbirliğini
arttırılmalıdır.
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ÖZET: Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, OECD (Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü) ülkelerine göre son zamanlarda giderek enerji talep hızı artış gösteren
ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu artan enerji talebine karşılık başta petrol ve doğalgaz
olmak üzere, enerji konusunda dışa bağımlılığı artmaktadır. Türkiye enerji talebinin az bir
kısmını kendi yerli kaynaklarından karşılayabilmektedir. Aynı zamanda Türkiye, önemli
enerji rezervlerine sahip ülkelerle ve Avrupa’daki tüketici ülkeler arasında jeo-stratejik
bir konuma sahiptir. Türkiye’nin bu köprü konumu, enerji güvenliliği konusunda fırsatlar
sağlarken sorumluluklar da yüklemektedir. Ülkemiz de bu hususta bölgesel enerji
stratejisini geliştirmeye, doğu-batı, kuzey-güney enerji alanlarındaki konumunu
güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu çalışma Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynaklarını,
uzak-yakın ülkelerle enerji ilişkilerini, yürütülen, planlanan projelerini ve bu kapsamda
onun enerji sektöründeki başrol olma çabalarını engellemeye çalışan güçler arasındaki
ilişkisini ele almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, Küresel Güçler, Türkiye, Enerji Kaynakları

Turkey’s Pursuıt In The Energy Sector Sınce 2002
ABSTRACT: Turkey whıch is a developing country, according to the OECD
countries (Organization for Economic Co-operation and Development) has recently
become one of the countries that has seen an increase in energy demand. In response to
this rising demand, oil and natural gas external dependency on energy is increasing. A
small part of Turkey's energy demand can be met from its own domestic resources. At the
same time Turkey, has a geo-strategic position between the countries with significant
energy reserves and the consumer countries in Europe. Whille Turkey’s position as a
bridge provides opportunities in the safety of theenergy, ıt also gives it some
responsibilities. Our country is also trying to develop its regional energy strategy EastWest, North-South is trying to strengthen its position in energy fields. This work has
Turkey's energy resources, distant-nearer energy relations with countries and the
relationship between the planned projects carried out and the forces working in this
context to prevent their efforts to become leading actors in the energy sector.
Keywords: Energy, Global Powers, Turkey, Energy Resources
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1. Giriş
Türkiye bulunduğu önemli konumu itibariyle enerji zengini ülkelere
komşu olmakta ve enerji ihtiyacı talebinde bulunan ülkeler arasında doğal bir
köprü vazifesi görmektedir. Türkiye bu durumundan ötürü enerji üreticisi
olmasa da transit ülke olması sebebiyle enerji sektöründe önemli bir rol
oynayabilecek durumdadır. Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle enerji
konusunda pek çok boru hattı proje çalışmaları yapmaktadır. Yine Ortadoğu’da
Irak ve İran’la yürütülen doğalgaz ve petrol boru hattı çalışmaları vardır. Enerji
kaynakları alanında yürüttüğü çalışmalarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine enerji
transferi yapmaktadır. AB ülkeleri için Türkiye enerji transferi konusunda
önemli bir konumdadır. Türkiye bu anlamda enerji transferi hususunda boru
hatlarının geçiş güzergâhlarında da güvenliği sağlamak durumundadır. Bu
bağlamda çalışmalarını sürdürmeye ve ülkelerle enerji konusundaki proje ve
anlaşmalarını yürütmeye ve çalışmalarını ileriye götürmeye devam etmektedir.
Çalışmanın amacı, Türkiye’nin sahip olduğu enerji kaynaklarını,
yürütülen mevcut enerji stratejisini ve bu kapsamda en çok ilişkili olduğu
ülkelerle olan enerji politikasını ve çalışmalarını değerlendirmek, enerji
alanında ne kadar önemli bir konumda olduğunu görmek ve bu anlamda başrol
oynama çabalarını engellemeye çalışan güçler arasındaki ilişkisini görmeye
çalışacağız.
2. Türkiye’nin Enerji Kaynakları
Türkiye’nin enerji kaynaklarını fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları
olarak iki bölümde ele alabiliriz. “Maden kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, asfaltit
ve bitümler ülkede bulunan fosil enerji kaynaklarıdır.” Fakat Türkiye, linyit
haricinde diğer kaynak türleri açısından zengin bir durumda değildir.
Yenilenebilir enerji kaynakları türlerinden, rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal ve
biyokütle enerji anlamında ciddi anlamda potansiyeli vardır.1246
- Fosil Enerji Kaynakları:
Türkiye’nin günümüzdeki enerji raporlarına bakıldığında fosil
kaynakların toplam enerji üretimindeki payı %90’dır. Ülkemizin artan enerji
ihtiyacının çok büyük kısmı ithal fosil kaynaklardan karşılanmaya
çalışılmaktadır. Türkiye %70-75 seviyesinde enerjide dışa bağımlı bir haldedir
ve bu bağımlılığın fosil kaynaklar açısından oranı %90’nın üzerindedir. Enerji
Mutlu Yılmaz, “Türkiye’nin Enerji Potansiyeli ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Açısından Önemi”, Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 4(2), 33-54 (2012),
s.38.
1246
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ithalatı bakımından en büyük pay ile petrol gelmektedir. Son yıllarda ise artan
tüketimden ötürü diğer bir ithal ettiğimiz kaynak ise doğal gaz olmaktadır. 1247
Fosil kaynaklar açısından yetersiz bir ülke olmamıza rağmen, ülkemizin
konumundan ötürü fosil kaynakların %70’ine sahip olan Ortadoğu ve Orta Asya
ülkelerine yakın olması Türkiye’nin yararına olmaktadır. Bu anlamda yapılan
çalışmalar, yürütülen projeler, yapımı devam eden çeşitli boru hatları, enerji
alanında başrol oynamak isteyen Türkiye için en önemli enerji
politikalarındandır.1248
✓ Kömür:
Türkiye için değerli bir fosil yakıt olan ve ‘siyah elmas’ diye anılan kömür,
dünyada rezervi bol ve oldukça fazla kullanılan birincil enerji kaynaklarından
birisidir. Kömür termik santrallerde, evsel ve endüstriyel alanlarda ısı ve
elektrik üretimi maksadıyla kullanılmaktadır.1249 “Türkiye’nin birincil enerji
talebi içerisinde kömürün payı %31’dir.”1250 Dünya Enerji Konseyi’nin raporuna
göre 80 ülkede bulunduğu belirtilen dünya kömür rezervlerinin büyük bir
bölümü 237,3 milyar ton ile ABD’de bulunmaktadır. ABD’nin ardından 157
milyar ton ile Rusya Federasyonu (RF) ve 114,5 milyar ton ile Çin takip
etmektedir.
Türkiye rezerv ve üretim miktarları bağlamında dünya sıralamasında
orta düzeyde, taş kömüründe ise alt düzeyde yer almaktadır. Dünya linyit/alt
bitümlü kömür rezervinin toplamının yaklaşık %3,2’si Türkiye’de
bulunmaktadır.1251 “Türkiye’nin elektrik üretiminde %21 oranında payı olan
kömürün, elektrik üretiminde dünya genelindeki payı ise %41’dir.”1252 Türkiye,
elektrik üretiminde kömürü ithal edilen doğal gaza karşı yerli bir kaynak olarak
görmekte ve desteklemektedir.1253
Türkiye’de 515 milyon tonu görünür olmak üzere, 1,3 milyar ton taş
kömürü ve 11,2 milyar tonu görülür, 12,5 milyar ton linyit rezervi

1247 Erkam Cüneyd Ensaroğlu, Türkiye Enerji Politikaları Üzerine Bir İnceleme, (Atılım Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2014, s.16.
1248 Sercan Durmuşoğlu, Türkiye’nin Enerji Politikaları ve Komşu Ülkeler İle Uluslararası İlişkilerine
Etkileri, (İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul, 2015, s.56.
1249 Ensaroğlu, age, s.28.
1250 Ensaroğlu, age, s.29.
1251 ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Bilgi Merkezi, Enerji, Kömür, (Erişim
Tarihi:23.04.2018).
1252 KPMG, Enerji, Sektörel Bakış, 2018, s.11.
1253 Age, s.12.
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bulunmaktadır.1254 MTA (Maden Tetkik Arama) tarafından yapılan çalışmalar
sonucunda, “Kasım 2017 itibariyle toplam 2.271.826 metre sondaj yapılarak, 4
tanesi büyük rezervli (Karapınar-Ayrancı, Eskişehir-Alpu, Afyon-Dinar,
Tekirdağ-Malkara) olmak üzere 13 adet yeni kömür sahası keşfedilmiş, 3
sahada ise rezerv artışı sağlanarak; ülkemiz linyit rezervleri toplam 9.179
milyar ton artırılmıştır.”1255 Dünyadaki linyit kömürü rezervlerinin %3,2’sinin
Türkiye’de olduğu ileri sürülmektedir. Türkiye’de linyit rezervlerinin %46’sının
Afşin-Elbistan bölgesinde, en değerli taş kömürü rezervleri ise Zonguldak
bölgesinde yer almaktadır.1256 Türkiye 2016 yılı sonunda linyit rezervinin
12.712 milyon ton, taşkömürü rezervinin ise 1.297 milyon ton olduğu
bilinmektedir. Ayrıca, 2016 yılı sonunda 27 milyon ton linyit üretimi, 1,5 milyon
ton da taşkömürü üretimi gerçekleştirilmiştir.1257
✓ Petrol:
Petrol dünya gündeminde her zaman önemli yeri olan stratejik bir enerji
kaynağıdır. Petrol, yenilenemeyen enerji kaynaklarından birisidir. Dünya
ekonomisi için petrol, hammadde, ara mal, güç ve enerji kaynağı anlamında
önemli bir yere sahiptir. Petrol fiyatlarında meydana gelen değişikliklerde
dünya ekonomisi ve ülkelerini oldukça fazla etkilemektedir.1258 Petrol
kaynakları 21. yüzyılın enerji savaşının en önemli sebeplerinden birisidir.
Özellikle de dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %50’sine hakim vaziyette olan
Ortadoğu bölgesi bu savaş için önemli alanlardan birisidir.1259
Türkiye petrol açısından zengin olan bölgelere coğrafi konumu sebebiyle
yakın olsa da, kendi sınırlarında belirlenmiş büyük bir petrol rezervi yoktur.
Türkiye’de, 2012’de üretilen 2,4 milyon ton petrol, günlük üretimi 45 bin varil
olmakta ve ülkedeki tüketim oranını karşılaması %8 olarak bilinmektedir. Bu
açıdan da Türkiye, petrol ihtiyacında %92 oranıyla dışa bağımlı bir ülke haline
gelmiştir. 2002’den itibaren petrol arama ve sondaj çalışmalarına önem
verilmiş fakat 2002-2012 yılları arasındaki keşif oranı hemen hemen %10
TMMOB (Türkiye Makina Mühendisleri Odası), “Türkiye’nin Enerji Görünümü”, Oda Raporu,
MMO/588, İkinci Baskı, Ankara, Nisan 2012, s. 95.
1255 MTA (Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü), Kömür Arama Araştırmaları, (Erişim
Tarihi:23.04.2018).
1256 Salih Aydın, “Enerji Kaynakları, Sürdürülebilirlik ve Türkiye”, (academia.edu), s.6, (Erişim
Tarihi:23.04.2018).
1257 ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Strateji Geliştirme Başkanlığı, Dünya ve Türkiye
Enerji Tabii Kaynaklar Görünümü, 1 Ocak 2017 İtibariyle, S.15, s.41.
1258 Aydın, age, s.6-7.
1259 Sercan Durmuşoğlu, “21. Yüzyılın Enerji Denklemi ve Türkiye”, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Y.15 S.29, Bahar 2016/2, s.286.
1254
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civarında olmuştur. Bu on yıllık süreçte sadece 20 adet ham petrol alanı
keşfedilmiştir.1260 2017 yılı Eylül ayının verilerine göre 2017’nin ilk 9 aylık
toplam petrol ürünleri ithalatı 32 milyon tonu geçmiştir. Ham petrolün toplam
petrol ürünleri içerisindeki oranı ise tüm yıl içinde %60 ortalamasında
olmuştur. Türkiye’nin 2016 yılında en fazla ithalat yaptığı ülkeler olan Irak,
Rusya ve İran 2017’de de aynı şekilde en fazla ithalat yaptığı ülkeler olmuştur.
Petroldeki dışa bağımlılık Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik tehditleri
arttırmaktadır.1261 Ülkelerle olası yaşanabilecek siyasi gerilim enerji ve
ekonomi anlamında Türkiye’yi sıkıntıya sokabilmektedir. Bu açıdan Türkiye’nin
bulunduğu coğrafi konum sebebiyle daha dikkatli olmalı, enerji güvenliğini
sağlamalı, alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirmeli, sınırları içerisinde ve
dışında enerji yatırımlarına, projelere ve boru hattı çalışmalarına daha fazla
önem vermelidir. Türkiye’nin ham petrol temin ettiği ve topraklarını transit
ülke olarak kullandırdığı çok önemli boru hatları vardır. Bu alanda yapılan farklı
proje ve çalışmalar devam etmektedir. Bu anlamda da boru hatlarının güzergâhı
açısından enerji güvenliğini sağlamak durumundadır.1262
TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), petrol çalışmalarına
yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmektedir. 2015 yılında 53 kuyuda 88.358
sondaj faaliyeti gerçekleşmiştir. Çalışmaların sonucunda, 9 kuyu petrollü, 2
kuyu ise gazlı kuyu olarak neticelenmiştir. Yine TPAO, Fransa, Norveç,
Avustralya, Kanada, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin firmalarıyla anlaşmalı
olarak yurtiçinde arama yapmakta ve çalışmalarını yürütmektedir. Yurtdışında
da Azerbaycan, Rusya, Irak, Libya ve Afganistan gibi ülkelerle pek çok çalışma
yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Yine bu anlamda Hazar Bölgesi, Rusya
Federasyonu, Ortadoğu, Afrika ve Güney Amerika’da iş geliştirme girişimleri
sürdürülmekte ve Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması için çalışmalar
yapılmaktadır.1263 Günümüzde petrol üretim sahalarının en önemlileri;
Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Trakya çevresi ve Adana bölgesinde
toplanmaktadır. Bu alanlar dışında Karadeniz, Batı Toroslar, İç Anadolu,
Marmara ve Doğu Anadolu bölgeleri petrol açısından ümit verici bölgeler olarak
görülmüş ve buralarda da çalışmalara devam edilmektedir.1264
Durmuşoğlu,age, s.57.
KPMG, age, s.16.
1262 Ensaroğlu, age, s 22.
1263 TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), 2015 Yıllık Raporu, Yerli Global, s. 27-28-29-41,
(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
1264 Gülpınar Akbulut, “Coğrafi Bakımdan Türkiye’nin Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi”,
38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek
Kurumu Yayınları: 12/1, Ankara 2011, s. 35.
1260
1261
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Türkiye 2016 yılı sonu verilerine göre 17,9 milyon varil ham petrol
üretimi gerçekleştirmiştir. Ülke genelindeki tüketim ise 2016 yılı sonu
verilerine göre 27,6 milyon ton ham petrol tüketilmiştir. 2002’den 2016 kadar
ki sürece bakıldığında ülkemiz ham petrol tüketimi yaklaşık %5,7 artmıştır.
Petrol arama ve üretimi için yapılan yatırım miktarı giderek artmış ve 135
milyon dolar seviyesine çıkmıştır.1265
✓ Doğal Gaz:
Türkiye’nin enerji sektöründe doğal gaz önemli bir konumdadır.1266 Doğal
gaz da özellikle petrol mevcut bulunduğu coğrafyanın dinamiklerini
etkileyebilme potansiyeline sahip bir enerjidir. Özellikle de boru hatları ve geçiş
güzergâhları merkezinde bulunan Türkiye için önem derecesi fazla olan bir
enerji kaynağıdır. Türkiye, üretici ve tüketici ülkeler arasında köprü vazifesi
görmüş ve enerji koridoru oluşturmuştur. Bu anlamda Türkiye, Azerbaycan,
Rusya, İran, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan gibi ülkelerle çeşitli düzeyde
anlaşmalar imzalamış ve boru hattı inşa edilerek ülkelere doğal gaz sevkiyatını
gerçekleştirmiş ve hala da başka projelerle de gerçekleştirmeye devam
etmektedir. AB (Avrupa Birliği) ülkeleri için de Türkiye çok önemli bir enerji
pazarı haline gelmiştir. İran, Irak, Kazakistan ve Azerbaycan’la yürütülen
anlaşmalar gereği, bu ülkelerde mevcut bulunan doğalgaz Türkiye vasıtasıyla
AB ülkelerine transfer edilmektedir. Bulunduğu konumdan ötürü Türkiye
üretici ve tüketici ülkeler arasında en güvenilir rotada yer almaktadır. Bu sayede
Türkiye, bu anlaşma ve projelerle daha ucuza enerji temin edebilecek ve de
transit ücreti alacaktır. Bu noktada Türkiye, yükselen güçlere karşı Rusya, Çin
ve Hindistan gibi ülkelere karşı dikkatli olmalı ve bu doğrultuda politikalar
yürütmelidir. Çünkü Türkiye’nin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalar bu yükselen
güçleri özellikle de Rusya’nın enerji liderliğini sıkıntıya sokmaktadır.
Türkiye’nin enerji koridoru vazifesi görmesi ile AB ülkelerinin Rusya’ya olan
bağımlılığı azalmakta ve enerji pazarındaki oranda bölünmektedir. Bundan
ötürü de Rusya, Türkiye’nin enerji pazarına yön verecek transit bir ülke
konumunda olmasını istememekte ve bu yönde de girişimlerde bulunmakta
farklı alternatifler yaratmaya çalışmaktadır. Boru hatlarına yapılan sabotajlar
da Türkiye’yi sıkıntıya sokmakta ve doğal gaz için ilişkiye girdiği ülkelerle
problem yaşamamaya çalışmak durumunda kalmakta ve enerji güvenliğini
sağlamak zorundadır.1267
ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), age, s.37-38-39.
Abdurrahman Satman, “Türkiye’nin Enerji Vizyonu”, Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi
Semineri, TESKON2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir, s.8.
1267 Akbulut, age, s.38-39.
1265
1266
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Türkiye’nin doğal gaz üretim miktarı 2007 yılında 874 milyon Sm 3 iken
bu miktar 2016 yılında düşüş göstermiş ve 367 milyon Sm3 olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2016 yılı sonu itibariyle doğal gazı ithal ettiği ilk üç
ülke, Rusya (%52,94), İran (%16,62) ve Azerbaycan (%13,98) başı çekmektedir.
Ayrıca boru hatları ile temininin teknik ya da ekonomik açıdan mümkün
olmadığı durumlarda, sıvılaştırılmış doğal gaz diye adlandırılan (LNG) özel
olarak imal edilmiş tankerler vasıtasıyla taşınır. Türkiye’nin 2016 yılı verilerine
göre LNG ithal ettiği ülkeler ise Cezayir’den (%9,24) ve Nijerya’dan ise (%2,63)
oranında gerçekleştirmiştir. Türkiye 2016 yılının sonunda toplamda 46.352,17
milyon Sm3 doğal gaz ithalatı yapmış ve aynı şekilde 7.627,68 milyon Sm3 LNG
ithalatı gerçekleştirmiştir.1268 EPDK tarafından elde edilen verilere göre 2017
(Ocak-Eylül) yılında 267,31 milyon Sm3 doğal gaz üretimi gerçekleşmiş ve 454,1
milyon Sm3 miktarında da doğal gaz ihracatı yapılmıştır. Doğal gaz tüketimi
açısından ise 2017 (Ocak-Eylül) yılında 38.527,22 milyon Sm3 miktarında
gerçekleşmiştir.1269 Bu tüketimin kullanım alanı sıralaması ise, %42,2’si elektrik
üretimi amacıyla, %30,2’si konutlarda ve %24,5’i sanayide kullanılmıştır.1270
- Yenilenebilir Enerji Kaynakları:
Dünyada hızla artmaya devam eden enerji taleplerine karşı yenilenebilir
enerji kaynakları gösterilmektedir.1271 Yenilenebilir enerji kaynaklarını, “doğal
kaynaklardan elde edilen ve kendini sürekli yenileyebilen enerji kaynağı” diye
tanımlamak doğru olacaktır. Diğer enerji kaynaklarından ayrılan özelliği de
doğal bir şekilde kendini yenileyebilmesi ve yok olmamasıdır. Ayrıca
yenilenebilir enerji kaynakları ihtiyaç duyulmadan temin edilebilen, çevreye
zararı az olan, kullanılmaya hazır bir şekilde doğada var olan yerli kaynaklar
oldukları için ve bu yüzden de ithal edilmeye ihtiyaç duyulmaması sebebiyle
enerjide dışa bağımlılığı azaltan önemli ve değerli kaynaklardır. Yenilenebilir
enerji kaynakları, güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal, dalga, biyokütle ve hidrojen
enerjileri diye çeşitlendirilmektedirler.1272
Yenilenebilir enerji türleri fosil yakıtlarla 4 farklı alanda yarışmaktadır.
Bunlar şöyledir; sıcak su sağlama ile mekân ısıtma, güç üretimi, kırsal etkinlikler
ve araç yakıtlarıdır. Ülkemizde yenilenebilir enerji türlerinden güneş enerjisi,
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu 2016, Ankara,
2017, s.2-6-8-10-11.
1269 KPMG, age, s 9.
1270 BOTAŞ (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketleri), 2016 Yılı Sektör Raporu, s. 27.
1271 Durmuşoğlu, age, s.19.
1272 Erdal Tanas Karagöl – İsmail Kavaz, “Dünyada ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji”, SETA
Analiz, S.197, Nisan 2017, s.8.
1268
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rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi ve biyokütle enerjisi
bulunmaktadır.1273
✓ Hidroelektrik Enerji:
Hidrolik enerji suyun akış veya düşüş hızı sonucunda güç kazanması ve bu
kazandığı gücün elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle ortaya çıkan bir enerji
türüdür.1274 Yenilenebilir enerji türleri içinde biyokütlenin hemen ardından
gelerek en çok kullanılan enerji türü olmuştur. Yenilenebilir enerji türlerinden
elde edilen elektrik enerjisinin %92’si, dünya elektrik enerji ihtiyacının ise %16’sı
hidroelektrik enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Günümüzde su gücünden
faydalanmak amacıyla hidroelektrik santraller (HES) oluşturulmaktadır.1275
Türkiye’nin yenilenebilir enerji türleri arasında en önemli
potansiyellerinden biri hidrolik enerji kaynağıdır.1276 Türkiye’nin hidroelektrik
potansiyeli, dünya ile kıyaslandığında %1,4’üne, Avrupa toplamının ise
%16’sına denk gelmektedir. Bu oranlar Avrupa ülkeleri içerisinde önemli bir
hidroelektrik enerji potansiyeline sahip olduğumuzu ortaya koymaktadır.1277
2015 yılında hidro-güç kapasitesi bir önceki seneye göre 28 GW’lık bir
yükselişle 1,064 GW’a artış göstermiştir. Hidro-güç kapasitesi en fazla olan
ülkeleri sıralamak gerekirse bunlar, Çin, Brezilya ve Türkiye’dir.1278
Hidroelektrik santrallerin meteorolojik durumlara bağlı olan bir üretim
sistemi olması zaman içerisinde bir takım sorunlara da sebep olmaktadır. Bu
duruma örnek verecek olursak, Ekim 2017 verilerine göre, hidroelektrik
santrallerden elde edilen elektrik üretimi, barajlardaki doluluk oranlarının
düşük olması sebebiyle sadece 2350 GWh olmuştur.1279 Haziran 2016 itibariyle
Türkiye’de toplam 26.293 MW Kurulu güce sahip 569 adet hidroelektrik
santrali vardır. Bu HES kurulu gücü toplam kurulu gücün %35,43’ünü
oluşturmaktadır.1280 Akarsu ve barajlı santrallerden gelen toplam hidroelektrik
1273 Zahide Zehra Fındıkoğlu, Türkiye’de Yeşil Ekonomi Açısından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının

Durumu, (İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi),
İstanbul 2017, s. 3.
1274 Karagöl – Kavaz, age, s.20.
1275 Çetin Adıyaman, Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikaları, (Niğde Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Niğde, 2012, s.88-89.
1276 Yılmaz, age, s. 40.
1277 Gener Ünalan, “Türkiye Enerji Kaynaklarının Genel Değerlendirilmesi”, Jeoloji Mühendisliği
Dergisi, 27 (1) 2003, s.20.
1278 Fındıkoğlu, age, s.6.
1279 KPMG, age, s.10.
1280 Dursun Yıldız, “Suyla Gelen Enerji: Hidroelektrikte Son Durum”, (hidropolitikaakademi.org),
Dosya/Yenilenebilir Enerji, 2016, s. 62.
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enerjisinin elektrik üretimindeki oranı 2016 yılında %34, Ekim 2017
raporlarına göre ise %33 olmuştur.1281
✓ Güneş Enerjisi:
Güneş çekirdeğinde, yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan füzyon
reaksiyonlar ile hidrojen elementi helyum elementine dönüştürülmekte ve bu
reaksiyonlar sonucunda güneş çok fazla enerji ortaya çıkarmaktadır. Güneş
enerjisinden ısı ve elektrik enerjisi elde edilmektedir.1282
Türkiye, 360 ve 420 kuzey enlemleri ve 260 ve 450 doğu boylamları
aralığında bulunmaktadır. Türkiye bulunduğu bu coğrafi konumundan ötürü
güneş enerji potansiyeli anlamında pek çok ülkeye göre daha avantajlı bir
konumdadır. Türkiye, güneş kuşağında bulunmasına rağmen, güneş enerjisi
elde etme ve kullanma konusunda yeterli düzeyde değildir. Bu anlamda
Türkiye’nin güneş enerjisini daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanması
ve hayata geçirmesi gerekmektedir.1283 “Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli
Atlası’na (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2737 saat (günlük
toplamı 7,5 saattir), yıllık toplam gelen güneş enerjisi ise 1527 kWh/m2 yıl, yani
günlük toplam olarak 4.2 kWh/m2 değerinde olduğu belirtilmiştir.”1284
Türkiye’nin en çok güneşlenme süresi Temmuz ayında ve en düşük
güneşlenme süresi ise Aralık ayında gerçekleşmektedir. Bölgeler arasında ise ilk
sırada Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleri sırasıyla gelmektedir. Bu
bölgelerin ardından İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri gelmektedir.1285
Türkiye’nin en az güneş alan bölgeleri ise Marmara ve Doğu Karadeniz’dir.
Viyana Teknik Üniversitesi-Enerji Ekonomisi Grubu’nun 2016 verilerine göre,
elektrik üretimi konusunda güneş enerjisi teknik potansiyeli 189 GWh/yıl olan
Türkiye’nin kendisine en yakın İspanya ve Fransa’dan yaklaşık %30 bu alanda
daha fazla potansiyeli vardır. Ayrıca 2015 verilerine göre Türkiye, güneş
enerjisinden ısı elde etme anlamında ilk sırada bulunan Çin, ABD ve Almanya’yı
takip etmektedir.1286
KPMG, age, s. 10.
Seda Cebeci, “Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyelinin
Değerlendirilmesi”, Kalkınma Bakanlığı, Uzmanlık Tezi, Yayın No:2977, Aralık 2017, s. 4.
1283 Fatma Çanka Kılıç, “Güneş Enerjisi, Türkiye’deki Son Durumu ve Üretim Teknolojileri”,
Mühendis ve Makina Dergisi, C.56, S.671, 2015, s.30.
1284 Age, s.31.
1285 Erol Kapluhan, “Enerji Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Güneş Enerjisinin Dünya’daki ve
Türkiye’deki Kullanım Durumu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü,
Coğrafya Dergisi, S.29, İstanbul, 2014, s.87.
1286 Karagöl – Kavaz, age, s.14-21-22.
1281
1282
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Güneş panellerinde meydana gelen maliyet düşüşü ve panel verimlerinin
yükselmesi güneş enerjisi çalışmalarını ve yatırımlarını artırmıştır. 2014’te
sadece 40 GW olan güneş enerjisiyle elektrik üretiminde Ekim 2017’nin sonunda
meydana gelen güç 2060 MW olmuştur.1287
✓ Rüzgar Enerjisi:
Rüzgar enerjisi yenilenebilir ve çevre dostu bir enerji türüdür. Rüzgar
enerjisini diğer enerji çeşitlerine çeviren teknoloji, diğer kaynaklara göre oldukça
ekonomiktir. Taşıma sorunu bulunmaz ve yüksek bir teknolojiye ihtiyaç yoktur.
Rüzgar gücü iyi olan yerlerde rüzgar enerji sistemleri kurularak ekonomik
anlamda kazanç sağlanabilmektedir.1288 Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC)
2016 verilerine göre, rüzgar enerjisi kapasitesine açısından Çin ilk sırada yer
almış ve onu ABD, Almanya, Hindistan, İspanya ve Birleşik Krallık izlemiştir.1289
Türkiye sahip olduğu iklim özellikleri sebebiyle önemli bir rüzgar
potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye’deki rüzgar enerji potansiyeli, rüzgar hızına
ve rüzgarın sürekliliğine göre bölgeler arasında farklı gözükmektedir.1290 Türkiye
Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası’nın (REPA) verdiği bilgilere göre, Ege, Marmara
ve Doğu Akdeniz bölgeleri yüksek potansiyele sahip bölgelerimizdir.1291 Bu
sayılan bölgelerin yanı sıra diğer bölgelerde rüzgarca zengin olan alanların
varlığını bilmekteyiz. Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz gibi rüzgar gücü yüksek
bölgelerimiz, dünyada rüzgar gücü en fazla olan ilk %30’luk sahanın
içindedirler.1292 Türkiye’de rüzgar enerji santrallerinin (RES) kurulu gücü her yıl
artmakta olup özelliklede son yıllarda bu güç daha da artmıştır. Bu tablo RES’lere
yapılan yatırımların arttığının bir göstergesidir. Elektrik üretimi gerçekleştirilen
Türkiye’de toplamda 87 RES vardır. Ülkemizde enerji maksadıyla ölçümler yapan
MGM’nin (Meteoroloji Genel Müdürlüğü) istasyon sayısı yetersiz kalmaktadır. Bu
yüzden güvenilir rüzgar verilerine ulaşmak için istasyon sayılarını arttırmak
gerekmektedir. Ayrıca bu sektörde yatırım yapacak firmalar teşvik edilmeli ve
desteklenmelidir.1293
KPMG, age, s.14.
Zeynep İlkılıç, “Türkiye’de Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Enerji Sistemlerinin Gelişimi”, Batman
Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi, C.6, S.2/2, 2016, s.2.
1289 Karagöl – Kavaz, age, s. 16.
1290 Yılmaz, age, s. 41.
1291 Rasim Behçet- Hasan Gül, Hakan Oral ve Faruk Oral, “Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Bakımından
Malatya İlinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Yeri”, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 3(1), 2014, s.67.
1292 Adıyaman, age, s. 62.
1293 Mahmut Can Şenel– Erdem Koç, “Dünyada ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Durumu-Genel
Değerlendirme”, Mühendis Ve Makine Dergisi, C.56, S.663, 2015, s.51-52.
1287
1288
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Türkiye’de rüzgar enerji potansiyeli toplam 48 GW olmuş, Ağustos
2016’dan itibaren mevcut durumun %11,1’inden yararlanılmıştır.1294
Türkiye’de 2016 yılı sonu ile işletmede olan lisanslı rüzgar enerji santrallerinin
kurulu olan mevcut gücü 5.738 MW olmuş, bu durum Ekim 2017 sonunda 6.353
MW olmuştur.1295 Bu alanda 2006 yılında başlayan yatırımlar yavaş ilerlese de
her yıl 2008’den beri 400 MW üzeri, son 3 yılda da 847 MW artış yaşanmıştır.
Toplamda kurulu gücün 2019 yılının sonunda 10 GW’a ulaşacağı tahmin
edilmektedir.1296
✓ Jeotermal Enerji:
Jeotermal enerji, yer kabuğunun içinde birikmiş olan ısının ortaya
çıkardığı bir enerji çeşididir.1297 Türkiye, Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde
olmasından dolayı, orojenik magmatik ve volkanik faaliyetlerin fazla olması
sebebiyle jeotermal anlamda çok büyük oranda potansiyeli vardır. Türkiye’de
aktif faylara ve volkanizmadan ötürü ilk olarak Ege bölgesi olmak üzere,
Kuzeybatı, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 600’ün
üstünde jeotermal kaynak vardır.1298 Türkiye, dünya jeotermal enerji
potansiyelinin 1/8’ine sahip bir ülke olarak jeotermal enerji kullanımında
önemli bir konumdadır. Türkiye’de 31.500 MW’lık enerji potansiyeli
bulunmakta ve bununla dünya ülkeleri arasında ilk 10’da, jeotermal kullanımı
ile dünya ülkeleri arasında ABD, Filipinler, Endonezya ve Yeni Zelanda gibi
ülkelerin içerisinde 5. sırada ve Avrupa ülkeleri arasında da 1. sırada yer alarak,
jeotermal enerjide dünyadaki zengin ülkeler içerisinde bulunmaktadır.1299
Türkiye’de 2015 itibariyle, MTA ve özel sektör tarafından, elektrik
üretimi ve doğrudan kullanım için 1000 adet jeotermal kuyu açılmıştır. Bu
kuyuların %80’i Batı Anadolu bölgesinde yer almaktadır.1300 Fakat bilgilerine
TUREB (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği), “Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Rüzgar Enerjisi ve
Etkileşim Raporu”, Kasım 2016, Ankara, s. 34.
1295 KPMG, age, s.13.
1296 TUREB, age, s.35.
1297 Abdurrahman Satman, “Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”, Jeotermal Enerji Semineri,
TESKON2007, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 25-28 Ekim 2007, İzmir, s.158.
1298 Sinan Arslan-Mustafa Darıcı, Çetin Karahan, “Türkiye’nin Jeotermal Enerji Potansiyeli”,
Jeotermal Enerji Semineri, Ankara, s.24.
1299 Leman Erdal, Enerji Arz Güvenliğini Etkileyen Faktörler ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Alternatifi, (Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi),
Aydın, 2011, s.205.
1300 Şakir Şimşek, “Dünya’da Ve Türkiye’de Jeotermal Gelişmeler”, III. Jeotermal Kaynaklar
Sempozyumu, Kasım 2015, Ankara, s.6.
1294
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ulaşılmayan ve üretim değerleri resmi verilere girmeyen kuyularla beraber
aşağı yukarı toplamda 2200 kuyunun olduğu bilinmektedir. Değerleri
bilindiğinde termal kapasitesi haliyle artacaktır.1301 Bilinen bu jeotermal
sahaların %6’sı elektrik üretimi, %94’ü ise direkt kullanım ve ısıtmaya uygun
bir vaziyettedir.1302 Türkiye’de jeotermal kaynaklardan konut, sera, termal tesis
ısıtması, elektrik üretimi, endüstriyel uygulamalar, termal turizm, ısı pompası
ve tarımsal kurutmada faydalanılmaktadır.1303 2002’den günümüz 2016’ya göre
bu alanda yapılan yatırımların yanı sıra, arama ve geliştirme çalışmaları
hızlanmıştır. Çalışmalar sonucunda Türkiye’nin toplam jeotermal ısı kapasitesi
(görünür ısı miktarı) 15.500 MW’a gelmiştir. Yine bu alanda elektrik
üretiminde, sera ısıtmasında, konut ısıtmasında ve ısı kapasitesinde 2002’ye
göre 2017’de görünür bir şekilde yüksek oranlarda artışlar gerçekleşmiştir.1304
✓ Biyokütle Enerjisi:
Biyokütle enerji kaynağı, organik maddelerin yakılması sonucu ortaya
çıkan katı, sıvı ve gaz haldeki yakıtları anlatmaktadır. 1305 Biyokütle enerji
kaynağı, her yerde yetiştirilebilmesi, çevre korunmasına katkısı, elektrik
üretimi, kimyasal madde ve taşıtlar için yakıt olma durumundan ötürü stratejik
bir kaynak olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Dünya enerji tüketiminin %15’i, gelişmekte olan ülkelerde ise
enerji tüketiminin hemen hemen %43’ü biyokütleden elde edilmektedir.1306
Türkiye’nin biyokütle potansiyeline ilişkin verilerle, yıllık biyokütle
potansiyelinin ortalama 32 MTEP, toplam dönüştürülebilir biyoenerji
potansiyelinin ise yaklaşık 16,92 MTEP olduğu bilinmektedir.1307 Türkiye’de
tarımsal artıklardan oluşan hesaplanmış artık miktarı 54,4 milyon ton olarak
belirtilmektedir. Tarımsal artıkların yıllık enerji eşiti ise 15,5 MTEP olduğu
bilinmektedir. Bunların hepsi biyogaz üretimi amacıyla kullanılırsa yıllık 2,2 ve
3,9 milyar m3 potansiyele sahip olacaktır. Biyogaz potansiyelinin %85’i
hayvansal atıklardan, kalan kısım ise çöp gazından oluşmaktadır. Hayvansal atık
İbrahim Akkuş- Hüseyin Alan, “Türkiye’nin Jeotermal Kaynakları, Projeksiyonlar, Sorunlar ve
Öneriler Raporu”, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Şubat 2016, Ankara, s.30.
1302 Erdal, age, s. 205-206.
1303 Akkuş- Alan, age, s.33-34.
1304 ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), Bilgi Merkezi, Enerji, Jeotermal, (Erişim
Tarihi:23.04.2018).
1305 Fındıkoğlu, age, s.5.
1306 Ali Başçetinçelik- H. Hüseyin Öztürk- Cengiz Karaca, “Türkiye’de Tarımsal Biyokütleden
Enerji Üretimi Olanakları”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, S.109, Ocak-Şubat 2009, Ankara, s.7.
1307 Erol Kapluhan, “Enerji Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Biyokütle Enerjisinin Dünyadaki ve
Türkiye’deki Kullanım Durumu”, Marmara Coğrafya Dergisi, S.30, Temmuz 2014, İstanbul, s.114.
1301
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gazı potansiyelinin %50’si koyunlardan, %43’ü büyükbaş hayvanlardan, %7’si
kümes hayvanlarından meydana gelmektedir. Yapılan hesaplamalara göre ise,
ortalama hektar başına 80-100 ton ıslak biyokütle Orta Anadolu bölgesinden
sağlanabilir.1308
Son verilere göre Türkiye’nin biyokütle atık potansiyeli yaklaşık 8,6
milyon petrole eşdeğer (MTEP) olmakla birlikte üretilebilecek biyogaz miktarı
ise 1,5 - 2 MTEP olduğu bilinmektedir. Çöp gazı çıkarılması ve bundan
yararlanılması son dönemde önem kazanmaya başlamıştır.1309 Ayrıca 2017’nin
ilk on ayı sonuçlarına göre Türkiye’de bulunan biyogaz, biyokütle, atık ısı enerji
santrallerinin toplam kurulu gücü ise 554 MW olmuştur.1310 Türkiye’nin 2023
hedefleri arasında biyokütle enerjisi kurulu gücünün 1000 MW çıkması
hedeflenmektedir.1311
- Nükleer Enerji:
Nükleer enerji, atom reaktörleri ya da nükleer santrallerde atom
çekirdeklerinin parçalanması ya da birleştirilmesi sonucunda açığa çıkan bir
enerji türüdür. Günümüzde de kamuoyunu oldukça meşgul eden bir enerji
çeşididir. Nükleer enerji, elektrik üretiminde, tıpta, endüstride ve silah
sanayisinde (kıtalar arası balistik füzeler, vs.) gibi alanlarda büyük ölçüde
kullanılmaktadır. Günümüz dünyasında mevcut bulunan nükleer silahlar pek
çok gezegeni yok edebilecek güce sahiptir. ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, İsrail,
Çin, Hindistan, Pakistan, Güney Kore gibi ülkeler nükleer silaha sahip ülkelerden
bazılarıdır. Nükleer silahlar bu anlamda küresel öneme de sahiptir. Olası bir
savaşta, sadece savaşan taraflar değil, tüm dünya risk altına girecektir.1312
Nükleer enerji anlamında kullanımına bakıldığında gelişmiş ülkelerin ilk
sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın (IAEA)
verdiği verilere göre, dünyada toplamda 31 ülkenin toplam enerji ihtiyacının
%13,5’ini 437 adet bulunan nükleer santrallerden elde edilmekte olduğu
bilgisine ulaşmaktayız. Türkiye’nin ise Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri ile
beraber 16 ülke ile birlikte 72 adet nükleer santral yapım aşamasında olduğunu
Süleyman Saz, Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Yöntemleri, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Bitirme Tezi), Aralık 2015, s.3.
1309 Mustafa Erkeç, “Türkiye’de Lisanssız Elektrik Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Konusunda Yasal
Düzenlemeler”, ETKB, 6. Enerji Verimliliği, Kalitesi Sempozyumu ve Sergisi Sunumu, 2015, s.18.
1310 KPMG, age, s.15.
1311 Erkeç, age, s.9.
1312 Kadir Temurçin- Alpaslan Aliağaoğlu, “Nükleer Enerji ve Tartışmalar Işığında Türkiye’de
Nükleer Enerji Gerçeği”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(2), 2003, s.26-27.
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bilmekteyiz. Dünya Nükleer Derneği (WNA) 2014 verilerine göre nükleer enerji
anlamında dünyada ABD, Fransa, Rusya, Güney Kore ve Kanada ilk sıralarda
gelmektedir. Fakat 2011’de Japonya’da meydana gelen Fukushima nükleer
kazasından sonra pek çok ülke nükleer enerji alanındaki çalışmalarını gözden
geçirmiş ve bu tarihten sonra enerji üretiminde düşüşler de yaşanmıştır.1313
Avrupa’daki bazı ülkeler gelecek yıllarda nükleer enerji anlamında yasal
düzenlemelerle kısıtlamaya gitmiş kimisi de mevcut bulunan nükleer
santrallerini kapatma ve yeni santral yapmama gibi gelişme göstermişlerdir.1314
Türkiye’nin nükleer enerjiye olan ilgisi hep olmuştur. Nükleer enerjinin
düşük yakıt maliyeti, fosil yakıtların fiyatlarındaki istikrarsızlıktan sebep
nükleer enerjinin dengeleyici bir faktör olması ve çevre kirliliğine de neden
olmayan bir enerji kaynağı olması açısından önemli görülmüştür. Avantajlarına
rağmen nükleer enerjinin çok sayıda riski olması, taşıdığı bu sayısız riskin
yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılmasındaki güçlük ve çok yüksek yatırım
maliyetlerinin bulunması, Türkiye’nin nükleer enerjiye sahip olması yolunda
engel olmuştur.1315
Türkiye’de aramalar neticesinde 9129 ton uranyum keşfedilmiştir.
Özelliklede Batı Anadolu’da çok sayıda radyoaktif anomalinin varlığı tespit
edilmiştir. Bunların bir kısmı uranyum, bir kısmı da toryum emare yataklarını
göstermektedir. Tespit edilen uranyum rezervlerinin Türkiye’nin gerçek
uranyum rezervlerini yansıtmadığı görüşü genellikle kabul edilmektedir.1316
Son dönemde, hükümet gelecekteki enerji açığının karşılanması amacıyla
nükleer santrallerin kurulması yönünde açıklama yaparak çalışmaları
başlatmıştır.1317 Bu kapsamda Türkiye 12 Mayıs 2010 tarihinde Rusya ile
Akkuyu bölgesinde bir nükleer santral kurmak maksadıyla anlaşma
imzalamıştır. Yaklaşık 20 milyar dolar maliyetli, 4 üniteden oluşan, 60 yıl
işletme ömrü bulunan ve toplamda 4800 MW kurulu güce sahip olması
beklenen bir nükleer santraldir. Bir diğer çalışma olan Sinop Nükleer santralinin
kurulumu için ise Japonya ile 3 Mayıs 2013 tarihinde anlaşma imzalanmıştır. 20
milyar dolar maliyetli bu proje de 4 üniteden oluşmakta 60 yıl işletme ömrü ile
İsa Çelik- Ali Çeker- Rauf Belge, “Nükleer Enerji: Türkiye ve Dünya Ölçeğinde Bir
Değerlendirme”, Yenifikir, Y.6, S.15, s.56-57-58.
1314 EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi), Elektrik Üretim Sektör Raporu 2016, Mayıs 2017, s.8.
1315 GİFGRF (Global İlişkiler Forumu), 21. Yüzyılda Türkiye’nin Enerji Stratejisi: Belirsizlikler,
Yapısal Kırılmalar ve Bazı Öneriler, Çalışma Grubu Raporu 2013, s. 44.
1316 Vahide Arı, Türkiye Enerji Kaynakları, Enerji Planlaması ve Enerji Stratejileri, (Çukurova
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Adana, 2007, s.76-77.
1317 Satman, age, s. 11.
1313
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toplamda 4480 MW kurulu güce sahip olması beklenmektedir.1318 Türkiye’nin
ayrıca 3. nükleer santral projesinin geliştirilmesine yönelik 2014 tarihinde
EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) ile Westinghouse EC ve SNPTC şirketleri
arasında imzalanan bir mutabakat zaptı vardır.1319 Türkiye’nin nükleer enerji
hedefleri, dışarıya olan bağımlılığı azaltma ve yerli enerji rezervlerinin
üretimini arttırmaya yönelik bir siyaset olmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, 2020’de Türkiye’nin enerjisinin %5’ini nükleer güçten karşılamayı ve
2023’te de üç tane reaktörün aktif olmasını hedeflediklerini belirtmiştir.1320
3. Türkiye’nin Yürütülen Enerji Stratejisi
Türkiye mevcut enerji kaynakları ile kendi kendine yetebilecek bir
durumda değildir. Hızla artan enerji ihtiyacını da karşılamak
mecburiyetindedir. Türkiye, enerji kaynakları az olmasına rağmen, mevcut
jeopolitik konumu ve gelişen teknolojisi, yenilenebilir enerji kaynaklarına
yatırım ve çalışmaları ile bu durumunu en asgari koşullara düşürebilme ihtimali
olan bir ülkedir. Ancak Türkiye’nin çok uzun yıllara dayanan bir enerji stratejisi
olmamıştır. Dünya enerji rezervlerinin büyük bir kısmına sahip olan ülkeler ile
düzgün kurulamayan ilişkiler bugün oluşturulmak istenen dış politika ve ticaret
için bir dezavantaj olmuştur. Türkiye son dönemlerde jeostratejik konumu ile
diğer ülkeler için bir enerji koridoru vazifesi görmüştür. Türkiye’de bu
potansiyelini kullanmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda izlediği dış politika, ikili
ve çoklu enerji anlaşmaları ile enerji çeşitliliğini sağlamaya çalışarak enerji arz
ve güvenliğini temin etmeye çalışması Türkiye için doğru bir adım olacaktır.1321
Türkiye’nin enerjiyle ilgili hedefleri, 2004 Türkiye İktisat Kongresi, “Bilim
ve Teknoloji Politikaları Çalışma Grubu Raporu”nda sürdürülebilir kalkınma
başlığı altında açıklanmıştır. Bu doğrultuda ETKB tarafından Türkiye’nin enerji
politikası, ülke enerji ihtiyacının amaçlanan ekonomik büyümeyi
gerçekleştirecek, sosyal kalkınma hamlelerini destekleyecek ve yönlendirecek
bir vaziyette, zamanında, yeterli, güvenilir, ekonomik koşullarda ve çevresel
etki de dikkate alınarak sağlanması diye açıklanmıştır.1322 Türkiye’de başa gelen
hükümetlerin enerji güvenlik arzı açısından kararlı ve dinamik politikalar
Çelik-Çeker-Belge, age, s.62-63.
ETKB (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı), age, s.57.
1320 Aaron Stein, Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Dair Hedefleri: Büyük Planlar, Ufak Adımlar, EDAM
(Ekonomi Ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi) Tartışma Kâğıdı, 2012/2, Kasım 2012, s. 2.
1321 Durmuşoğlu, age, s.297.
1322 Abdurrahman Satman (Editör), “Türkiye’de Enerji Ve Geleceği”, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Nisan 2007, İstanbul, s.155.
1318
1319
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yürütmeleri gerekmekte olup, özel sektörün, tüm endüstrinin ve akademik
alanların da aktif katılım ve katkılarına ihtiyaç vardır.1323
2005 yılında 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanun’u
yürürlüğe girerek bu alanda ilk defa yasal düzenleme yapılmış oldu. 2007
yılında 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2008 yılında 5748 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapılmış ve verilen teşvikler
arttırılmıştır. 2010 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu’nda yapılan
değişikliklerle bazı kaynaklara daha yüksek fiyat garantisi getirilmeye çalışılmış
ve böylece bu enerji sektöründe ilerlemelerin yaşanılması sağlanmıştır.1324
2023 hedeflerinden biriside elektrik üretiminde yenilenebilir enerji
kaynaklarının payının %30’a çıkarılmasıdır.1325
Türkiye, dünya enerji pazarında bir aktör olmaya çalışmaktadır. Enerji
verimliliğinin arttırılması ve çevresel etkenlerin gözetilmesi de Türkiye için
enerji stratejisinde öncelikli hale gelmiştir. Enerji tüketiminin azaltılması ve
enerjinin etkin kullanımının arttırılması için 2007’den itibaren kanunlar
çıkarılarak bu anlamda çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye konumundan ötürü
transit bir ülke vazifesi görmüş ve boru hattı projelerine girerek enerji
pazarında etkin bir rol oynamaya çalışmaktadır. Özellikle son yıllarda kendisine
komşu bölgelerdeki enerji türlerinin dünya pazarına açılmasını sağlayacak
projelerin içerisine girmektedir.1326
Yine Türkiye bu dönemde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer
enerji santralinin kurulması için çalışmalara başlamıştır. Türkiye’nin enerjide
dışa bağımlı olmasından ötürü enerji arz güvenliğinin önemi çok büyüktür. Bu
açıdan da Türkiye’nin temel enerji stratejisi enerji arz güvenliğine yöneliktir. Bu
anlamda ETKB’nin 2017’de belirlediği stratejilerden bazıları şu şekildedir;
“enerjide yerli ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmesi, yerli araştırma ve
geliştirme (AR-GE) çalışmaları ile yerli enerji teknolojileri ve istihdamın
arttırılması, enerji ithalatında kaynak ve güzergâh çeşitliliğinin sağlanması,
enerji piyasalarında gerekli düzenlemelerin yapılması, enerji verimliliğinin
arttırılması ve nükleer enerjinin enerji sepetimize dahil edilmesi
hedeflenmektedir.”1327 Bu hedeflere ek olarak yerli ve yenilenebilir enerji
Satman, age, s.11.
Fındıkoğlu, age, s.6.
1325 Remzi Bulut, “Türkiye Ekonomisinde Enerji Sektörünün Önemi”, Göller Bölgesi Aylık Hakemli
Ekonomi ve Kültür Dergisi, Sayı 49, Nisan 2017, s. 65.
1326 Ufuk Kantörün, “Bölgesel Enerji Politikaları ve Türkiye”, Bilge Strateji, C.2, S.3, Güz 2010,
s.104-105.
1327 Özge Sunal Yıldırım, “Türkiye’nin Enerji Görünümü Ve Diplomasisi”, MTA Doğal Kaynaklar Ve
Ekonomi Bülteni, (2017) 23, s.37.
1323
1324
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kaynaklarının değerlendirilmesi açısından da “linyit ve taş kömürü
kaynaklarının 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi için değerlendirilmesi,
2023 yılına kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilinecek
hidroelektrik potansiyelin tamamının elektrik enerjisi üretiminde kullanımının
sağlanması, rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2023 yılına kadar 20.000 MW’ ye
çıkarılması ve güneş enerjisinin elektrik üretimi için de kullanılmasının
yaygınlaştırılması hedefler arasındadır.”1328 Bu kapsamda çalışmalar ve projeler
yürütülmektedir.
4. Türkiye’nin Ülkelerle Olan Enerji Politikaları
Türkiye ile Azerbaycan ilk olarak 1994’de imzalamış oldukları “Asrın
Anlaşması” ile iki ülkenin petrol konusunda paylaşımı ile başlayıp, Azerbaycan
petrolünü batıya taşınması hedeflenmiştir. 2005 yılında, Bakü Tiflis Ceyhan
(BTC) inşası başlamış bir sonraki yıl ise Bakü-Tiflis-Erzurum(BTE) hattı
tamamlanmıştır.1329
Kafkasların hızla büyüyen ülkesi konumunda olan Azerbaycan, petrol ve
doğalgaz ihracatında önemli bir yere sahip olmasıyla ekonomisinin bir
bölümünü, bu kaynaklardan sağlamış ve önemli aktör konumuna gelmiştir.
Ticaret hacmi 2010’da Türkiye ile 2.5 milyar dolar iken, 2012’de 5 milyar dolar
olmuş, 2002’de Türkiye’nin ihracatçı ülkelerinden biri olan Azerbaycan için
%0.64 oranında iken 2011 yılında ise bu oranın %1.53’e dayanmasına neden
olmuştur. İki ülkenin ekonomiyi geliştirmeyi hedefleyen toplamda 23 belgesi
vardır.1330
2010 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
ve bu anlaşmanın maddelerince ekonomik başlıklar ilave edilerek tekrar
düzenlenmiştir. Anlaşma metninde bulunan 11. maddede, tarım gıda bankacılık
vb. kaynaklar için işbirliği sürecine gidileceğini ifade edilmiştir. 12. maddede
enerji konusu ele alınıp enerji projeleri için işbirliği arttırılacaktır ifadesi yer
almıştır. İki ülkenin kararı doğrultusunda ‘Enerji Alanında Ortak Komisyon’
kurulmasına karar kılınmıştır. 13. maddede tüm ulaşım yollarındaki
taşımacılıkla ilgili olarak karar belirtilmiştir.1331
TMMOB, age, s. 11.
Muharrem Ekşi, “Türkiye Azerbaycan İlişkileri: Söylemden Reelpolitiğe”, Avrasya Etüdleri,
S.36, 2009, s.100.
1330 Toğrul İsmayıl, “Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi ve Türkiye”, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim,
2013, S.54, s.1.
1331 Araz Aslanlı, “Türkiye Azerbaycan Ekonomik İlişkiler”, Yönetim ve Ekonomi Manisa Celal
Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, C.25, S.1, 2008, s.19-20.
1328
1329

907

Hilal AKGÜLLER – Kübra IŞIK

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi olan (Socar), İzmir’de bulunan Petrol
Kimya Şirketi Petkim’i alması iki ülkenin ekonomik bağlamda ortaklığını
güçlendirmiştir. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Türkiye’den
geçen boru hattı 26 Haziran 2012 yılında imzalanmıştır. Nabucco projesinin
başarısızlığına karşın Türkiye’yi tekrardan ön plana çıkarabilecek proje olması
dikkat çekmektedir.1332 Yapılan anketler sonucu Türkiye vatandaşlarının
%51.2’si ekonomik alandan işbirliğinin olduğunu dile getirirken, Azerbaycan
vatandaşları, %55.7’sinin ekonomik alanda olduğunu ifade etmiştir.1333
Coğrafi açıdan önemli yere sahip olan aynı zamanda Karadeniz’e sınırı
olan ve Batıya geçişin kısa yolunu oluşturan Gürcistan, Türkiye açısından
önemli konuma sahiptir.1334 Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı Gürcistan ekonomisi
için önem teşkil ederken aynı zamanda ülkesi için %7.7’lik büyüme sağlamıştır.
Türkiye ile olan ilişkilerinde BTC hattında Türkiye, proje kapsamında geçiş
vergisi ve buna ek işletmecilik hizmetleri adı altında gelir elde etmesi
beklenmektedir. Bu proje ile Türkiye’nin önemi vurgulamış ve ilk on beş yıl
dahilinde 140 milyon dolardan başlayan ve sonraki yıllar için 300 milyon dolara
ulaşan vergi ücretinin gelmesi beklenmektedir.1335 Yaklaşık 100 kadar Türk
firması ve Türkiye’de ise 16 adet Gürcü şirketleri vardır. Türkiye Gürcistan’ın
ihracat yaptığı ilk ülkeler arasındadır.1336 Karadeniz bölgesinde bulunan ve
burada etkinliğini arttırmaya yönelik bir petrol depolama şirketi Delta Petrol,
ulaşım alanlarını oluşturmaya ve bunları ticari alandaki deniz yolu
taşımacılığındaki faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.1337
2007’de Türkmenistan’a Abdullah Gül’ün ziyareti sonucu iki ülke
arasında komisyon kurulmuş, Avaza için yapılan turizm projesi hazırlanması ve
yatırım yapılması düşünülmüştür. Petrol, doğalgaz, tekstil ürünleri ihraç eden
Türkmenistan, ülkesinde 400 Türk yatırımcı bulunmaktadır.1338 Abdullah Gül

1332 Cavid Kasımlı- İsa Arslan, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine, Gündoğan Yayınları, 1.Baskı,

İstanbul, 2015,s.171-178.
1333 Ahmet Deniz, Kubilay Ablak, “Azerbaycan Türkiye Ekonomik İlişkileri Üzerine Bir Uygulama”,
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 3, S.9, Mart 2015, s.280.
1334 Yelda Demirağ, “Bağımsızlıktan Kadife Devrime Türkiye-Gürcistan İlişkileri”, Uluslararası
İlişkiler Akademik Dergi, Cilt 2, Sayı 7, Güz 2005, S.126.
1335 DEİK, Gürcistan Ülke Bülteni, 2012, S.9-14, https://www.deik.org.tr/uploads/gurcistan-ulkebulteni.pdf
1336 Demirağ, agm. s.143-144.
1337 Mete Taşkın, Bağımsızlığından Sonra Gürcistan Türkiye İlişkileri, (Dokuz Eylül Üniversitesi,
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 2006, s.109.
1338 Fahri Türk, “Türkiye Türkmenistan İlişkileri 1990-2010”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C.2,
S.2, 2010, s.61.

908

2002’den Günümüze Türkiye’nin Enerji Sektöründeki Mücadelesi

hükümetler arası Türk Türkmen Komisyonu’nun kurulmasını istemiştir. İki
ülke arasında imzalanan 12 tane işbirliği anlaşması mevcuttur.1339 Bu yılda
ivme kazanan ikili ilişkiler ticari alandaki hacmi yükselmiş, ticaret hacimleri
2012’de 1.8 milyar dolar, bir sonraki yılda 2.6 milyar dolar, 2014’de 2.8 milyar
dolara ulaşmış fakat 2015-2016 yılları arası bu oranlar düşmüştür. Türk iş
adamlarının mevcut olması ile birlikte 25-30 bin kadar da Türk çalışan işçi
vardır. Bulunduğu konum gereği pamuk üretime elverişli oluşu Türk
yatırımcıların bu alana yönelmesine neden olmuş ve tekstil sanayisinde de proje
üretimlerini gerçekleştirmişlerdir.1340 İhracata bakılacak olursak 2016 yılında
ihracatımız 125 milyar dolar, ithalat 422 milyon dolardır. Türk iş adamlarının
tekstil ve müteahhitlik alanında tercih ettikleri ülkelerden biridir.1341 Ülkemizde
ise resmi olarak 10.9 milyon TL oranında Türkmenistan’a ait 64 firma
mevcuttur. Türkiye’den alınan mallar çerçevesinde %13.95 demir çelik, %54.67
plastik ve plastik ürünleri, %64.40 boya malzemeleri, yüzey kaplama ise
%93.64’ünü oluşturmaktadır.1342
2000 yılından başlayıp 2010’a kadar Türkiye dış ticaret açığı verilen
ülkeler, Rusya Federasyonu, Çin ve ABD olmuştur. Rusya ile enerji konusunda
ithalatı nedeniyle en çok dış ticaret açığı verdiği ülke olmuştur.1343 Birçok
ülkenin dikkatini çeken konu olan Rusya’nın sahip olduğu Rus doğalgazı ve
bunun yanında zengin doğal kaynakları Rusya’nın her yıl dış ticaret fazlası
vermesine neden olmaktadır. Sadece doğalgaz için değil aynı zamanda Sovyetler
Birliği’nden kalan nükleer tecrübesinin olması baş aktör olmasına neden
olmuştur. Türk Akım projesinin oluşması Türkiye üzerinden Avrupa’ya Trakya
üzerinden boru hattının geçmesi ve Türkiye’nin ucuza doğalgaz alma şansına
sahip olmasına neden olacaktır. 2010 yılında Türkiye ve Rusya nükleer alanında
enerji bakanları tarafından anlaşma imzalamış, Akkuyu nükleer santrali için
Türk mühendisler Rusya’ya eğitim almaları için gönderilmiştir.1344

1339Saltık

Buğra Bozkurt, Türkiye Türkmenistan İlişkilerine Giriş, 14 Nisan 2014,
http://politikaakademisi.org/2014/04/14/turkiye-turkmenistan-iliskilerine-giris/,
(Erişim
Tarihi:29.04.2018).
1340 Beytullah, Yılmaz- Vepa Gylchmyradov, Geçmişten Günümüze Türkiye Türkmenistan İlişkileri,
http://gisatt.blogspot.com/2017/05/beytullah-ylmaz-vepa.html, (Erişim Tarihi:29.04.2018).
1341
http://www.mfa.gov.tr/turkiye-turkmenistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa,
(Erişim
Tarihi:29.04.2018).
1342 “Türkiye Türkmenistan Ticari ve Ekonomik İlişkileri”, DEİK, Mart 2012, s.7-16.
1343 Eyüp Zengin, “Türkiye ve Rusya Federasyonu Ticari İlişkileri”, Avrasya İncelemeleri
Dergisi,C.4, S.1, 2015,66-68.
1344 Muhammet Koçak, “Türkiye-Rusya İlişkileri”, SETA, S.201,2017, s.9-10.
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2000 yılında değişmeye başlayan ikili ilişkiler, ABD’nin 2003’de Irak işgali
ve 2008 yılında Rus-Gürcistan savaşı diplomasiye yansımıştır. Türkiye’nin 1
Mart tezkeresi ve Irak savaşına karşı duruşu, Türkiye’nin savaşa karşı çıkması,
Dünya Ticaret Örgütü’ne yapılan saldırılarla birlikte Türkiye ve Rusya terör
konularında her zaman hazır olduklarını ifade etmiştir. Türkiye’nin dik duruşu,
gerektiğinde muhaliflere karşı oluşu Rusya ile Türkiye’nin yakınlaşmasına
neden olmuştur.1345 Türkiye Rusya arasında 2000’li yıllara kadar dengeli bir
ekonomi seyir halinde iken, 2002 sonrası dönemde ticaret dengesi değişmiş ve
bu değişim Rusya lehine olmuştur. Petrol doğalgaz fiyatları 2002 yılında artış
göstermiştir. Pazarda rekabet ortamı artarken Almanya, Çin, Türkiye bu rekabet
ortamına girmişlerdir. 2009 yılında kısmen Türkiye lehine değişmeler yaşansa
da 2010-2012 yılında toparlanma süreci meydana gelmiştir.1346
Hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağını Kasım 2015’de Suriye
sınırlarına düşüren Türkiye, krizin başlamasına neden olmuştur. Rus Devlet
Başkanı Putin’in “Sırtımızdan Vurulduk” demesiyle ikili ilişkiler gerginleşen bir
döneme girmiştir.1347 Uçak krizi sonucunda Rusya futbol transferlerinin
etkileneceği, tur şirketinin Türkiye’ye olan turlarının iptalini gerçekleştireceğini
ve gıda ihracatına Türk şirketlerine kısıtlama getirileceği belirtilmiştir.1348
Türkiye ve İran köklü geçmişe sahip olan iki ülkedir.1349 İran devleti üç
dönemde incelenmiş olup 79 İran İslam Devrimi, 90’lı yılları kapsayan dönem
ve son olarak günümüz dönemi şeklinde uzmanlar tarafından
yorumlanmaktadır. Günümüzde AB süreci bunu takip eden reformlar
Türkiye’nin izlemiş olduğu komşularla sıfır sorun politikası, İran’la işbirliği ve
ticaret oranlarının arttırılmasına yönelik şekillenen politika süreci olmuştur.1350
İran sahip olduğu enerji bakımından Dünya Enerji İstatistik Raporunda
petrol rezervlerinde %9.3, doğalgaz %18’dir. Bu iki önemli enerji kaynağının
Özdal, Habibe- Hasan Selim Özertem- Kerim Has- M.Turgut Demirtepe, “Türkiye Rusya
İlişkileri Rekabetten Çok Yönlü İşbirliğine”,USAK, C.13, S.6, 2013, s.21-22.
1346 Age. s.37.
1347 Hüseyin Yeltin- Kübra Işık, “Rekabetten İşbirliğine Giden Süreçte Türkiye Rusya İlişkilerinde
Bir Test:Suriye Krizi”,Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, C.3, S.3, 2017, s.46.
1348TürkiyeRusya Uçak Krizi Son 10 Günde Neler Yaşandı, 4 Aralık 2015,
https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151204_rusya_krizin_10_gunu,
(Erişim
Tarihi:30.04.2018).
1349Mohammad Hossein Hafezıan, “İran Türkiye Ekonomik İlişkileri ve İyileşme İmkanları”,
TASAM,http://www.tasam.org/trTR/Icerik/3393/iran_turkiye_ekonomik_iliskileri_ve_iyilesme_
imkanlari, (Erişim Tarihi:30.04.2018).
1350Fatma
Sarıaslan,
“2000’li
Yıllarda
Türkiye
İran
Ekonomik
İlişkileri”,
http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu14makale/fatma_sariaslan.pdf,
s.72,
(Erişim Tarihi:30.04.2018).
1345
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haricinde ise kömür, krom, kurşun sülfür gibi önemli enerji kaynaklarına da
sahip olduğunu bilinmektedir.1351 İran önemli doğalgaz sağlayıcı ülke
konumundadır. İthal edilen doğalgaz ikili ilişkilerin gelişmesine karşılıklı
bağımlılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2001 yılında bir takım sorunlar
olsa da Türkiye İran’dan doğalgaz almaktadır. 2007 yılında yapılan anlaşma
projesi 3 bölümden oluşmakta ve bunlar; Türkiye üzerinden Avrupa’ya
taşınması istenilen İran doğalgazı, 14 trilyon metreküp değerinde doğalgaz
bulunduran bölgede ihalesiz olarak verilen 3 sahanın Türkiye’ye verilmesi,
TPAO bu alanda yatırım çalışmaları yapması, üretilmesi planlanan doğalgazın
İran’a düşen payı verildikten sonra Türkiye’nin iç tüketimde kullanılması için
Ceyhan limanına getirilmesi ve Avrupa’ya taşınması projenin üç başlığı
olmuştur. Fakat bu mutabakat gerçekleşmemiştir. 2008 de ikinci mutabakat
imzalanmıştır.1352 2016 yılında İran’a yapılan ihracatımızda 4 milyar 966 milyar
dolar ithalatımız ise, 4 milyar 700 milyon olmuştur. Türkiye’nin İran’da 200
kadar firması bulunmaktadır.1353
İran bulundurduğu nükleer faaliyetlerine Türkiye arabuluculukla
yaklaşmış Brezilya ile yürütülen ortak diplomaside 17 Mayıs 2010 yılında
İran’la birlikte Nükleer Takas Anlaşması imzalanmıştır. Bu aynı zamanda
Tahran Deklarasyonu olarak geçmektedir. Türkiye bunu ritmik diplomasi ve
çok yönlü dış politika olarak bildirmiştir. Fakat BM yaptırımları Türkiye’nin
isteklerini yerine getirememesine neden olmuştur.1354 Türkiye-İran ticaretinde
2002 sonrasında artış yaşansa da bu diğer ülkelerin baskıları nedeniyle olumlu
sonuç verememiştir. Beklenen 100 milyar dolara ulaşılması istenen ticaret
hacmi iki ülkenin hedeflerinin ilk adımını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak
ekonominin
önündeki
engellerin
kaldırılmasıyla
gerçekleşmesi
1355
beklenmektedir.
Irak ve Türkiye 2000’li yıllardan itibaren radikal bir dönüşüm içinde
olması hem Türkiye hem de Irak için önemli bir gelişme sürecinde olmasına
neden olmuştur. Federal yapıda olan Irak, 2015 yılı sonunda dünyada beşinci
petrol rezervlerine sahip ve aynı zamanda on ikinci doğalgaz ülkesi olmuştur.
Ekonomi, su, terör gibi konular mevcut olsa da ekonomik ortaklık işleyişine
sahip olabilmişlerdir. Türkiye ihracatında Irak önemlidir. Recep Tayyip
Harun Öztürkler, “Türkiye İran Ekonomik İlişkileri”, Ortadoğu, C.9, S.82, 2017, s.78.
Sarıaslan, agm. 74.
1353 Öztürkler, agm. s.80.
1354Sarıaslan, agm. s.86.
1355
Kemal İnat, “Türkiye İran İlişkileri III.Ekonomi”, SETA, 25 Ekim
http://www.setav.org/turk-iran-iliskileri-iii-ekonomi/, (Erişim Tarihi:30.04.2018).
1351
1352
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Erdoğan’ın 2008 yılında ki ziyareti önem teşkil etmektedir. Çünkü iki ülke
arasında Stratejik İşbirliği Konseyi Anlaşması imzalanmış, ekonomi, terör, ticari
konular ele alınmıştır. Bir sonraki yıl da imzalanan Kapsamlı Ekonomik
Ortaklık, ekonomin geliştirilmesine yönelik bir adım olmuştur.1356
Irak’ta elektrik üretiminin yetersizliği sonucu Türkiye’den alınan elektrik
sevkiyatı ve güneyinde yer alan bölgede ikinci hat kurulması önemli
gelişmedir.1357
Türkiye Bulgaristan arasında ilişkiler 1999 yılında Serbest Ticaret
anlaşmasıyla başlamış olsa da asıl gelişme 2003 yılında Bulgar
Cumhurbaşkanı’nın İzmit’teki Bulgar fabrika açılışına katılmasıyla başlamış,
hedeflenen rakam 1 milyar dolara çıkmasa da ekonomik alanda Türk Bulgar
Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşu önem teşkil etmiştir. 2006 yılındaki
verilerde 2004’e göre %41 oranında arttığı tespit edilmiştir. 2008 yılında
Bulgaristan’daki şişe cam fabrikasının açılışına katılan Erdoğan, dostluk ve
işbirliği için önemli bir adım olduğunu dile getirmiştir.1358 Bulgaristan AB üyesi
olup gelişmiş ölçüde enerji sektörüne sahiptir. Elektrik ve yakıt konusunda
sorun yaşamayan ülke petrol işleme oranının fazla olması dolayısıyla elektrik,
alt yapı düzeyinin eksikliği sonucunda ülkenin Rusya’ya bağımlı olması önem
taşımaktadır.1359 Bulgaristan’da yatırımcılar için bir fırsat olan gelir vergisinin
%10’a düşmesi Türk yatırımcılar için bir fırsat niteliğindedir çünkü bu yatırım
AB pazarına girişi temsil etmektedir. AB, NATO, DTÖ üyesi ülkesi olan ve Türk
firmalarının o bölgede bulunması AB fonlarından yararlanmakta ve Pan-Avrupa
geçiş bölgesinde önem teşkil eden bir ülke konumundadır. Firmalar için önem
taşıyan bir konu da elektrik fiyatlarının düşük oluşudur.1360 Nabucco projesinin
başarısızlığı, yerine geçen Şahdeniz Konsorsiyumu ve TANAP projesi ile yani
Türkiye Yunanistan İtalya boru hattı ile Avrupa’ya açılma imkanıyla
Bulgaristan’ın buradan yararlanması için imkan tanınmıştır. Rus liderinin
Güney Akım Projesinde Bulgaristan yerine Türkiye’yle işbirliği içine girmesi
Harun Öztürkler, “Türkiye Irak Ekonomik İlişkileri”, Ortadoğu, C.9, S.83, Kasım- Aralık 2017,
s.68.
1357
Irak Ülke Raporu, Gaziantep Ticaret Odası Ticaret ve Sanayi Müdürlüğü,
http://gto.org.tr/upload/irak_raporu.pdf, s.6, (Erişim Tarihi:30.04.2018).
1358Kader Özlem, “Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye Bulgaristan İlişkileri(2002-2015)”,
Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, C.4, S.2, Aralık 2015, s.100.
1359 “Bulgaristan'ın Genel Ekonomik Durumu Ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri (20162017)”, TC Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Sofya, Temmuz 2017, s.70,
https://www.deik.org.tr/uploads/2016-2017-bulgaristan-yillik-u-lke-raporu.pdf,
(Erişim
Tarihi:30.04.2018).
1360 Bulgaristan'ın Genel Ekonomik Durumu Ve Türkiye İle Ekonomik-Ticari İlişkileri, s.81
1356
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Bulgaristan ve Türkiye gibi iki komşu ülkenin ilişkilerini zedelemiş, enerji
alanında beklenen hedef yakalanamamıştır. Burada devreye turizm girmiş,
fakat pasaport sorunu ortaya çıkmış, Bulgar vatandaşlar serbest olarak ülkeye
giriş çıkış yaparken Türk vatandaşlarının vize almaları gerektiği konusu dikkat
çekmiştir.1361
Bulgaristan ithalatında, petrol, bakır, tel kablolar, otomotiv parçaları,
çikolata, kakao, gibi ürünler olsa da, ihracat ürünleri arasında, elektrik enerjisi,
çinko, kolza tohumları ay çiçek tohumu bulunmaktadır.2004 yılında imzalanan
İkili Hava Ulaştırma Anlaşması ve aynı yıl Bilimsel ve Teknoloji İşbirliği
alanında, 2009 yılında ise, Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk
Değerlendirmesi ve Metroloji alanlarında danışma ve işbirliği mekanizması
tesis edilmesine dair mutabakat zaptı hazırlanmıştır.1362
Türkiye ve Yunanistan’ın komşu olması ve Ege’de bulunan adalar
nedeniyle iki ülke birbirleriyle en fazla oranda fayda elde etme isteği olan
ülkeler olduğu dile getirilebilir. Ekonomik krizler döneminde yani 2001 yılında
düşüşler yaşanmıştır. 2009 ve 2010 yılları arasında Türkiye açısından bakılacak
olunursa Yunanistan ile yapılan ithalatın yükselmesi ve ithalat listesinde
yükselen ülke olması ilişkilerin iyiye gittiğini göstermektedir.1363
Türkiye ile arasında Deniz Taşımacılığı Ekonomik İşbirliği, Bilimsel
Teknolojik İşbirliği gibi Organize Suç Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı
Göçün Önlenmesi adına 2000 yılında pek çok anlaşma imzalanmıştır.1364
Türk Yunan İlişkilerinde sivil alanda yapılan çalışmaları Dış Ekonomik
İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) ve İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) girişimleri olarak
ele alınabilir. Türk İş adamlarından Rahmi Koç, Türk Yunan İş Konseyinde
Başkanlık görevinde bulunmuş ve bu ülkelerdeki ilişkileri düzenlemeye yönelik
söylemlerde bulmuştur.1365
İki ülke arasında olan ticaret hacmi 800 milyon doları aşmış ve bu
anlaşmaların hukuki çerçeve de olması için 15 maddelik protokol yürürlüğe
Özlem, agm. s.102.
“Remzi Bulut, Komşu Ülke Bulgaristanın Ekonomisi ve Türkiye İle İlişkileri”, Göller Bölgesi
Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı,s.47 https://www.academia.edu/32864389
/Kom%C5%9Fu_%C3%9Clke_Bulgaristan_%C4%B1n_Ekonomisi_ve_T%C3%BCrkiye_ile_%C4
%B0li%C5%9Fkileri.pdf
1363Nazlı Usta, Türk Yunan Ekonomik İlişkileri Ekonomik Bağımlılıktan Çatışma Çözümüne, Ed.
M.Ulvi Saran, Yusuf Pustu- Berna Aksoy- Hatice Altunok, Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim
Kültürü ve Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul Aydın
Üniversitesi, Kasım 2011, s.514-515.
1364 “Yunanistan Cumhuriyeti Ülke Raporu”, Konya Ticaret Odası Etüd Araştırma Servisi, Haziran
2009, s.25-28. http://file.setav.org/Files/Pdf/etud-arastirma-servisi-yunanistan-ulkeraporu.pdf
1365 Usta, agm. s.519.
1361
1362
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girmiş, ülkemizde 61 Yunan firması bulunmasına rağmen 59.4 milyon dolarlık
Yunan sermayesinin Türkiye’ye girişine izin verilmiştir. Elektrik sistemleri
konusunda yapılan işbirliği son aşamadadır. Yılda ortalama 200.000 Yunan tatil
için ülkemize gelmektedir.1366
Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinde 90’ların sonunda dönüşüm içine
girmiştir. Afrika ülkeleriyle olan diyaloğun arttırılması adına işlemler yapılmaya
başlamış bunların yanında diplomatik temsilcilikler arttırılmış, teknik, ticari
işbirlikleri yapılma kararı alınmıştır. 2003 yılında Afrika’yla ekonomik ve ticari
ilişkileri güçlendirme stratejisi uygulamaya geçmiştir. 2005 yılı ise “Afrika Yılı”
olmuştur. 2008’de de “Stratejik Ortak” ilan edilmiş ve Afrika’daki kalkınma
bankası üyeliği iki ülkenin yakınlaşmasında temel sebeplerden olmuştur.1367
2000-2002 yılları arasında Kuzey Afrika ülkeleriyle ticaret durgun bir
dönemde iken,2003 yılında artmaya başlamıştır. En önemli ticaret kaynağı olan
ülke Cezayir’dir. Sonraki gelen ülke ise Libya olmuştur. 2004’de Fas’la birlikte
Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmıştır.
Afrika ülkeleriyle olan ve bu doğalgaz transferinde maliyetin yüksek
olmasından kaynaklanan sıvılaştırılmış gaz ortaya çıkmış (Liquefied Natural
Gas‒LNG) ve bunun çıkış nedenleri arasında ABD’nin ihracatçı olması ve boru
hatlarında meydana gelen güvenlik sorunları olmuştur.1368 2015 yılındaki
tespitlere göre LNG de olan ticaret hacmi 338.3 milyar metreküp olmuştur ve
ülkelerde 3 katı kadar bir artış gözlenmiştir. LNG ile birlikte gerek gazlaştırma
terminali gerek depolama alanlarında artış göstermiştir.1369 İhraç yapan ülkeler
arasında birinci sırada Katar gelmektedir. Katar 106.4 metreküp ihraç yapmış
ve sadece doğalgaz değil sahip olduğu konum ve teknoloji ile de ilk sırada yer
almaktadır. İkinci sırada Avusturya sonra Malezya ve dördüncü sırada Nijerya
gelmektedir. İhracatının %98’i enerji kaynaklarından olan Cezayir OPEC üyesi
olan ülke ve enerji alanında bünyesinde bulundurduğu en büyük enerji şirketi
ve enerji alanında %80’lik alana sahip olan bir ülkedir. Avrupa’ya ihracatta ilk
sırada yer alır, Türkiye’ye de ihracatı bulunmaktadır. Son yıllarda düşüş
yaşanmasındaki etken sıvılaştırma terminallerine yapılan saldırı ve rekabet
ortamından kaynaklanmaktadır. Cezayir şuan kaya rezervleriyle tekrar adını

1366http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-ticari-ve-ekonomik-

iliskiler.tr.mfa,(Erişim Tarihi:30.04.2018).
1367Zuhal Mansfıeld, “Türkiye İle Afrika Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Genel Görünümü”,
http://www.tasamafrika.org/pdf/afk5/17-Zuhal-MANSFIELD-tr.pdf,
s.3,
(Erişim
Tarihi:30.04.2018).
1368 Erdal Tanas Karagöl-Salıhe Kaya, Lng’nin Dünya Enerji Ticaretindeki Yeri, SETA, 2016, s.7
1369 Agm. s.13.
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duyurmaktadır.1370 Türkiye 2014-2015 yılı için Cezayir’i hedef ülke olarak
belirtmiştir. İthal oranı 2012’de 924 milyon dolar 2013 de ise %22.7 gerilemiş
714 milyon dolar olmuştur. İthal edilen mallar arasında petrol, hidrokarbon ve
fosfat kimyasal gübrelerdir.1371
Nijerya, bir diğer önemli olan hem nüfus hem de petrol alanında önemli
ülkedir. 100 milyon nüfusun elektrik kullanamadığı teknolojik eksikliklerinden
kaynaklandığı bilinmektedir. 2015 yılındaki ihracat sıralamasında dördüncü
olan Nijerya, zengin kaynaklarına rağmen ilkel yakıt kullanıldığı bilinmektedir.
27.5 milyar metreküp ihraç alanı bulunan Nijerya 2008 ve 2009 da ki güvenlik
sorunlarından dolayı düşüş yaşamıştır. 1372 Afrika’da 300 kadar Türk şirketi
bulunmaktadır. Türk müteahhitler Afrika’da 17.3 milyar dolarlık projeler
üretmişlerdir.1373
Sonuç
Türkiye bulunduğu konum itibariyle enerji konusunda da stratejik öneme
sahip bir ülke olmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu potansiyeli doğru iç ve dış
politikalar izleyerek kullanması gerekmektedir. Çünkü yaklaşık %70-75
oranında enerji ithalatında dışarıya bağımlı bir ülkedir. Bu bağımlılığı en alt
seviyelere düşürmesi gerekmektedir. Özellikle de petrol ve doğal gaz
kaynaklarına olan yüksek bağımlılığını potansiyeli olan yenilenebilir enerji
kaynaklarına çevirmeli, daha fazla bu alanda yatırım ve çalışmalar yürütmeli ve
yatırımcıları teşvik etmelidir. Böylelikle gelecek için de kullanımı daha iyi olan
çevre dostu enerji kaynaklar ile fosil kaynaklara olan bağımlılığı azaltıp enerji
ihtiyacını çevre dostu bu kaynaklardan kullanabilecektir. Nükleer enerji
anlamında da Türkiye’nin gelinen döneme göre geç kaldığını bilmekteyiz. Bu
açıdan da nükleer enerjide yürütülen üç projenin de en kısa sürede devreye
girmesinin çok yerinde olacağı ve en azından gelecek beş yıl içerisinde %5-10
oranında enerji ihtiyacını gidermesi beklenmektedir. Bu kapsamda diğer
ülkelerle de ilişkilerini güvenilir ve iyi bir şekilde yürütmesi gerekmektedir.
Ülkeler anlamında ise, Türkiye her dönem yeni anlaşmalara imza atmakta ve
yeni yatırımlar aramaktadır. Aynı zamanda kullanılacak enerji için, ülke içinde
1370

Agm. s.13-38

1371http://www.ntso.org.tr/upload/dosya/dosya/f478a321211bbfbbb02d8cbbbff4add3.pdf,Eri

şim Tarihi:30.04.2018.
1372 Tanas, agm. s.28-30.
1373 Ed.Oğuzhan Köse, “Türkiye ve Afrika Ülkeleri Diplomatik Temsilcileri Ortak Stratejik Vizyon
Geliştirme Projesi Iv. Çalıştay Sonuç Raporu, Afrika Ülkeleri-Türkiye Arasındaki Ekonomik
İlişkiler Stratejik Rapor No: 24”, Aralık 2007, Tasam, s. 5.
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istihdam, her geçen gün boyunca nüfusun artması buna ilave şehirleşme
dolayısıyla da dışa bağımlılığını artırmaktadır. Süreç bunu gerektirir ki, kendi
kaynaklarını kullanarak dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğinin önemle
vurgularken yenilenebilir enerji kaynaklarına örneğin güneş, rüzgar enerjisi
gibi Türk yatırımcılara destek verilmesi gerekmektedir. Ve ülkemiz büyüyen
geniş bir Pazar olması ile enerji sektörün yüksek oranda büyümesi demektir.
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Özet
Dünyanın sanayileşmesiyle birlikte toplumların beslenme kavramı da
değişmektedir. Tüketilen gıdanın niteliğine önem vermeye başlayan tüketici kitlesinin
oluşması ve dengeli beslenmeye duyulan ilginin artması; ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan
kronik hastalıkların görülme riskinin sağlıklı beslenme ile azalabileceği düşüncesi
yatmaktadır. Küresel pazarda büyüme potansiyeline sahip olan fonksiyonel gıdalara ilgi
giderek artmakta ve milyarlarca dolarlık bir sanayi haline gelmektedir. Manganez,
potasyum ve vitamin kaynağı olan üzümün çekirdekleri; yüksek miktarlarda yağ asitleri,
protein, karbonhidrat ve polifenol içermektedir.
Bir gıdanın, vücuttaki bir veya birden fazla hedef fonksiyonu faydalı bir şekilde
etkilediği kanıtlanabiliyorsa ‘fonksiyonel’ olarak kabul edilebilir Yapılan bilimsel
araştırmalar, üzüm çekirdeğinin, antioksidan etkisi ile insan sağlığına olumlu etkilerinin
olduğunu ortaya koymaktadır. İçerdiği proantosiyanidinler ile E vitamininden 20 kat C
vitamininden ise 50 kat daha etkili olduğu bilinmektedir. Antiinflamatuar özelliği,
damarları güçlendirerek kan dolaşımını artırmaya yardımcı olması, kalp ve damar
sistemine faydası, cilt hastalıklarına karşı hafifletici etkisi, vücudu güneş hasarından
koruyabilme özelliği dikkati çekmektedir.
Dünyanın en önemli üzüm üretici ülkelerinden biri olan Türkiye’nin üzüm
çekirdeği üretimine yoğunlaşması; büyüyen dünya fonksiyonel gıda pazarı içerisinde yer
alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili yapılacak her çalışma gerek
diğer bilim dallarına gerekse üretime pozitif katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte
yapılacak araştırmalar; uluslararası fonksiyonel gıda pazarındaki Türkiye’nin konumunu
üst sıralara taşımaya yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Üzüm çekirdeği, fonksiyonel gıda, Vitis vinifera L.

Use of Grapes Seeds as Functional Food Source
ABSTRACT: Nutrition concept of society is changing along with the world's
industrialization.The reason why the consumers who are beginning to importance to the
quality of the consumed food, and the increased interest in balanced nutrition

Nesrin KARACA SANYÜREK – M. İlhan ODABAŞIOĞLU – Atilla ÇAKIR
consumption, the idea that chronic diseases that occur in later ages may be reduced by
healthy nutrition. Interest in functional food, which has a growth potential in the global
market, is growing and becoming a multi-billion dollar industry. Grape seeds which are a
source of manganese, potassium and vitamins; contains high amounts of fatty acids,
protein, carbohydrates and polyphenols.
It can be considered 'functional' if a food can prove to be beneficial to one or more
target functions in the body. Scientific researches reveal that grape seed has positive
effects on human health with antioxidant effect. Thanks to the proanthocyanidins it
contains, it is known that it is 20 times more effective than vitamin E and 50 times more
effective than vitamin C.The anti-inflammatory properties of grape seeds help strengthen
blood vessels and increase blood circulation. It is benefical to the cardiovascular system.
There is a mitigating effect on skin diseases and the ability to protect the body from sun is
remarkable.
It is great importance that Turkey which is one of the world's most important grape
producer country, should give attention to grape seed production for take a share in
growing global fonctional food market. Every research to be done about the subject will
both provide positive effects on production and contributions to other branches of science.
In addition that, the researches to be done on this subject will help to move to the top row
Turkey's position in the international functional food market.
Key Words: Grape seed, functional food, Vitis vinifera L.

Giriş
Dünyanın sanayileşmesiyle birlikte toplumların beslenme kavramı da
değişmektedir. İnsanların yaşamını sürdürebilmeleri için besinlerin vücuda
alınması; sağlıklı yaşamın öneminin arttığı günümüzde yeterli değildir. Tüketici
bilinci hızla artmakta ve beslenmenin sağlıkla ilişkisi düşünülmektedir.
Tüketilen gıdaların miktarının ve bileşiminin bazı hastalıkları etkileyebildiği
yapılan çalışmalarla ortaya konmaktadır. Sağlıklı bir hayat sürmek isteyen
herkesin ilk olarak beslenme düzenine, miktarına ve şekline dikkat etmesi
gerekmektedir. Bilimsel araştırmalar sağlık ve beslenme arasındaki büyük ilgiyi
ortaya koymakta ve gıdaların hastalıkların tedavisine katkısı olduğunu
göstermektedir (Young ve Pellett, 1994; Lewis ve Elvin-Lewis, 2003;
Devasagayam ve ark., 2004; Kushi ve ark., 2012).
Sağlıklı yaşam felsefesinin günümüzde sıkça rastlanan bazı hastalıkların
çözümü olarak görülmesi ve ilaç kullanımı yerine hastalıkların ortaya çıkmadan
önlenmesi için kaliteli beslenmenin önerilmesi; fonksiyonel gıdaların öneminin
artmasına ve fonksiyonel gıdalar sektörünün gelişmesine olanak sağlamıştır.
Türkiye’de de fonksiyonel ürünlere olan ilginin artışı gıda sanayisini
fonksiyonel ürün üretmeye teşvik etmiştir.
Fonksiyonel gıda kavramı, 1980’li yıllardan itibaren Japonya tarafından
ortaya atılmıştır. 1988 yılından itibaren Japon hükümeti tarafından araştırma
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bütçesi yaratılan ve ivme kazanan fonksiyonel ürünlerle ilgili çalışmalar, son
yıllarda dünyada da hız kazanmıştır (Hasler, 1998; Diplock ve ark., 1999; Lobo
ve ark., 2010). Fonksiyonel gıdalar; vücudun temel besin öğelerine olan ihtiyacı
karşılamanın ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde
ilave faydalar sağlayan, bu sayede hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir
yaşama ulaşmada etkinlik gösteren gıdalar veya gıda bileşenleridir (Ferrari ve
Torres, 2003; Shahidi, 2004). Sağlıklı beslenme ve önemi; tıp biliminin kurucusu
olan Hipokrat’ın yüzlerce yıl önce söylediği ‘Besinler ilacınız, ilacınız besinler
olsun." “Ne yersek oyuz.” ‘Gıdan ilacın, ilacın gıdan olabilir.” cümleleriyle de
ortaya konulmuştur (Wigmore,1984; Voultsiadou, 2010; Wegener, 2014).
Tüm gıdalarda fonksiyonel özellikli bileşenler bulunmakta ve bu
bileşenler üzerinde yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır.
Fonksiyonel gıda ürünlerinin insan sağlığını doğrudan etkilemesi ilgiyi üzerine
çekmekte ve önemini arttırmaktadır. Düzenli fonksiyonel besin tüketimi kanser
ve kardiyovasküler hastalıklardan korunma ve tedavide, gastrointestinal
sistemin sağlığının korunmasında, menopoz semptomlarının hafifletilmesi,
osteoporozun önlenmesi ve göz sağlığının korunmasında etkilidir (Coşkun,
2005).
Avrupa fonksiyonel gıdaların bilimsel kavramları uzlaşma dokümanına
göre; bir gıda yeterli beslenmenin ötesinde hastalık riskini azaltması ya da
sağlık ve refahın gelişmesi durumu ile ilgili olarak vücuttaki bir veya birden
fazla hedef fonksiyonu faydalı bir şekilde etkilediği tatmin edici olarak
gösteriliyorsa ‘fonksiyonel’ olarak kabul edilebilir (Diplock ve ark., 1999).
Köklü bir tarihe sahip olan üzüm; dünya üzerinde çok geniş bir alana
yayılmış durumdadır. Avrupa, Amerika ve Asya türleri olmak üzere üç ana üzüm
türü vardır. Ekonomik olarak yetiştiriciliği yapılan en yaygın tür ise Vitis
vinifera’L. ‘dır (Terral ve ark., 2010). Sofralık, şaraplık-şıralık ve kurutmalık
olarak değerlendirilen üzümün gün geçtikçe farklı kullanım alanları oluşmaya
başlamıştır. Üzüm ve üzüm bazlı ürünler; kanser kemopreventif potansiyeli
gösteren ve aynı zamanda genel insan sağlığını geliştirdiği bilinen gıdalardır
(Kaur ve ark., 2009).
Dünyanın en önemli üzüm üretici ülkelerinden biri olan Türkiye’nin üzüm
çekirdeği üretimine yoğunlaşması; büyüyen dünya fonksiyonel gıda pazarı
içerisinde yer alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Konuyla ilgili
yapılacak her çalışma gerek diğer bilim dallarına gerekse üretime pozitif
katkılar sağlayacaktır. Bununla birlikte yapılacak araştırmalar; uluslararası
fonksiyonel gıda pazarındaki Türkiye’nin konumunu üst sıralara taşımaya
yardımcı olacaktır. Bu çalışmada üzüm ve üzüm çekirdeğinin kimyasal ve
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fonksiyonel özellikleri konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş, üzüm
çekirdeğinin bazı fonksiyonel özellikleri derlenmiştir.
Üzümün Besin Değeri
Üzümün besin değerini inceleyen araştırmacılar; taze üzümün (sofralık
üzüm) %81-87’sinin sudan teşekkül ettiğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte
önemli önemli ölçüde (%12-18) karbonhidrat içerdiği de bilinmektedir (Çelik
ve ark., 1998; Çetin, 2010). Meyvenin toplam ağırlığına (kabuk-pulp-çekirdek)
oranı bakımından yağ içeriği oldukça düşük (%0,3) görünmesine karşın;
çekirdeğin toplam yağ içeriği %20’ye kadar çıkabilmektedir (Demirtaş ve ark.,
2013). İçerdiği vitaminler geniş bir dağılım göstermekte (Vitamin A, C, E, B1, B2,
B3, B5, B6, B9) ise de en dikkat çekenleri A ve C vitaminleridir. Yapılan
araştırmalar çeşide göre değişmekle birlikte; 100 gram yaş üzümde yaklaşık
100 IU Vitamin A, 4 mg Vitamin C bulunduğunu ortaya koymuştur (Çelik ve ark.,
1998; Jackson, 2003; Çetin, 2010). Diğer meyve türleri ile kıyaslandığında
üzümün bir başka öne çıkan özelliği ise; anti-kanserojen etki gösteren,
antioksidan bir polifenol olan Resveratrol’u çok daha fazla miktarlarda
(özellikle kabuğunda) içermesidir (Polat, 2016). Üzüm; içerdiği şekerlerin
yapısı ile diğer meyve türlerinden ayrılmaktadır. Üzüm şekerinin neredeyse
tamamını oluşturan Glikoz ve Fruktoz; doğrudan kana karışma özelliğine
sahiptirler (Winkler, 1974; Yağcı ve ark., 2007). Tam olgunluğa erişmiş bir
üzümde bu iki şekerin birbirine oranı 0,79-1,14 arasında değişmektedir (ArtésHernández ve ark., 2004; 2006; Valero ve ark., 2006; Çelik, 2007). Üzümün bir
diğer dikkat çeken özelliği kan yapıcı olmasıdır. İçeriğinde yer alan demirin +2
değerli olması (Fe+2), insan bünyesine kolayca karışmasını sağlamaktadır. Yaş
üzümün içerdiği organik asitlerin %70-90’ını Tartarik ve Malik asitler
oluşturmaktadır (Yavaş ve Fidan, 1986; Yağcı, 2004; Munoz-Robredo ve ark.,
2011) (Çizelge 1).
Çizelge 1. Yaş üzümün (100 gr) besin değeri
Su

K. hidrat

Yağ

Protein

Enerji

Vit. A

Vit. C

Vit. B9

Vit E

Vit. B3

(g)

(g)

(g)

(g)

(Cal)

(IU)

(mg)

(µg)

(mg)

(mg)

81-87

12-19

0,3-0,4

0,5-0,6

61-78

92-100

3,6-4

3,68

0,31

0,28

Lif

Resveratrol

Kül

Mg

B

Ca

Fe

P

K

Na

(g)

(mg)

(g)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)
1,8-3,0

0,4

0,94-0,96

0,4

4,600

0,75

12-13

0,2-0,4

9,2-20,0

175,7

Glutamik
asit (g)

Aspartik
asit (g)

Serin

Prolin

Arjinin

Alanin

Glikoz

Fruktoz

T. A.

M. A.

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g)

(g/L)

(g/L)

0,121

0,071

0,028

0,019

0,042

0,024

4,2-8,9

4,4-7,7

0,4-1,2

0,1-0,4
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Üzüm Çekirdeklerinin Kimyasal İçerikleri
Üzüm çekirdeğinde toplam %89,3 proantosiyanidin bulunmaktadır. Bunun
%6,6’ı Dimer, %5,0’ı Trimer, %2,9’u Tetramer, %74,8’i ise Oligomerler den
oluşmaktadır. %6,6’ını monomerik flavanoller oluştururken bunun %2,5’i
Kateşin, %2,2’i Epikateşin, %1,4’ü Epigallokateşin, %0,5’i Epigallokateşin-3gallattan oluşmaktadır. İçeriğinin %2,2’si su, %1,1’i protein ve %0,8’i küldür.
(Katiyar, 2008)
Üzüm ve Üzüm Çekirdeklerindeki Polifenoller
Polifenoller bitkilerde yaygın bulunan, bir aromatik hidrokarbon (benzen)
halkasına bir veya daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı kimyasal
bileşiklerdir (Manach ve ark., 2004; Del Rio ve ark., 2010). Kısaca; bitkilerin çeşitli
çevresel stres etmenlerine (yüksek sıcaklık, kuraklık vb.) tepki olarak
sentezledikleri sekonder metabolitler olarak da ifade edilebilir (Beart ve ark.,
1985; Quideau ve ark., 2011). Üzüm ve ürünlerindeki polifenoller iki gruba
ayrılabilir: (a) fenolik asitler ve ilgili bileşikler ve (b) flavonoidler. Üzümdeki en
yaygın fenolik asitler arasında sinnamik asitler (kumarik asit, kafeik asit, ferulik
asit, klorojenik asit ve neoklorojenik asit) ve benzoik asitler (p-hidroksibenzoik
asit, protokansik asit, vanil asidi ve gallik asit) bulunur. Flavonoidler arasında
renksiz flavan-3-ol (kateşin gibi) bulunur. epikateşin ve bunların polimerleri ve
ester formları galaktik asit veya glukoz), renkli flavanonlar (en yaygın olarak
gıdadaki flavanon, kersetin) ve kırmızı ve mavi antosiyaninlerdir. Fenolik
bileşikler üzümde geniş bir yayılım alanına sahiptir. Meyve eti, kabuğu ve
çekirdeklerinde farklı miktarlarda dağılım göstermektedir. Ekstrakte edilebilir
toplam fenolik bileşiklerin yalnızca %10’u meyve etinde bulunurken, % 28-35’i
kabukta bulunmaktadır. En fazla fenolik bileşik miktarı ise %60-70 oranında
çekirdeklerde bulunmaktadır. Çekirdeklerdeki toplam fenol içeriği ise %5-10
aralığında değişmektedir (Kennedy ve ark., 2000; Bozan ve ark., 2008). Üzüm
çekirdeklerinde en fazla bulunan fenolik bileşikler ise kateşinler (kateşin,
epikateşin ve prosiyanidinler) ve onların polimerleridir (Prieur ve ark., 1994).
Üzüm ve çekirdeklerindeki fenolik madde içerikleri, çeşide, üretim yılına, üretim
yerine, kültürel uygulamalara, iklim şartlarına ve olgunluk derecesine göre
değişebilmektedir (Revilla ve ark., 1995). Üzüm çekirdeklerinde, çeşitliliğe bağlı
olarak lipid, protein, karbonhidratlar ve polifenoller içerir. Üzüm çekirdeğinde
bulunan polifenoller, gallik asit, monomerik flavan-3-ols kateşin, epikateşin,
gallokateşin, epigalokateşin ve epikateşin 3-O-gallat ve prosiyanidin dimerleri,
trimerler ve daha yüksek derecede polimerize edilmiş prosiyanidinler olmak
üzere başlıca flavonoidlerdir (Shi ve ark., 2003). Üzümde fenolik bileşiklerin
dağılım tablosu incelendiğinde fenolik bileşiklerin farklı kısımlarda dağılım
gösterdiği görülmektedir (Xia ve ark., 2010) (Çizelge 2).
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Çizelge 2. Asma bitkisinin çeşitli organlarında ve üzümde fenolik
bileşiklerin dağılımı
Bulunduğu kısım
Çekirdek
Tane Kabuğu
Yaprak
Tane Sapı
Kök

Fenolik Bileşikler
gallik asit, kateşin, epikateşin, dimerik prosiyanidin,
proantosiyanidin
kaempferol, trans-resveratrol, proantosiyanidinler,
ellajik asit, mirisetin, kuersetin
mirisetin, ellajik asit, kaempferol, kuersetin, gallik asit
Kuersetin 3-O-glukuronid, trans resveratrol, astilbin
rutin, Kuersetin 3-O-glukuronid, trans-resveratrol,
astilbin

Üzüm Çekirdeği Yağı
Bitkisel yağlar beslenmenin önemli yapıtaşlarından biridir. Dünya tüketimi
hayvansal yağların zararlı etkilerinden dolayı bitkisel, doymamış yağ tüketimine
yönelmektedir. Meyve tohumlarından elde edilen yağlar en önemli alternatif
olmuş ve üzüm çekirdeğiyle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Üzüm çekirdeği
yağının, başta linoleik ve oleik asit gibi doymamış yağ asitlerince ve yüksek
antioksidan özellik gösteren proantosiyanidinler yönünden zengin olduğu
bilinmektedir. Üzüm çekirdeği yağının esansiyel yağ içeriği, tüketimi yüksek diğer
bitkisel yağlara kıyasla daha yüksektir (Çizelge 3). Bu durum insan sağlığı
açısından büyük bir önem taşımaktadır. İnsan sağlığı açısından önemi gün
geçtikçe daha iyi anlaşılmakta olan üzüm çekirdeklerinin temel biyoaktif
bileşenlerinin kalitesi ve izolasyon miktarları uygulanan çeşitli yöntemlere göre
farklılık gösterebilmekte olup bunun üzerine farklı çok sayıda çalışmalar
yapılmıştır.
Çizelge 3. Üzüm (Vitis vinifera L.) çekirdeği yağının yağ asitleri
kompozisyonu (Ohnishi ve ark., 1990; El-Shami ve ark., 1992; Baydar ve Akkurt,
2001; Crews ve ark., 2006; Göktürk Baydar ve ark., 2007; Pardo ve ark., 2009;
Gök Tangolar ve ark., 2009; Rubio ve ark., 2009; Labuschagne ve Hugo, 2010;
Sabır ve ark., 2012; Demirtaş ve ark., 2013)
Myristic

Palmitic

Palmitoleic

Margaric

Margaroleic

Stearic

Oleic

C14:0

C16:0

C16:1

C17:0

C17:1

C18:0

C18:1

0,01-0,40

5,0-12,9

0,07-0,32

0,03-0,09

0,01-0,05

1,1-7,9

9,7-31,2

Linoleic

Linolenic

Arachidic

Behenic

Erucic

Lignoceric

Eicosenoic

C18:2

C18:3

C20:0

C22:0

C22:1

C24:0

C20:1

49,0-80,5

0,00-1,8

0,03-1,7

0,01-1,08

0,01-0,13

0,01-0,3

0,01-0,97
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Şarap endüstrisinden elde edilen alt ürünler, ekonomide can alıcı rolüyle
yeni ürünler üretmek için kullanılabilecek zengin bir hammadde kaynağıdır.
Üzüm çekirdeği; şarap üretiminde ortaya çıkan katı atığın (cibre) %15'ini
oluşturmaktadır (Kijima ve ark., 2006). Yapılan araştırmalar; 500 kg taze
üzümden elde edilebilecek çekirdek yağı miktarının yaklaşık 1 litre olduğunu
ortaya koymuştur (Çetin, 2010). Ancak bu oran çeşitlere göre değişebileceği gibi
yetiştiricilikte uygulanan kültürel işlemlere, çekirdeklerin kurutulma ve
muhafaza koşullarına göre de farklılık gösterebilir.
Üzüm ve Çekirdeğinde Bulunan Biyoaktif Bileşenler ve Sağlık
Üzerindeki Etkileri
Üzüm, vitaminler, mineraller, karbonhidratlar, yenilebilir lifler ve
fitokimyasallar gibi çeşitli besin elementleri içerdiğinden dolayı son
zamanlardaki ilgi üzümde bulunan biyoaktif fenolik bileşiklere odaklanmıştır.
Polifenoller en önemli fitokimyasallardır. Antosiyaninler, flavanoller,
flavonoller ve resveratrol en önemli üzüm polifenolleridir çünkü antioksidan,
kardiyoprotektif, antikanser, anti-enflamasyon, antiaging ve antimikrobiyal
özellikler gibi birçok biyolojik aktiviteye sahiptirler. (Xia ve ark., 2010)
Yapılan çalışmalar incelendiğinde en yüksek antioksidan kapasitenin
üzüm çekirdeklerinde olduğu belirlenmiştir. Üzümlerden elde edilen fenolik
bileşiklerin en önemli biyoaktivitesi olan antioksidatif özelliklerin, serbest
radikallerin temizlenmesi, lipit oksidasyonunun inhibisyonu, hidroperoksit
oluşumunun azaltılması gibi etkilerinden dolayı önemi artmıştır (Sato 1996;
Meyer 1997).
Sano ve ark. (2007)’nın yapmış olduğu çalışma sonucu üzüm çekirdeği
ekstresi içeren tabletlerin düzenli kullanımı sonucu, kollestrol üzerinde azaltıcı
etkisi olduğu ve arteriyoskleroz gibi damar hastalıklarının önlenmesinde yararlı
olabileceği bildirilmiştir.
Üzüm çekirdeği polifenollerinin yararlı etkileri, serbest radikal süpürme
özelliklerinden kaynaklanır. Üzüm çekirdeği polifenollerinin antioksidan
aktivitesi, C vitamini, E vitamini ve Beta karoten gibi iyi bilinen diğer
antioksidanlardan daha üstündür. Bazı klinik veriler üzüm çekirdeğinden
prosiyanidin oligomerlerinin Vitamin C'den 20 kat ve antioksidan olarak E
vitaminden 50 kat daha güçlü olduklarını göstermiştir (Uchida, 1980). Çeşitli
klinik çalışmalar da üzüm çekirdeği özütünün antioksidan, terapatik ve
farmakolojik özelliklerini ortaya koymuştur.
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Bir fungusit olan dinikanazolun Swiss albino farelerde fizyolojik,
biyokimyasal ve genetik parametrelerde toksisiteye neden olduğunu ve üzüm
çekirdeği özütü uygulamalarının da söz konusu kimyasalın teşvik ettiği
toksisiteye karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. Bu sonuç antioksidan
özellikteki bu doğal koruyucu maddelerin yakın gelecekte kimyasal ajanların
meydana getirebileceği olumsuz etkileri azaltmak için “toksisite sınırlayıcı bir
ajan'' olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Yalçın ve ark., 2016).
Jayaprakasha ve ark. (2003); üzüm çekirdeği ekstrelerini antibakteriyel
aktiviteyi değerlendirmek için Bacillus cereus, Bacillus coagulans, Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa'ya
karşı test edilmiş ve bakterilerin inhibe edildiği bulunmuştur. Baydar ve ark.
(2006) ise üzüm çekirdeği ekstraktlarının 15 bakteriye karşı antibakteriyel
özelliklerini incelemiş ve bakterilerin inhibe edildiğini ortaya koymuşlardır.
Üzümdeki fenolik bileşiklerin açıkça anti-enflamatuar olduğunu yapılan
çalışmalarla ortaya konmuş durumdadır. Obezite ve tip 2 diyabet gibi düşük
dereceli inflamatuar hastalıklar üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabileceğini
düşündüren anti-inflamatuar adipokin adiponektinin üretimini arttırdığı
gösterilmiş durumdadır (Chacon ve ark., 2009).
Gıdalarla beraber vücuda alınan polifenollerin yaşlanmayı geciktirici bir
etkiye sahip olabileceği bulunmuştur. Üzüm; serbest radikalleri temizleyebilme
gibi önemli antioksidan özellikleri nedeniyle organ ve dokuları oksidatif
hasardan koruyabilir (Xia ve ark., 2010).
Oksidatif stres, yaşlanma sırasında merkezi sinir sisteminde lipid
peroksidasyonunun azalmasına ve antioksidanların azalmasına katkıda
bulunan önemli bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bioflavonoidlerden
biri olan üzüm çekirdeği ekstresi genç ve yaşlı sıçanların merkezi sinir
sisteminde serbest radikal kaynaklı lipit peroksidasyonunun azaldığı
bildirilmiştir (Balu ve ark., 2005).
Besin maddeleri ve bileşenleriyle kansere müdahale ve önleyebilme son
yıllarda üzerinde en fazla çalışılan konulardan biri olmuştur. Chemoprevention
olarak tanımlanan bu strateji, kanserin gelişmesini engelleyen maddelerin
kullanılmasıdır. Daha ekonomik olması ve geniş kitlelere ulaşılabilir olması
önemini daha da arttırmaktadır. Bununla uyumlu olarak birçok çalışma meyve
sebze açısından zengin bir diyet programı olan popülasyonların kansere
yakalanma oranının daha düşük olduğunu göstermektedir. (Kaur ve ark., 2009).
Bu verilere dayanarak bitkilerin ve bileşenlerinin etkinliğini tanımlama,
karakterize etme ve bilimsel temeli sağlama üzerine yapılan çalışmaların önemi
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ve miktarı artmıştır. Birçok çalışma, üzümlerden ve ürünlerinden elde edilen
ekstraktlarının antikanser aktivitesi olduğunu göstermiştir.
Normal hücre, fizyolojisinde ortaya çıkan temel bozukluklarla birlikte çok
sayıda moleküler düzeyde anormal sinyal dizisiyle hızlı bir büyüme yetisine
sahip kanserli hücreye doğru dönüşür (Hanahan, 2000). Bunları kemopreventif
ajanlarla yakalamak akılcı bir yaklaşım olabilir (Kaur ve ark., 2009) Üzüm
çekirdekleri bu yaklaşımda kullanılabilecek en iyi ajanlardan biridir.
Yapılan birçok çalışma, üzüm çekirdeklerinin farelerde deneysel
fotokarsinogeneze karşı koruyucu potansiyelini ve olası etki mekanizmalarını
göstermektedir ve diyetsel olarak üzüm çekirdeklerinin tüketimi insan
cildindeki istenmeyen UV kaynaklı olumsuz sağlık etkilerinin azaltılmasında
etkili olabileceğini göstermektedir (Katiyar ve Santosh, 2008).
Singletary ve Meline (2001)’nin fareler üzerinde yaptıkları araştırma;
üzüm çekirdeklerindeki proantosiyanidinlerin kadın ve erkeklerde görülen en
yaygın kanser çeşitlerinden biri olan kolon kanserine karşı kimyasal önleyici
ajan olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.
Kaur ve ark. (2009), kadınlarda meme kanseri oranının, akciğer
kanserinden sonra ikinci sırada yer aldığını bildirmektedirler. Meme kanseri
üzerine fareler ile yapılan bir çalışmada; prosiyanidin B dimerinin tümor
büyümesini baskıladığı ve prosiyanidin B dimerlerinin üzüm çekirdeğinde
yüksek seviyelerde bulunduğu saptanmıştır (Kijima ve ark., 2006). Üzüm
çekirdeği ekstratlarının antikanser özelliği fareler dışında insanlarda da akciğer
kanseri, mide ve ağız tümörlerine karşıda araştırılmış ve olumlu etkileri
bildirilmiştir (Kaur ve ark., 2009).
Sonuç
Üzüm çekirdeklerinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri yapılmış olan
çalışmalarla etkili şekilde ortaya konulmuştur. Üzüm çekirdeklerinde bulunan
fenolik bileşiklere olan ilginin çoğu, antioksidan özelliklerinden ve serbest
radikal süpürücü olarak işlev görme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.
Üzüm çekirdekleri; fonksiyonel bileşenleri ve polifenollerin ektraksyon
yöntemleri ile ilgili olarak çalışmaların geliştirilmesi, kalite ve sağlık üzerindeki
etkilerini ortaya koymak için daha kapsamlı çalışmaların devam etmesi
gerekmektedir. Üzüm çekirdekleri etkili bir fonksiyonel gıdadır ve daha geniş
farmakolojik çalışmalarla birlikte bu çalışmaların paylaşımı arttırılarak sağlıklı
beslenme ve tüketiminin sağlanması toplumun bilinçli beslenme ve sağlığı için
önemli olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET: Günümüzde sigorta şirketleri tüzel ve gerçek kişilerin faaliyetlerini önemli
ölçüde etkilemenin yanı sıra bütçe, bütçe dışı fonlar, banka kredileri ve ülkenin para
fonlarının dağıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu şirketler gayri safi milli
hasıla kullanımının yapısının oluşturulması ve bu bazda farklı kaynakların bulunmasını
hedefleyerek ülke ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.
Sigortacılığın özelliği, faaliyetinin vatandaşlar, bireysel gruplar, topluluk, işletmeler
ve tüm toplumun öngörülmeyen olumsuz doğal, ekonomik ve sosyal olayların etkisiyle ihlal
edilen maddi çıkarlarının korunmasına yönelik olmasıdır. Piyasaların potansiyel risk
taşımasından dolayı sigortacılık olmadan pazar ve piyasa ilişkilerinin gelişiminin imkansız
olduğu düşünülmektedir. Sigorta şirketleri, tüm iş alanlarının etkinliğinin artırılmasına
katkıda bulunan, sosyal reprodüksiyon sürecinin stabilizatörü rolünü yerine getiren modern
toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle sigorta şirketlerinin istikrarlı bir şekilde
faaliyet gösterebilmesi için bu işletmelerde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması
gerekmektedir. Bu çalışmada, Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin
önemi, sigorta şirketlerinin özellikleri, sigorta şirketlerinin finansal sonuçları, sigorta
şirketleri tarafından toplanan toplam sigorta primleri, sigorta şirketlerinde iç kontrol sistemi
ve iç denetim, iç denetimle ilgili yasal çerçeve ve iç denetim süreciyle ilgili bilgilere yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sigorta şirketleri, İç kontrol, İç denetim, Risk, Kurumsal
yönetim.

Internal Control and Internal Audit in Insurance Companies
Operating in Russian Federation
ABSTRACT: Nowadays besides the fact that insurance companies have a
significant impact on the activities of legal entities and real persons, they also have a
significant place in the distribution of the budget, extra-budgetary funds and bank credits,
as well as in the distribution of the country's money funds. These companies are aiming to
establish the structure of Gross Domestic Product utilization and basing on this to find
different sources and they have a significant contribution to the national economy.
The nature of insurance is that its activity is intended to protect the violated
material interests of citizens, groups of individuals, communities, businesses and the
entire community, that are negatively affected by unforeseen natural, economic and social
events. Due to the potential risk exposure of the markets, it is considered impossible to
consider the development of market and market relations without insurance. Insurance
companies are an inseparable part of the modern society that plays a role of a stabilizer of
the social reproduction process, contributing to the enhancement of the efficiency of all
business areas. Therefore, for operation of the insurance companies in a stable manner,

Leyla AKGÜN – Polad ALİYEV
the internal control system must be effectively set up in these enterprises. In this study
was given information relating the importance of insurance companies operating in the
Russian Federation, characteristics of insurance companies, financial results of insurance
companies, total insurance premium collected by insurance companies, internal control
system and internal audit of insurance companies, legal framework related to internal
audit and internal audit process.
Keywords: Insurance companies, Internal control, Internal audit, Risk, Corporate
governance.

Giriş
Rekabetçi piyasa koşullarında sigorta şirketlerinin başarılı bir şekilde
faaliyet gösterebilmesi hedeflere ulaşma düzeyi, kabul görmüş yönerge ve
kurallarla uyma seviyesi, mali, ekonomik ve hukuki açıdan istikrarın sağlanması,
pazarın konjonktürü ve piyasadaki pozisyonuna bağlıdır. Sigortacılık yapısı
itibariyle riskli, olasılıkçı, rastlantısal karaktere sahip olmakla beraber sigortacılık
faaliyetinin yürütülmesini sağlayan karmaşık finansal ilişkiler ve şartlı nakit
akışlarını içermektedir. Bu sebeple sigorta şirketlerinde iç kontrol sisteminin
oluşturularak iç denetime verilen önemin artırılması üzerinde önemle durulması
gereken konular arasında yer almaktadır.
İç kontrol sisteminin oluşturulması ihtiyacı sigorta şirketlerindeki finansal
operasyonlardaki güçlükler, 2008 ekonomik krizinin sonuçlarına dayanarak
sigortacılıkta yaşanan değişiklikler, Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütüne girişi ve
en önemlisi ise sigortacılık mevzuatının değişmesiyle ortaya çıkmıştır.
Sigorta şirketlerinde iç kontrol sigortacılık faaliyetinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi, risklerin belirlenip sigortacılar ve hatta şirket çalışanları
tarafından yapılan yasal olmayan eylemlerin ortaya çıkarılması, kara para
aklaması ve terör finansmanıyla mücadele gibi faaliyetleri kapsayan bir sistemdir.
İşletmelerde iç kontrol sisteminin oluşturulmasının amacı işletmenin etkili bir
şekilde faaliyet göstermesini sağlayarak işletme çalışanlarının işletme
politikalarına uymalarını temin etmektir. Sigorta şirketlerinin faaliyetlerinin
spesifikliği dikkate alınırsa iç kontrol, sigorta tazminatıyla ilgili yasadışı
ödemelerin önlenmesi ve özkaynak ile sigorta rezervlerinin ilgili varlıklara
rasyonel olarak dağıtılması yönünden de çok önemli bir sistemdir.1374
İç denetim sigorta şirketlerinin coğrafi olarak dağınık şube ve bölümlere
sahip olması ve bu şube ve bölüm yönetiminin özgürce kararlar alması
durumunda özellikle önemlidir. Bu durumda merkez yönetim verilen kararları
denetleyip değerlendirmek için güvenilir bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı
1374 V. Boboşko, “Sigorta Şirketlerinde Finansal İstikrarın Sağlanmasında İç Denetim”,

Yenilikçi Gelişimi Dergisi, C.39, S.3, 2013, s.206.
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karşılamak için yöneticiler işletme yönetimi fonksiyonunu gerçekleştirebilmeleri
yönünde iç denetçi hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sigorta şirketlerinde
etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması kaynak ve kapasitenin etkin
kullanımı, işletme faaliyetinin yönetiminde karşılaşılacak ticari, mali ve diğer
risklerin belirlenip minimize edilmesi, dış ve iç çevrede yaşanan değişikliklerin
işletme faaliyetlerini olumsuz etkilememesi için bilgi siteminin oluşturulması
açısından da oldukça önemlidir. 1375
1. Rusya’da Sigortacılık ve Sigorta Şirketleriyle İlgili Bilgiler
Son yirmi yılda merkezi devlet sigorta sisteminden ekonominin işleyişini
piyasa koşullarına göre sağlayan bir sisteme geçiş yaşanmıştır. Bu bağlamda
monopol devlet sigortası sisteminden piyasa ekonomisine geçiş sağlandıktan
sonra sigortacılık ekonominin hızla gelişen ve ilgi duyulan sektörü haline
gelmiştir. Rusya’da sigortacılık risk yönetiminin yanı sıra uzun vadeli sigorta
türleri için sermaye oluşumunu da sağlamaktadır. Bu manada sigorta şirketleri
sermaye piyasasında nakit akışlarının organizasyonunu açısından büyük önem
taşımaktadır. Ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketleri finansman kolaylığı
sağlayarak, riski önleyerek, üretimin sürekliliğini kolaylaştırarak, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri teşvik ederek ülke ekonomisine önemli katkı
sağlamaktadır.1376
Ülkede sigortalama iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki
zorunlu sigortalama, ikincisi ise isteğe bağlı sigortalamadır. Rusya sigorta
piyasasının yapısında isteğe bağlı sigortalamanın daha baskın olduğu
görülmektedir.1377 Kişisel, mal ve sorumluluk sigortası hem zorunlu hem de isteğe
bağlı sigortalamanın objeleri olabilmektedir.
Rusya’da sigortacılığın gelişimi, bir bütün olarak ülke ekonomisinin
kalkınmasıyla yakından ilişkilidir. Ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2010-2011
yılları arasında %4,1, 2011-2013 yılları arasında ise %4,4 artış göstermiştir.
Toplanan sigorta primlerinin GSYİH içerisindeki oranı ise 2010-2013 arasında
%2,1’i oluşturmuştur. 2014 yılında yaşanan kriz sonrası sigortacılığın GSYİH
içerisindeki oranında ciddi düşüşler yaşanmaya başlamıştır. Bu düşüşlere
krizden kaynaklı aşağıdaki nedenler etki etmiştir:
• Sigortacılığa olan ihtiyaç büyük yatırımlarla ilgili yeni teknoloji veya mülk
alımı sırasında oluşmaktadır,
P. Martınenko- O. Şalyugina, “Sigorta Şirketlerinde Denetimin Özellikleri”, Toplumun
Gelişiminin Teori ve Pratiği Dergisi, S.2, 2011, s.347.
1376 İ. Kudryavtseva, “Sigorta Şirketlerinde Denetimin Özellikleri”, Su Taşımacılığı Volga Devlet
Akademisi Dergisi, S.33, 2012, s.99.
1377 A. Chernenko- N. Molchanova, “Rusya Federasyonunda Sigortacılığın Çeşitli Alanlarının
Gelişim Özellikleri”, XXI Yüzyılda Bilim ve Eğitimle İlgili Güncel Sorunlar isimli Uluslararası İlmiPratik Konferans Derleme Kitabı, Duşanbe, Tacikistan, 20 Mart 2018, s.221.
1375
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• Sigortacılık bankalardan kredi alımında destekçi rolünü yerine
getirmektedir,
• Sigortacılık elde edilen refahı korumak için bir araçtır. Finansal kaynaklar
mevcutsa işletmeler işlerini ve aile üyelerinin hayatlarını sigortalayabilmekte,
finansal kaynakların eksikliği durumunda ise sigorta masraflarını kısmaktadır.
1378

Bu nedenlerden kaynaklı olarak sigorta şirketlerin karlılık düzeyinde
azalış, zararlarda artış ve sektöre olan devlet desteğinde azalışlar kaydedilmiştir.
Özellikle sigorta şirketlerine olan güven minimum seviyeye inerek sigortacılık
yapan şirketlerin faaliyeti kısıtlanmaya başlamıştır.1379 Aşağıda yer alan Tablo 1
incelendiği zaman da yıllar itibariyle sigorta şirket sayısında azalışların yaşandığı
görülmektedir. Rusya İstatistik Kurumunun bilgilerine dayanarak 2011 yılında
faaliyet gösteren sigorta şirketi sayısında 2010 yılına göre %14,3, 2012 yılında
2011 yılına göre %15,2, 2013 yılında 2012 yılına göre %6,2, 2014 yılında 2013
yılına göre %3,4, 2015 yılında 2014 yılına göre %8,9 ve 2016 yılında ise 2015
yılına göre %17,5 azalış yaşandığı tespit edilmiştir.
Tablo 1: Sigorta Şirketlerinin Özellikleri
Sigorta Şirket
Sayısı
Şube Sayısı
Şirket Sermayesi
(milyon ruble)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

600

514

436

409

395

360

297

4567

4332

5081

5180

4803

4863

3973

155175 177860 198644 224106 217042 204294 228343

Çalışan Sayısı
29355 35099 129460 131330 125422 160818 115122
Yapılan Anlaşma
128,1 133,2 140,7 139,1 157,9 144,7 171835,8
Sayısı (milyon)
Sigorta
Sözleşmeleri
774831 902206 376602 419851 473469 513955 514070
Kapsamında
Yapılan Ödemeler

Kaynak: Rusya İstatistik Kurumu
Sigorta şirketlerinin finansal sonuçları incelendiğinde 2010 ve 2011
yılarında şirketlerin kar tutarının birbirine yakın olduğu, 2012 yılında bu
A. Vavilina, “Uygunluk Denetiminin Rus Sigorta Şirketlerinde Uygulama Gerekliliği”, XIV.
Uluslararası İlmi-Pratik Konferans Kitabı, Saratov, Rusya, 2013, s.190.
1379 İ. Podkolzina, “Modern Aşamada Sigorta Piyasası: Güncel Risk ve Tehditler”, Ekonomik Analiz:
Teori ve Uygulama Dergisi, S.7, 2016, s.58.
1378
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değerin ciddi oranda yükseldiği, 2013 yılında ise düşüşe geçtiği görülmüştür.
2014 yılından tekrar yükselmeye başlayan kar 2015 yılında 2014 yılına göre
%75,5 artış göstermiş, 2016 yılında ise %5,6 artmıştır. Şirketlerin uğradıkları
zarara bakıldığında 2011 yılında 2010 yılına göre zararın azaldığı, 2012 yılında
2011 yılına göre dört kat, 2013-2014 yıllarında ise cüzi oranda arttığı ve 2015
yılında azalışa geçerek 2016 yılında tekrar yaklaşık 3 kat arttığı tespit edilmiştir.
Şirketlerin alacaklarına bakıldığında 2011-2014 yılları arasında alacakların
düzenli olarak arttığı, 2015 yılından itibaren ise azaldığı görülmüştür. Sigorta
şirketlerinin borçları incelendiğinde borçların 2011-2015 yılları arasında
arttığı, 2016 yılında ise 2015 yılına göre %13,1 azaldığı belirlenmiştir.
Tablo 2: Sigorta Şirketlerinin Finansal Sonuçları (milyar ruble)
2010 2011

2012

2013 2014

2015 2016

Kar Miktarı

42,1

45,2

80,7

61,4

79,8

141,7 149,7

Toplan Sigorta Şirket Sayısı
İçinde Karlı Şirketler, %

85,8

85,6

88,9

92,8

85,2

83,7

78,9

Zarar Miktarı

4,0

3,0

12,0

16,2

17,1

12,3

34,5

Toplan Sigorta Şirket Sayısı
İçinde Zararlı Şirketler, %

14,2

14,4

11,1

7,2

14,8

16,3

21,1

Alacaklar

201,9 178,3 215,5 255,6 366,9 357,7 346,0

Borçlar

101,5

96,9

107,7 137,4 164,3 173,8 151,0

Kaynak: Rusya İstatistik Kurumu
Son yıllarda yaşanan sigorta şirket sayısındaki düşüşlere rağmen
sigortacıların genel performans göstergelerinde herhangi bir düşüşün
yaşanmadığı gözlemlenmiştir.1380 Tablo 3 incelendiğinde 2012 yılından itibaren
sigorta şirketleri tarafından toplanan prim tutarlarında artış yaşandığı
görülmüştür. 2013 yılında 2012 yılına göre primler %11,1, 2014 yılında 2013
yılına göre %9,1, 2015 yılında 2014 yılına göre %5,1, 2016 yılında 2015 yılına
göre ise %15,2 artış göstermiştir. Prim toplama konusunda ilk ona giren sigorta
şirketleri arasında SOGAZ, Rosgosstrah, RESO-Garantiya, İngosstrah,

T. Cherevichko, “Rusya Sigorta Piyasası: Gelişim Özellikleri”, Rusya Piyasa Ekonomisi
Koşullarında Sigortalama Sisteminin Sosyal Önemi isimli XV. Uluslararası İlmi-Pratik Konferans
Kitabı, 2014, s.437.
1380
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AlfaStrahovanie, VTB Strahovanie, VSK, Sberbank Strahovanie Jizni, SK Soglasie
ve Gruppa Renessans Strahovanie yer almaktadır.1381
Tablo 3: Sigorta Şirketleri Tarafından Toplanan Sigorta Primleri (milyon
ruble)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Toplam Prim
Tutarı

1036677 1269763 811105 901078 983401 1033532 1190597

İsteğe Bağlı
Sigortalama

451035

545112 654437 734213 805071 785752

930563

Zorunlu
Sigortalama

585642

724651 156668 166865 178330 247780

260033

Kaynak: Rusya İstatistik Kurumu
Rusya’da sigortacılık, ülkede faaliyet gösteren sigorta şirketleri sayısı,
şube sayısı, sermaye tutarı, çalışan sayısı, yapılan anlaşma sayısı, ödeme
bilgileri, kar, zarar, borç, alacak tutarları ve toplanan sigorta primleriyle ilgili
bilgi verildikten sonra aşağıdaki bölümde sigorta şirketlerinde iç kontrol
sistemi ve iç denetim konusu açıklanacaktır.
2. Rusya’daki Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve İç
Denetimin Önemi
2014 yılı Ocak ayında “Rusya Federasyonu’nda Sigortacılık Faaliyetinin
Düzenlenmesi” ile ilgili Kanun yürürlüğe girmiştir. Kanun Rusya’da faaliyet
gösteren tüm sigorta şirketlerini bünyelerinde iç kontrol sistemi ve iç denetim
bölümü oluşturmakla zorunlu kılmıştır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesine Rusya
Merkez Bankasına bağlı Mega Regülasyon Bölümünün oluşturulması,
regülasyon kurulunun sigorta şirketlerinde denetiminin artırılması gerektiği
kanaatinde olması, bazı sigorta şirketlerinin mali sıkıntılar yaşaması ve
uluslararası yaklaşımlarla uyumlaşma gerekliliği gibi faktörler neden
olmuştur.1382 Kanunun 28.1 maddesine göre iç kontrol, sigorta şirketlerinin iş

O. Vershinina, “Rusya Federasyonunda Sigorta Piyasasının Güncel Durum Analizi”, XXVI.
Uluslararası Nisan Ekonomik Okumalar isimli İlmi-Pratik Konferans Kitabı, 19 Nisan, 2016, Omsk,
Rusya, s.315.
1382 Y. Labuşeva, “Sigorta Şirketlerinde İç Denetim”, Ekonominin Sektörleri: Sorunlar ve Gelişim
Perspektifleri Dergisi, S.12, 2016, s.91.
1381
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süreçlerinin etkililiğinin artırılmasını amaçlayan bir yönetim faaliyetidir.1383 Bu
Kanuna dayanarak sigorta şirketleri aşağıda sıralanan hedeflere ulaşmayı
amaçlayan bir iç kontrol sistemini oluşturmak zorundadırlar:
• Sigorta şirketlerinin sigorta işlemlerini yerine getirirken mali ve
ekonomik faaliyetlerinin etkililiğinin sağlanması,
• Aktiflerin korunması, yönetimi ve özkaynaklarla sağlanması,
• Finansal ve istatistiksel raporlamanın güvenilirliği, bütünlüğü ve
objektifliğinin sağlanması,
• Etkili bir risk yönetiminin sağlanması (riskin belirlenmesi,
değerlendirilmesi, kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesi, risk seviyesinin
korunmasıyla ilgili önlemlerin alınması),
• İşletme çalışanlarının etik kurallar ile profesyonellik ve yeterlilik
ilkelerine uyması,
• Yasadışı yollarla elde edilmiş paraların aklanması ve terörizmin
finansmanıyla mücadelenin artırılması.1384
Rusya’da faaliyet gösteren sigorta şirketlerinde iç kontrolü yönetim
organları, denetim komisyonu, baş muhasebeci, iç denetçi, aktüer ve iç denetimi
sağlamak için görevlendirilmiş özel yetkili kişi gerçekleştirebilir.1385
“Rusya Federasyonu’nda Sigortacılık Faaliyetinin Düzenlenmesi” ile ilgili
Kanunun 28.2 maddesine göre sigorta şirketlerinde iç denetim, şirket
yöneticilerine şirketin çeşitli bölümleriyle ilgili objektif bilgi sağlamak amacıyla
yetkili kişilerin kontrol sürecini içeren bir faaliyettir.
Sigorta şirketlerinde iç denetim faaliyetini düzenleyen yönetmelik ve
belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:1386
• 23.07.2013 tarihinde düzenlenen ve 2014 Ocak ayından yürürlüğe giren
234-FZ No’lu “Rusya Federasyonu’nda Sigortacılık Faaliyetinin Düzenlenmesi”
Kanununda Yapılan Değişikliklerle İlgili Federal Kanun,
• 26.12.1995 tarihli 208-FZ No’lu “Anonim Şirketlerle İlgili Kanun”,

D. Brızgalov, “Solvency 2 Taleplerinin Rusya Federasyonu Sigorta Piyasası Üzerine Etkisi”,
Finansal Analiz Dergisi, C.247, S.13, 2015b, s.24.
1384 O. Filatova, “Sigorta Şirketlerinde İç Kontrol Sistemi ve Risk-Yönetimi Sisteminin
Oluşturulması”, İşletmeler, Sektörler, Kompleksler ve Bölgelerin Ekonomik Gelişiminin Güncel
Sorunları isimli Uluslararası İlmi-Pratik Konferans Derleme Kitabı, Habarovsk, Rusya, 27 Nisan
2017, s.370.
1385 Rusya Federasyonu’nda Sigortacılık Faaliyetinin Düzenlenmesi Kanunu, madde 28.1.
1386 A. Cıganova- D. Brızgalov, “Yeni Hesap Planı ve Muhasebe Standartlarına Geçişte Sigorta
Şirketlerinde İç Denetimin Organizasyonu”, Uluslararası Muhasebe Dergisi, C.10, S.2, 2016, s.3.
1383
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• 07.08.2001 tarihli 115-FZ No’lu “Yasadışı Yollarla Elde Edilmiş Gelilerin
Yasallaştırılmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele
Hakkında Kanun”,
• 06.12.2011 tarihli 402-FZ No’lu “Muhasebeyle İlgili Kanun”,
• 29 No’lu “İç Denetimin İncelenmesi” Standardı,
• 30.12.2008 tarihli 307-FZ No’lu “Denetçi Faaliyetiyle İlgili Kanun”,
• Sigorta şirketinin tüzüğü,
• İç denetimin organizasyonu ve yürütülmesiyle ilgili düzenlemeler,
• 24.10.2016 tarihli 192n No’lu “Rusya Federasyonu’nda Uluslararası
Denetim Standartlarının Uygulanması” ile ilgili Maliye Bakanlığı kararı.1387
Bu yönetmelik ve belgelere göre iç denetim sigorta şirketinin yönetimi
veya personeli tarafından yürütülen ve sadece sigorta şirketinin mali ve
ekonomik faaliyetinin, aktiflerinin yönetiminin, sermaye kullanımının ve risk
yönetiminin etkinliğinin sağlanması gibi amaçlara değil, aynı zamanda yasadışı
yollarla elde edilen gelirlerinin yasallaştırılması ve terörün finansmanıyla
mücadele gibi hedeflere de ulaşmayı öngören faaliyetleri kapsamaktadır. İç
denetimin amacı, sigorta şirketinin finansal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu
amaca uygun olarak iç denetimin temel görevleri arasında:1388
• Risklerin minimize edilmesi amacıyla iç denetimin işlevselliğinin
sağlanması,
• Sigorta politikasının mevzuat ve belirlenen amaçlarla uyumluluk içinde
olması,
• Sigorta şirketinin faaliyetinde ortaya çıkan risklerin belirlenerek
incelenmesi,
• Vergiden kaçınma, yurtdışına sermaye transferi ve hileli işlemler gibi
yasadışı operasyonların önlenmesi,
• Varlıkların korunması için gerekli şartların sağlanması,
• Finansal ve istatistiksel raporlamanın hazırlanması ve sunulmasıyla
ilgili güvenilirliğin, bütünlüğün ve objektifliğin sağlanması,
• Etik ilkelerin korunarak çalışanların profesyonelliğinin sağlanması yer
almaktadır.1389

T. Pavlyuçenko- M. Abdullayeva, “Sigorta Şirketlerinde Denetimin Gerçekleştirilmesiyle İlgili
Metodik Yaklaşımlar”, Finansman Dergisi, C.36, S.1, 2017, s.55.
1388 G. Usmanaliyeva, “Sigorta Şirketlerinde Finansal Sonuçların İç Denetiminin Metodolojisi”,
Kırgız- Slav Üniversitesi Dergisi, C.10, S.13, 2013, s.107.
1389 D. Bobılev, “Sigortacılığın Gelişiminde İç Denetimin Rolü”, Rusya ve Yurtdışında Hizmet
Sektörü Dergisi, C.41, S.3, 2013, s.26.
1387
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Rusya Federasyonu’nda iç kontrol sistemi ve hedefleri, iç kontrolü
gerçekleştiren kişiler, iç denetim, iç denetimle ilgili yasal çerçeve ve iç
denetimin görevleriyle ilgili bilgi verildikten sonra aşağıdaki bölümde sigorta
şirketlerindeki iç denetim faaliyetinin bölümleri ayrı ayrı incelenmiştir.
3. Rusya Federasyonu’ndaki Sigorta Şirketlerinde İç Denetim Süreci
Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları’na göre iç denetim
sistematik ve tutarlı bir yaklaşım kullanarak kurumsal yönetim, risk yönetimi
ve kontrolünü değerlendirip geliştirilmesi yönünde faaliyetleri içermelidir. Bu
doğrultuda iç denetim faaliyeti kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim
olarak üç bölüme ayrılmaktadır.
3.1. Kontrol
İç denetim, etkinlik analizi yaparak şirketin iç kontrol sistemini
destekleyip şirketin genel olarak sürekli olarak gelişimine katkıda
bulunmaktadır. Kontrol, finansal raporlamanın incelenip onaylamasıyla ilgili
çalışmalara dayanmaktadır. Bu aşamada iç denetim, alınan kararların yerine
getirilip getirilmediğinin incelenmesini içermenin yanı sıra kontrolün işlevsel
amacı ve yönünü de vurgulamaktadır.1390 Sigorta şirketlerinde iç denetim
kontrol çerçevesinde aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmektedir:
• Sigorta işlemleriyle ilgili bilginin güvenilirliği ve bütünlüğünün
incelenmesi: doğrudan sigortalama, koasürans ve reasürans anlaşmaları
kapsamında sigorta primlerinin alınması, sözleşmeden doğan yükümlülüklerin
sigortacılar, reasürörler, sigorta acenteleri ve brokerler tarafından yerine
getirilmesi,
• Sigorta şirketinde varlıkların korunmasının incelenmesi,
• Program ve faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi,
• Sigorta şirketindeki departmanların faaliyetlerinin etkililik ve
rasyonelliğinin incelenmesi (sözleşme disiplinine uyulması, müşteri ve
sigortacılardan fon çekimiyle ilgili rasyonel yaklaşımın oluşturulması, etkin bir
tarife politikasının seçilmesi, bütçe ve bütçe dışı fonların hesaplanmasının
aktüelliği),
• Sigorta şirketlerinin faaliyetini düzenleyen mevzuata uyulması.1391
T. Kalinina- E. Abdulova, “Sigorta Şirketlerinde İç Denetimin Organizasyonunun Özellikleri”,
Şirket Ekonomisi Dergisi, C.1, S.1, 2015, s.70.
1391 İ. Kulikova, “Sigorta Şirketlerinde İç Denetim”, Altay Akademisi Ekonomi ve Hukuk Dergisi,
C.37, S.5, 2014, s. 81.
1390
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İç denetim faaliyeti, kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek
ve sürekli gelişimi teşvik etmek suretiyle, kurumun etkin kontrollere sahip
olmasına yardımcı olmaktadır.
3.2. Risk Yönetimi
Son üç yılda Rusya Federasyonu’nda sigorta şirketi sayısında ciddi bir
azalmanın yaşandığı gözlemlenmiştir. Sadece 2015 yılında yetmiş sigorta
şirketi piyasayı terk etmiş, 2016 yılında ise sekiz şirketin lisansı iptal edilmiştir.
Sigorta şirketlerinin piyasayı terk edişi sigorta hizmetlerine bölgesel erişimin
kısıtlanmasına, işyerlerinin kapanmasına, yerine getirilmeyen sorumlulukların
artmasına ve sigorta portföyünün başka sigortacıya transferi sırasında oluşan
ek masraflar ile yeni risklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.1392
Günümüzde Rusya Federasyonunda risklerin sınıflandırılmasıyla ilgili
herhangi bir yasal kaynak bulunmamaktadır. Sigorta şirketlerinin faaliyet ve
gelişimini olumsuz yönde etkileyen riskler sigorta riski, kredi riski, piyasa riski
ve likidite riski olarak sınıflandırılmaktadır.1393 Sigorta riski, sigorta
rezervlerinin defter değeri üzerinden sigorta ödemelerinin fazlalığı olarak
tanımlanabilir. Kredi riski, sigortacının menkul kıymetlerinin faiz oranlarındaki
ve borçluların finansal durumundaki olumsuz değişikliklerden kaynaklanan
kayıpları kapsamaktadır. 1394 Piyasa riski, şirket faaliyetinin yürütülmesindeki
eksiklikler, aracılar üzerindeki kontrol eksikliği, piyasa değerinin
dinamikliğinin değerlendirilmesinde karşılaşılan sorunlar, personelin hileli
davranışları ve bilgi sistemindeki arızalardan kaynaklanmaktadır.1395 Son risk
çeşidi olan likidite riski ise, kıymetli evrakların satışı sırasında ortaya çıkan
kayıpları içermektedir. Bu durum genellikle döviz kurlarındaki değişikliklerden
kaynaklanan kayıpların oluştuğu zaman ortaya çıkmaktadır.1396
Sigorta şirketlerinin başarılı bir şekilde faaliyet gösterip piyasada rekabet
edebilmeleri için karşılaştıkları riskleri belirleyip minimize etmek adına etkili
bir iç denetim sistemi kurmaları gerekmektedir. İç organizasyonel ve idari
N. Kirillova, “Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetimi Sistemi”, Yeni Ekonomi Dünyası Dergisi, S.3,
2016, s.117.
1393 Yu. Nemtseva, “Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetim Sisteminin Oluşturma Sorunları”, Günümüz
Bilim ve Eğitiminin Sorunları Dergisi, C.27, S. 9, 2014, s. 71.
1394 M. Fedotov, “Sigorta Şirketlerindeki Riskler”, Finans ve Kredi Dergisi, C.378, S.42, s.67.
1392

1395

N. Komleva, “Sigorta Şirketlerinde Kodlaması”, Servis Plus Dergisi, S.1, 2012, s.95.

J. Atımtaeva, “Sigorta Şirketleri Risklerini Yönetmeli mi?”, XXI Yüzyılda Ekonomi ve Yönetim
Dergisi, S.12, 2013, s. 157.
1396
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belgelerde yer alan ve risklerin belirlenmesi yönünde uygulanan iç denetim
prosedürlerini sistemleştirmek ve iç denetimin belirlenen riskleri kapsama
bütünlüğünü değerlendirmek amacıyla risk matrisi hazırlamak gerekmektedir.
Yönetimsel kararların alınması sırasında riskin derecesini değerlendirerek
riskin büyüklüğünü tespit etmek gerekmektedir. Risk nicel olarak olası
minimum ve maksimum gelirin sübjektif değerlendirilmesi olarak karakterize
edilmektedir. Minimum ve maksimum gelir arasındaki aralığın büyüklüğü (elde
etme olasılığının eşit olması durumunda) risk derecesinin artmasına neden
olmaktadır. Riski nicel olarak saptayabilmek için belirli bir eylemin tüm olası
sonuçlarının belirlenmesi gerekmektedir.1397
Sigorta şirketlerinde etkili bir risk yönetimi dört aşamadan oluşmaktadır.
İlk aşama risklerin meydana geliş alanının tanımlanması, yani risk tanımlama
aşamasıdır.1398 Riskler tanımlandıktan sonra ikinci aşama olan risk
değerlendirme aşamasına geçilmektedir. Bu aşama kesin koşullar altında, kısmi
kesinlik koşulları altında ve belirsizlik koşulları altında çeşitli yöntemler
yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Üçüncü aşama risklerin yönetimidir. Bu
aşamada risk yönetiminde kullanılan araç ve yöntemler geliştirilmektedir.
Dördüncü aşama olan risklerin izlenmesi ve kontrolü son aşamayı
oluşturmaktadır. Bu aşamada risklerle ilgili değişiklikler değerlendirilmektedir.
İhtiyaç duyulması durumunda plan ve programlarda değişiklik yapılarak
sigorta şirketinin piyasadaki davranış taktikleri değiştirilmektedir. 1399
Özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlayan risk yönetimi
yöntemleri dörde ayrılmaktadır. Bu yöntemler, riskten kaçınma, risklerin
lokalizasyonu, risklerin çeşitlendirilmesi ve risklerin tazmini yöntemleridir.
Riskten kaçınma yöntemi daha çok faaliyetlerinde kararlı olan işletmeciler
tarafından kullanılmaktadır. Bu yöntem, güvenli olmayan ortaklıklar ve riskli
projelerden kaçınma ile risklerin sigortalanması önlemleri kapsamaktadır.
Risklerin lokalizasyonu yöntemi genellikle risklerin kesin olarak tanımlandığı
ve kaynağının belirlendiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu yöntem riskten
kaçınma yöntemine göre daha az tercih edilmektedir. Bu yöntem kullanılarak
ekonomik faaliyetlerin en sıkıntılı aşamaları tespit edilerek riskler daha kontrol
Y. Labuşeva, “Yönetimsel Kararların Alınması İçin Sigorta Şirketlerinde Risk Ölçümü”,
Ekonomi, Hukuk ve Sosyoloji Dergisi, S.2, 2015, s.51.
1398 D. Brızgalov, “Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetimine Odaklı İç Denetimin Özellikleri”, Denetçi
Dergisi, S.4, 2015a, s.44.
1399 V. Nazarova- E. Matveeva, “Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetimi Kavramı”, St. Petersburg Ulusal
Araştırma Bilgi Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi Dergisi, S.4, 2014, s. 263.
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edilebilir hale getirilmektedir. Risklerin çeşitlendirilmesi yöntemi, genel risk
dağılımını sağlayarak; faaliyetlerin ve iş alanlarının çeşitlendirilmesi,
yatırımların çeşitlendirilmesi ve riskin zamana dağılımı gibi alt bölümlere
ayrılmaktadır. Risklerin tazmini yöntemi, tehlikeyi uyaran mekanizmanın
geliştirilmesini kapsamaktadır. Diğer yöntemlere göre daha zaman alıcı olan bu
yöntemin etkin olarak uygulanabilmesi için faaliyetin stratejik planlanması, dış
durum tahmini, sosyal-ekonomik ve düzenleyici çevreninin izlenmesi gibi
kapsamlı ön analitik çalışmaların yapılması gerekmektedir.1400
3.3. Kurumsal Yönetim
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’ne (OECD) göre kurumsal
yönetim, yönetim, yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer ilgili kişiler arasındaki
ilişki olarak tanımlanmaktadır. Kurumsal yönetim, işletmenin hedefleri ve
başarıya ulaşma araçlarını belirleyerek kuruluşun faaliyetlerini izlemeye
olanak sağlayan güçlü bir yapıyı oluşturmaktadır. Etkili bir kurumsal yönetim
işletme yönetimi ve yönetim kuruluna işletmenin ve hissedarların çıkarları
doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi, etkin bir faaliyet izleme ve kaynak
kullanımıyla ilgili doğru yöntemler sağlamaktadır.
Yönetim ve yönetim kurulunun etkili bir iç denetim sisteminin
oluşturulmasından sorumlu oldukları dikkate alınırsa, iç denetimin büyük bir
ölçüde kurumsal yönetime bağlı olduğu ve kurumsal yönetimin temel unsuru
olarak nitelendirildiği söylenebilir.1401
Yönetim kurulu ve üst yönetim sigortacının güvenilirliği ve ödeme
gücünün sağlanmasından sorumlu olmakla beraber işletme faaliyetinin
mevzuata uygunluğunu da incelemek zorundadır. Yönetim kurulu ayrıca
yönetim ve işletme faaliyetinin yönlerinin belirlenerek değerlendirilmesi ve
yönetimin yapısının oluşturulmasından da sorumludur. Üst yönetim ise
yönetim kurulunun vermiş olduğu kararların uygulanması ve işletmede
gerçekleştirilen operasyonların kontrolünden sorumludur. Yönetim kurulu üst
yönetim tarafından alınan kararlar, hazırlanan plan ve programlar, yürütülen
prosedürleri ve onların işletme faaliyetine olan potansiyel etkisini
değerlendirmelidir. Üst yönetim, yönetim kuruluna yürütülen faaliyetlerin
işletmenin gelişim stratejisine uygunluğunu doğrulayarak iç denetim
prosedürlerinin güvenilirliği ve etkinliğiyle ilgili düzenli olarak raporlar
sunmalıdır.
Atımtaeva, agm, s.156.
T. Peşkova, “Sigorta Şirketlerinde İç Denetimin Oluşturulması Prensipleri”, Finansal Yaşam
Dergisi, S.2, 2013a, s.75.
1400
1401
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Üst yönetim iç denetim sisteminin verimsizliğiyle ilgili durumlar ortaya
çıktığı zaman gerekli düzeltici önlemlerin alındığına ve denetim
prosedürlerinde yapılan ihlallerin belirlenerek giderildiğine dair raporlar
hazırlayarak yönetim kuruluna sunmaktadır. Yönetim kurulu ve üst yönetim
denetim eksikliğinden dolayı doğan tehlikeleri saptayarak işletme faaliyetinin
olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalıdır. 1402
İç denetim faaliyeti, aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla
yönetişim sürecini değerlendirmek ve iyileştirilmesi için gerekli tavsiyelerde
bulunmak zorundadır:
• Kurum içinde gerekli etik ve diğer değerlerin geliştirilmesi,
• Etkili bir kurumsal performans yönetiminin ve hesap verebilirliğin
temini,
• Risk ve kontrol bilgilerinin kurumun gerekli alanlarına iletilmesi,
• Yönetim kurulunun, denetim kurulunun, iç ve dış denetçilerin ve üst
yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli
bilgilerin iletimini sağlamak.
İç denetim faaliyeti, kurumun etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin
tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini değerlendirmek zorundadır. İç denetim
faaliyeti, kurumun bilgi teknolojileri yönetiminin kurumun strateji ve
amaçlarını ayakta tutup tutmadığını ve destekleyip desteklemediğini
değerlendirmek zorundadır.1403
4. Sonuç
Piyasa ekonomisinin gelişimi, globalleşme ve çeşitli finansal kuruluşlar
arasındaki bağların güçlenmesi son dönemlerde Rusya’da sigortacılığın
gelişimini önemli ölçüde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır.
Sigortacılığın gelişimi ile ülkede toplumsal reprodüksiyonun inkişafı ve
sigortacılık sektörünün sigorta fonları üzerinden ulusal ekonomideki fon
akışlarına olan etkisi ciddi oranda artmıştır. Bu gelişmeler ışığında ülke
ekonomisinin gelişimini önemli derecede etkileyen yatırımların büyük kısmını
sigortacılık sektörü temin etmeye başlamış ve sektör, devlet üzerinde olan
çeşitli olumsuz olaylardan doğan zararların tazminini kapsayan maliyetlerle
ilgili yükü azaltmıştır. Yaşanan bu gelişmelere rağmen özellikle 2014 krizi
sonrası ülkede sigortacılığın gelişiminin gerilediği ve sigorta sektöründe
T. Peşkova, “Kanada Sigorta Şirketlerinde Risk Yönetimi, İç Kontrol ve İç Denetim”, Finansal
Analiz Dergisi, C.180, S.42, 2013b, s.53.
1403 Mesleki Uygulama Çerçevesi Kapsamında Uluslararası İç Denetim Standartları, madde 2110.
1402
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faaliyet gösteren şirket sayısının azaldığı gözlemlenmiştir. 2014-2015 yılları
arasında Rus sigorta piyasası ulusal ekonomiyle birlikte ciddi zorluklarla karşı
karşıya kalmıştır. Bu dönemde katkı oranlarında düşüş yaşanarak karmaşık
makroekonomik durum sigorta şirketlerinin çalışma koşullarını zorlaştırmıştır.
Aynı zamanda ülkede son yıllarda sigortacılık piyasasının büyük şirketlerin
etrafında konsolidasyonuna bağlı olarak genel sigorta şirket sayısında azalışın
yaşandığı da görülmüştür. Yaşanan bu sıkıntılar sigorta şirketlerinin finansal
sonuçlarını olumsuz yönde etkileyerek elde edilen karda düşüş, zararda artışa
neden olmuş ve sigorta şirketlerine duyulan güveni önemli derecede
azaltmıştır. Sigorta şirketlerinin karşılaştıkları bu sorunlar etkili bir iç kontrol
sisteminin kurulması ve iç denetimin öneminin artırılması gerekliliğini ortaya
çıkarmıştır.
İç kontrol sistemi, sigortacılık faaliyetinin tüm ana yönlerini kapsayarak
tehlikelerin zamanında tespit edilmesi, risklerin ortaya çıkma ihtimali ve
muhtemel zararın büyüklüğünün değerlendirilmesi konusunda sigorta
şirketlerine büyük katkılar sağlamaktadır. İç kontrol sistemi, sigorta
şirketlerinin hem kısa hem de uzun dönemde rekabet gücünü artırarak etkili bir
şekilde faaliyet göstermeleri yönünde çalışmaları kapsamaktadır. İç kontrol ve
iç denetim sayesinde şube, bölüm ve acentaların da düzenli, amaca uygun ve
dürüst bir şekilde faaliyet göstermeleri sağlanmaktadır. İç denetim çalışmaları
aynı zamanda çağdaş, tüm talepleri karşılayabilecek ve dış çevredeki
değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebilecek bilgi yönetim sisteminin
oluşturulması için elverişli ortam yaratmaktadır. Başka bir ifadeyle sigorta
şirketlerinin sağladığı ekonomik fayda büyük ölçüde iç denetim ve risk
yönetiminin etkili bir şekilde düzenlenmesine bağlıdır.
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ÖZET: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü laboratuvar
ve seralarında yürütülmüş olan bu çalışmada ticari preparat olarak kullanılmakta olan 4
adet bitki antifrizi (BA) kullanılmıştır. Söz konusu bu bitki antifrizlerinin etkinliğinin
araştırılması amacıyla; 1 adet yazlık ve 1 adet kışlık sebze olmak üzere 4-6 yapraklık
domates ve kıvırcık marul fideleri denemede kullanılmıştır. 3 farklı düşük sıcaklık (-1, -2
ve -3 °C) ve her farklı düşük sıcaklık için 2 farklı bekletme süresi (60 ve 90 dakika)
uygulanmış araştırmada her bitki grubundan, her tekerrürde 10’ar bitki olmak üzere ve
her bir uygulama için kontrol grubu dahil toplam, 40’ar bitki kullanılmıştır. Deneme
sonucunda elde edilen verilere göre, hem domates hem de kıvırcık marul fidelerinin
herhangi bir uygulama yapılmaksızın -1 °C düşük sıcaklıklara 1,5 saate kadar herhangi bir
zarar görmeden dayanabildikleri, -2 °C ve -3 °C’deki düşük sıcaklıklarda ise kontrol
grubunun tamamının canlılıklarını kaybettikleri tespit edilmiştir. BA uygulanmış kıvırcık
fidelerinin tamamının canlılıklarını koruduğu tespit edilmiş ve -2 °C’ye kadar BA
kimyasalları arasında herhangi bir fark tespit edilmemiştir. 3 °C’de 1 saat süreyle
bekletilmiş kıvırcık fidelerinin kontrol grubu ve 2. Kimyasal uygulanmış fidelerin
tamamının canlılıklarını kaybettikleri tespit edilmiştir. -2 °C’ye kadar herhangi bir
zararlanmanın görülmediği domates fidelerinde; -3 °C’de 1 saat süreyle bekletme
sonucunda 3. ve 4. kimyasal uygulamaları dışındakilerin canlılıklarını kaybettikleri tespit
edilmiştir. Sonuç olarak, denemeye alınmış BA ticari preparatlardan kıvırcık fideleri için
1., 3. ve 4. kimyasallarından; domates fideleri için ise 3. ve 4. kimyasallardan en iyi sonuç
elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bitki antifrizi, sebze fidesi, düşük sıcaklık, don zararı
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A Research on Effectiveness of Some Plant Antifreezes
used as a Commercial Preparation
ABSTRACT: In this study which was carried out in the laboratory and greenhouses
of the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ankara University, 4 plant
antifreeze (PA) which is used as commercial preparation was used. In order to investigate
the effectiveness of these plant antifreeze agents, 1 summer and 1 winter vegetable
species, 4-6 leaved tomatoes and curly lettuce seedlings were used in the experiment.
Three different low temperatures (-1 °C, -2 °C and -3 °C) and 2 different application times
(1 and 1,5 hours) were applied in the study. From each plant group, including control, forty
plants were used per application. According to the results obtained at the end of the
experiment, it was found that curly lettuce and tomato seedlings could survive (without
any damaged) without any antifreeze application at -1 0C up to 1.5 hours. However, low
temperatures of -2 °C and -3 °C the entire control groups lost their vitality. It has been
found that all of the curly lettuces applied PA maintain their viability, in addition that there
is no difference was found between PA chemicals, up to -2 °C. It has been found that the
control and second antifreeze chemical preparation application groups of curly lettuce
have lost their vitality when they kept at -3 °C for 1 hour. In the tomato seedlings which
not damaged up to -2 °C; it has been determined that in 1 hour of waiting at a temperature
of -3 °C, except for the application of the third and fourth chemical antifrezees, all seedlings
lose their viability. As a result, from tested commercial PA preparations the best results
were obtained from, 1st, 3rd and 4th chemical used for curly lettuce seedlings growing,
3rd and 4th chemicals used for tomato seedlings growing.
Key Words: Plant antifreeze, vegetable seedling, low temperature, frost damage

GİRİŞ
Dünya üzerinde karasal alanın yaklaşık %25’lik kısmı 15°C’nin altına
düşmeyen ve don zararı açısından güvenilir olan bölgelerden oluşmaktadır. Geri
kalan bölgelerde belirli dönemlerde sıcaklığın 0°C’nin altına düşmesi nedeniyle
özellikle hassas bitkiler zarar görebilmektedir (Sakai ve Larcher, 1987; Scebba
ve ark., 1998; Zhao, 1998; Pearce, 1999; Vagujfalvi ve ark., 1999; Pearce, 2001;
Szalai ve ark., 2001; Puhakainen, 2004). Bitkisel üretimde soğuk stresinin önemi
artmışve araştırıcılar tarafından kapsamlı şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Bu
konuda bitkilerde soğuğa dayanımın sağlanması amacıyla klasik ıslah veya
moleküler teknikler ile ilgili birçok farklı bitkide çalışmalar yürütülmüş ve
yürütülmeye devam edimliktedir (Szalai ve ark., 2001) .
Doğal bitki antifrizi; doğada sık rastlanan bir bakteri grubunu oluşturan
farklı Thiobacillus suşlarını (özellikle T. thiooxident, T. thioparus ve T.
ferroxident) ve mineral besin elementlerini içeren preparattırlar. Toplam
mikroorganizma sayısı en az 107 pob/cm3 civarındadır. Kış mevsiminde
uygulandığında bitkileri düşük sıcaklık derecelerine karşı, donma sıcaklığını
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düşürerek dışarıdan korumaktadır. Ayrıca sonbaharda yapılan uygulamalarda
özellikle yaprağını döken meyve ağaçlarında bütün bir kış boyunca görülen
sıcaklık artış ve düşüşlerinden gözleri korumaktadır. Vejetasyon döneminin
başlangıcında gözlerin uyanma, çiçeklenme ve genç meyve dönemlerinde
uygulandığında; ilkbaharda geç don olaylarından ve soğuklardan, vegetasyon
sonunda sonbaharda erken don ve soğuk olaylarından sebzeleri ve meyve
ağaçlarını koruduğu bildirilmektedir (Anonim, 2018a).
Doğal bitki antifrizi’nin soğuk ve dona karşı koruma etkisi iki şekilde
görülür. Bunlardan ilki; preparatın bizzat kendisi donmaya karşı çok yüksek bir
direnç göstermekte ve donma sıcaklığını düşürmektedir. Bu hem kışın, hem de
vejetasyon döneminde görülen düşük sıcaklıklara karşı bütün bitkilerin
korunmasında önemli derecede etkili olmaktadır. Bitkilere yüzeyden
uygulandığında; bitki yüzeyini ince bir film şeklinde sarmakta ve düşük
sıcaklıkların bitki dokularında yer alan suyu dondurmasını, hücrelerde don
çekirdeği oluşumunu engellemektedir. İkinci etkisi ise; özellikle vejetasyon
döneminde, zamanında ve uygun dozda kullanıldığında geç ilkbahar ve erken
sonbahar donlarına karşı bitkilerin antifriz proteinleri (AP) ve antifriz amino
asitleri (AA) üretmesini sağlayarak donlara karşı bitkilere dayanıklılık
kazandırır. Bu etki geçici olup, bitkilere 15-20 gün süre ile soğuklara ve dona
karşı dayanıklılık kazandırır. Ancak doğal bitki antifrizlerinin bu özelliği
bitkilere normal yetişme şartları dışında yetişme imkanı sağlamamaktadır
(Anonim, 2018b).
Doğal bitki antifrizlerinin biyomineral bileşimleri; bunların bitkilerin
gerek yaprakları ve gerekse kökleri tarafından kolayca absorbe edilebilmesini
sağlamaktadır. Kısa sürede yoğun bir metabolik aktivite gösteren bitkilerin
başta antifriz proteinler olmak üzere amino asitler, protein, şeker, yağ, vitamin
ve mineral içeriği artmakta, daha iri, gösterişli ve kuru madde içeriği daha
yüksek üstün kalitede meyveler; dış etkenlere karşı daha dayanıklı ve daha
sağlıklı gelişme gösteren bitkiler ve ürünler elde edilmesine imkan verir. Doğal
bitki antifrizleri; Thiobacillus grubu bakteriler kullanılarak doğal koşullarda ve
doğal yollarla elde edilen preparatlar oldukları için organik tarımda
kullanılabilme özelliği de taşımaktadırlar (Anonim, 2018b; Anonim, 2018c).
Bu çalışmada; ticari preparat olarak kullanılmakta olan bitki
antifrizlerinin (4 adet), 2 farklı sebze türü (domates ve kıvırcık marul)
fidelerine, düşük sıcaklık koşullarındaki etkileri incelenmiştir.
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MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal
Çalışmada bitkisel materyal olarak 216’lık viyollerde torf-perlit (1:1)
ortamında yetiştirilmiş 4-6 yapraklı dönemdeki domates (Solanum
lycopersicum) ve kıvırcık marul (Lactuca sativa var. crispa) fideleri
kullanılmıştır. Ticari preparat olarak çalışmada incelenen bitki antifrizleri
Cropaid, Mt-Plant, Supergold ve Glacier’dir. Viyollerde hazır olarak temin edilen
bitki antifrizleri Çizelge 1’de belirtilen dozlarda hazırlanarak mini pülverizatör
yardımıyla fidelere uygulanmıştır.
Çizelge 1. Bitki antifrizlerinin uygulama dozları
Uygulama Dozu
(100 lt su)

Uygulama Başına
Kullanılan Solüsyon
Miktarı (lt)

Bitki Antifrizleri

DBA

I. Bitki Antifrizi

Cropaid

1 lt

5

II. Bitki Antifrizi

Mt Plant

2 lt

5

III. Bitki Antifrizi

Supergold
Power Up

0.8 lt

5

IV. Bitki Antifrizi

Glacier

1 lt

5

Her bir düşük sıcaklık ve düşük sıcaklıkta bekletme süresi için domates
ve kıvırcık marul fidelerinden kontrol ve 3 tekerrürlü deneme kurulmuştur. Her
tekerrürde 10 adet bitki olmak üzere her bir düşük sıcaklık ve düşük sıcaklık
süresi için kontrol dahil toplam 40 bitki kullanılmıştır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Denemede uygulanan düşük sıcaklıklar ve düşük sıcaklık
süreleri ile kullanılan fide sayıları
Uygulama Süresi
Domates Fidesi
Kıvırcık Fidesi
Sıcaklık (0C)
(Saat)
(Adet)
(Adet)
1
40
40
-1
1,5
40
40
1
40
40
-2
1,5
40
40
-3
1
40
40
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Düşük sıcaklık uygulamaları; don stresi çalışmaları için tasarlanmış ve
+20 °C ve -20 °C sıcaklık aralığında çalışabilen derin dondurucuda
gerçekleştirilmiştir. Domates ve kıvırcık marul fidelerine üç farklı düşük
sıcaklık (-1 °C, -2 °C ve -3 °C), iki farklı sürede (60 ve 90 dakika) uygulanmıştır
(Şekil 1). Düşük sıcaklık uygulamalarından sonra; denemeye alınmış domates
ve kıvırcık marul fideleri seraya aktarılmış, gelişimleri 10 gün boyunca
gözlenmiş ve kayıt altına alınmıştır.
12
10

°C

8
6
4
2
0
-2

0 dk

20 dk

40 dk

45 dk

105 dk

110 dk

140 dk

-4
-1 °C

-2 °C

-3 °C

12
10
8

°C

6
4
2
0
0 dk

20 dk

40 dk

45 dk

135 dk

140 dk

170 dk

-2
-4
-1 °C

-2 °C

Şekil 1. Düşük sıcaklık ve düşük sıcaklık uygulama süreleri (a. 1 saat
süresince düşük sıcaklık uygulama grafiği, b. 1,5 saat süresince düşük sıcaklık
uygulama grafiği)
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ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
Araştırmada incelenen domates ve kıvırcık marul fidelerinin; -1 °C düşük
sıcaklığa 60 dk. süresince tabi tutulmalarının canlılıklarını etkilemediği tespit
edilmiştir. Farklı bitki antifrizleri uygulanan fidelerin de; -1 °C’de 60 dk.
süresince tutulmaları sonucunda canlılıklarını korudukları saptanmıştır. Aynı
düşük sıcaklık 1 saatten daha uzun süre (90 dakika) fidelere uygulandığında;
domates fidelerinin kontrol ve bitki antifrizi uygulanan gruplarında canlılık
tamamıyla (%100) korunmuştur. Bununla birlikte kontrol grubunda yer alan
kıvırcık marul fideleri canlılıklarını kaybetmişlerdir. Kıvırcık marul fidelerinin
bitki antifrizi uygulanan gruplarından I. BA grubu kontrol grubunda olduğu gibi
canlılığını kaybederken, II. III. ve IV. BA uygulanan grupları canlılıklarını
korumuşlardır (Çizelge 3). -1 °C’de düşük sıcaklık uygulamaları; domates
fidelerinin bu düşük sıcaklığa herhangi bir antifriz uygulanmadan 90 dk. süreyle
tolerans gösterebileceğini ancak kıvırcık marul fidelerinin antifriz
uygulanmadan 60dk. süre tolerans gösterdikten sonra canlılıklarını
yitirebileceklerini ortaya koymuştur. Ayrıca kıvırcık marul fidelerinin -1°C’de 1
saatten daha uzun süre canlılıklarını korumak için Mt-Plant, Supergold ve
Glacier’in pratikte uygulanabileceğini göstermiştir.
Çizelge 3. -1 °C düşük sıcaklık uygulanan
fidelerinin canlılık durumu
Sıcaklı
Sür
Bitki
k
e
Antifrizi
s
Kontro
l
60
I
dakika
II
III
-1 °C
IV
Kontro
l
90
I
dakika
II
III
IV

958

domates ve kıvırcık marul
Domate
%100

Kıvırcı
k Marul
%100

%100
%100
%100
%100
%100

%100
%100
%100
%100
%0

%100
%100
%100
%100

%0
%100
%100
%100
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-2 °C düşük sıcaklık uygulanan domates fideleri uygulamanın yapıldığı iki
farklı süre aralığında da (60 ve 90 dakika) canlılığını korumuştur. Bu bulgu
domates fidelerinin kontrol ve BA uygulanan gruplarının tamamında %100
canlılığın korunması şeklinde tespit edilmiştir. Bu düşük sıcaklığın uygulandığı
kıvırcık marul fidelerinin kontrol grubu; gerek 60 dakika gerekse 90 dakika
sonunda canlılıklarını kaybetmişlerdir. 1 saat süreyle -2 °C düşük sıcaklık
uygulanan kıvırcık marul fidelerinin BA uygulanan grupları (I. II. III. ve IV)
canlılıklarını %100 korumuşlardır. Bununla birlikte 90 dakika bu düşük
sıcaklıkta tutulan II. BA uygulanan kıvırcık marul fideleri canlılıklarını yarı
yarıya (%50) kaybetmişlerdir. I. III. ve IV. BA uygulanmış olan kıvırcık marul
grupları ise 90 dakika -2 °C uygulamasında canlılıklarını korumuşlardır (Çizelge
4).
Çizelge 4. -2 °C düşük sıcaklık uygulanan domates ve kıvırcık marul
fidelerinin canlılık durumu
Bitki
Kıvırcık
Sıcaklık
Süre
Domates
Antifrizi
Marul
Kontrol
%100
%0
I
%100
%100
60 dakika
II
%100
%100
III
%100
%100
IV
%100
%100
-2 °C
Kontrol
%100
%0
I
%100
%100
90 dakika
II
%100
%50
III
%100
%100
IV
%100
%100
Araştırmada domates ve marul fidelerine 60 dakika süreyle uygulanan -3
°C düşük sıcaklığın her iki türün de kontrol gurubunda yer alan bitkilerinin
canlılığını %100 kaybetmelerine neden olduğu tespit edilmiştir. Bununla
birlikte incelenen bitki antifrizlerinden III. ve IV. ‘nün hem domates hem de
marul fidelerini bu düşük sıcaklığın olumsuz etkilerinden 60 dakika süreyle
koruduğu saptanmıştır. Fidelere uygulanan I. bitki antifrizinin; 60 dakika
süreyle -3 °C düşük sıcaklık uygulanan domates fidelerinin canlılığını
koruyamadığı (%0) ancak kıvırcık marul fidelerinin canlılığını korumada etkili
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olduğu (%100) görülmüştür. İncelenen II. bitki antifrizi ise her iki türün de bu
düşük sıcaklıkta (-3 °C) canlılıklarını sürdürmeleri üzerinde etkili olmadığı bu
nedenle canlılıklarını kontrol gruplarında olduğu gibi kaybettikleri
belirlenmiştir (Çizelge 5). I. bitki antifrizinin bu düşük sıcaklık uygulamasında
türler arasında farklı etkilerinin görülmesi; bu preparatın sıcaklık düştükçe
etkisinin belirli türler üzerinde göstermesinden kaynaklanabilir. Ayrıca söz
konusu preparat (I.); aynı türün (kıvırcık marul) farklı düşük sıcaklara tabi
tutulduğu uygulamalarda farklı etkiler göstermiştir. Araştırmada kullanılan
bitki antifrizlerinden II. ticari preparat ise kıvırcık marul fideleri üzerindeki
etkinliğini; düşük sıcaklığın uygulandığı sürenin artması ile kaybetmiştir. Ayrıca
II. preparat -3 °C’de hem domates hem de kıvırcık marul fideleri üzerinde
koruyu etkiye sahip bulunmamıştır.
Çizelge 5. -3 °C düşük sıcaklık uygulanan domates ve kıvırcık marul
fidelerinin canlılık durumu
Sıcaklık
Süre
Bitki Antifrizi
Domates Kıvırcık Marul
Kontrol
%0
%0
I
%0
%100
-3 °C
60 dakika
II
%0
%0
III
%100
%100
IV
%100
%100
SONUÇ
Bitkilerin dona dayanıklılık fizyolojisinde aminoasitlerin ve proteinlerin
de rolü bulunmaktadır. Genellikle bitkilerin düşük sıcaklığa maruz kalması
sırasında bünyelerindeki çözünebilir protein miktarının oransal olarak arttığı,
dona dayanıklı tür ve çeşitlerde bu oranın daha yüksek, dayanıksız çeşitlerde
ise daha düşük olduğu ifade edilmektedir (Ertürk ve Güleryüz, 2007).
Soğuk aklimasyonu süresince biriken özel proteinlerden bazıları antifiriz
protein özelliği göstermektedir (Pearce, 2001). Antifiriz proteinler (AFPs) buz
kristalinin şekli ve oluşumunu değiştirme özelliğine sahiptir ve buzun yeniden
kristalizasyonunu engeller. Bunun sonucunda don zararından hücrelerin
korunmasına katkı sağlarlar. Arpa, buğday, çavdar ve kışlık kanolada soğuk
aklimasyonu süresince AFP birikimi olduğu gözlemlenmiştir (Scebba vd. 1998;
Back ve ark., 2000). Deterjan gibi özelliğe sahip olan bu proteinler, suyu
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çekmeyen ve makromoleküllerin bir araya gelmesini önleyici bir özelliğe
sahiptir (Pearce, 1999; Smallwood ve Bowles, 2002).
Ticari preparat olarak kullanılan farklı bitki antifrizlerinin etkilerinin
incelendiği bu çalışmada dört farklı bitki antifrizi domates ve kıvırcık marul
fidelerine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar bitki antifrizlerinin etkilerinin;
uygulandığı bitki türüne, düşük sıcaklığa, bitkilerin düşük sıcaklığa maruz
kaldıkları süreye göre değiştiği saptanmıştır. İncelenen bitki antifrizlerinden
Supergold (III) ve Glacier (IV) -3 °C’ye kadar koruyucu özelliklerini
kaybetmeden uygulandıkları bitkilerin canlılıklarını korumuşlardır. Mt-Plant
(II) ise domates fideleri üzerinde -1 °C ve -2 °C’de etkili bulunurken, -3 °C ‘de
düşük sıcaklıktan fideleri koruyamadığı tespit edilmiştir. Bu bitki antifrizi (MtPlant), kıvırcık marul fidelerini -1 °C’de düşük sıcaklıktan korumakta ancak
hava sıcaklığı -2 °C’ye düştüğünde kısa süreli korumakta (1 saat), süre
uzadığında ve sıcaklık daha düşük bir noktaya ulaştığında (-3 °C) koruma
etkisini kaybetmektedir. Bir diğer ticari preparat olan Cropaid (I); -3 °C’ye kadar
domates fidelerini düşük sıcaklığın olumsuz etkilerinden korumakta ancak bu
koruyucu özelliğini kıvırcık marul fidelerinde aynı şekilde göstermemektedir. 1 °C düşük sıcaklıkta 90 dakika tutulan kıvırcık marul fidelerinin tamamının
canlılığını yitirmesi, bunun aksine -2 °C’de 90 dakika tutulan kıvırcık marul
fidelerinin canlılıklarını %100 koruması bu bitki antifrizinin etkilerinin daha
detaylı incelenmesi gerektiği kanaatinin oluşmasına temel oluşturmuştur.
Sonuç olarak, bitkiler düşük sıcaklıklar sonucu oluşan üşüme ve don
stresine tolerans sağlamak ve korunmak için farklı mekanizmalar
geliştirmektedirler. Bu mekanizmaların biyofiziksel, biyokimyasal ve moleküler
olarak daha detaylı araştırılması sonucu bitkilerin soğuğa dayanımı konusunda
önemli sonuçlar elde edilebilecektir. Böylelikle dünya üzerinde bitkilerin
yayılım sınırlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri olan düşük sıcaklıklara
daha dayanıklı bitki tür ve çeşitleri seçilebilecek ve bu konuda yapılacak ıslah
çalışmalarına önemli katkılar sağlanabilecektir. Ayrıca düşük sıcaklık stres
mekanizması için elde edilen bilimsel veriler, kuraklık stres mekanizmasının
açıklanmasına da olumlu katkı sağlayabilir.
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TANAP’ın AB Enerji Güvenliği ve Türkiye'nin
Jeopolitik Önemi Üzerindeki Etkileri
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ÖZET: Türkiye, sahip olduğu coğrafi konum, jeopolitik/ jeostratejik özellikleri ile
bölgesel ve küresel düzeydeki politikaların hareket noktası/hedefi/güzergahı olarak
dikkat çekmektedir. Türkiye, Orta Doğu ve Hazar Havzası petrol ve doğal gazının batıya
iletilmesinde transit geçiş ülkesidir. Enerji kaynaklarına ve güzergâhlarına yakın olması,
ülkemizin doğu-batı kuzey-güney doğrultusunda enerji iletiminde küresel ve bölgesel
önemini arttırmıştır. Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında zaman zaman vuku bulan
uyuşmazlıklar, başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin Rusya'yla kriz
yaşamasına neden olmuştur. Rusya ile Batı arasında yaşanan olumsuz gelişmeler,
ülkemizin doğu-batı yönlü enerji taşımacılığındaki önemini daha da arttırmıştır. TANAP
bu bağlamda Hazar havzası doğal gazının Avrupa'ya taşınmasında önemli bir kilometre
taşı olarak büyük öneme sahiptir. Bu hatla Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik
ortaklık, her iki ülkenin dünya devletleri nezdindeki gücüne ve değerine katkı
sağlayacaktır. Aynı zamanda TANAP ile Türkiye'nin enerji arz güvenliği daha da
güçlenecektir. Bu çalışmanın amacı Türkiye'nin; enerji jeopolitiği, boru hatları
ulaşımındaki yeri ve önemi ile TANAP'ın (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi)
Türkiye, Azerbaycan ve AB ülkeleri açısından enerji arz güvenliğindeki yerini
değerlendirmektir. Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğine katkı
sağlayacak bu enerji hattı ile Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğal gaz, Türkiye
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacaktır. Bu boru hattıyla hem Türkiye’nin hem de
Azerbaycan’ın bölgesel ve küresel ekonomik- politik gücü artacaktır. TANAP’la bir yılda
taşınacak 16 milyar m3 doğal gazın 6 milyar m3’ünün Türkiye’ye, 10 milyar m3’ünün ise
Avrupa’ya gönderilmesi planlanmıştır. TANAP projesi, enerji arz güvenliğini
destekleyecek, Azerbaycan’ın kaynaklarını Avrupa pazarına ulaştıracak, Türkiye’nin
enerji güvenliği sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye jeopolitiği, TANAP, enerji arzı, boru hatları ulaşımı,
enerji.

TANAP, the EU Energy Security and Effects on Turkey's
Importance of Geopolitics
ABSTRACT: Turkey, its geographical position in the geopolitical/geo-strategic
properties with; regional and global policies are the point of departure, the route and the
target. Middle East and Caspian Basin to the west in the transmission of oil and natural gas
Turkey is a transit country. Close proximity to energy sources and routes has increased
the global and regional importance of energy transmission in the east-west and northsouth directions of our country. The occasional disputes between European countries and
Russia have caused many European countries, especially Germany, to crisis with Russia.
The negativities between Russia and the West further increase the importance of our
country in the east-west direction of energy transport. In this context, TANAP has great
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prominence as an important milestone in the transport of Caspian natural gas to Europe.
Through this line of strategic partnership between Turkey and Azerbaijan will contribute
to the strength and value in the eyes of the world governments of both countries. At the
same time, Turkey's energy supply security will be further strengthened with TANAP. The
purpose of this study is to reveal Turkey's energy geopolitics, its place and importance in
pipelines, transportation; to evaluate the role in the energy supply security of TANAP
(Trans-Anatolian gas pipeline project) in terms of Turkey, Azerbaijan and the EU
countries. Natural gas to be removed from "Shahdeniz 2", which will contribute to security
of energy supply of Azerbaijan, Turkey and European countries, will be transported to
Europe via Turkey. Thus, it will be increased both the regional and global economic and
political power for both in Turkey and in Azerbaijan. In one year, 16 billion cubic meters
of natural gas to be transported through TANAP, 6 billion cubic meters is planned to be
sent to Turkey and 10 billion cubic meters is planned to be sent to Europe. TANAP project
will support the energy supply security, will bring Azerbaijan's resources to the European
market, will largely eliminate the problems about Turkey's energy security.
Keywords: Turkey geopolitics, TANAP, energy supply, pipeline transportation,
energy.

Giriş
Enerji bir ülkenin potansiyelini ortaya çıkaran, ekonomik ve sosyal
gelişmesini yansıtan üretimin en önemli faktörüdür. Hızla artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılama ve sanayide meydana gelen hızlı büyüme, enerji talep
artışlarını beraberinde getirmektedir. Büyüme ve refah seviyesinde yaşanan
gelişmeler enerji tüketimini de yükseltmektedir. Enerji tüketimi ülkelerin
gelişmişlik seviyelerinin göstergesidir. Petrol, kömür, doğal gaz dünyada en çok
kullanılan enerji kaynakları olarak dikkat çeker. Her ne kadar alternatif enerji
kaynaklarına yatırımlar artsa da hidrokarbon kaynaklara olan ihtiyaç önemini
korumaya devam edecektir1. Dünyanın enerji talepleri ve enerji kaynakları
üzerindeki rekabet her yıl artmaktadır. Çin, Hindistan, AB ülkeleri ve ABD
dünyadaki hidrokarbon kaynakların en büyük tüketicileridir. 2030'a kadar, bu
ülkelerin enerji ithalatının neredeyse iki katına çıkması gerektiği tahmin
edilmektedir. Dolayısıyla, Rusya, Orta Asya ve Hazar bölgesi başta Batı olmak
üzere diğer ülkeler için giderek artan önemli enerji kaynak alanlarını meydana
getirmektedir2. Devletlerin uluslararası sistemdeki enerji kaynakları
konusundaki tutumları, en güçlü devletlerin çıkarlarının, pazarlıklarının ve
konsolidasyonunun ve enerji kaynaklarının ihracat, transit ve ithal devletleri
arasındaki etkileşimine bağlıdır. İhracat yapan ve transit konumda olan
devletler, enerji kaynaklarından olabildiğince fazla güç edinmeye ve devletlerin
enerji kaynaklarını elde etme girişimlerini güç unsurlarına dönüştürmeye
çalışacaklardır. Enerji kaynaklarının ihracatını yapan devletler, bu kaynakların
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yurtdışındaki etkilerini genişletmek ve uluslararası pazarları etkilemek için
enerji kaynaklarının çıkarılmasını artırabilir veya azaltabilir. Enerji güvenliği,
ulusal güvenliğin sağlanmasında merkezi ve aynı zamanda ulusal güvenliğe
yönelik bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Bazı durumlarda, askeri kuvvetler
tehditlere cevap olarak uygulamalara dahil olabilir. En kötü senaryolarda, enerji
güvenliği, askeri eylemlere başvurmak da dahil olmak üzere güçlü devletlerin
bazı sert önlemlerini tetikleyebilir. Bu tür önlemler, tedarikçiler tarafından
enerji kaynaklarının tedarikine öncülük eden politikaların teşvik edilmesi veya
yüksek enerji fiyatlarının kontrol altına alınması için kullanılmaktadır. Enerji
arzını engelleyebilecek veya önleyebilecek herhangi bir önlemle yüzleşmek için
küresel bir strateji oluşturulduğu görülmektedir3.
Enerji güvenliğinin odak noktasında olduğu “yeni büyük oyun”un bölgesel
aktörleri Türkiye, Rusya, İran, Çin, Afganistan ve Pakistan'dır. Küresel aktörler
ise ABD, AB ve Japonya'dır. “Çin ve Hindistan'ın yükselişi, Avrupa'nın düşüşü,
enerjinin merkeziliği ve ona erişim için rekabet” bölgesel ve küresel dönüşüm
süreçleri içinde yer almaktadır. Rusya, Hazar bölgesinin hidrokarbon
kaynaklarının Avrupa'ya ihraç edildiği kritik enerji altyapısı üzerindeki
kontrolünü bölge ülkelerine baskı yapmak için kullanmıştır. Bu arada ABD ve
AB alternatif boru hattı güzergahları geliştirerek bölgedeki Rus ve İran etkisini
azaltmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda Türkiye, jeostratejik konumuyla Hazar
bölgesi ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü olma imkanını hayata geçirecek
fırsatlar elde etmiştir4. Türkiye coğrafi olarak dünyanın kanıtlanmış
rezervlerinin yaklaşık %75’ine yakındır. Enerji rezerv alanları ile sanayisi
gelişmiş ülkeler arasındaki konumuyla hem kendi enerji arz güvenliğini hem de
bölgesel enerji koridoru güvenliğini sağlayabilme potansiyeliyle Türkiye’nin
jeopolitik önemi artmıştır5. Enerji boru hatları, transit ülkeleri de içerisinde
barındıran, bölgesel entegrasyonu sağlayan köprülerdir. Yeni Enerji Düzeninde
enerji arz eden ülkelerin önemi yadsınamayacak ölçüdedir. Türkiye ise “Yeni
Enerji Düzeni”nde transit ülke olarak artık masada yer almaktadır6.
Avrupa'nın gaz arzı genellikle iyi bir şekilde çeşitlendirilir, ancak İtalya da
dahil olmak üzere Baltık, Orta ve Güney Doğu Avrupa, bir kaynaktan gelen gaza
daha fazla bağımlıdır. Güney Gaz Koridoru, Güney Doğu ve Orta Avrupa (İtalya
ve Avusturya üzerinden Batı Avrupa) boyunca gaz piyasalarına arz sağlayarak,
mevcut ve önerilen boru hatlarına bir dizi bağlantıyı kolaylaştırır. Bu nedenle,
Güney Gaz Koridorunun geliştirilmesi, hem arz hem de rota çeşitlendirmesi için
AB'nin en yüksek enerji güvenliği önceliklerinden biridir7. Hazar bölgesi önemli
petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla Avrupa ve ötesinde enerji güvenliğinin
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sağlanmasında jeopolitik bir dizi etkiye sahiptir. Hazar bölgesi enerji kaynakları
Avrupa’ya alternatif olarak sunulursa Rus bağımlılığını azaltacaktır. Hazar ve
AB ülkeleri arasındaki etkileşim ülkelerin ana güvenlik sorununu güçlendirdiği
gibi siyasi ve ekonomik bağımsızlığını da sağlamaktadır8. Ülkeler uluslararası
konumlarını güçlendirmek için askeri kabiliyetlerini, ekonomik ilişkilerini,
politik kaldıracı ve diğer mevcut araçlarını en etkili şekilde kullanmaya
çalışırlar. Rus dış politikasının en büyük aracı enerjisidir9. 2006 Rus-Ukrayna
krizi Rusya’nın enerji gücünü AB’nin enerji güvenliğini etkilemek için politik bir
araç olarak kullanabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, eğer AB ortak bir enerji
politikası kurabilirse, Rusya'nın politik enerji manevraları tarafından zarar
görmeye karşı önlemler alabilir. Buna ek olarak, dış etkilere bağımlılıktan
kurtulmak için, Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmak ve tedarikçilerin zaman
içinde çeşitliliğini arttırmak daha ihtiyatlıdır. Aralık 2008’den 1 Ocak 2009’a
kadar Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gaz anlaşmazlığı Naftogaz ve
Gazprom arasında gaz fiyatları ve arzları ile ilgili yeni bir sözleşme ve borçlarla
ilgili yaşanmıştır. Bu anlaşmazlık sonucu Rusya gaz dağıtımını durdurmuş, bu
durum AB üyesi ülkeleri ciddi şekilde etkilemiştir. Gazprom ile Naftogaz
arasındaki gazın satın alınması ve transit geçişi konusunda 10 yıllık yeni bir
anlaşma imzalanmıştır. 20 Ocak'ta, anlaşmazlık sona ermiş ve Rusya'dan
Ukrayna'ya gaz teslimatları yeniden başlamıştır. Enerji krizleri AB için endişe
verici olmuş, iç ve dış enerji politikaları geliştirme yönünde acil müdahale
gerektiği ortaya çıkmıştır10.
Türkiye'nin Enerji Jeopolitiği
Türkiye; coğrafyası, tarihi geçmişi, sahip olduğu askeri güç, nüfus
büyüklüğü ve global etkinlik arayışı ile günümüz devletlerarası politikada
önemli bir yere sahiptir. Türkiye, ABD ve AB için vazgeçilmez bir Akdeniz ülkesi
olup, Türk Dünyası’nın önemli bir parçası, Doğu ile Batı kültürünün kaynaştığı
her iki kültürünün uyumunu sağlayan büyük bir ülkedir. Hazar, Doğu ve Orta
Asya petrolleri; Akdeniz’e (Bakü-Ceyhan), Rusya üzerinden veya Karadeniz
üzerinden Avrupa’ya, Hint Okyanusu’na, Pasifik Okyanusu’na taşıma
seçeneklerine sahiptir. Bu yollar üzerinde AB, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan,
ABD ve Türkiye arasında bir yarış söz konusudur11. Sahip olduğu coğrafi konum
ile Türkiye, aynı anda hem Orta Doğu, Avrasya, Akdeniz, Karadeniz hem Balkan
ve Avrupa ülkesi olma ayrıcalığıyla büyük bir potansiyel güce ve değere
sahiptir12. Uluslararası stratejik konseptler açısından doğu-batı, kuzey-güney
geçiş yolları üzerinde, Afrika, Avrupa ve Asya’nın merkezinde düğüm
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noktasında yer alması Türkiye’yi merkez ülke haline getirmiştir. Türkiye bu
özelliğiyle hem bir merkez ülke hem de köprü ülke vazifesi görmektedir13. Tüm
bunlar değerlendirildiğinde Türkiye’nin, Avrasya’daki güç mücadelesinde kilit
ülke olduğu açıktır. Konumu ile Avrasya enerji kaynakları ve pazarlarına girişi
sağlamakta, enerji köprüsü olma özelliğiyle küresel enerji güvenliği içinde
enerji güzergahlarının belirlenmesinde ve bu güzergahların kontrolünde
önemli roller üstlenmektedir14. Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının merkezinde
bulunan Türkiye, kıtalar arası ulaşımdaki önemini tarih boyunca hep
korumuştur. Günümüzde, Orta Doğu ve Hazar Havzası petrol ve doğal gazının
batıya iletilmesinde transit geçiş ülkesidir. Enerji kaynaklarına ve
güzergahlarına yakın olması ülkemizin doğu-batı kuzey-güney doğrultusunda
enerji iletiminde küresel ve bölgesel önemini arttırmıştır. Son yıllarda özellikle
Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen anlaşmazlık ve çatışma durumu
Avrupa'da siyasi uyuşmazlığa yol açmıştır. Avrupa'da yaşanan bu gelişme başta
Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin Rusya'yla kriz yaşamasına
sebep olmuştur. Rusya ile Ukrayna ve AB ülkeleri arasında yaşanan enerji
anlaşmazlığı Türkiye’nin Batı için enerji taşımacılığındaki önemini daha da
arttırmıştır.
Türkiye’nin, Kafkasya’nın kara ve deniz bağlantılarıyla dünyaya açılan
kapısı olan bölgeye yakınlığı, Hazar havzası ülkelerinin enerji aktarım
projelerinin geçiş güzergahı olması stratejik önemini artmıştır. Aynı zamanda
hidrokarbon kaynaklarını büyük oranda ithalat yoluyla karşılayan Türkiye için,
petrol ve doğal gaz ithalatında kaynak çeşitliliği, enerji arz güvenliği ve arz
sürekliliğinin sağlanabilmesi açısından, kapsamlı enerji taşıma projelerinin
hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Merkez konumuyla Hazar bölgesi
ve Orta Doğu’yu Akdeniz, Balkanlar ve Avrupa’ya bağlayan hemen hemen tüm
kara ve deniz yolları bir şekilde Türkiye’den geçer. Yatırımların hızla artması,
sanayide yaşanan gelişme, yüksek tüketim düzeyi, güvenli ve istikrarlı bir
ilerleme, işletme garantisi ve coğrafi konumu gibi faktörler bilhassa Orta Doğu,
Orta Asya ve Güney Afrika’da üretilen doğal gazın depolanması, kullanımı ve
Avrupa’ya ihracı açısından Türkiye’yi en güvenli ve uygun çekim
merkezlerinden biri haline getirmiştir15. Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz, Orta
Doğu ve Orta Asya Türkiye’nin, jeopolitiğini oluşturan coğrafi kaçınılmazlar
olduğu gibi jeostratejik ufku ve stratejik ilgi alanlarıdır. Bu sebeple bu bölgeler
Türkiye için güvenlik, ekonomik ve politik açıdan ayrı bir öneme sahiptir16.
Soğuk savaş sonrası dönemde söz konusu bölgelerde yaşanan
istikrarsızlık dikkat çekmektedir. Bu bölgelerdeki olumsuzlukların bertaraf
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edilerek, olumlu yönlerinden faydalanılabilmesi için özgür ve başarılı
politikalar üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir17. Hazar havzası ile
Musul/Körfez havzasındaki hidrokarbon kaynakların hem kuzey-güney hem de
doğu-batı aktarım güzergahlarının merkezinde bulunan Türkiye, bu
konumunun sağladığı avantajları uzun vadeli ve etkili bir stratejik
planlamayla18 hayata geçirecek projeler geliştirme yönünde adımlar atmaya
başlamıştır.
Avrasya coğrafyasında ve Avrasya’da yaşanan güç mücadelesinde kilit bir
ülke olarak değerlendirilen Türkiye, bulunduğu konum itibariyle Avrasya’nın
enerji kaynakları ve pazarlarına açılan bir kapı, önemli bir enerji köprüsü, enerji
güzergahlarının seçimi ve kontrolünde önemli rollere sahip özelliğiyle
jeopolitik önemi artan bir ülkedir. Orta Doğu ve Avrasya’daki güç
mücadelelerinde dengeleri değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Yakın
coğrafyasında yaşanan gelişmelere müdahil olması, politikalar geliştirmesi,
Balkan, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar, Uzak Doğu ülkeleriyle ekonomik ve siyasi
ilişkilerini geliştirmesi Türkiye’yi bölgesel bir aktör haline getirmiştir19. Hazar
havzasındaki ülkelerle tarihi ve kültürel bir geçmişe sahip olan Türkiye bu
bölgedeki ülkelerle ekonomik ilişkilerini de geliştirmektedir. Türkiye ticari
çıkarların ötesinde, bu bölgedeki ülkelerin sosyo-ekonomik yönden
kalkınmalarına da destek vermektedir. Bu amaçla Orta Asya ve Kafkasya
hidrokarbon kaynaklarının batı pazarlarına güvenli ve alternatif yollarla
ulaştırılması için Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı, Bakü-TiflisErzurum doğal gaz boru hattı, Türkmenistan-Türkiye-Avrupa doğal gaz boru
hattı projeleri geliştirilmiştir. Aynı anda Avrasya, Avrupa, Orta Doğu, Karadeniz,
Akdeniz ve Balkanlar ülkesi olma ayrıcalığına sahip olan Türkiye, enerji ihtiyacı
hızla artan bir ülkedir. Türkiye’nin enerji stratejisi; enerji kaynaklarını
çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini sağlamak, bölgenin transit terminali
olmak, enerji merkezi haline gelmek şeklinde ifade edilebilir. Hazar havzası
zengin enerji kaynakları rezervleriyle Avrasya coğrafyasında önemli bir yer
tuttuğu gibi Batı’nın uluslararası nüfuz mücadelesinin de odağıdır. Batının
enerji güvenliğinin sağlanmasında bölge ülkeleri ve Türkiye önemli
aktörlerdir20. Rusya Hazar havzası üzerinde güç sahibidir. Diğer yandan ABD ve
AB ülkeleri de bu bölge üzerinde güç mücadeleleri içindedir. Soğuk savaş
sonrası dönemde Orta Asya ülkelerinin dünyaya açılması için; 1. Hazar
bölgesinin kuzeyinden Rusya’nın aracılığıyla Avrupa ve Atlantik’e, 2. Güneyde
Afganistan üzerinden Hindistan ve Pakistan aracılığıyla Hint Okyanusu’na, 3.
Doğudan Çin aracılığıyla Pasifik’e, 4. Hazar bölgesinin güneyinden Türkiye ve
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İran aracılığıyla Akdeniz’e olmak üzere dört yol bulunmaktadır. Tüm bu yollar
dikkate alındığında Orta Asya ülkelerinin ve enerji kaynaklarının Batı’ya
erişiminde
Türkiye, İran ve Rusya arasında yaşanan ciddi rekabet Hazar havzasının
önemini daha da arttırmaktadır21. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içine
alan Kafkaslar bölgesi ile Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve
Tacikistan’ı içine alan Orta Asya Devletleri, enerji kaynakları ve ticaret açısından
çok önemli rollere sahiptirler. Sosyo-ekonomik ve politik yönden oldukça
hareketli bu coğrafyanın enerji alanında dış dünyaya açılmasında, Türkiye
önemli bir kapı konumundadır. Bu ülkelerin enerji kaynaklarının dünyaya
kesintisiz ve güvenli biçimde pazarlamaları ve ticaretlerini geliştirmeleri
sonucunda Türkiye de önemli bir gelire kavuşacaktır22. Hazar havzasındaki
Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan’da bulunan zengin petrol ve doğal gaz
kaynaklarının pazarlanmasında söz sahibi olmak isteyen Türkiye, bu ülkelerle
yaptığı antlaşmalarla boru hatları ile ilgili projeleri hayata geçirmeye
çalışmaktadır23. Ayrıca enerji güzergahı olma potansiyeliyle Batı ve Orta Asya
devletleri ve Hazar bölgesi ülkeleri için büyük avantaj sağlamaktadır.
Türkiye Hazar Havzasında yer alan zengin hidrokarbon kaynakların
Batıya ulaştırılmasında etkili ve vazgeçilemez bir geçiş ülkesidir. Aynı zamanda
gelişen ekonomisiyle, enerji ihtiyacı hızla artan ve bu anlamda hidrokarbon
kaynakların ihtiyacını büyük oranda ithalatla karşıladığından önemli ve
potansiyel bir pazardır. Hazar Bölgesindeki çekişmelerin esas sebebi bu
bölgedeki petrol ve doğal gaz yataklarının üretiminden ziyade, üretilen petrol
ve doğal gazın tüketileceği yerlere taşınmasıdır. Hazar havzasının zengin enerji
kaynaklarını, Rusya’nın güdümünden kurtulmaya çalışan batılı ülkelere
taşımada en güvenli yol Türkiye üzerinden geçmektedir 24.
Türkiye'nin coğrafi konumu, onu hem Avrupa hem de Avrasya'nın enerji
projeleri için bir transit ve enerji merkezi ülkesi olarak stratejik bir katılımcı
haline getirmektedir. Türkiye, Hazar gazının toprakları üzerinden Rus gazından
ayrılması için Avrupa'ya getireceği planlanan Güney Gaz Koridoruna katılmayı
kabul etmiştir. Bunun üzerine Gazprom Türkiye ile etkili bir antlaşma yapmıştır.
Türkiye’ye gaz fiyatlarını düşürmüş, Rus gazını Güney Avrupa’ya taşımak için
rakip Türk Akım boru hattına ev sahipliği yapmaya çağırmıştır. Rusya ile
Türkiye arasındaki enerji işbirliği ilk doğrudan doğal gaz boru hattı olan Mavi
Akım’ın 2005’te açılmasıyla başlamıştır. 2009’da Rusya ile Ukrayna arasında
yaşanan gaz krizinden sonra Türkiye ile Rusya arasındaki enerji bağımlılığını
arttıran bir dizi antlaşma imzalanmıştır. Bir enerji birliği oluşturmaya çalışan
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AB, Türkiye’nin hem Avrupa hem de Rusya için gelişen enerji stratejilerindeki
stratejik rolünü göz ardı etmemelidir25. Türkiye’nin siyasi ve ekonomik bir güç
olarak gelişimi, özellikle Kafkasya’daki ülkelerin geleceğini şekillendirmede
belirleyici olacaktır26. Türkiye, petrol ve doğal gaz boru hatları projeleri ile ilgili
çalışmalarıyla enerji stratejisinde yeni bir döneme girmiştir. Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye arasındaki işbirliği bölgedeki istikrarı sağlayan faktöre
dönüşmüştür. Bakü-Supsa, Bakü-Tiflis-Ceyhan ihracat petrol boru hatları ve
Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı (Bakü-Tiflis-Erzurum) gibi altyapı
projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması ile sonuçlanan bu işbirliği,
Karadeniz ve Hazar denizinin önemini artırmıştır. Bu işbirliği, Avrupa’ya ve
küresel enerji güvenliğine katkıda bulunmuş ve Avrupa için hayati ve güvenli
yeni enerji kaynağının temellerini atmıştır.
Jeo-stratejik açıdan önemli olan “Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
bağlantısı” projesinin uygulanması, bölgesel işbirliğini teşvik etmek ve
genişletmek için önemli bir adımdır ve aynı zamanda yeni küresel fırsatlar
yaratmaktadır 27.
Enerjide Güvenlik Kavramı
Tüm dünyada yaşanan enerji ihtiyacı ve tüketiminde meydana gelen
artış, enerji kaynakları yetersiz ülkelerin ithalatını arttırmakta ve ithal edilen
enerjinin sürdürebilirliği önem kazanmaktadır. Üretici ve tüketici ülkeler
arasındaki hidrokarbon kaynakların transferinde yaşanan yükseliş “enerji
güvenliği” ile ilgili kaygıları arttırmaktadır. Enerji kaynaklarını ucuz, güvenli
ve sürekli tedarik etmek, ülkeler açısından enerji güvenliğini önemli kılmıştır.
Enerji güvenliği, enerjinin teminindeki devamlılığı ve verimliliği beraberinde
getirmektedir. Monagham 28 (2008), enerji güvenliği kavramını, “kritik
altyapının korunması, enerji tedarikinin güvenliği, uygun fiyat ve enerji geçiş
yollarının çeşitlendirilmesini içeren bir dizi konuları kapsaması” şeklinde
ifade etmektedir. Enerji güvenliği, ekonomik büyümeyi ve siyasi gücü
birbirine bağlayan pek çok kaygıyı kapsayan bir şemsiye terimdir 29. Bu
kavramın kendisi, uygun enerji kaynaklarının uygun fiyatlarda bulunabilmesi
anlamına gelir ve böylece enerji alanının arz tarafına odaklanır 30. 1973’te
yaşanan ilk petrol krizinden sonra petrol arz ve fiyatları ile ilgili Uluslararası
Enerji Ajansı (IEA) tarafından enerji güvenliği kavramı ilk kez
tanımlanmıştır31.
IEA, enerji güvenliğini “enerji kaynaklarının uygun
fiyatlarda kesintisiz kullanılabilirliği” olarak tanımlar. Enerji güvenliğinin
birçok boyutu vardır: Uzun vadeli enerji güvenliği, ekonomik gelişmelere ve
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sürdürülebilir çevresel ihtiyaçlara uygun olarak enerji tedarik etmek için
zamanında yatırımlar ile ilgilenmektedir. Kısa vadeli enerji güvenliği ise enerji
sisteminin arz-talep dengesindeki ani değişikliklere derhal tepki gösterme
yeteneğine odaklanır. Dolayısıyla, enerji güvenliğinin eksikliği ya fiziki
enerjinin bulunmamasının ya rekabetçi olmayan ya da aşırı uçucu fiyatların
olumsuz ekonomik ve sosyal etkileriyle bağlantılıdır 32. Enerji güvenliği, “aynı
zamanda ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak için makul bir fiyata gelen
güvenilir ve kesintisiz bir enerji tedariki” anlamına gelebildiği gibi uygun
fiyata enerji sağlanması olarak da ifade edilmektedir 33-34-35. Gelişmiş dünyada
enerji güvenliğinin genel tanımı, sadece uygun kaynakların uygun fiyatlarda
bulunmasıdır. Enerji ihraç eden ülkeler, ihracata yönelik “talep güvenliğini”
korumaya odaklanmaktadırlar. Bu durum, hükümet gelirlerinin ezici bir
payını oluşturmaktadır36.
Arz güvenliği kavramı farklı yorumlara ve yaklaşımlara sahiptir.
Literatür, enerji güvenliğini ekonomik açıdan yorumlayanlar ile enerji
güvenliğini politik ve stratejik açıdan yorumlayanlar arasında bölünmüştür.
Her iki yaklaşım da Azerbaycan ve Batı ülkeleri arasındaki enerji ilişkilerine
dahil edilmiştir. Ekonomik açıdan bakıldığında, pek çok soru hala belirsizdir,
ancak enerji maliyeti altyapı güvensizliği buna bir cevap olabilir. Azerbaycan
örneğinde, ekonomik kavram, Azerbaycan'ın enerji alanındaki Batı
şirketlerinin ağır yatırımlarıyla ilişkilidir. Politik ve stratejik açıdan
bakıldığında ana konu, Rusya'nın doğal kaynaklarının Avrupa pazarındaki
hakimiyetini azaltmaktır37. Enerji güvenliği sadece enerji ithal eden ülkeler
için değil, aynı zamanda enerji ihracatçısı ülkelerin tedarik güvenliği açısından
da önemlidir. Enerji ithalatına bağlı olarak bir ülkeye doğru enerji akışını
kesmek, uzun vadede ekonomide mali gerilimler ve hatta ciddi ekonomik
problemler yaratacaktır. Enerji ithalatına bağlı ülkeler, ekonomik refahı için
sürekli olarak enerji satışı garantisine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, petrol
fiyatlarındaki artışın, uzun vadede enerji ihraç eden ülkeler için bir avantaj
olmadığı, çünkü yüksek petrol fiyatlarının, enerji tedarik eden ülkelerin enerji
tedarikçileri
üzerinde
çeşitlendirilmesine
yönlendireceği
dikkat
çekmektedir38. Rusya'nın Avrupa pazarına hakim olmak için enerjiyi
kullanmaya devam edeceğine dair artan endişeler, enerji güvenliğini daha
fazla kaygıyla gündeme getirmiştir. Enerji güvenliğine yönelik daha geniş
siyasi tehditler, Ocak 2006'nın başlarında Ukrayna-Gazprom gaz
anlaşmazlığının ardından NATO'da ön plana çıkmıştır 39.
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AB’nin Enerji Arz Güvenliği
Günümüz jeopolitik ortamını; günün evrensel güçleri olan ABD, AB, RF ve
Çin’in coğrafi konumları ile jeopolitik düzeydeki niyet ve amaçları
şekillendirmektedir. Türk Dünyasının önemli bir bölümü; evrensel güç
odaklarından dördünün (AB, Rusya, Çin, ABD) arasında, hatta ortasında,
birleşme yerinde kalmış bulunmaktadır. Ayrıca, en etkili evrensel güç olan
ABD’nin politikalarının hedefi durumundadır. Türk Dünyası bütün evrensel
güçlerin her birisi için öncelikli jeopolitik bölge ve aynı zamanda jeopolitik
hedeftir. Türk Dünyası günümüzün jeopolitik şartlarında dünyanın en duyarlı
bölgesidir40. Dünya enerji piyasalarında önemli bir Pazar olan Türkiye, Kafkasya
ve Orta Asya enerji kaynaklarının Avrupa’ya ulaştırılmasında önemli bir transit
ülkedir. Her ne kadar belli bir hidrokarbon enerji kaynağına sahip olsa da
enerjisinin büyük kısmını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Enerji naklinde
stratejik bir transit geçiş ülkesi olan Türkiye’nin, aynı zamanda enerji merkezi
olmaya aday yönüyle de jeostratejik önemi artış göstermektedir. Bu sebeple
çeşitli ülkelerle geniş kapsamlı boru hatları projelerini hayata geçirmeye
çalışmaktadır.
1970'lerin petrol şoklarından sonra enerji konuları güvenlik konuları
içinde ciddi olarak tartışılmaya başlanmıştır. Enerji güvenliği sorunları,
geleneksel olarak Orta Doğu'daki ham petrol arzı kesintilerine odaklanmıştır41.
1973 yılında yaşanan ilk petrol krizi enerji arz şoklarına sebep oldu. Bu kriz ile
pek çok petrol ithal eden ekonomiler büyük ekonomik kayıplar yaşadığı gibi
dünyada küresel düzeyde siyasi istikrarsızlık meydana getirdi42. 1973 petrol
ambargosu ve fiyat artışlarının uluslararası ekonomide neden olduğu işsizlik,
enflasyon, bütçe açıkları ve dış borç gibi sorunların etkisinin uzun süre devam
etmesi, Basra körfezi petrolünün kesintiye uğramasının sanayileşmiş ve gelişen
dünya üzerindeki potansiyel etkilerinin bir göstergesi olmuştur43. 1973’te
yaşanan enerji krizi AB’nin enerji güvenliği ile ilgili politikalar üretmesine
zemin hazırlamıştır44. İran-Irak savaşı ile 1991 ve 2003’te Irak’ın denetimi ve
işgaliyle sonuçlanan olaylar da böyle bir sorunun Batı üzerindeki etkilerinin ne
derece hayati olduğunu göstermesi açısından çok önemli olmuştur45.
Petrol ambargolarından yaklaşık yirmi yıl sonra enerji rahat bir şekilde
tedarik edilmesinin ardından, küresel enerji sistemi 2000'lerde kırılma
noktasına kadar gerildi. AB’nin genişlemesi, Sovyetler Birliği'nin dağılması ve
Asya Pasifik bölgesindeki ekonomik patlama, talep ve arz ile jeopolitikte büyük
değişimler anlamına geliyordu. Son dönemde Rus-Ukrayna doğal gaz
anlaşmazlıkları ve petrol kesintileri, konunun jeopolitik gündemdeki önemini
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vurgulamaktadır46. Avrupa ülkeleri açısından, ekonomilerinin ve
vatandaşlarının refahı için güvenli bir enerji arzına sahip olmak önemlidir.
AB’nin refahı ve güvenliği istikrarlı ve bol miktarda enerji arzına
dayanmaktadır. Büyük bir enerji tüketicisi olan Avrupa, Çin ve Hindistan’ın
ekonomilerinde yaşanan hızlı gelişmeyle birlikte artan küresel taleplerin
karşılanmasında enerji kaynakları alanında ortaya çıkan rekabet ortamında bir
dizi zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Avrupa için Rusya ham petrol ve doğal
gazın ana tedarikçisi konumundadır47.
AB ekonomisinin petrol ve doğal gaz ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.
AB tükettiği enerjinin yarısından fazlasını ithal etmekte, petroldeki ithal
bağımlılığı %90’dan fazla iken doğal gaz bağımlılığı da %66’dır. Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinin bir kısmı gaz tedariki bakımından tamamen Rusya’ya
bağımlıdır. Rusya ve Ukrayna arasında dönem dönem yaşanan ihtilaf AB’nin
dışa bağımlılığındaki riski arttırmaktadır48. AB enerji ithalatının neredeyse %80
petrol, %60 doğal gaz ihtiyacını ithalatla karşılamaktadır. Ancak birliğin enerji
ihtiyacının büyük kısmını Rusya’dan karşılaması enerji güvenliğinde sorunların
yaşanmasına yol açmaktadır. AB’nin en büyük enerji tedarikçisi Rusya’dır.
Rusya’nın toplam petrolünün %88’si ve Rus gazının %70’i AB’ye ihraç
edilmektedir. 2006 yılında Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorun enerji
güvenliğinin aynı zamanda siyasi yönünü de göstermiştir. Rusya AB’ye ihraç
ettiği gazı fiyat ve transit sorunları yüzünden kesmiş, AB’nin Rus enerjisine olan
bağımlılığı enerji arz güvenliği sorununu gündeme getirmiştir. Yaşanan bu
sorun AB’nin enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirilmesi gerektiğini
göstermiştir49.
Şu anda AB, enerji kaynaklarının çoğunu üç ana bölgeden ithal
etmektedir. Bu bölgeler: Kuzey Denizi, Rusya ve Orta Doğu. Bu durum, AB'nin
enerji kaynaklarının aslan payının iki ana bölge tarafından tutulduğuna dikkat
çekerse, bu durum daha da endişe uyandırır: Rusya ve yakın yurtdışı bölgesi ve
Orta Doğu. AB'ye yapılan Rus petrol ihracatı ve AB'ye yapılan petrol ihracatı,
Rus ihracat sistemine bağlı olarak AB'nin petrol tüketiminin yaklaşık %35'ine
eşit olan en az 4,44 mb/d seviyesinde. Aynı zamanda AB'ye yapılan doğal gaz
ihracatı AB gaz talebinin %22'sini oluşturuyor. Ayrıca, AB’nin gaz tüketiminin
neredeyse %50'si, Sovyet yapımı Ukrayna gaz iletim sistemi aracılığıyla
aktarılıyor50. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra yeni bağımsız bir devlet
olan Azerbaycan; İran, Türkiye ve Rusya arasındaki jeopolitik konumu
nedeniyle denge politikası yaklaşımını benimsemiştir51. Bugün Azerbaycan,
AB’ye gaz ve petrol rezervleri nedeniyle jeostratejik bir değer taşımaktadır ve
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gaz piyasasında Rus hâkimiyetinin gerçek alternatiflerinden biridir.
Azerbaycan'ın bölgesel güvenliği AB için çok önemlidir52. Jeostratejik konumu
ve doğal kaynakları nedeniyle Azerbaycan, Batı için önemli bir rol
oynamaktadır53.
Azerbaycan, sahip olduğu zengin doğal gaz ve petrol rezervleriyle
ilgilenen Batı güçleri ile iyi ilişkiler kurmuştur54. Azerbaycan Orta Doğu, Orta
Asya, Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya'da devletlerle ikili ve çok taraflı işbirliği
geliştirmiştir55. AB, Orta Asya ile Hazar enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde
enerji akışını sağlamaya büyük önem vermiştir. Buradaki Güney Koridoru odak
noktası olmuştur. AB’nin enerji ihtiyacının büyük kısmını sağlayabilecek Hazar
ve Orta Doğu gaz kaynaklarından tedarik gerçekleştirilmelidir. Bu durum
AB’nin en yüksek enerji güvenliği önceliklerinden biridir. 8 Mayıs 2009’da
düzenlenen Prag Zirvesine AB, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Mısır,
Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan temsilcileri katılmış, Güney Gaz
Koridoruna destek beyanında bulunmuşlardır. Güney Gaz Koridorunun Avrupa
kısmı için Nabucco, Ara bağlantı Türkiye-Yunanistan-İtalya boru hattı (ITGI),
Güney Doğu Avrupa Boru Hattı (SEEP) ve TAP dahil olmak üzere bir dizi boru
hattı önerilmiştir56.
AB ülkeleri için enerji sağlamada en göze çarpan alternatifler Hazar ve
Orta Asya ülkeleridir. Rusya’nın transit enerji güzergahındaki hakimiyeti
nedeniyle AB’nin Hazar enerjisini taşıma sorunları bulunmaktadır. Ayrıca
Rusya, Hazar bölgesinde tekelci bir politika izlemekte ve Asya pazarında AB'ye
karşı mücadele etmektedir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu 2009 yılında SGC'yi
kabul etmiştir. AB, enerji tedarikini güvence altına almak için yeni yollar
bulmayı hedeflerken, SGC'nin, AB'ye Orta ve uzun vadede büyük gaz tedarik
yolu olma potansiyelinden dolayı SGC bu hedefin çok önemli bir parçası gibi
değerlendirilmiştir. Rusya’nın Kırım Yarımadası’nın ilhakı, Ukrayna’daki gaz
arzı krizleri ve Güney Akımının başarısızlığı ve onun halefi olan Türk Akımı;
enerji arz güvenliği konusunu ve SGC projesini AB’nin gündemine yeniden
getirmiştir57. Azerbaycan, AB ile ikili ve çok taraflı olarak işbirliği yapmıştır ve
Avrupa ekonomik alanına entegrasyonun derinleşmesi ile ilgilenmektedir.
1992'den bu yana AB, Bağımsız Devletler Topluluğu (TACIS) Programına
Teknik Yardım süresince Azerbaycan'a yardım sağlamıştır. Destek, insani
yardım, gıda yardımı, bütçe desteği ve rehabilitasyon yardımı gibi yardımları
içermektedir. Azerbaycan için TACIS gösterge programı kapsamında, altyapı,
özel sektör ve insan kaynakları gelişimi alanlarına öncelik verilmektedir. Ayrıca,
Azerbaycan'daki başlıca TACIS stratejilerinden biri de ekonomik reformlara ve
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uygun yasal, politik ve kurumsal çerçevelerin oluşturulmasına destek olmuştur.
Daha önemlisi, Azerbaycan'da enerji sektörünün yeniden yapılandırılması ve
güçlendirilmesi önemli hedef alanlardan biriydi58.
Güney Gaz Koridoru (SGC): SCP- TANAP- TAP
Büyük gaz ve petrol rezervlerine sahip bir bölge olan Orta Asya’da bir dizi
küresel şirket enerji üretimi yapmaktadır. Ancak neredeyse tüm gaz ve petrol
kaynakları Rusya üzerinden AB’ye iletilmektedir. Rusya kısa sürede kendi
petrol ve doğal gaz üretimini hızla arttırarak büyük bir küresel üretici
durumuna geçmiştir. Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri için petrol ve doğal gaz
ihracatından elde edilen gelirler, bütçeleri için çok önemlidir ve Avrupa'ya yeni
petrol ve doğal gaz taşıma yolları bulmakla ilgilenmektedirler. Uluslararası
siyasetin temellerini izleyen AB, enerji tedarik rotalarını çeşitlendirmeyi
tartışmakta ve Türkiye'yi yeni bir enerji kaynağı haritası üzerinde çok önemli
bir noktaya dönüştürebilen planlar tasarlamaktadır59.
Enerji ihracatı ve ithalatı, politik açıdan çok hassas bir şekilde,
uluslararası ekonomik ilişkilerin diğer alanlarından çok daha fazladır. Enerji
arzındaki dramatik kesintiler, bağımlı ülkelerde ciddi ekonomik ve sosyal
kargaşaya neden olabilir60. Günümüzde enerji talebinde artış, tedarikçi
ülkelerdeki istikrarsız enerji fiyatları ve enerjinin millileştirilmesi, devletler için
enerji güvenliğinin önemini artırdı. AB için enerji güvenliğinin öne çıkmasının
ilk nedeni, AB'nin yerli enerji kaynaklarına sahip olmaması ve enerji tedarikçisi
ülkelere bağımlı olmasıdır. Bu nedenle, AB dünya çapında istikrarlı ve güvenli
bir enerji piyasası oluşturmak için piyasaya dayalı ilişkiler geliştirmeyi
hedeflerken, enerji tedarikçisi ülkeler de jeopolitik araç olarak enerjiyi
kullanmaktadır61. Rusya, dünyanın en önemli doğal gaz ve petrol
ihracatçılarından biri olduğu gibi AB'ye giden başlıca gaz tedarikçisi olmayı da
sürdürmektedir. AB’nin, Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için enerji
koridorlarını çeşitlendirmesi önem kazanmıştır. Batının enerji talebindeki
artışlar, yeni enerji ittifaklarının kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bunu
gerçekleştirmek için AB’nin enerji zengini ülkelerle işbirliği yaparak enerji
kaynaklarına güvenli bir şekilde ulaşması ihtiyaç haline gelmiştir. Türkiye, Orta
Doğu ve Hazar kaynaklı hidrokarbon kaynaklara sahip bölgelerin Avrupa’ya
ulaşımında bir köprü konumundadır. Bu bakımdan sahip olduğu coğrafi
konumun avantajından yararlanmak isteyen Türkiye, boru hatları projelerinin
ve kısmen tanker taşımacılığıyla petrol ve doğal gaz taşımacılığında pay sahibi
olma avantajına sahiptir. AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde enerji boyutu giderek
güç kazanmakta, boru hatları ulaşımı önemli bir yer tutmaktadır. Doğu-batı
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yönlü enerji taşıma hatlarının kesiştiği Türkiye, günümüzde dünyanın en büyük
petrol ve doğal gaz ithalatçısı olan Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin
sağlanmasında ve kaynakların çeşitlendirilmesinde Avrupa için vazgeçilmezdir.
2006 ve 2009 yıllarında Rusya ve Ukrayna arasında uluslararası
manşetlere hâkim olan gaz krizleri ile birlikte, enerji arzı güvenliği bir kez daha
AB’nin önemli bir politik kaygısı haline gelmiştir. Ayrıca, Ukrayna'nın AB ile bir
Ortaklık Anlaşması imzalanmasını reddetmesi de bu kaygıyı arttırmıştır. Bu,
Rusya'nın Ukrayna'yı AB'den uzak tutmak ve karşı tarafları kışkırtmak için iyi
bir fırsat yaratmıştır. Rusya ile yapılan görüşmelerde AB’nin enerji bağımlılığı
belirleyici bir faktör olmuştur. AB'nin enerji ithalatına ve dış enerji kıtlığına
karşı yüksek bağımlılığı, 21. yüzyılda Birliğin enerji güvenliğinin temel
zorluklarıdır62. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan enerji krizleri Avrupa
komisyonunu Güney Gaz Koridorunu (SGC) yi daha aktif bir biçimde
desteklemeye itmiştir63. SGC, planlı bir altyapı projesi, Hazar gazını Avrupa'ya
getirerek AB'nin enerji arzının güvenliğini ve çeşitliliğini iyileştirmek için olası
bir yol olarak değerlendirilmektedir. SGC, AB’nin doğal gaz tedariki ve
rotalarının çeşitlendirilmesi bağlamında önemli rol oynamaktadır. AB’ye giden
gazın çeşitlendirilmesi için bir fırsat olarak görülmekle birlikte, özellikle Rus
gazına tamamen bağımlı olan ülkeler için bir rahatlama olarak görülmektedir64.
SGC kapsamındaki projeler şunlardır: Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
(TANAP), Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP),
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE), Türkiye- Yunan Bağlantı Ağı
(ITG)65.
Güney Gaz Koridoru (SGC)
3500 km uzunluğunda olan boru hattı sisteminin bileşenleri;
1. Güney Kafkasya Boru Hattı (South Caucasus Pipeline) (SCP)
2. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (Trans Anatolia Natural Gas
Pipeline) (TANAP)
3. Trans Adriyatik Boru Hattı (Trans Adriatic Pipeline) (TAP)’dır.
1. Güney Kafkasya Gaz Boru Hattı (SCP): Hazar Denizi’nde Şah Deniz II
alanından çıkarılan doğal gazı Bakü'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan
Sangachal terminalinden başlayarak daha önce inşa edilmiş BTC3 petrol boru
hattı güzergâhını izleyerek Azerbaycan’dan Gürcistan’a ve oradan Türkiye’ye
aktarmak için düşünülmüş bir projedir. SCP'nin BTC boru hattı ile birlikte inşa
edilmesinde, maliyeti azaltmak ve çevrenin korunması gibi amaçlar göz önüne
alınmıştır. 641 km uzunluğunda olan SCP'nin 443 km’lik bölümü Azerbaycan,
248 km ise Gürcistan topraklarından geçecektir66.
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2013 yılında Azerbaycan, SGC'nin köşe taşı olacak iki dev boru hattı
projesini açıkladı. Bunlar, Azerbaycan doğal gazını Şah Deniz II Hazar gaz
sahasından Gürcistan ve Türkiye üzerinden AB’ye ihraç etmek için 2018’de
bitmesi planlanmış olan Azeri- Gürcü-Türk bağlantısı Trans-Anadolu Boru Hattı
(TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) 'dır67.
2. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (Trans-Anatolian
Pipeline) (TANAP)
TANAP boru hattı ile Şah deniz II ve Hazar denizinin güneyindeki diğer
alanlarında üretilen doğal gazı (Şekil 1) Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan
üzerinden Türkiye ve Avrupa pazarlarına taşınması hedeflenmektedir68.
Azerbaycan gazının Avrupa’ya TANAP projesi ile taşınma kararı tamamen
Azerbaycan ve Türk hükümetlerinin doğrudan girişimleri, siyasi iradeleri ve
fikirleri doğrultusunda gerçekleşmiştir69. TANAP uluslararası enerji piyasası
açısından enerji nakil güzergâhlarının güvenliği, enerji temininin devamlılığı ve
enerji kaynaklarının çeşitliliği noktasında önemi haiz bir projedir. TANAP’tan
en fazla faydayı sağlayacak aktörlerden biri ise doğal gaz kaynaklarını
çeşitlendirmek isteyen Avrupa olacaktır70.

Şekil 1. Şah Deniz alanının lokasyonu71-72.
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TANAP başlatılmadan önce SD2 (Şah deniz2) gazı ile ilgili Azerbaycan ve
Türkiye ile SOCAR ve BOTAŞ arasındaki Türk toprakları üzerinden uzun süren
müzakereler 2009’da başlamış, iki yıl sürmüştür. Transit ücreti, BOTAŞ’ın
ödediği gaz fiyatı ve diğer şartlar ve tüm koşullar müzakereler sonucu kabul
edilmiştir. Türkiye-Azerbaycan transit antlaşması, Türk tarafının BOTAŞ iletim
sistemi üzerinden Türk/Avrupa sınırına kadar SD2 gazının geçişi
sağlanacaktır73. Doğal gaz boru hattının uzunluğu 1850 km’dir. Hattın 1831
km’si karada yer altından, 19 km’si ise Marmara denizinden geçmektedir74.
TANAP boru hattının Türkiye’ye giriş noktası Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru
Hattı'na (SCP) bağlandığı Türkiye Gürcistan sınırında yer alan Ardahan ilinin
Posof ilçesi, Türk gözü Köyü’nden başlamaktadır. Türkiye toprakları üzerinden
20 il (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas,
Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir,
Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) (Şekil 2), 67 ilçe ve 587 köyden geçip uzun bir
mesafe kat ettikten sonra75-76 Trans Adriyatik Boru Hattına (TAP) besleme
yapacağı Türkiye/Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinden itibaren
TAP boru hattı ile birleşecektir77.

Şekil 2. TANAP’ın doğal gaz boru hattının Türkiye’de geçtiği iller78.
Proje, boru hattı güzergahı dışında 7 kompresör istasyonu, 4 ölçüm
istasyonu, 11 pig atma ve alma tesisi, 49 blok vana istasyonu ve 2 gaz çıkış
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istasyonu inşasını içermektedir79. 56 inç ve 48 inç’lik bir boru hattı sistemi olan
TANAP, başlangıç aşamasında gerekli özelliklerde ve miktarda 16 milyar m 3
doğal gazı taşıyacak ve kademeli olarak arttırılarak yıllık 31 milyar m3
kapasiteye ulaşacaktır. Yıllık 6 milyar m3’lük gazın, Gaz İletim Anlaşması (GİA)
kapsamında çıkış istasyonları ile Türkiye’deki tüketicilere dağıtımı
sağlanacaktır. Başlangıçta 16 milyar m3 (bcm) veya 565 milyar m3 Azeri gazı
(bcf) taşıma kapasitesine sahip projenin, 2018'de faaliyete geçmesi
planlanmaktadır80. TANAP, BTC ve SCP (Şekil 3) boru hatları ile birlikte Güney
Gaz Koridorunu oluşturur81.

Şekil 3. Güney Gaz Koridoru (SCP), TANAP ve TAP’ı gösteren güzergah.
BTC ve SCP'nin mevcut boru hatlarının yanı sıra TANAP, Azerbaycan'ın
Şah Deniz 2 doğal gaz kaynak sahasından ve Hazar denizinin diğer
bölgelerinden, başta Türkiye olmak üzere Avrupa'ya ihraç edilen doğal gazı
getirmeyi hedeflemektedir82. TANAP'ın amacı, Azerbaycan'ın doğal gaz ihracat
pazarlarını çeşitlendirmek, Türkiye'nin ve Güneydoğu Avrupa'nın enerji arzının
güvenliğini artırmaktır83. Azerbaycan ve Türkiye'nin TANAP'ı kurma kararı,
tarihsel stratejik ortaklıklarına dayanmaktadır. Türkiye'nin Azerbaycan ile bu
ortaklığı kurmasının birkaç nedeni bulunmaktadır. Her şeyden önce, Türkiye ile
Azerbaycan arasında uzun süreli güven vardır. İkincisi, Azerbaycan ile
ilişkilerini geliştirerek Türkiye, Avrasya'nın gelecekteki enerji politikasını
belirleyen bir oluşumun parçası olmayı hedeflemektedir. Başka bir bakış
açısından, bu tam olarak Rusya'nın Yunanistan üzerinden doğal gazın İtalya'ya
taşınmasını öngören Güney Akım Boru Hattı'nın inşasında Rusya başarısızlığa
uğramıştır84. TANAP projesinde Azerbaycan kaynak ülke, Türkiye ve Gürcistan
ise hem tüketici hem transit ülke konumundadır85. TANAP projesi Türkiye'ye
giden boru hattı, transit ücretler ve vergiler getireceğinden Türkiye için kârlı iş
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fırsatları, daha fazla jeopolitik etki ve artan gaz arzı güvenliği sağlayacaktır.
Azerbaycan’ın bakış açısıyla, Azerbaycan’ın temel geçiş ülkesi olmayı
hedeflemektedir. Azerbaycan ve Türkmen gazının AB'ye taşınmasında
ekonomik çıkarlar bulunmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan stratejik gaz transit
rotalarına sahip olmayı hedeflemektedir86. TANAP projesi, AB’de gaz piyasasını
çeşitlendirmede başarılı olacaktır. Azerbaycan'ın Azeri enerji devi Devlet Petrol
Şirketi (SOCAR), TANAP'ta %58'lik bir paya sahipken, Türkiye'nin (BOTAŞ')
payı %30, BP ise %12 hisseye sahiptir (Tablo 1). Dünya Bankası Aralık 2016'da
TANAP projesini 800 milyon doları, Türkiye için 400 milyon dolar ve
Azerbaycan için 400 milyon dolar kredi ile onaylamıştır87.
Tablo 1. TANAP Finansman Planı (finansman tutarı milyar $ cinsinden)88.
Hissedar
Finansman% 'si
Finansman Tutarı
SGC (SOCAR)
58
5.0
BOTAS
30
2.6
BP plc
12
1.0
Toplam
100
8.6
Rusya, TANAP boru hattıyla ileride Azeri gazından sonra Türkmen gazının
da bu proje ile birlikte batıya taşınması durumunda GazProm’un uluslararası
gaz pazarında payının azalacağından ve doğal gaz fiyatlarının düşeceğinden
endişe etmektedir89. Azerbaycan, kayda değer bir petrol üreticisi olmasının yanı
sıra, sadece büyüyen bir gaz üreticisi değil, aynı zamanda gaz ihracatçısı
statüsünü de yeniden kazanmıştır. Bunu yaparken bölgede enerji güvenliği
sağlanmasında rolünü arttırmıştır90. Türkiye ise bu projeyle bölgenin güçlü bir
enerji aktörü haline gelecek ve ülke bir transit enerji koridoru olma niteliğini
kazanacaktır. Yurtiçi tüketim bu şekilde artacak ve enerjiye kolay erişim
mümkün olacaktır91.
TANAP'ın iyi bir anlaşma olduğu konusunda birçok neden vardır92.
Bunlar:
1. BP'den sonra Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO), Şah Deniz
II'nin en büyük ikinci hissedarıdır,
2. Şah Deniz Gazı, İran veya Rusya'ya kıyasla Türkiye'nin en ucuz
kaynağını temsil etmektedir,
3. BOTAŞ, gelir kaynağı olan TANAP'ta % 30'luk bir paya sahiptir,
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4. Üstelik TANAP, Batı için en çok talep edilen hat olması nedeniyle
Ankara için ek stratejik faydalar sağlayabilir ve büyük olasılıkla Azerbaycan'ın
gaz çıkışı için tek çıkış noktasıdır ve Türkiye'nin hem Brüksel hem de Bakü'yle
olan kaldıraç gücünü (manivelasını) arttırması söz konusudur
5. TANAP, Rus gaz ithalatına bağımlılığı önlemek için ihtiyaç duyulan arz
çeşitlendirmesi açısından fayda sağlayacaktır.
Aralık 2014'te Rusya ve Türkiye tarafından başlatılan Türk Akımı
projesinin başarılı olması durumunda TANAP, hem Türk hem de Güneydoğu
Avrupa gaz piyasalarında rekabetle karşılaşabilir. Plan, 2018 yılına kadar
Karadeniz üzerinden Avrupa doğal gazının ihracatı için boru hattının Türkiye
Avrupa kıyılarına inşa edilmesidir. Projenin planlanan kapasitesi 63 milyar m3
olup, bunların 10 ila 13 bcm'lik bir kısmının Türk pazarında satılması geri
kalanının ise diğer ülkelere dağıtılması planlanmaktadır93.
3. Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP)
28 Haziran 2013 tarihinde Şah Deniz Konsorsiyumu, Azerbaycan'da Şah
Deniz II sahasından Yunanistan, Arnavutluk ve Adriyatik denizi, Güney İtalya'ya
ve daha sonra da AB'nin geri kalanı için gazı dağıtmayı planlayan Trans
Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) (Şekil 4) karar vermiştir94. TAP boru hattı Türkiye
Yunanistan sınırında TANAP'a bağlanması ve TANAP'tan aldığı gazı Yunanistan,
Arnavutluk ve Adriyatik denizinin altından geçerek İtalya'ya kadar taşıyacağı
gazı buradan AB ülkelerine dağıtması planlanmıştır (Şekil 5). TAP 870
kilometre uzunluğunda olup, toplam maliyeti 4,5 milyar avrodur. TAP 'la
Azerbaycan gazı ilk defa Avrupa pazarlarına çıkarılacaktır. Bu durum
Azerbaycan açısından siyasi ve diplomatik bir başarıdır95.

Şekil 4. TAP doğal gaz boru hattı güzergahı96.
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Şekil 5. SCP, TANAP ve TAP güzergahı97.
TAP’ın 2016 yazında başlaması ve 2019'un ilk yarısı için planlanan 10
milyar m3 Azerbaycan gazının ilk teslimatı bekleniyordu. Ancak, 2014 sonuna
doğru TAP şirketi resmi olarak projenin sonuçlandırılmasının 2020'ye
ertelendiğini duyurmuştur, bu yüzden Avrupa'ya ilk teslimat muhtemelen
2021'de olacaktır. TAP'ın hissedarları BP (%20), SOCAR (%20), Belçika Fluxys
(%19), Spanish Enagas (%16) ve Swiss Axpo (%5) 'dir. Diğer %20'si ise
Norveç’in Statoil’ine aittir, ancak bu projeden çıkacağını açıklamıştır98.
TAP, TANAP’ın Yunanistan-İtalya ayağını oluşturmaktadır. TAP, AB üyesi
olmayan ülkelerin şirketleri tarafından başlatılmış daha sonra AB’li ülkelerin
şirketleri tarafından üstlenilmiştir99. TAP'ın birçok farklı enerji piyasasına
SGC'nin erişimini kolaylaştıran ve Hazar gazının Güney Doğu, Orta ve Batı
Avrupa'ya ulaştırılabileceği anlamına gelen mevcut ve önerilen birkaç boru
hattıyla bağlantı kurulması planlanmaktadır. Bu nedenle, AB’nin enerji
güvenliğini uzun vadede güçlendirebilir100. SGC'nin bileşenlerinden biri olan
TAP, yerli doğal gaz piyasasına sahip olmayan Arnavutluk, Kosova ve Karadağ
gibi ülkelere doğal gaz sağlayabilecek, dolayısıyla neredeyse tamamen Rus
doğal gazına bağımlı olan ülkeler üzerinde Rusya'nın tekelini azaltacaktır101.
Ayrıca AB, Rusya’nın AB üzerindeki enerji baskısını azaltmak için Türkmenistan
ile Trans-Hazar Boru Hattı ile SGC’ye 30 milyar m3 daha fazla kaynağın
katılabilme olasılığı hakkında görüşmeler yapmıştır102.
AB-Azerbaycan ilişkileri, özellikle Baltık, Doğu ve Güneydoğu Avrupa
Devletleri ile ekonomik ve politik işbirliğini genişletmeye odaklanmaktadır. AB
için Azerbaycan, Hazar bölgesel enerji projelerinde önemli bir ortaktır103. AB,
982

TANAP’ın AB Enerji Güvenliği ve Türkiye'nin Jeopolitik Önemi Üzerindeki Etkileri

2008’de SGC konseptinin başlamasından bu yana Azerbaycan’ı birliğin enerji
kaynaklarını çeşitlendirmek için stratejik olarak önemli bir tedarikçi olarak
görmektedir. SGC’nin amacı dünyanın kanıtlanmış petrol rezervlerinin %4'üne
ve doğal gazının %3'üne ev sahipliği yapan Hazar denizini yeni bir doğalgaz
boru hattı sistemi üzerinden AB ülkelerine bağlamaktır104. Ukrayna krizi
sonrasında AB, Hazar bölgesinde Rusya’sız, TANAP ve TAP gibi doğal gaz boru
hatları projelerini desteklemeye başlamıştır. Zaman zaman Rusya ile Ukrayna
arasında yaşanan gaz krizleri Avrupa için büyük bir sorun olarak kendini
göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye, Hazar havzası ve Orta Doğu’dan gelen
doğal gazın Avrupa’ya geçişinde giderek daha önemli hale gelmiştir. Bu durum
Türkiye’nin ticari pozisyonu için uygun ve olumlu şartlar meydana
getirmektedir. Türkiye, boru hatlarının doğrudan geçişi ile ilgili bir rol almaktan
ziyade ciddi bir pazarlık yaparak merkez olma rolünü almayı amaçlamıştır. Bu
da sınırları aşan gazları satın alacağı, ihtiyaç duyduğu gazı tüketeceği ve gaz
satışından kar edeceği anlamına geliyordu. AB bu maddeye itiraz etmiş,
Türkiye’nin fiyatları belirlemesine izin vermiştir. Bu Türkiye’nin onayladığı
Enerji Tüzüğü Antlaşması’nda (Energy Charter Treaty (ECT)) tanımlanan bir
transit ülkenin rolüyle uyumsuzdu. Türkiye’nin AB gaz pazarlarına doğru Orta
Asya gazına transit ulaşım hizmeti sağlaması ve Türkiye’nin sınırlarından geçen
gazın belli bir miktarını satın alma ve üçüncü taraflara yeniden satma kararı, AB
tarafından Avrupa’nın gelecekteki enerji güvenliğine yönelik bir tehdit olarak
algılanmış, bu durum daha verimli bir işbirliğini engellemiştir105. Bu durumdan
faydalanmaya çalışan Rusya, Brüksel ile Ankara arasındaki yükselen
güvensizliği geliştirme yönünde taktikler geliştirdi. Bu durum Türkiye’nin
Rusya ile bağlarını güçlendirip güçlendirmediği tartışmalarını gündeme taşımış,
Ankara’nın Batı karşıtı bir yönde hareket ettiği şeklinde değerlendirilmiştir106.
TANAP’ın Türkiye Jeopolitiğine Etkileri
Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa, Asya ve Afrika arasında düğüm
noktasında stratejik bir yerde bulunması, enerji güvenliğini sağlamak açısından
transit bölgesi olması, Hazar havzası ve Rus enerji kaynaklarını Batı pazarlarına
ulaştırması onun jeopolitik önemini arttıran bir etki yaratmıştır. Güney gaz
koridoru (SGC) Türkiye’yi Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz’deki üreticiler ile AB
üyeleri arasında uluslararası ve bölgesel transit ülkesi ve enerji merkezi haline
getirebilir107. Hazar enerji kaynaklarının Avrupa ülkelerine ulaşımında Türkiye
koridor ülke konumundadır (Şekil 6). Enerji koridoru; petrol ve doğal gazın
boru hatları yoluyla transit olarak diğer ülkelere ulaştırılması bununla birlikte
transit ülkenin fiyat ve miktar ayarlamasında herhangi bir yetkisinin olmaması
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ve transit ülke ücreti alması ve ihtiyaç duyduğu enerjiye diğer enerji ithal eden
ülkeler gibi ücret ödemesini ifade etmektedir. Enerji kavşağı; kendisine gelen
gazı diğer ülkelere pazarlayabilen, ücret ve fiyatlandırma konusunda etki ve
yetki sahibi olan ülkeyi ifade etmektedir. Enerji merkezi ise, her türlü enerji
kaynaklarının lojistiğini ve enerji piyasasının kontrolünü kapsamaktadır. Enerji
kavşağı ve merkezi, enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ortaya
çıkaracağı riskleri asgari seviyeye indirerek uluslararası enerji piyasasının
istikrarını sağlamada etkin rol oynar108.
Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibariyle bir enerji koridoru özelliğine
sahip olmakla birlikte enerji ihtiyacı ve enerji altyapısındaki yetersizlik
nedeniyle enerji merkezi olmaktan şu anda uzak görünmektedir. BTC boru
hattıyla transit geçiş ücreti alan Türkiye, doğal gaz boru hatlarıyla dış pazardan
ziyade iç pazara açıktır. Türkiye’nin en büyük gaz tedarikçileri Rusya ve İran,
kendilerinden Türkiye’ye giden gazın Türkiye eliyle pazarlanmasını, yaptıkları
gaz antlaşmaları gereği yasaklamıştır. Türkiye’nin doğu-batı yönlü boru hattı ile
birlikte kuzey-güney yönlü boru hatlarını da hayata geçirmesi enerji merkezi
olmasında büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin Azerbaycan’la yaptığı
TANAP antlaşmasıyla ülkemize gelen gaz, Trakya’da pazarlanabilecektir.
Böylece ülkeye gelen gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasıyla
ülkemiz Azeri gazı üzerinde fiyat belirleyerek kazanç sağlayacağından enerji
kavşağı olma hususunda önemli bir adım atmıştır. TANAP boru hattıyla
Azerbaycan’dan gelen 16 milyar m3 (bcm) doğal gazın 6 milyar m3’ü Türkiye’ye
10 milyar m3’ünü Avrupa pazarına ulaştırılacak ve bu gazı Türkiye
pazarlayacaktır109-110.

Şekil 6. Büyük doğal gaz transit boru hatları111.
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Türkiye'nin enerji vizyonu; Orta ve uzun vadede sürekli enerji talebi
tahminleri yaparak, yatırımın yerini, boyutunu ve boyutunu tanımlayarak enerji
ihtiyacını denetleyecek projeleri planlamaktır. Türkiye, stratejik çözüm ortağı
olarak enerji pazarındaki gücünü artırabilir ve enerji arzına yönelik talebini
denetleyebilmenin yanı sıra geçiş yollarını artıran projelerin üretilmesine de yol
açabilir. Birliği'ne 2023 vizyonunun bir parçası olarak tam üyeliği sağlamak için,
Birliğe Türkiye sınırlarından geçen enerji sağlayan boru hatları; siyasi gücünü
artırabilir ve Türkiye'yi stratejik olarak önemli bir ortak haline getirebilir112. Bu
hedeflere ulaşmak için küresel arz ve taleplerin doğru bir şekilde analiz edilmesi
ulusal çıkarların yanında büyük bir öneme sahiptir. Ulusal sınırların önemini
yitirdiği küresel ekonomi modelinde, Türkiye çok uluslu şirketlerle entegre bir
tedarik zincirine dahil olması Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için bir katalizör
görevi görecektir. AB yasalarına paralel olarak, 4646 sayılı kanunla yürürlüğe
giren 6326 sayılı Doğal Gaz Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve
EPDK'nın kuruluşu ile yürürlüğe giren Petrol Kanunu, bu politikaları
desteklemektedir113-114.
Sonuç ve Değerlendirme
1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla birlikte soğuk savaş sona ermiş ve
dünya iki kutuplu yapıdan tek kutuplu yapıya evrilmiştir. Küreselleşmenin
etkisi, siyasi ve ekonomik ilişkilerde yaşanan yeni oluşumlar, teknolojik ve
ulaşım sistemlerinde yaşanan gelişmeler, ülkelerin hızla kalkınma hamlelerine
girmeleri ve özellikle Çin, Hindistan, Türkiye gibi ekonomisi hızlı büyüyen
ülkelerin enerjiye duyduğu ihtiyacın artması ile birlikte dünyada yaşanan
değişim ve dönüşüm dalgası dünyayı çok kutuplu bir hale getirmiştir. Çok
kutuplu dünya düzeninde ülkelerin enerji rezerv sahaları ile kaynak ve tüketim
ülkeleri arasındaki enerji ulaşımı/güzergahları dünya ekonomisini ve siyasetini
etkileyen ve yönlendiren bir yere sahip olmuştur. Özellikle Orta Doğu ve Hazar
havzası hidrokarbon enerji kaynakları ve bu kaynakların dağıtım güzergahları
üzerinde büyük bir güç mücadelesi yaşanmaktadır.
Azerbaycan'daki kritik enerji altyapısı sadece ülkenin kendisi değil, aynı
zamanda AB ve NATO ülkeleri için de önemlidir. AB ile Azerbaycan arasındaki
asimetrik enerji ilişkileri karşılıklı bağımlılığa dayanmaktadır. AB pazarları,
Azerbaycan hidrokarbonlarına diğer pazarlardan daha fazla erişime ihtiyaç
duymaktadır. Azerbaycan’dan yapılacak gaz ithalatı AB’nin gaz kaynaklarının
çeşitlendirilmesine yardım edecektir.
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Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte Türkiye’nin Rusya ve bölge ülkeleriyle
ilişkileri ve enerji naklinde boru hatları inşasına hız verilmesi Türkiye’nin doğubatı yönünde enerji zengini ülkeler ile sanayisi gelişmiş ülkeler arasında transit
ülke konumunda olması enerji politikaları açısından Türkiye’nin jeopolik
önemini daha da arttırmıştır.
Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen enerji ekonomilerinden biridir. Enerji
politikalarının uygulanması açısından Rusya ve Türkiye uzun zamandır birlikte
hareket etmektedirler. Bununla birlikte Azerbaycan’daki zengin doğal gaz
rezerv alanlarındaki enerji kaynaklarını Avrupa’ya ulaştırmada önemli bir
avantaj yakalayan Türkiye, Azerbaycan ile TANAP projesini hayata geçirmek
için bir antlaşma imzalamıştır. Rusya ile de Türk akımı projesini imzalayan
Türkiye Hazar havzası ve Rus doğal gazını Avrupa’ya ulaştıracak en güvenilir
ülkedir. Türkiye son zamanlarda Hazar bölgesi ülkeleri, Azerbaycan ve
Gürcistan başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkiler kurmuştur. Bu
ilişkilerin güçlenmesi siyasi ilişkileri etkilemiş ve şekillendirmiş ve aynı
zamanda bölgesel bir kimlik kazanma altyapısını oluşturmuşlardır.
Türkiye’nin enerji politikalarında, ülkeyi bir enerji merkezine
dönüştürme hedefi de bulunmaktadır. Sahip olduğu coğrafi özellikler bu
avantajı sağlamakta ve ayrıca projelendirilmiş boru hatları bu amaca hizmet
etmektedir. TANAP projesi ile Azerbaycan doğal gazının Avrupa ülkelerine
ulaştırılması Türkiye’ye yeni bir ivme kazandıracaktır. Bu proje ile Kazakistan,
Türkmenistan, İran ve Irak gibi ülkeler ile Doğu Akdeniz’deki enerji
alanlarındaki gazı da Avrupa’ya taşıyabilecektir. Güney Gaz Koridoru projesiyle
Türkiye uzun vadede doğal gaz ticareti yaparak stratejik konumunu
güçlendirecektir. Ayrıca AB ülkelerinin arz güvenliğine önemli ölçüde katkı
sağlayarak, Türkiye’nin AB nezdindeki önemine ve vazgeçilmezliğine katkı
sunacaktır.
TANAP, Türkiye için önemli avantajlar sağlayacak bir projedir. Türkiye ve
Avrupa’nın enerji arz güvenliğini destekleyecek, aynı zamanda Azerbaycan’ın
sahip olduğu doğal gazı yeni pazarlara güvenli bir şekilde ulaştırarak ekonomik
ve siyasi kazanımlar elde edecektir. Batı ile ilişkilerini sürdürürken aynı
zamanda doğunun zengin pazarları, enerji kaynakları, yükselen güçlerini
görmesi, küresel güçlerin ekonomik mücadelelerinde ortaya çıkan fırsatları
menfaatleri doğrultusunda değerlendirmesi, hem batı hem doğu ile ilişkilerini
güçlü bir vizyonla geleceğe taşıması Türkiye’yi istikbalde daha güçlü bir
konuma taşıyacaktır.
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Siyanür Zehirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Tahir DALKIRAN
Necip Fazıl Şehir Hastanesi

Siyanür mitokondriyal bir toksin olup insanlarda maruziyet derecesine
göre dakikalar veya saatler içinde ölüme neden olabilir. Siyanür zehirlenmesi
nadir görüldüğü için acilen tanı konulup tedaviye süratle başlanması hayat
kurtarıcıdır. Siyanürün toksik etkilerinden sorumlu en önemli bileşiği
siyaniddir. Siyanid bileşikleri doğada çeşitli şekillerde bulunabilir ve kimyasal
yollarla meydana getirilebildiği gibi farklı canlılar tarafından da üretilebilir.
1. EPİDEMİYOLOJİ
Toksik mazuriyet sürveyans sisteminde 1993’ten 2002’ye kadar 3165
kişinin siyanüre maruz kaldığı bildirilmiştir. Bu vakaların %2,5’u ölümle
sonuçlanmıştır. Çok çeşitli yollarla siyanüre maruz kalınabilir.
1.1. Yangın
Gelişmiş ülkelerde siyanid zehirlenmesinin en yaygın sebebi ev
yangınlarıdır. Siyanid karbon ve nitrojen içeren ürünlerin yanması sonucu açığa
çıkabilir. Bu ürünler arasında yün, ipek, poliüretan, poliakrilonitriller, melamin
reçineleri ve sentetik kauçuk sayılabilir. Araç yangınlarına bağlı da siyanid
zehirlenmesi görülebilir. Bazı literatürde tüm yangın kurbanları
değerlendirildiğinde %35 oranına kadar siyanid zehirlenmesi bildirilmiştir.
1.2. Endüstriyel
Yıllık endüstriyel siyanid tüketiminin 1,5 milyon ton/yıl olduğu tahmin
edilmektedir. Dolayısıyla mesleksel maruziyetler siyanid zehirlenmesi
epidemiyolojisinin önemli bir bölümünü oluşturur. Madencilikte metal çıkarımı,
mücevher üretiminde kullanılan elektrokaplama, fotoğrafçılık, plastik ve
kauçuk üretimine bağlı siyanid zehirlenmesi görülebilir. Kemirgen pestisitleri
ve fumigantlar da siyanid zehirlenmesine neden olabilir. Yanıklar sonucu da
siyanid tuzları cilde temas ederek deri yoluyla siyanid emilimini arttırır. Siyanid
tuzlarıyla asidin birleşmesi sonucu siyanür gazı açığa çıkarak ölümcül inhaler
maruziyetlere sebep olabilir. Siyanid solüsyonlarının sıçramasıyla dermal ya da
mukozal absorbsiyon gerçekleşebilir.
1.3. Medikal
Alternatif veya standart tıbbi tedaviler sonucu siyanid maruziyeti
gerçekleşebilir. Amygdalin şeftali ve kayısı çekirdeklerinde bulunan bir madde

Tahir DALKIRAN

olup 1950’lerde antineoplastik ajan olarak kullanılmıştır ve ciddi siyanid
toksisitesine sebep olduğu belirtilmiştir. Bu ilacın metaboliti olan hidrosiyanik
asidin kanser hücrelerini selektif olarak öldürdüğü iddia edilmiştir. Hipertansif
acillerin tedavisinde kullanılan sodyum nitroprussid molekülü başına 5 siyanid
grubu içerir. Uzun süreli sodyum nitroprussid infüzyonu alan kronik böbrek
yetmezlikli veya pediyatrik hasta grubunda siyanid kanda toksik seviyeye
ulaşabilir. Sodyum nitroprussidin 5-10 µgr/kg/dk dozunda 3 ila 10 saatlik
tedavi infüzyonu sonucu siyanid toksisitesine bağlı ölüm görülebilir. Sodyum
nitroprussid kulanımında siyanid zehirlenmesinden kaçınmak için kullanılan
serum setinin ve ilaç konulan haznenin gümüş folyo ile sarılması gerekir. Ayrıca
sodyum nitroprussid solusyonunun içine sodyum tiyosülfat eklenmeli ve 2
µgr/kg/dk infüzyon hızının üzerine çıkılmamalıdır.
1.4. Diyet
Bitkilerden acı badem, vişne, kayısı, erik, şeftali, armut ve elma gibi
meyvelerin birçok siyanid zehirlenmesinden sorumlu olduğu bildirilmiştir. Bu
besinlerin hepsi amygdalin isimli siyanojenik glikozidleri çekirdek ve
tohumlarında bulundurur.
1.5. Diğerleri
Diğer çeşitli siyanid maruziyetleri arasında terörist saldırıları, yapay oje
temizleyicisi asetonitrilin yutulması, yasa dışı fensiklidin üretimi ve sigara
içilmesi sayılabilir. Tütün içinde doğal siyanid bulunduğu için sigara içenlerin
kanında içmeyenlere oranlar 2,5 kat daha fazla siyanid görülebilir. Tablo-2’de
siyanüre maruziyet yolları belirtilmiştir.
2. PATOFİZYOLOJİ
Normal hücre metabolizmasında adenozin trifosfatın çoğu oksidatif
fosforilasyonla oluşturulur. Elektronların mitokondri sitokrom kompleksi
boyunca gidip gelmesi bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur. Bu süreç
elektron transport zinciri olarak da bilinir. Siyanid sitokrom oksidaz a3’ün
ferrik iyonuna sıkı bir biçimde bağlanır ve mitokondriyal sitokrom
kompleksinin bu son enzimini inhibe eder. Bu enzim aktivitesi durduğunda
oksidatif fosforilasyon durur. Daha sonra hücre glikozdan ATP üretmek için
anaerobik metabolizma yoluna gider. Anaerobik metabolizma sonucu laktik asit
oluşur ve bu da metabolik asidoz gelişmesine sebep olur. ATP hidrolizi sonucu
oluşan hidrojen iyonları aerobik ATP üretimi ile tüketilemez bu da asidozu
derinleştirir. Serum bikarbonatı fazla asidi tamponlayacağı için azalır ve bu da
anyon açığının artmasına neden olur. Yüksek oksijen desteğine rağmen
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bozulmuş elektron transport zinciri nedeni ile hücreler oksijeni kullanamaz. Bu
fonksiyonel ya da histotoksik hipoksi kardiyovasküler sistemde ve santral sinir
sisteminin özellikle bazal gangliyonunda hasarlara neden olur. Bazı diğer
mekanizmalar da beyin hasarını arttırabilir. Siyanid katalaz, glutatyon redüktaz,
superoksit dismutaz gibi antioksidanları inhibe ederek toksik oksijen serbest
radikallerinin birikmesine neden olur. Ayrıca siyanid N-metil-D aspartat
reseptörlerini uyararak apopitotik hücre ölümünü tetikler. Glutamik asit
dekarboksilazı inhibe eder ve bunun neticesinde gama-amino-bütirik asit
(GABA) seviyeleri düşeceği için siyanid nöbet riskini arttırmış olur. Siyanidin
primer afinitesi ferrik demire olmasına rağmen küçük bir kısmı da
hemoglobinin ferröz demirine bağlanır ve siyanohemoglobin oluşturur.
Siyanohemoglobin oksijen transportu yapamayacağından doku hipoksisini
ağırlaştırır.
3. METABOLİZMA
Siyanid solunum sisteminden, müköz membranlardan, gastrointestinal
sistemden ve deriden hızlı bir şekilde absorbe olur. Semptom ve bulgular
zehirlenme sonrası kanda siyanid konsantrasyonu yaklaşık 40 µmol/L’ye
ulaşınca başlar. Siyanid emildikten sonra hızlı bir şekilde 1,5 L/kg tahmini
dağılım hızında yayılır. Yaklaşık %60’ı proteinlere bağlıdır. Siyanid
metabolizması ve nötralizasyonu in vivo birkaç mekanizma ile olur. En önemlisi
siyanidin rodanaz enzimi aracılığıyla detoksifikasyonudur. Rodanaz enzimi
özellikle karaciğer ve kas dokularında olmak üzere çoğu dokuda bulunur.
Tiyosülfat bir sülfür donörü olarak rodanazın katalize ettiği siyanidin
tiyosiyanata dönüştüğü reaksiyonda rol alır. Tiyosiyanat suda çözülebilen
idrarla atılan bir moleküldür. Siyanid detoksifikasyonu için diğer bir yol da
vitamin B12 öncülü olan hidroksikobalamini içerir. Dolaşan hidroksikobalamin
siyanidle bağlanarak siyanokobalamini oluşturur ve bu da idrarla atılır. Az
miktardaki metabolize olmamış siyanid idrar, ter ve ekshalasyonla atılır.
4. KLİNİK BULGULAR
Siyanid zehirlenmesindeki klinik bulgular zehrin alım yoluna, süresine ve
maruziyet miktarına bağlıdır. Kardiyovasküler sistem ve merkezi sinir sistemi
disfonksiyonu daha belirgindir. Belirti ve bulgular:
• Merkezi sinir sistemi; baş ağrısı, anksiyete, konfüzyon, vertigo, koma,
nöbet
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• Kardiyovasküler sistem; başlangıçta hipertansiyon ve taşikardi daha
sonra hipotansiyon ve bradikardi, atrioventriküler blok, ventiküler disritmi
• Solunum; başlangıçta takipne sonrasında bradipne, pulmoner ödem
• Gastrointestinal sistem; kusma, karın ağrısı
• Deri; ciltte vişne kırmızısı renginde kızarma, irritasyona bağlı kaşıntı,
eritem, ödem gibi dermatit bulguları, cilt maruziyetine bağlı veziküller, geç
dönemde siyanoz
• Renal; böbrek yetmezliği
• Hepatik; hepatik nekroz
• Diğerleri; rabdomiyoliz, funduskopide parlak kırmızı venüller
Dokularda oksijen kullanımının azalmasından dolayı venöz
oksihemoglobin konsantrasyonu yüksek olur. Bu da venöz kanı parlak kırmızı
yapar. Bu yüzden hastada hipotansiyon, apne ve/veya bradikardi olsa da hasta
genellikle siyanotik görünmez. Belirtiler siyanid zehirlenmesinin şiddeti ve
maruziyet şekline bağlıdır. Tablo-3’te belirtilmiştir. Hidrojen siyanidin
inhalasyonu sonrasında hasta acı badem kokusu alır. Ancak populasyonun
%60’ı bu kokuyu alabilir. Başlangıçta az miktarlarda hidrojen siyanid
inhalasyonu baş ağrısı, anksiyete, bulantı ve ağızda metalik tat alımına sebep
olur. Siyanojen klorid maruziyetinde ise ön planda göz ve müköz membran
irritasyonu ile birlikte bronkore, öksürük, dispne gibi pulmoner semptomlar
görülür. 30 dakika süresince 100 ppm veya 5 dk süre ile 300 ppm inhalasyonu
genellikle ölümcüldür. Parenteral yolla maruziyette toksisite saniyeler içinde
başlar. Yutma veya dermal maruziyette maruziyetin boyutuna göre dakikalar
veya saatler içinde toksisite gelişir. Siyanid tuzlarının yutulması gastrik
irritasyona sıklıkla da kusma ve karın ağrısına neden olur. Yetişkindeki letal
hidrojen siyanid dozu 50 mgr, potasyum siyanid dozu ise 200 mgr’dır. Letal
dermal maruziyet dozunun 100 mgr/kg olduğu kabul edilir.
4.1. Geç Sekeller
Ciddi siyanid zehirlenmesi sonrası sağ kalan hastalarda geç başlangıçlı
parkinsonizm bulguları ve diğer bazı nörolojik sekeller görülebilir. Özellikle
bazal gangliyonlar siyanid toksisitesine duyarlıdır. Bazal gangliyon hasarı direkt
hücresel hasara veya hipoksik etkilere sekonder gerçekleşebilir. Beynin
bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemesi ile maruziyetten
birkaç hafta sonra beyindeki radyolojik değişiklikler gösterilebilir.
4.2. Kronik Siyanid Maruziyeti
Kronik siyanid maruziyeti baş ağrısı, tat duyusu bozukluğu, kusma, göğüs
ağrısı, karın ağrısı ve anksiyete gibi spesifik olmayan semptomlara neden olur.
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Kronik düşük doz siyanid maruziyetine bağlı geliştiği bilinen birkaç sendrom
vardır. Bunlar tütün ambliyopisi, tropikal ataksik nöropati ve Leber’in herediter
nöropatisidir.
Tütün ambliyopisi genellikle sigara içen erkeklerde görülür. Progresif
görme kaybına neden olur. Siyanid detoksifikasyonundaki yapısal bir
yetersizlikten kaynaklanır ve belirtiler sigara bırakma veya hidroksikobalamin
tedavisi ile geri döndürülebilir. Tropikal ataksik nöropati demyelinizasyonla
giden bir durumdur. Manyok kökünden çıkarılan bir tür nişaştanın fazla
tüketimi ile malnutre kişilerde görülür. Bu bitki linamarin adlı bir siyanojen
içerir. Tropikal ataksik nöropatinin belirti ve bulguları parestezi, ataksi, duyma
kaybı ve optik atrofi olarak sayılabilir. Bu besinin diyetten çıkarılması ve B12
vitamin tedavisi belirtileri iyileştirir. Leber’in herediter optik nöropatisi siyanid
metabolizmasındaki bir yetersizliğe bağlı olarak progresif merkezi görme
kaybına neden olur. Rodanaz eksikliği bu hastalıkta öngörülen mekanizmadır.
5. LABORATUVAR
5.1. Genel Testler
Potansiyel zehirlenme olasılığı olan hastada mental durum değişikliği de
varsa hipoglisemiyi dışlamak için ilk olarak parmak ucu kan şekeri değeri
bakılmalıdır. Mental durum değişikliği varsa hipoglisemi bunun sebebi olabilir.
Asetaminofen ve salisilat intoksikasyonu da ayırıcı tanı da düşünülmelidir. QRS
ve QTc aralığını etkileyebilecek ilaç zehirlenmeleri de ayırıcı tanıda göz önünde
bulundurulmalı ve kardiyak ileti sistemini değerlendirebilmek için hastaların
elektrokardiyogramı mutlaka değerlendirilmelidir. Eğer yaşı uygunsa kadın
hastalara gebelik testi yapılmalıdır.
5.2. Spesifik Testler
Anyon açıklı metabolik asidozu değerlendirmek için rutin biyokimya ve
arteriyel kan gazı görülmelidir. Serum laktat konsantrasyonu mutlaka
bakılmalıdır. Venöz-arteriyel oksijen basıncı farkı açısından eğer mümkünse
santral venöz kan gazı da bakılmalıdır. Methemoglobinemi yapabilecek ilaçlarla
zehirlenme veya eşlik eden karbonmonoksit maruziyeti düşünülüyorsa
karboksihemoglobin ve methemoglobin seviyeleri görülmelidir.
5.2.1. Anyon Açıklı Asidoz
Ağır siyanid zehirlenmesinde artmış anyon açıklı metabolik asidoz
görülebilir. Siyanid hücresel solunum üzerine inhibitör etkisinin bulunması
yanında kardiyovasküler kollapsı ve nöbeti tetikleyebilir. Bu durumlar da anyon
açığı yüksek metabolik asidozu derinleştirir.
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5.2.2. Laktat
Siyanidle zehirlenen hastalarda kan laktat konsantrasyonları
yükselmiştir. 11 tane siyanidle zehirlenen yoğun bakım hastasıyla yapılan
retrospektif bir çalışmada plazma laktat konsantrasyonları siyanid
toksisitesinin ağırlığı ile korele olarak bulunmuştur. Sistolik kan basıncı ve
solunum hızı ile arteriyel pH ve laktat arasında belirgin ters orantı vardır.
Duman inhalasyonuna maruz kalan hastalarda laktat konsantrasyonunun 10
mmol/L veya daha yüksek olması siyanid zehirlenmesi için sensitif ve
spesifiktir. Sonuç olarak serum laktat konsantrasyonunun normal olması
klinisyeni siyanid zehirlenmesi dışındaki diğer tanıları düşünmeye sevk
etmelidir. Bunun yanında siyanid zehirlenmesi nedeniyle tedavi edilen
hastalarda gidişatı değerlendirmek için seri laktat ölçümleri yapılmalıdır.
5.2.3. Venöz pO2
Venöz-arteriyel oksijen basınç farkının azaldığı venöz hiperoksi durumu
siyanidle zehirlenen hastalarda görülebilir. Siyanid hücresel oksidatif
fosforilasyonu inhibe eder ve bu da kandan periferik dokulara oksijen
geçişindeki belirgin azalma ile sonuçlanır. Bunun sonucunda da santral venöz
oksijenasyon artar. Muayenede cilt kırmızı, retina venülleri parlak kırmızı
görülebilir.
5.2.4. Siyanid Konsantrasyonu
Kan siyanid konsantrasyonu tanıyı doğrulamak için bakılabilir. Ama
zaman açısından kullanışlı değildir. Bakılabilse bile sonuçlar anlamlı
olmayabilir. Fakat kan siyanid konsantrasyonu eğer 0,5-1 mg/L arasında ise
taşikardi ve ciltte kızarıklıklarla birliktelik gösterir. 1-2,5 mgr/L aralığındaki
değerler ise bilinç bulanıklığı ve komaya, 3 mgr/L’den yüksek sonuçlar ise
ölüme neden olabilir.
6. TANI
Siyanid zehirlenmesi nadir görülen bir durumdur. Bu yüzden tanı için
klinisyende hikaye ve klinik bulgular eşliğinde yüksek derecede klinik şüphe
uyanmalıdır. Yangın mağduru, maruziyet olasılığı olan işlerde çalışanlar,
sodyum nitroprussid tedavisi alanlar veya belirtilen yiyeceklerden tüketenler
potansiyel siyanid zehirlenmesi olarak düşünülmelidir. Net bir tıbbi hikaye
alınamadığında bilinç değişikliği ve etiyolojisi tanımlanamayan metabolik
asidozla gelen her hastada klinisyen siyanid zehirlenmesinden şüphe etmelidir.
Kan siyanid konsantrasyonları akut siyanid zehirlenmesi tanısı koymak için yol
gösterici değildir.
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7. AYIRICI TANI
Karbonmonoksit zehirlenmesi de ilk başvuruda siyanid zehirlenmesine
benzemektedir. Siyanid zehirlenmesinin çok geniş belirti ve bulgu aralığı olduğu
için klinisyen bir dizi potansiyel tanı dizisini ayırıcı tanıda düşünmelidir.
Genellikle tanı maruziyet hikayesine ve tutarlı klinik bulgulara dayanılarak konur.
Çünkü bu zehirleyici maddelerin sadece bir kaçına ait hızlı sonuç verebilecek
testler mevcuttur. Eğer tanıda şüpheye düşülürse bölgesel zehir danışma
merkezlerinden veya medikal toksikoloji uzmanından yardım alınmalıdır. Mental
durum değişikliği, nöbet, hipotansiyon ve laktik asidozla gelen bir hasta trisiklik
antidepresanlarla, izoniazidle, organofosfatlarla, salisilatlarla, methemoglobin
üreten ajanlarla, strikninle zehirlenme öncelikle akla gelmelidir. Bir gaza maruz
kalıp aniden kollaps gelişen bir hastada ise karbonmonoksit, hidrojen sülfid,
fosfin, arsin veya metan gibi gazlara maruziyet akla gelmelidir. Ayrıca siyanojen
klorid maruziyeti herhangi bir kimyasal irritan maruziyetini taklit edebilir.
8. HASTA YÖNETİMİ
Tedavi edilmemiş siyanid zehirlenmesi hızlı bir şekilde ölüme neden olur.
Eğer klinik hikaye ve hastanın değerlendirilmesi siyanid zehirlenmesini destekler
nitelikte ise antidot tedavisi acilen başlanmalıdır. Sadece kontrendikasyonlara
dikkat etmek gerekir. Hasta yönetimi resüsitasyonu ve dekontaminasyonu da
içermelidir. Acil hasta yönetimini kolaylaştırma amacıyla tablo-1 düzenlenmiştir.
Duman inhalasyonu ile zehirlenmelere de dikkat edilmelidir. Karbonmonoksit ile
zehirlenen hastalarda beraberinde siyanid ile zehirlenme de görülebilmekte ve
bu hastaların belirti ve bulguları benzerlik göstermektedir.
Klinisyenin dikkati kolayca sadece karboksihemoglobin seviyelerine
kayabilir. Bu da eşlik eden siyanid zehirlenmesinin atlanmasına neden olabilir.
Duman inhalasyonu ile gelen hastalarda orofarenkte karbon içerikli materyal
olması, nörolojik disfonksiyon, kan gazında metabolik asidoz ve serum laktat
düzeyinin 8 mmol/L’den büyük olması durumlarından 2 veya daha fazlası olması
halinde siyanid zehirlenmesi düşünülmelidir. Siyanid zehirlenmesini tanımak ve
yönetimini sağlamak zor olabilir. Klinisyenlerin bir medikal toksikoloji
uzmanından veya bölgesel zehir danışma merkezinden yardım almaları
gerekebilir. Tablo-1’de hastanın hızlı yönetilmesine yönelik özet bilgi verilmiştir.
8.1. Resüsitasyon
Klinisyenler önce hastaların hava yolunu, solunumunu ve dolaşımını
stabilize etmelidirler. Gerekli durumda hastanın hava yolu güvenceye alınmalı
ve nabız oksimetre değerlerine bakılmaksızın hastaya yüksek akımlı oksijen
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verilmelidir. Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) gerektiğinde CPR uygulayan
kişide de maruziyet riski oluşturduğu için siyanid zehirlenmesinde ağızdan
ağıza resüsitasyon kontrendikedir. CPR ileri kardiyak yaşam desteği
protokollerine göre yapılmalıdır. Cevap alınamayan hastalarda kan glikoz
düzeyine bakarak eğer hipoglisemisi mevcut ise intravenöz dekstroz desteği
verilmelidir. Siyanid zehirlenmesine ek olarak opiat zehirlenmesi de beraber
bulunuyorsa naloksan uygulanmalıdır. Tiamin zararsız bir antidot olup alkol
bağımlılığı hikayesi olan hastalarda verilmesi düşünülmelidir. Siyanid
zehirlenmesinde görülen nöbetler benzodiazepinlerle tedavi edilir.
Hipotansiyon sıvı desteği ve ihtiyaç duyulduğunda vazopressörlerle tedavi
edilir. Ek hastalık durumları ve eşlik eden ek maruziyetler de tedavide göz
önünde bulundurulmalıdır.
8.2. Dekontaminasyon
Topikal maruziyetle ve inhalasyonla olan siyanid zehirlenmelerinde hasta
hızlı bir şekilde kaynaktan uzaklaştırılmalı, kıyafetleri çıkarılmalı ve çıkarılan
kıyafetler uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Dermal maruziyette
yaralar sabunlu su ile daha fazla absorbsiyonu önlemek için iyice yıkanmalıdır.
Kurtarıcılar koruyucu kıyafet ve solunum yollarını koruyucu maskelerini uygun
dekontaminasyon tamamlanana kadar giyinmelidirler. Siyanid çabuk absorbe
edildiği için oral yutma ile gerçekleşen siyanid zehirlenmelerinde
gastrointestinal dekontaminasyon hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Laboratuar
çalışmaları siyanidin aktif kömüre zayıf şekilde bağlandığını gösterse de hayvan
çalışmalarında farelere verilen potasyum siyanid sonrası aktif kömür
uygulamasının mortaliteyi azalttığı bildirilmiştir. Bu yüzden tek doz aktif kömür
uygulaması erişkinlerde 50 gr, çocuklarda 1 gr/kg’ dan maksimum doz 50 gr
olacak şekilde uygulanması önerilmektedir. Deprese mental duruma sahip,
entübe edilmemiş hastalarda aktif kömür verilmemelidir. Orogastrik lavaj rutin
olarak önerilmemektedir. Sadece yutmadan 1 saat sonrasına kadar olan sürede
başvurulmuşsa ve üst gastrointestinal sistemde büyük miktarda siyanid olduğu
düşünülüyorsa lavaj uygulaması yapılabilir.
8.3. Antidotlar
Eğer klinik hikaye ve muayene siyanid zehirlenmesini destekliyorsa,
kontrendikasyonları göz önünde bulundurulmak suretiyle antidot tedavisi hızlı
bir şekilde başlanmalıdır. Siyanid zehirlenmesinde antidot tedavisinin üç etki
mekanizması vardır. Bunlar siyanidin bağlanması, methemoglobineminin
indüklenmesi ve sülfür donörlerinin kullanılması şeklinde sıralanabilir.
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Avrupa’da hidroksikobalamin ve sodyum tiosülfat kombinasyonunun
siyanid zehirlenmesinde başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir. Birleşik
Devletler’de siyanid antidotları kombinasyonu içeren bir kit hidroksikobalamin
temin edilemediği durumlarda hala kullanılmaktadır.
8.3.1. Direkt Siyanid Bağlanması
Siyanid nötralizasyonundaki ilk mekanizma siyanidin direkt
bağlanmasıdır. Bunun için de tercihen hidroksikobalamin (Cyanokit) kullanılır.
Dikobalt Edetat da siyanidi bağlamakla birlikte ciddi yan etkilere sebep
olabilmektedir.
8.3.1.1. Hidroksikobalamin
Hidroksikobalamin Vitamin B12’nin öncülü olup bir kobalt parçacığı içerir.
Bu parçacığın siyanide bağlanma afinitesi sitokrom oksidazdan daha yüksektir.
Bu nedenle siyanid, sitokrom oksidaz yerine hidroksikobalamin ile bağ oluşturur
ve bağlanma neticesinde siyanokobalamin oluşur. Oluşan bu molekül idrarla
direkt atılır. Hidroksikobalamin hızlı etkili bir ilaç olup doku oksijenasyonunu
kötü yönde etkilemez ve güvenle kullanılabilir. Çoğu araştırmacı siyanid
zehirlenmesinde ilk tercih edilmesi gereken antidot olduğu kanaatindedir.
Ülkemizde de en sık kullanılan antidottur. Hidroksikobalamin intravenöz dozu
yetişkinlerde standart olarak 5 gr, çocuklarda da maksimum doz 5 gr olmak
kaydıyla 70 mg/kg’dır. Hastalara ikinci bir yarı doz zehirlenmenin şiddetine veya
tedavinin klinik cevabına göre verilebilir. Yarılanma ömrü 24-48 saattir.
Hidroksikobalamin önerilen dozda verildiğinde cilt, plazma, idrar ve mukoz
membranlarda geçici bir kırmızı renk değişimine neden olabilir. Aynı zamanda
bazı laboratuvar değerlerinde değişiklikler de görülebilir. Özellikle kreatinin,
laktat, aspartat amino transferaz, alanin amino transferaz, magnezyum ve
bilirubin değerlerinde bozulma görülebilir ancak 2-3 günde normale dönerler.
Ayrıca genel idrar analizinde bakılan idrar glukozu, proteini, ketonu, eritrosit ve
lökosit sayılarını da etkileyebilir. Hidroksikobalaminin intravenöz infüzyonu total
hemoglobin, karboksihemoglobin, oksihemoglobin ve methemoglobin
ölçümlerini bozduğu da gösterilmiştir. Bu da duman inhalasyonu kurbanlarının
değerlendirilmesinde, eğer kan örnekleri hidroksikobalamin uygulamasından
önce alınmamışsa karışıklıklara neden olabilir. Çünkü bu hastalarda
karbonmonoksit ve siyanid zehirlenmesi birlikte bulunabilmektedir. Bir
çalışmada hidroksikobalaminin yüksek dozlarda yetişkinlere uygulanması
sonrasında döküntü, baş ağrısı, bulantı, göğüs ağrısı ve disfajiye neden olduğu,
ayrıca kan lenfosit oranlarında düşüşe sebep olduğu bildirilmiştir. Önerilen
dozlarda kullanıldığında geçici hipertansiyona ve kalp hızında düşüşe neden
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olduğu da bildirilmiştir. Sonuç olarak hidroksikobalaminin siyanid
zehirlenmesinde kullanımının güvenli ve etkili olduğu bildirilmektedir.
8.3.1.2 Dikobalt Edetat
Dikobalt edetat siyanidin intravenöz güçlü bir şelatörü olup özellkle
Birleşik Krallık’ta kullanılmaktadır. %1,5’luk solüsyondan bir dakika içerisinde
20 ml dozunda verilmek suretiyle uygulanır. Nöbet, anaflaksi, hipotansiyon ve
kardiyak disritmiler gibi ciddi yan etkileri olabilse de sistematik bir derlemede
bildirildiğine göre bu yan etkiler eskiden bildirilenlere göre daha hafif
seyretmektedir. Siyanid zehirlenmesi belirti ve kanıtları hafif veya hiç olmadan
kullanıldığında bu yan etkileri daha belirgin görülebilmektedir.
8.3.2 Methemoglobineminin İndüklenmesi
Methemoglobin oluşumu normal hemoglobinin ferröz demirinin okside
olup ferrik forma dönüşmesini gerektirir. Bu form siyanid için alternatif bir
bağlanma yeri demektir ve sitokrom oksidaz kompleksi ile bağlanma açısından
bir rekabet ortamı oluşturur. Siyanid methemoglobine bağlanarak daha az
toksik bir form olan siyanomethemoglobin oluşturur. Methemoglobineminin
indüklenmesi amilnitrit, sodyum nitrit veya dimetilaminofenol uygulanmasıyla
olur. Amilnitrit ampülleri kırılarak hastaya 30 saniye boyunca inhale ettirilir.
Daha sonra oksijenasyonun idame ettirilebilmesi için 30 saniye ara verilmelidir.
Amilnitrit sadece %5 oranında bir methemoglobinemi oluşturabilir. Bu yöntem
hastane öncesi damaryolu ulaşımının olmadığı koşullarda kullanılabilir. %1520‘ lik bir methomoglobinemi oluşturabilmek için 300 mg veya 10 mg/kg
dozunda sodyum nitrit intravenöz yoldan uygulanmalıdır. Bu orandaki bir
methemoglobinemi çoğu hasta tarafından rahatlıkla tolere edilebilir. Buna
rağmen methemoglobinemi oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sola
kaydırdığı için dokulara oksijen dağılımını azaltır. Anemisi olan veya 25 kg’ın
altındaki çocuklarda daha düşük dozlar önerilmektedir. %20-30 oranında
methemoglobinemi oluşturmak yetişkin hastada siyanid zehirlenmesi
tedavisinin amacıdır. Fakat rezervi kısıtlı olan anemili veya çocuk hastalarda bu
oran ölümcül olabilir. Bu hasta grubunda methemoglobinemi oranının daha
düşük tutulması önerilir. Hamile hastalarda nitrit kullanılmamalıdır. Nitrit
verilen hastalarda hipotansiyon ve taşikardi görülebilen yan etkilerdir. Yan
etkiler genellikle veriliş hızına bağlıdır. Artralji, miyalji, kusma ve psikoz da
görülebilen diğer yan etkilerdendir. Methemoglobinemiyi indüklemelerinin
yanında nitritler vazodilatasyon sağlayarak da fayda gösterirler. Nitrit
uygulanması sonucunda salınan nitröz oksid vazodilatasyon yaparak karaciğer
ve diğer organların kan akımını arttırırlar. Dimetilaminofenol ilk kez
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Almanya’da kullanılan bir methemoglobinemi indükleyicisi olup %5’lik
intravenöz solüsyon şeklinde bir dakikada 5 ml intravenöz yoldan uygulanır.
Hızlı etkili ve potent bir antidottur. Uygulamadan beş dakika sonra
methemoglobinemi etkisi pik yapar. Özellikle belirtmek gerekir ki siyanid
zehirlenmesinin yanında karbonmonoksid zehirlenmesinin de eşlik ettiği
yangın maruziyeti olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Karboksihemoglobin
oksijen-hemoglobin disosiasyon eğrisini sola kaydırıp doku hipoksisine neden
olduğu için bu hastalarda methemoglobineminin indüksüyonu ölümcül olabilir.
8.3.3 Sülfür Donörleri
Üçüncü antidotal mekanizma rodanaz enziminin sülfür donörlerine
ulaşımını arttırmayı hedefler. Bu enzim vücutta çok yaygın bulunmakla birlikte
siyanidi detoksifiye ederek tiyosiyanata dönüştürür. Böylelikle tiyosiyanat
renal yolla vücuttan atılabilir. Terapotik sülfür donörü olarak sodyum tiyosülfat
tercih edilir. Teorik olarak tam detoksifikasyon için siyanidin üç katı oranında
sodyum tiyosülfata ihtiyaç vardır. Standart yetişkin dozu %25 ‘lik solüsyondan
50 ml veya 12,5 gr’dır. Etkisinin başlaması yavaş olup 30 dakikaya kadar
uzayabilir. 10 mg/dL veya daha yüksek tiyosiyanat seviyeleri psikoza,
artraljilere, kusmalara ve miyaljilere neden olabilir. Böbrek yetmezliği olan
hastalarda kandan temizlenmesi için hemodiyaliz gerekebilir. Buna rağmen
sodyum tiyosülfat çoğu hastada güvenle kullanılabilen ve iyi tolere edilebilen
bir antidotal tedavi yöntemidir.
8.3.4 Hiperbarik Oksijen
Yapılmış iki hayvan çalışmasının sonucunda hiperbarik oksijen tedavisi
antidotal tedavilerle kombine kullanıldığında siyanid zehirlenmesinde etkili
olduğu gösterilmiştir. Bir çalışmada siyanidin dokudan kana geçişini
hızlandırdığı gösterilmiştir. Literatür total olarak değerlendirildiğinde
hiperbarik oksijen tedavisi hakkında daha fazla araştırma ve kontrollü çalışma
yapılması gerekmektedir.
8.3.5 Hemodiyaliz
Hemodiyalizin şiddetli zehirlenmeler veya böbrek yetmezliği gibi seçilmiş
olgu durumlarında kullanılması gerekli olabilir. Genel olarak zehirlenmelerde
diyaliz endikasyonları; yapılan tedavilere rağmen kliniğin giderek kötüleşmesi,
beraberinde düzeltilemeyen asit baz dengesi ve elektrolit bozuklukları olması,
ilaç ya da toksinin uzaklaştırılmasında diğer yöntemlerin yetersiz kalması,
hipoventilasyon, hipotermi ve hipotansiyona neden olan merkezi sinir sistemi
baskılanması, pnömoni ve septisemi gibi koma komplikasyonlarının
gelişmesidir.
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Kayısı çekirdeği yeme sonrası gelişen akut siyanür(siyanid) zehirlenme
olgusunun tedavisinde hemodiyalizin rolü 3 yaşında kız hasta ani gelişen bilinç
kaybı, solunum sıkıntısı, tonik klonik kasılma şikayetleriyle KSÜ Tıp Fakültesi
Çocuk Acil polikliniğine getirildi. Anamnezinden hastaneye başvurusundan
yaklaşık 1 saat önce 3-4 adet kayısı çekirdeği yediği öğrenildi. Fizik incelemede
genel durumu kötü GKS: 5, vücut sıcaklığı <36°C, kalp tepe atımı 100/dk, ritmik
ve solunumu dispneikti. Kan basıncı: 45/25 mm Hg, vücut ağırlığı 14 kg idi.
Sözel uyarana yanıtı yok, ağrılı uyaranı lokalize ediyor. Pupilleri midriyatik, ışık
refleksi zayıf, menenjiyal iritasyon bulgusu yoktu. Hb: 10.6 gr/dl BK: 27350
/mm3 Trombosit: 706000 /mm3 idi. Kan biyokimyasında Glukoz 308 mg/dl,
BUN 9 mg/dl, kreatinin 0.28 mg/dl, kreatinin fosfokinaz (CPK) 109 U/l, AST 24
U/l, ALT 8 U/l, LDH 251 U/l, ürikasit 2,9 mg/dl, Na 143 mg/dl, K 2.7 mg/dl, Cl
108 mg/dl, fosfat 3.1 mg/dl, kalsiyum 6.38 mg/dl, albumin 2.4 mg/dl. Kan
gazında pH: 6.91, HCO3: 5.6 meq/L, BE: –26.0 meq/L Anyon açığı: 19.4, Laktat
129 mg/dl (5-22) idi. Telekardiyografi, Elektrokardiografi ve Ekokardiyografisi
normaldi.
Ani bilinç kaybı, konvülsiyon, metabolik asidoz / laktik asidoz ve artmış
anyon açığı olması nedeniyle vakada kayısı çekirdeği yemeye bağlı siyanid
intoksikasyonu tanısı düşünüldü. Oksijen desteği, intravenöz mayi, gastrik lavaj,
aktif kömür, bikarbonat defisiti, antikonvülzan tedavi, mekanik ventilatör
desteği, Dopamin (5 mikrogram/kg/dk), Dobutamin (5 mikrogram/kg/dk),
Adrenalin (0.2 mikrogram/kg/dk) dan inotrop desteği başlandı. Siyanür düzeyi:
3.15 mg/L (Düzen Lab.) (>1 mg/L toksik dozu ve >3 mg/L letal dozu) Hastanın
bikarbonat yükseltici tedaviye yanıtının olmaması, derin metabolik/laktik
asidozunun devam etmesi, genel durumunun kötü, mekanik ventilatörde
olması, GKS:5 olması ve antidot teminin yaklaşık 5-6 saati bulacak olması
nedeni ile acil üç saat süreli hemodiyalize alındı.
Bu işlem sonrası takipte hasta ekstübe edildi; bilinci koma halinden
konfüze hale döndü. Şehir dışından temin edilen hidroksikobalamin 6 saat
içinde elimize ulaştı; hastaya 70 mg/kg dozunda 100 ml SF içinde 30 dakikada
uygulandı. İzlemde kan gazı PH:7.36, HCO3:21,4 meq/L, BE:–2 meq/L, Laktat
19.5 mg/dl, ve amonyak düzeyi 194 mg/dl olarak saptandı. Kırk sekiz saatin
sonunda bilinci tamamen açıldı; kan basıncı ve hemodinamik parametreleri
düzeldi. Hasta hiçbir nörolojik sekel kalmadan ayaktan taburcu edildi.
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Tablo 1. Siyanür zehirlenmesi tedavisi
Genel Bilgiler
Siyanid zehirlenmesi antidotlarla tedavi edilmediğinde hızla ölümle sonuçlanabilir.
Klinik Bulgular
Hikaye
Hastanın temas açısından riskli bir durumda (yangın, endüstriyel maruziyet) bulunmuş mu
öğrenilir.
Başlangıç belirtileri spesifik değildir; baş ağrısı, anksiyete, konfüzyon, karın ağrısı.
Fizik Muayene
Vital Bulgular: Önce hipertansiyon, taşikardi, takipne; daha sonra solunum ve dolaşım kollapsı
görülür.
Deri: Vişne kırmızı rengi görülebilir.
Nörolojik: Zehirlenme devam ediyorsa nöbet ve komaya kadar ilerleyebilir.
Laboratuvar
Parmak ucu glukoz, asetaminofen ve salisilat seviyeleri, EKG ve hasta uygunsa gebelik testi
bakılır.
Rutin biyokimya ve serum laktat seviyesine bakılır.
Siyanid zehirlenmesinde anyon açığı artmış metabolik asidoz ve yüksek laktat seviyesi beklenir.
Venöz kan parlak kırmızı görülür.
Karboksihemoglobin ve methemoglobin seviyelerini değerlendir.
Dishemoglobinemileri dışla.
Dishemoglobinemisi olan hastalarda nitritleri kullanma veya dikkatli kullan.
Siyanid zehirlenmesi karaciğer ve böbrek yetmezliğine, rabdomyolize, pulmoner ödeme neden
olabilir.
Endikasyon halinde ilgili tetkikleri yapılmalıdır.
Genel Tedavi
Havayolu, solunum ve dolaşımı sağlama alınır. Entübasyon genellikle gerekir.
Normal olsa da geri solumasız yüz maskesi ile yüksek akımlı oksijen desteği verilir.
Siyanid zehirlenmesi şüphesinde ağızdan ağıza resüsitasyon yapılmaz.
Dermal maruziyeti olan hastalar uygun önlemler alınarak dekontamine edilmelidir.
Eğer havayolu yeteri kadar sağlama alınmışsa tek doz aktif kömür uygulanır. (yetişkinlerde 50
gr, çocuklarda ise 1 gr/kg, maximum doz 50 gr) Hipotansiyonu hızlı intravenöz (IV) bolus izotonik
solüsyonları ve gerekirse vazopressörlerle düzeltilir.
Nöbetleri benzodiazepinlerle (diazepam yetişkinde 5 mg, çocukta 0,1-0,2 mg/kg IV) tedavi edilir.
Klinik toksikoloji uzmanından veya zehir kontrol merkezlerinden yardım istenir.
Antidot Tedavisi
Klinik olarak siyanid zehirlenmesi şüphesi varsa siyanid antidotu uygula. İlk tercih
Hidroksikobalamin olmalıdır.
Eğer hidroksikobalamin varsa; Hidroksikobalamin çocukta 70 mg/kg, maksimum 5 gr IV verilir.
(Standart yetişkin dozu ise 5 gr IV) %25 lik Sodyum Tiosülfat: 1,65 mL/kg 50 mL'ye kadar verilebilir.
Bir kez tekrarlanabilir (Maks:12,5 gr).
Hidroksikobalamin yok, siyanid toksisitesi biliniyor veya ciddi şüphe varsa, nitritler
kontraendike değilse Sodyum nitrit 10 mg/kg, 300 mg'a kadar yavaş IV infüzyonla verilir, bir kez
tekrarlanabilir.
Sodyum tiosülfat %25'lik 1,65 mL/kg, 50 mL'ye kadar IV infüzyonla verilir, bir kez
tekrarlanabilir.
Hidroksikobalamin yok, siyanid toksisitesi muhtemel fakat kesin değilse ya da nitritler
kontraendike ise Sodyum tiosülfat %25'lik 1,65 mL/kg, 50 mL'ye kadar IV infüzyonla verilir, bir kez
tekrarlanabilir.
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Tablo 2. Siyanür maruziyeti nedenleri
Endüstriyel Maruziyet

Yanma Sonucu

Plastik Üretimi

Yün

Fotoğrafçılık

İpek

Fumigasyon

Poliüretan

Pestisitler/Rodentisitler

Poliakrilonitril

Sentetik kauçuk üretimi

Naylon

Fertilizer üretimi

Melamin reçineleri (Bazı ev eşyaları)

Metal kaplama

Plastikler

Büyükbaş hayvanların tüylerinin çıkarılması

İlaçlar

Elektrokaplama

Sodyum nitroprussid

Madencilik

Laetrile

Bitkiler ve Meyveler

Diğerleri

Bambu filizi

Sigara içimi

Avustralya fındığı

Fensiklidin sentezlenmesi

Ortanca otu

Yapay tırnak yapışkanı çıkarıcısı

Erik

İntihar

Şeftali

Teraörist saldırılar

Armut

Bazı eşyaların modifikasyonu

Elma
Acıbadem
Vişne

Tablo.3 Siyanürün Toksik Dozları
Maruziyet Şekli

Toksik Doz

İnhalasyon

100 ppm, 30 dakika
300 ppm, 5 dakika

Oral

Hidrojen siyanid(HCN) için 50 mg
Potasyum siyanid (KCN) için 200 mg

Dermal

100 mg/kg

İntravenöz

5-10 μg/kg/dk, 3-10 saat
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Tehlikeli Madde Taşımacılığında Risk Faktörleri
Öğr. Görv. Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
Kocaeli Üniversitesi
ÖZET: Küreselleşen dünyada mobilizasyonun arttığı bu dönemde üreticiler için
pazara ulaşmada kullanılan dağıtım kanalı büyük önem taşımaktadır. Günümüzde farklı
ürünlerin imalatında kullanılan doğal olmayan hammaddeler ile son ürün olarak karşımıza
çıkan ürünler de ambalajlama, taşıma ve depolama konuları büyük önem taşımaktadır.
Gelinen noktada özellikle karayolu taşımacılığında hem ulusal hem uluslararası taşımacılık,
dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve
transit işlemler, alt yapı hizmetleri, sigorta ve bankacılık, danışmanlık gibi birçok
bütünleşmiş lojistik faaliyetinin yürütülmesi önem kazanmıştır. Uluslararası düzeyde
yapılan anlaşmalar ile taşımacılığın tüm alanlarında ülkeler arasında ortak dil ve eylem şekli
sağlanmaktadır. Tüm taşımacılık türlerinde riskleri en aza indirmek, taşıma işlemleri
sırasında oluşabilecek insan ve çevre sağlığınına karşı olumsuz etkileri gidermek ve/veya en
aza indirmek için yapılan anlaşmalar taşımacılık faaliyetlerinde uygulanmaktadır. Bu
çalışmada özellikle ülkemizde yaygın olarak kullanılan karayolu taşımacılığında karşılaşılan
risklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Türkiye’nin imzalamış olduğu “Tehlikeli
Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)”
incelenmiştir. Çalışmada ADR’ye göre tüm taşınacak malların tehlike sınıfları ve bu sınıfların
riskleri ile kısıtları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Madde, Risk analizi, Sınıflandırma, Güvenlik
danışmanı, ADR

Risk Factors in the Transport of Dangerous Goods
ABSTRACT: The distribution channel used to reach the market for producers is of
great importance in the globalized world. Nowadays, packaging, transportation and storage
are of great importance for non-natural raw materials used in the manufacture of different
products and final products. It has become very important to carry out many integrated
logistics activities such as national and international transportation, distribution,
warehousing, handling, consolidation, separation, customs clearance, export, import and
transit transactions, infrastructure services, insurance and banking, consultancy in the land
transportation. In all fields of transport, countries are provided with common language and
action through the international agreements. In all types of transport, some agreements
make to minimize the risks and to prevent negative effects on the human and environmental
health that may occur during the transport operations. For this purpose, “The International
Carriage of Dangerous Goods by Road European Agreement (ADR)" signed by Turkey were
investigated. This study focuses on the hazard classes of all movables according to ADR and
the risks and constraints of these classes.
Keywords: Dangerous goods, Hazard analysis, Classification, Safety adviser, ADR
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Giriş
Günümüzde farklı ürünlerin imalatında kullanılan doğal olmayan
hammaddeler ile son ürün olarak karşımıza çıkan ürünler de ambalajlama,
taşıma ve depolama konuları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sadece
hammadde, yarı mamul ya da mamul olarak taşınan tehlikeli maddeler değil
aynı zamanda büyük endüstriyel tesislerin, hastanelerin ve benzeri tehlikeli atık
oluşturan sistemlerin atıklarının imha ve/veya yeniden kazanım amacıyla
taşınması da risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle taşımacılık
faaliyetlerinden kaynaklanan nedenlerle çevre ve insan sağlığını risk altına
sokmamak için bir takım önlemlerin alınması zorunluluk halini almıştır. Bu
çalışmada özellikle ülkemizde yaygın olarak kullanılan karayolu taşımacılığında
tehlikeli maddelere/nesnelere ilişkin risklerin belirlenmesi ve alınması gereken
genel güvenlik önlemlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Türkiye’nin
imzalamış olduğu ve 01.01.2018 tarihi itibari ile yürürlülüğe koymuş olduğu,
“Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşması” (ADR) incelenmiştir. ADR, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu himayesinde 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre'de yapılmış; 29 Ocak
1968 tarihinde imzacı ülkelerde yürürlüğe girmiştir. Bu gün gelinen noktada
ADR ve Ek’leri değişen teknolojik koşullar nedeni ile pek çok değişikliğe
uğramıştır. Zaman içinde değişen şartlara uyumluluğun sağlanması amacı ile
yapılan revizyonların sonucusu 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlülüğe
alınmıştır.
ADR’de temel amaç, uluslararası karayolu taşımacılık faaliyetlerinin yanı
sıra ulusal mevzuat ve/veya Avrupa Topluluğu mevzuatı yoluyla bütün Avrupa
ülkelerinin iç ulaşımlarına ilişkin olarak düzenleyici bir çerçeve sağlamaktır.
Ayrıca, ulaştırma zincirindeki çeşitli ortakların görevlerinin açıkça belirlenmesi
ve ihtiyaçlarının daha sistemli olarak gruplanmasına olanak sağlamaktır.
ADR'nin hukuki gereklilikleri bu ihtiyaçları karşılayabilecek Avrupa
Standartları ve/veya Uluslararası Standartların ayırt edilebilmesine de olanak
vermektedir.
Türkiye’de Karayolu Yük Taşımacılığının Genel Görünümü
Türkiye’de zemine, topografyaya, taşınacak yük miktarına ve zamana
göre en esnek, kolay, hızlı ve aktarmasız taşıma olanağı vermesi nedeniyle
özellikle karayolu taşımacılığına olan talep sürekli artan bir eğilim
göstermektedir. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de karayolu ulaştırması,
ulaştırma türleri arasında yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım
türü olma özelliğini korumaktadır. Aşağıda bulunan Grafik 1’de 2014
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Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de ulaşım sektörlerinde
yurt içi yük taşıma oranları görülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü
verilerine göre Türkiye’de yük taşımacılığı %89,5 karayolu, %5,9 denizyolu ve
% 4,6 demiryolu ile gerçekleştirilmektedir.
Grafik 1- Türkiye’de Ulaşım Sektörlerine Göre Yurt içi Yük Taşıma
Oranları (2014)

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü
Aşağıda bulunan Grafik 2’de ise Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine
göre 2010-2014 yıllarını kapsayan dönemde taşınan yüklerin cinslerine göre;
taşınan yük ve ton-km oranları görülmektedir. Grafik incelendiğinde karayolu
taşımacılığında Ton olarak taşınan yükün; %14,8 ile metalik olmayan mineral
ürünler, %14,5 ile gıda ürünleri, içecekler ve tütün ürünleri, %13,6 metal
cevherleri ile diğer madencilik ürünleri ile turba, uranyum ve toryum ile %10,3
oranı ile tarım, avcılık ve ormancılık ürünleri ile balık ve diğer balıkçılık ürünleri
olduğu görülmektedir. Diğer taşınan ürünler %10 oranının altında kalmaktadır.
Ayrıca bu dönem içinde taşınan yüklerin Ton- Km olarak oranları ise %17 ile
gıda ürünleri, içecekler ve tütün ürünleri, %12,7 oranı ile tarım, avcılık ve
ormancılık ürünleri ile balık ve diğer balıkçılık ürünleri ve %11,6 ile metalik
olmayan mineral ürünler olduğu görülmektedir.
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Grafik 2- Türkiye’de Karayolu Taşımacılığında Yük Cinslerine Göre
Taşınan Yük ve Ton-Km Oranları (2010- 2014)

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin
Avrupa Anlaşması’nın Temel Yapısı
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa
Anlaşması’na (ADR) taraf olan ülkeler karayolu ile uluslararası taşımacılıkta
güvenliğin artırılmasını hedeflemişlerdir. ADR temel olarak 17 maddelik bir
anlaşma olmakla beraber taraf ülkeler için ADR’nin ekleri olan, Ek-A ve Ek-B’nin
kabulü anlamına gelir. Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere
ilişkin hükümleri içeriğinde barındıran Ek-A ile taşıma sırasında kullanılan
donanımına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümleri içeren Ek B’nin kısımları
aşağıda bulunan Tablo 1’de verilmiştir. Ek-A’nın içeriği kısaca; uluslararası
taşınması yasaklanmış tehlikeli madde ve nesneler ile muafiyetlerde dahil
olmak üzere belirli şartları sağlaması halinde uluslararası taşınmasına izin
verilmiş tehlikeli madde ve nesneler için;
• Sınıflandırma kriterleri ve gerekli test yöntemleri dâhil olmak üzere
maddelerin sınıflandırılması,
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• Ambalajların ve tankların üretimine, testine ve onayına ilişkin koşullar
ile taşıma araçlarının kullanımını,
• Karışık paketleme de dâhil olmak üzere ambalajların kullanımı,
• Sıvı maddelerin taşınması için kullanılan tankların test zorunlulukları,
kullanımı ve dolum şartlarına ilişkin prosedürleri,
• Sevkiyat için gerekli belgeler ve bilgilerle birlikte, sevkiyatta
ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesine ilişkin prosedürleri,
• Yükleme, karışık yükleme ve boşaltma koşulları da dâhil olmak üzere
taşıma araçlarına levha takılması ve bunların işaretlenmesi ile ilgili prosedürleri
içerir.
Tablo1-ADR’nin Ekleri ve İçeriği
ADR

Kısım

Adı

1

Genel hükümler

2

Sınıflandırma

3

Ek-A

Tehlikeli Malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin özel
hükümler ve muafiyetler

4

Paketleme ve tank hükümleri

5

Sevkiyat prosedürleri
Ambalajlar, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler), büyük

6

ambalajlar, tanklar ve dökme yük konteynerleri için yapı ve test
zorunlulukları

7

Ek-B

8
9

Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin
hükümler olarak sıralanabilir.
Araç ekibine, donanımına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin
zorunluluklar
Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklardır.

Kaynak: ADR 2017’den yazar tarafından hazırlanmıştır
Ek-B ise taşınması onaylanan tehlikeli malları ve nesneleri, taşıyan
araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklardan başlamak üzere her
tehlikeli madde için kullanılacak olan aracın yapısına, donanımına ve çalışma
şekline ilişkin koşullar ile araç ekibine, donanımına, faaliyetine ve
dokümantasyona ilişkin zorunlulukları içerir.
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ADR’ye Göre Tehlikeli Malların Sınflandırılması ve Tehlikelerin
Tanımlanması
ADR’ye göre tehlikeli mallar taşınması, ADR tarafından yasaklanmış veya
yalnızca burada öngörülen koşullar altında taşınmasına izin verilmiş maddeler
ve nesneler anlamına gelmektedir.
ADR’ye göre tehlikeli maddeler/nesneler özellikleri ve içerdikleri risklere
döre sınıflara ayrılmaktadır. Yukarıda görülen Tablo 2’de tehlikeli madde
ve/veya nesnelerin 9 ana sınıfa ayrıldığı, ancak bazı özelliklerindeki farklılıklar
dolayısıyla Sınıf 4, 5 ve 6 kendi içerisinde alt bölümlere ayrıldığı görülmektedir.
ADR’de belirtilen ve tehlikeli madde/nesnelerin sınıflandırılmasına olanak
sınıflandırma prensipleri sonrasında belli bir sınıfa atanan her madde/nesneye
UN numarası verilmektedir. Böylece her farklı madde/nesne için bir UN
numarası atanmış olmaktadır. ADR’ye göre Sınıf 1 patlayıcı maddeler ve
nesneler, Sınıf 2 gazlar, Sınıf 5.2 organik peroksitler, Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler,
Sınıf 7 radyoaktif maddeler ve Sınıf 4.1'in kendiliğinden tepkimeye giren
maddeleri haricindeki maddeler, yol açtıkları tehlike derecesine göre aşağıda
görülen paketleme/ambalajlama gruplarından birine atanmaktadır. Tehlikeli
maddelerin paketleme grupları:
• Paketleme grubu I: Yüksek derecede tehlikeli maddeler;
• Paketleme grubu II: Orta derecede tehlikeli maddeler;
• Paketleme grubu III: Düşük derecede tehlikeli maddeler, şeklindedir.
Tablo 2- Tehlikeli Madde Sınıfları
Sınıf No
1
2
3

Sınıf Kodu
1
2
3
4.1

4

4.2
4.3

5
6
7
8
9

5.1
5.2
6.1
6.2
7
8
9

Sınıf Adı
Patlayıcı maddeler ve nesneler
Gazlar
Alevlenebilir sıvılar
Alevlenebilir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler,
polimerleştirici maddeler ve duyarlılığı azaltılmış katı
patlayıcılar
Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Su ile temas ettiğinde alevlenebilir gazlar açığa çıkartan
maddeler
Yükseltgen (Oksitleyici) maddeler
Organik peroksitler
Zehirli maddeler
Bulaşıcı maddeler
Radyoaktif malzemeler
Aşındırıcı maddeler
Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Kaynak: ADR 2017’den yazar tarafından hazırlanmıştır.
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ADR’de bir UN numarasına sahip olan maddenin farklı kimyasal
özellikleri, fiziksel özellikleri ve/veya taşıma koşulları söz konusu ise tehlike
derecesine göre farklı paketleme grupları belirlenebilmektedir. Sınıflandırma
işlemi tamamlanmış olan her tehlikeli madde ve/veya nesne ADR Ek-A’da
bulunan Tablo-A’da kayıt altına alınmaktadır. Tablo-A’da kural olarak tehlikeli
madde ve/veya nesne ele alınırken her satır özel bir UN numarasını
kapsamaktadır. Ayrıca aynı UN numarasına dahil olan maddeler veya nesneler
farklı kimyasal özellikler, fiziksel özellikler ve/veya taşıma koşullarına
sahiplerse UN numarası için birkaç ardışık satır kullanılabilmektedir. Tablo
A'daki her bir sütun ise açıklayıcı notların belirtildiği özel bir konuya ayrılmıştır.
Her sütunun kullanım yeri farklıdır ve ADR içindeki belli bir bölüme atıf
yapmaktadır. Eğer herhangi bir UN numarası için boş hücre var ise ilgili olduğu
sütun için özel bir hükmün olmadığı veya sadece ADR ile ilgili genel
zorunlulukların uygulandığı anlamına gelmektedir.
Tablo 3- ADR’de Tehlike Kodları ve Tanımları
Kodu

Tehlike Tanımı

2

Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz emisyonu

3

Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden ısınan sıvıların
alevlenebilirliği

4

Katıların veya kendiliğinden ısınan katıların alevlenebilirliği

5

Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki

6

Zehirlilik veya enfeksiyon riski

7

Radyoaktivite

8

Aşındırıcılık

9

Ani tehlikeli reaksiyon riski1

1Ani

tehlikeli reaksiyon riski, maddenin tabiatından dolayı önemli miktarda
ısı veya alevlenebilir ve/veya zehirli gazların salınması üzerine patlama,
parçalanma veya polimerleşme riskini içermektedir.
Kaynak: ADR 2017’den yazar tarafından hazırlanmıştır.
ADR’ye göre tehlikeli madde/nesnelerin içerdiği tehlike ve riskler
tanımlanırken yukarıda bulunan Tablo 3’deki kodlar kullanılmaktadır.
Tehlikeler tanımlanırken bir rakamın iki kere yazılması, söz konusu tehlikenin
daha yoğun olduğu anlamına gelmektedir. Madde/nesne ile ilişkilendirilen
tehlikenin tek bir rakamla gösterilmesi yeterliyse, bu rakamın ardından sıfır
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eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca tehlike tanımlama numarasının önüne "X"
harfinin gelmesi, maddenin su ile tehlikeli şekilde tepkimeye gireceği anlamına
gelmektedir ve bu tür maddeler için su, yalnızca uzmanlar tarafından onay
verildi takdir de kullanılabilmektedir.
ADR’de sınıflandırılmış ve UN numarası ile tanımlanmış, olası tehlikeleri
belirlenmiş olan madde ve nesneler için bazı taşıma muafiyetleri ve yasakları da
söz konusudur. Tüm sınıflar için taşınması yasak olan madde ve nesneler
ADR’de açık olarak belirtilmiştir. Ayrıca taşınmasına izin verilen maddeler
içinde bazı muafiyetler söz konusu olabilmektedir. Bu muafiyetler; taşıma
faaliyetinin niteliğiyle ilgili muafiyetler, gazların taşınması ile ilgili muafiyetler,
sıvı yakıtların taşınması ile ilgili muafiyetler, özel hükümler ile ilgili muafiyetler,
sınırlı miktarda ambalajlanmış mallarla ilgili muafiyetler, istisnai miktarda
ambalajlanmış mallarla ilgili muafiyetler ve taşıma ünitesi başına taşınan
miktarla ilgili muafiyetler olarak farklılık göstermektedir. Ancak yine de
tehlikeli madde ve nesnelerin taşınması sırasında herhangi bir muafiyet söz
konusu olsa bile uyulması gereken bir takım yükümlülükler bulunmaktadır.
Tehlikeli malların taşınması sırasında oluşabilecek riskleri en aza indirme
amacına yönelik olan bu yükümlülükler özetle aşağıdaki gibi
sıralanabilmektedir;
1- Ambalajların onaylanması, sertifikası, etiketlemesi, UN numarasının
yazılması ve işaretlenmesi vb. zorunluluklara uyulmalıdır.
2- Araçların üretimine ilişkin zorunluluklar ile araç onay sertifikası, araç
uygunluk belgesi ve araçların levhalar ile işaretlenmesi vb. zorunluluklara
uyulmalıdır.
3- ADR’de belirtilen tehlikeli madde ve nesnelerin taşınmasına ilişkin
genel emniyet hükümlerine uyulmalıdır.
4- Tehlikeli maddelerin taşınması için taraf olan işletmelerde
gerçekleştirilecek işlemlerde rehberlik etmesi için güvenlik danışmanı istihdam
edilmelidir.
5- Taşınması sırasında olası risklerin gerçekleşmesi halinde ciddi
sonuçlara sebep verebilecek tehlikeli maddeler ve nesneler için güvenlik planı
hazırlama zorunluluğu bulunmaktadır.
6- Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında gerçekleşebilecek kazalara
karşı taşınan maddelerin bünyesinde barındırmış olduğu risklere karşı uygun
olan kişisel koruyucu teçhizatın araç ekibi için bulundurulmasına ilişkin
zorunluluklara uyulmalıdır.
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7- Tehlikeli madde ve nesnelerin taşınması sırasında araç ekibinin
uyması gereken zorunluluklara uyulmalıdır.
8- Tehlikeli madde ve nesnelerin taşınması sırasında araçta, taşıma ile
ilgili muafiyet olsa bile düzenlenmiş olan Taşıma Belgesi’nin bulundurulmalıdır.
9- Tehlikeli madde ve nesnelerin taşınması sırasında araçların tünel
kısıtlamalarına uyulmalıdır.
10- Tehlikeli madde ve nesnelerin taşınması sırasında araçlarda taşınan
tehlikeli maddenin miktarına uygun olarak yangın söndürme cihazlarının
kapasitesinin belirlenmesi gerekmektedir.
11- Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda
destek olarak, Yazılı talimatların hazırlanarak, araç ekibinin rahatlıkla
ulaşabileceği şekilde kabininde taşınmalıdır.
Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik Danışmanı
ADR’ye göre yıllık üretim miktarı 50 ton’un üzerinde olan her işletme,
tehlikeli malların karayolu ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanma,
yüklenme ve doldurma-boşaltma işlemlerin yürütülmesi ile ilgili olarak
kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması amacıyla riskleri azaltma konusunda
yardımdan sorumlu olmak amacıyla bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı
atamak zorundadır. ADR’ye göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanın (TMGD)
asıl görevi, işletme yöneticisinin sorumluluğu altında, görev yaptığı işletmenin
faaliyet limitleri dahilinde gerçekleştirilecek olan işlemlerde uygun araçlar ve
eylemler ile ADR zorunluluklarına uygun veen güvenli şekilde işlerin
yürütülmesine yardımcı olmaktır. İşletme içerisindeki faaliyetler açısından ana
görevleri şöyle sıralanabilir:
• Tehlikeli malların taşınması ilişkin zorunluluklara uygunluğun
izlenmesi;
• Tehlikeli malların taşınması konusunda işletmeye öneriler sunulması;
• Tehlikeli malların taşınması kapsamındaki işletme faaliyetleri
konusunda işletme yönetimine yoksa yerel bir kamu kurumuna yıllık rapor
hazırlanması ve bu raporların beş yıl süreyle saklanarak ve talep edilmesi
halinde ulusal makamlara ibraz edilmesidir.
Danışmanın görevleri, aynı zamanda işletme bünyesinde tehlikeli
madde/nesnelerin tanımlanması ve taşınması sırasında gerçekleştirilen tüm
faaliyetlerde gerçekleştirilen uygulamaların ve yöntemlerin kontrolünü de
içermektedir.
1023

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Emniyet Hükümleri ve İdari
Denetimler
ADR’de belirtilen emniyet hükümleri kişileri, mülkleri veya çevreyi
tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya yanlış
kullanılmasını engelleyebilecek önlemler veya tedbirler anlamına gelmektedir.
ADR’de belirtilen emniyet ile ilgili genel hükümler kısaca şu şekilde
özetlenebilir:
1- Tehlikeli maddelerin ve nesnelerin taşınması sırasında görev alan tüm
kişiler, sorumluluklarına bağlı olarak belirtilen emniyet zorunluluklarını göz
önünde bulundurmalıdır.
2- Tehlikeli maddeler/nesneler, ADR’de tanımlanan yetkili ülkenin ilgili
makamlarınca yetkilendirilmiş olan taşımacılar tarafından taşınabilmektedir.
3- Tehlikeli maddelerin ve nesnelerin taşınması sırasında kullanılan
ortak geçici depolama terminalleri, geçici depolama alanları ve benzeri alanların
uygun şekilde emniyeti sağlanmış, iyi aydınlatılmış olması gerekmektedir. Söz
konusu alanların mümkün olduğunca halkın erişimine kapalı olması
sağlanmalıdır.
4- Tehlikeli maddelerin ve nesnelerin taşındığı araçlarda, araç ekibinin
her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşımalıdır.
5- Tehlikeli malların idari kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla
anlaşmaya taraf olan ülkelerin yetkili makamları tehlikeli maddelerin ve
nesnelerin taşınması ile ilgili zorunluluklara uyulup uyulmadığını araştırmak
için kendi ulusal sorumluluk alanlarında, herhangi bir zamanda anlık denetim
yapabilmektedir. Ancak bu denetimler gerçekleştirilirken karayolu hizmetlerini
ciddi olarak aksatmamaya aynı zamanda cana, mala ya da çevreye tehlike
yaratmamaya dikkat edilmelidir. Tehlikeli malların taşınmasında yer taraflar,
kendi yükümlülükleri çerçevesinde; denetimlerin yapılması amacıyla yetkili
makamlara ve onların temsilcilerine gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür.
6- Anlaşmaya taraf olan ülkenin yetkili makamları ADR’ye uygun şekilde
tanımlanmış olan tehlikeli madde ve nesnelerin taşınmasında sürücü olarak
görev yapabilecek olan kişilerin geçerli sürücü eğitim sertifikalarının güncel
kayıtlarını tutmalıdır.
Tehlikeli Madde Taşımacılığında Güvenlik Eğitimi
Tehlikeli Madde Taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi ilgili bireyin
sorumluluk ve görevlerine uygun olmalıdır. Öncelikle tehlikeli malların
taşınmasına ilişkin genel zorunluluklara aşina olmayı sağlayacak genel
bilinçlendirme eğitimi verilme ve sonrasında söz konusu bireyin görev ve
sorumlulukları ile orantılı düzeyde tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren
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düzenlemelerin zorunlulukları hakkında bilgi verilmelidir. Güvenlik eğitimi ise
görev yapan kişinin yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların
taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin
derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan
eğitimi almalıdır. Sağlanan eğitim tehlikeli madde taşımacılığında görev yapan
kişinin güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında
bilinçlendirmeyi amaçlamalıdır. Emniyet farkındalık eğitimi, emniyet
risklerinin yapısını, tespitini ve emniyet ihlali durumunda riskleri elimine etme
yöntemlerini içermelidir. Emniyet farkındalık eğitimi,
bireylerin
sorumluluklarına ve görevlerine uygun emniyet planlarını uygulama
konusundaki farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Tehlikeli malların
taşınmasında görev yapacak kişilerin işe alınmasından hemen sonra söz konusu
eğitim verilmeli ve/veya doğrulanmalıdır. Ayrıca alınan eğitimler periyodik
eğitimler ile desteklenerek pekişmesi sağlanmalıdır. Tehlikeli madde
taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından
tutulmalı ve talep edilmesi durumunda çalışan kişiye ve/veya yetkili makamlara
sunulmalıdır. İşveren, eğitim ile ilgili olan kayıtları yetkili makamlarca belirtilen
süre boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür ve eğitim kayıtları yeni istihdam
başlangıcında doğrulanmalıdır.
Ciddi Sonuçlara Neden Olabilecek Tehlikeli Mallara İlişkin Emniyet
Hükümleri
Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar bir terör olayında kötü
amaçlı kullanılma potansiyeline sahip ve kitlesel ölümler, kitlesel yaralanmalar
veya özellikle Sınıf 7 için, kitlesel sosyoekonomik yıkımlar gibi ciddi sonuçlar
doğurabilecek tehlikeli mallar olarak tanımlanmaktadır. Sınıf 7 haricindeki
sınıflarda yer alan ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli malların listesi, aşağıda
bulunan Tablo 5'de verilmektedir. Tabloda belirtilen miktarlardan daha fazla
taşınan tehlikeli malların ciddi sonuçlara neden olabilecek nitelikte olduğu
düşünülür ve buna göre gerekli düzenlemeler yapılır. Sınıf 7 tehlikeli malları
için, ciddi sonuçlar doğurabilecek radyoaktif malzeme, için taşıma emniyet eşiği
verilen radyonüklidler hariç olmak üzere, tek bir ambalaj başına taşıma emniyet
eşiği 3000 A2’ye eşit veya daha fazla olan aktiviteli radyoaktif malzemedir.
Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların veya ciddi sonuçlara
neden olabilecek radyoaktif malzemelerin taşınmasına dahil olan, taşımacılar,
gönderenler ve diğer taraflar, bir emniyet planı benimsemeli, yürürlüğe koymalı
ve bu plana uymalıdır. Güvenlik planı, en azından aşağıdaki öğelere sahip
olmalıdır:
1025

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER

1- Tehlikeli madde taşımacılığında görev yapan kişilerin sorumluluk
alanları net olarak belirlenmelidir.
2- Tehlikeli maddelerin/nesnelerin tip kayıtları bulunmalıdır.
3- Tehlikeli maddelerin/nesnelerin taşıma işlemi öncesinden başlanarak
tüm işlemleri detaylı olarak incelenmelidir.
4- Tehlikeli maddelerin/nesnelerin taşınmasında yer alan tüm taraflar
güvenlik risklerini azaltmak için alacakları önlemlerin önceden beyan etmelidir.
5- Güvenlik tehditlerinin, ihlallerinin veya güvenlikle ilgili olayların
raporlanmasına ilişkin prosedürler içermelidir.
6- Güvenlik planlarının değerlendirilmesine ve test edilmesine ilişkin
prosedürler ile bu planların periyodik olarak incelenmesi ve güncellenmesine
ilişkin prosedürleri kapsamalıdır.
7- Güvenlik planında yer alan taşıma bilgilerinin fiziksel olarak
emniyetini sağlamaya yönelik önlemleri içermelidir.
8- Güvenlik planında yer alan taşıma bilgilerinin, yalnızca gerekli kişilerle
paylaşılmalıdır.
Tablo 4- Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli malların listesi

Kaynak: ADR 2017
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Değerlendirme
ADR’ye göre tehlikeli madde ve nesneler 9 ana snıfa ayrılmaktadır. Bu
sınıflar belirlenirken maddenin farklı kimyasal ve fiziksel özellikleri etkin
olmaktadır. Dolayısı ile her madde için söz konusu olan riskler spesifik
olmakta ve kendi özel koşulları altında değerlendirilmektedir. Bu nedenle
ADR’de tehlikeli madde ve nesnelerin taşınmasında sırasında alınması
gereken temel güvenlik önlemlerinin üzerinde özellikle durulmaktadır.
Tehlikeli madde taşımacılığında güvenlik önlemlerinin ana ekseni;
tehlikeli madde ve nesnelerin taşınmasında yer alan tüm tarafların,
öngörülebilir risklerin doğası ve kapsamına bağlı olarak zarar ve
yaralanmadan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak için uygun
önlemleri almasını sağlamaya yönelmiştir. Bunu sağlamak amacı ile tehlikeli
maddelerin/nesnelerin taşınması sırasında yer alan tüm taraflar, kendi görev
ve sorumluluk alanlarında gerçekleşebilecek olaylara karşı ADR'de belirtilmiş
olan zorunluluklarına uymalıdır. Ancak bu şekilde taşıma için kabul edilebilen
madde ve nesnelerin doğasında bulunan riskler elimine edilebilecektir.
ADR’de her bir tehlikeli madde için Tablo-A’da belirtilmiş olan spesifik şartlar
sağlandığı taktirde risklerin büyük oranda elimine edilebilmesi mümkün
olabilecektir.
Diğer taraftan tehlikeli malların taşınması ile ilgili işlemler sırasında
kamu güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir acil durum veya risk oluştuğu
takdirde muattap olan taraflar söz konusu durumu acil durum servislerine
haber vermekle yükümlüdür. Gerçekleşen acil durum için alınması gereken
önlemlerin sağlıklı olabilmesi tehlikeli maddeye/nesneye ilişkin bilgilerin
ulaşılabilir olmasının sağlanması ile mümkündür. Bunun sağlamak ise ADR’ye
göre taşıma işlemlerinde yer alan tarafların temel güvenlik önlemleri ile ilgili
yükümlülüklerindendir. Bunların dışında eğer ciddi sonuçlara neden
olabilecek tehlikeli malların taşınması söz konusu ise yine uygun önlemler
alınmalı ve taşıma işlemi için güvenlik planı hazırlanmalıdır.
Son söz olarak şunu söylemek mümkündür; 17 maddelik bir anlaşma
olan ADR, ekleri ile birlikte değerlendirildiğinde son derece kompleks bir bir
yapıdadır ve tehlikeli maddelerin doğasından kaynaklanan riskleri bertaraf
etme hedefine yönelmiştir. Bu nedenle ADR’ye uygunluğun sağlanması ile
tehlikeli madde ve nesnelerin risklerini minimize etmek mümkün
olabilecektir.
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ABSTRACT: Sustainable grape production has to be done with irrigation in arid
and semi-arid climate conditions where has lower than 600 mm annual precipitation.
However many grape producers in Sanliurfa have opposite idea about vineyard irrigation
programmes so, they aren't watering their vineyard. The effect of pruning on yield and
quality of fruit trees and vineyards has been proven by previous research. Although there
are many researches on effects pruning of grape trees, there are limited researches on
different pruning treatments on non-irrigated vineyards at arid climate conditions. For
this reasons, this study was carried out in Sanliurfa province where has arid climate
conditions, on Cabernet Sauvignon grape variety which grafted on to 140 Ruggeri
rootstock, at non-irrigated vineyard. Different pruning treatments (4 different offshoot
and 5 different node level) were tried on Cabernet Sauvignon which growing within
bilateral cordon shape training system. Yield, number of bunches, bunch length and width,
berry size, titratable acidity and pH of must, soluble solid content of grape and hundred
berry weight were searched in this research. As a result of research it was founded that,
different pruning levels were caused significant changes on yield and quality parameters
of Cabernet Sauvignon grape variety which grown under arid climate conditions. Highest
yield, 100 berry weight and berry sizes were determined at 4 shoots-3 nodes pruning
level. However, titratable acidity was found to be similar at 4 shoots and 3 shoots
treatments.
Keywords: Pruning treatment, Cabernet Sauvignon, Arid climate, Grape yield

Farklı Budama Uygulamalarının Kurak İklim Koşullarında
Yetiştirilen Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.)’un Verim
ve Kalite Parametrelerine Etkisi
ÖZET: Sürdürülebilir bağcılık; yıllık 600 mm'den daha az yağ düşen kurak ve yarı
kurak iklim koşullarında sulama ile yapılabilir. Ancak, Şanlıurfa'daki birçok üzüm üreticisi
bağların sulanması konusunda aksi yönde kanaate sahip olmaları nedeniyle bağlarını
sulamamaktadırlar. Budamanın meyve ağaçlarında ve bağlarda verim ve kalite üzerindeki
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etkileri önceki araştırmalarla kanıtlanmıştır. Asmalara budamanın etkisi üzerine pek çok
araştırma olmasına rağmen, kurak iklim koşullarında sulanmayan bağlarda farklı budama
uygulamalarının etkileri konusunda sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Yukarıda
belirtilen nedenlerden dolayı bu çalışma; kurak iklim koşullarına sahip Şanlıurfa ilinde,
140 Ruggeri anacına aşılanmış, Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinde, susuz koşullarda
yürütülmüştür. Çift kollu kordon terbiye şekli verilmiş Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi
omcalarına farklı budama uygulamaları (4 farklı dal ve 5 farklı boğum düzeyi) yapılmıştır.
Araştırmada verim, salkım sayısı, salkım boyu ve genişliği, tane boyutu, şırada titre
edilebilir asitlik ve pH, tanede suda çözünebilir kuru madde içeriği ve yüz tane ağırlığı
incelenmiştir. Araştırma sonucunda; farklı budama seviyelerinin kurak iklim koşullarında
yetiştirilen Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin verim ve kalite parametrelerinde önemli
değişikliklere neden olduğu belirlenmiştir. En yüksek verim, 100 tane ağırlığı ve tane
büyüklüğü 4 sürgün - 3 boğum düzeyinde belirlenmiştir. Bununla birlikte; titre edilebilir
asitlik 4 sürgün ve 3 sürgün uygulamalarında benzer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Budama uygulamaları, Cabernet Sauvignon, Kurak iklim,
Üzüm verimi

Giriş
Meyve ağaçlarında ve asmalarda budamanın verim ve kalite üzerine
olumlu etkileri pek çok araştırmacı tarafından tespit edilmiş ve vurgulanmıştır
(Madhava Rao ve Mukherjee, 1970; Cus, 2004; Somkuwar ve Ramteke, 2006).
Bağcılıkta önemli kültürel uygulamalardan olan kış budaması, omca üzerinde
bırakılan bir yıllık dal sayısı ve dallar üzerinde bırakılan kış gözü sayısına bağlı
olarak omcalardan elde edilen ürün miktarı ve kalitesini değiştirmektedir
(Winkler ve ark., 1974; Balasubrahmanyam ve Khanduja, 1977). Üzüm
çeşitlerinin budamaya karşı verdikleri tepkiler farklıdır (Kısmalı ve Akın, 2008).
Bunun sebebi üzüm çeşitlerinin farklı gözlerdeki verimlilik değerlerinin farklı
olmasıdır (Çelik, 1999; Dardeniz ve Kısmalı, 2005). Üzüm çeşitlerinden
optimum verim ve kalitede ürün elde edilmesi, bu üzüm çeşitlerinin budamaya
verdikleri tepkilerin tespit edilmesi ve uygulanması ile mümkündür (Oraman,
1965; Akın ve ark., 2011). Bu nedenle bağcılıkta budama düzeylerinin
belirlenmesini amaçlayan araştırmacılar ekonomik öneme sahip üzüm çeşitleri
üzerinde iki farklı yöntemle araştırma yapmışlar ve en uygun budama
seviyelerini belirlemeye çalışmışlardır. Bu yöntemlerden biri araştırma yapılan
üzüm çeşidinin bir yaşlı dallarının kış sezonunda alınması ve kontrollü
koşullarda sürdürülmesi yoluyla verimli gözlerin belirlenmesi esasına
dayanmaktadır (Ağaoğlu, 1969; Ecevit ve Akın, 1995). Bu yöntem pratik gibi
gözükmesine karşın gözlerin sürdürülmesi kontrollü ortamlarda
gerçekleştirildiği için elde edilen sonuçlara dayanarak bağlarda budama
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yapıldığında her zaman istenilen verim ve kalitede ürün elde edilememektedir.
Asmalarda en uygun budama seviyesinin belirlenmesinde uygulanan diğer
yöntem ise doğrudan kış sezonunda omcaların farklı göz düzeyinden
budanması ve vejetasyon sezonunda bu omcaların verimliliğinin belirlenmesi
esasına dayanır (Polat ve Uzun, 2007; Çelik ve ark., 2016). Her ne kadar bu
yöntem ilkine göre daha zahmetli olarak görülse de bağda yetiştirilen
omcalardan elde edilen verilere dayandığı için daha kesin sonuçlar ortaya
koymaktadır (Akın ve Kısmalı, 2004)
Bağcılıkta kış budaması, yetiştiriciliği yapılan üzüm çeşidine ve
yetiştiricilik yapılan ekolojiye göre değişim göstermekle birlikte uzun, kısa ve
karışık olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanmaktadır (Çelik ve ark., 1998).
Şaraplık üzüm çeşitlerinde ise budama yapılırken bir yaşlı dallar genellikle
karışık budanır (Gürsöz, 2005). Araştırmanın yürütüldüğü Şanlıurfa ilinde
şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştirildiği bağ alanlarının oldukça az olmasına
karşın bu çeşitlerin yetiştiriciliğini yapan üreticiler bağlarını geleneksel
yöntemlere dayanarak budamaktadırlar (Bilgiç ve ark., 2014). Bağlarda kış
budamasının yapılabildiği dönemler ise yetiştiricilik yapılan ekoloji ile
doğrudan ilişkilidir (Rastgeldi, 2005). Türkiye’de bağcılık yapan üreticiler
çoğunlukla bağlarını Mart ayı içinde budamaktadırlar. Şanlıurfa ilinin sahip
olduğu iklimsel özellikleri sayesinde bağlarda kış budaması Aralık-Mart ayları
arasında yapılabilmekte ancak üreticiler çoğunlukla Şubat ayında budama
yapmaktadırlar.
Ekonomik olarak bağcılığın yapılabilmesi için yıllık toplam yağışı 600
mm’nin altında olan bölgelerde toprak tekstürüne bağlı olarak sulama
yapılmalıdır (Çelik, 2011). Türkiye bağcılığında yaygın olarak yanlış bilinen;
bağcılıkta sulamaya ihtiyaç olmadığı kanaati; Şanlıurfa ilinde bağcılık yapan
üreticiler tarafından da paylaşılmaktadır (Ergenoğlu ve ark., 1997). Bu nedenle
Şanlıurfa ilinin bağ alanlarının büyük çoğunluğunda susuz bağcılık
yapılmaktadır. Şanlıurfa ilinde bağcılıkla uğraşan üreticilerin uygulamaları
dikkate alınarak bu çalışma susuz koşullarda gerçekleştirilmiştir. Buna ek
olarak üreticilerin önemli bir kısmının kış budamasını Şubat ayı içinde
yaptıkları bilindiğinden budama uygulamaları Şubat ayı içinde yapılmıştır. Bu
araştırmada Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinde farklı budama düzeylerinin
verim ve kaliteye etkisi ile optimum budama düzeyinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
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Materyal ve Yöntem
Bu çalışma 2013 yılında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri Bölümü Ar-Ge Bağında yer alan 140 Ru anacı üzerine aşılı 9 yaşındaki
Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi omcalarında yürütülmüştür. Çift kollu kordon
şekli verilmiş omcalar telli terbiye sisteminde 1,5m x 3m sıra arası ve sıra üzeri
mesafelerde yetiştirilmiştir.
Çalışmada vejetatif gelişme kuvvetleri ve verimleri aynı düzeyde olan bir
yıl önceden tespit edilmiş omcalar Şubat ayında budanmıştır. 4 farklı çubuk (1
yaşlı dal) ve 5 farklı göz düzeyinden yapılan kış budaması uygulamaları Çizelge
1‘de belirtilmiştir. Omca üzerinde 20-25cm aralıklarla kalınlıkları birbirine
yakın olan çubuklar seçilmiş ve budama uygulamaları bu çubuklar üzerinde
yapılmıştır. Omca üzerindeki diğer çubuklar ise kesilerek çıkarılmıştır.
Çizelge 1. Cabernet Sauvignon çeşidine uygulanan budama düzeyleri
Omca üzerinde bırakılan çubuk
(1 yaşlı dal) sayısı

Çubuk (dal) üzerinde bırakılan kış gözü
sayısı

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)
4 Çubuk (Dal)

1 Göz
1 Göz
1 Göz
1 Göz

2 Göz
2 Göz
2 Göz
2 Göz

3 Göz
3 Göz
3 Göz
3 Göz

4 Göz
4 Göz
4 Göz
4 Göz

5 Göz
5 Göz
5 Göz
5 Göz

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Her tekerrürde 9 omca yer almıştır. Araştırmada; verim (g
omca-1), salkım uzunluğu-eni (cm), tane boyu-eni (mm), pH, suda çözünebilir
kuru madde (%Brix), yüz tane ağırlığı (g), titrasyon asitliği (g L-1) olmak üzere
verim ve kalite parametreleri incelenmiş, budama uygulamalarının verim ve
kalite parametrelerine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır (Amerine ve ark.,
1972; Cemeroğlu, 1992; Ağaoğlu, 1999; Akın, 2011; Bekişli ve ark., 2016).
Araştırma Bulguları ve Tartışma
Araştırmada 4 çubuk 4 göz uygulaması; omca başına 3225 g ile en verimli
uygulama olarak tespit edilmiştir. Bu uygulamayı 4 çubuk 3 göz uygulaması
omca başına 2735 g ile takip etmiştir. Omca üzerinde 3 çubuk bırakılan
uygulamalardan 5 göz uygulaması; omca başına 1405 g üzüm verimi ile diğer
göz düzeylerinden öne çıkmıştır (Şekil 1). Omca üzerinde bırakılan çubuk
sayısının, çubuk üzerinde bırakılan göz sayısına göre verimliliği daha fazla
etkilediği saptanmıştır (Çizelge 2).
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1 Kış Gözü

2 Kış Gözü

3 Kış Gözü

4000
3225
2735

3000
2000
1000

1405
560

360

655
405 570

320

605 620

915

630

540

790

790
447

885

995

495

0
1 Çubuk (Dal)

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

4 Çubuk (Dal)

Şekil 1. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
verimliliğine (g omca-1) etkileri
Çizelge 2. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
verimliliğine (g omca-1) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)
4 Çubuk (Dal)

560 c
320 c
540 c
495 c

360 c
605 c
790 c
885 c

405 c
620 c
447 c
2735 ab

570 c
915 c
790 c
3225 a

655 c
630 c
1405 bc
995 c

501 B
673 B
827 B
1667 A

Ortalama

497 y

662 y

1126 xy

1375 x

921 xy

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
Talerin suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) içeriği bağcılıkta en önemli
hasat kriterlerinden biridir. Araştırmada farklı uygulamalara ait omcalar aynı
dönemde (30-31 Temmuz 2013) hasat edilmiştir. Farklı budama
uygulamalarından elde edilen tanelerin SÇKM içerikleri, bu uygulamaların hasat
dönemini etkileyebileceğini ortaya koymaktadır (Şekil 2; Çizelge 3). 1 çubuk 4
göz uygulaması %27,25 Brix değeriyle en yüksek kuru madde oranına sahip
uygulama olarak gözlenirken, bunu %27,15 Brix ile 2 çubuk 4 göz ve %27,11
Brix ile 4 çubuk 2 göz uygulamaları takip etmiştir. En düşük kuru madde
içerikleri; 1 çubuk 1 göz (%23,75 Brix) ve 2 çubuk 2 göz (%24,50 Brix)
uygulamalarında tespit edilmiştir.
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1 Kış Gözü
28
26

2 Kış Gözü

27,25
26,32
25,88

26,08

3 Kış Gözü

4 Kış Gözü

27,15
25,79

25,56

25,57

26,26
25,88
25,725,9325,86

5 Kış Gözü
27,11
26,39

26,27
25,66
24,92

24,5

24

23,75

22
1 Çubuk (Dal)

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

4 Çubuk (Dal)

Şekil 2. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon çeşidi tanelerinin
S.Ç.K.M. içeriğine (%Brix) etkileri
Çizelge 3. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon çeşidi
tanelerinin S.Ç.K.M. içeriğine (%Brix) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey
grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)

23,75 b
25,79 ab
25,70 ab

25,88 ab
24,50 b
25,93 ab

26,32 ab
25,56 ab
25,86 ab

27,25 a
27,15 ab
26,26 ab

26,08 ab 26,23 A
25,57 ab 25,71 A
25,88 ab 25,94 A

4 Çubuk (Dal)

26,39 ab

27,11 ab

24,92 ab

25,66 ab

26,27 ab 26,07 A

Ortalama

25,80 x

25,85 x

25,66 x

26,58 x

25,95 x

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
Şaraplık üzüm çeşitlerinin hasat zamanının belirlenmesinde ve bu
çeşitlerin işlenmesi ile elde edilen şarapların kalitesi üzerinde etkili olan
ölçütlerden biri şıranın asitliğidir. Çalışmada 4 çubuk 1 göz uygulamasından
4,17 pH değeri ile en asidik şıraya sahip taneler elde edilmiştir. 4 çubuk 4 göz
uygulaması dışında kalan diğer 4 çubuk uygulamalarından alınan örneklerin pH
değerleri 4,0 ve üzerinde seyretmiştir. En asidik şıralar; 1 çubuk 1 göz ve 3
çubuk 4 göz uygulamalarından alınan örneklerde tespit edilmiştir (Şekil 3;
Çizelge 4).
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1 Kış Gözü
4,4
4,2
4
3,8
3,6
3,4

2 Kış Gözü

3,953,963,89 3,9
3,74

1 Çubuk (Dal)

3,89

3,8

3 Kış Gözü

4,03
3,88
3,87

4 Kış Gözü

3,95

3,913,87
3,78
3,71

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

5 Kış Gözü
4,17
4,05
4,03 4
3,96

4 Çubuk (Dal)

Şekil 3. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi
şırasının asitliğine (pH) etkileri
Çizelge 4. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi
şırasının asitliğine (pH) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)

3,74 ab
3,89 ab
3,91 ab

3,95 ab
3,80 ab
3,87 ab

3,96 ab
3,87 ab
3,78 ab

3,89 ab
4,03 ab
3,71 b

3,90 ab
3,88 ab
3,95 ab

3,91 B
3,90 B
3,84 B

4 Çubuk (Dal)

4,17 a

4,03 ab

4,00 ab

3,96 ab

4,05 ab

4,04 A

Ortalama

4,00 x

3,91 x

3,91 x

3,90 x

3,94 x

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
Üzümlerde bulunan organik asitlerin büyük çoğunluğunu tartarik ve
malik asit oluşturmaktadır (Yavaş ve Fidan, 1986; Yağcı, 2004; Munoz-Robredo
ve ark., 2011). Tartarik asit bu nedenle üzüm ya da şarap asidi olarak da
adlandırılmaktadır. Bu çalışmada farklı budama uygulamalarından elde edilen
üzümlerin şıraları çıkarılmış ve şıralarda tartarik asit miktarı tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgular; en yüksek tartarik asit miktarının 4 çubuk 2 göz
uygulamasına (6,68 g L-1) ait tanelerden elde edilen şıralarda, en düşük tartarik
asit miktarının ise 2 çubuk 4 göz uygulamasında yer alan omcalardan elde
edilen tanelerin şıralarında olduğunu ortaya koymuştur (Şekil 4).
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1 Kış Gözü
8
6
4
2
0

5,25 4,84

2 Kış Gözü

4,56 4,88 4,88

1 Çubuk (Dal)

5,25

3 Kış Gözü
5,9

4 Kış Gözü

6,68

6,56 6,38 6,66 6,49
5,34

4,54 4,33 4,14 4,48

2 Çubuk (Dal)

5 Kış Gözü

3 Çubuk (Dal)

5,55 5,87

6,41

4 Çubuk (Dal)

Şekil 4. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi
şırasının tartarik asit içeriği (g L-1)
Çizelge 5. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi
şırasının tartarik asit içeriği (g L-1) ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)
4 Çubuk (Dal)

5,25 abcd
5,25 abcd
5,90 abc
5,34 abcd

4,84 bcd
4,54 cd
6,56 a
6,68 a

4,56 cd
4,33 cd
6,38 ab
5,55 abcd

4,88 bcd
4,14 d
6,66 a
5,87 abc

4,88 bcd
4,48 cd
6,49 a
6,41 a

4,82 B
4,43 B
6,43 A
5,97 A

Ortalama

5,51 x

5,65 x

5,18 x

5,39 x

5,57 x

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
Salkımlar üzerinde bulunan tanelerin ağırlıkları; tanelerin
dolgunluklarını, salkımların ortalama ağırlıklarını ve bunlardan elde edilecek
şıra miktarını belirlemede gerek üreticiye gerekse şarap endüstrisinde dikkate
alınan bir özelliktir. Araştırmada 100 tane ağırlığı en fazla olan uygulama
107,99 g ile 4 çubuk 4 göz uygulamasıdır. 4 çubuk 3 göz uygulaması da 94,17 g
olan 100 tane ağırlığı ile dikkat çekmektedir. Çalışmada 3 çubuk 5 göz
uygulaması yapılan omcaların 100 tane ağırlığı bakımından 4 çubuk
uygulamalarına yakın değerler gösterdiği; ancak 4 çubuk uygulamalarının 3
çubuk uygulamalarına göre daha dolgun taneler oluşturduğu tespit edilmiştir
(Şekil 5; Çizelge 6). Tane boyutlarına ilişkin veriler ilerleyen bölümlerde detaylı
olarak sunulmuştur.
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1 Kış Gözü

2 Kış Gözü

3 Kış Gözü

4 Kış Gözü

5 Kış Gözü

150
100

70,4166,37
56,1263,7155,43

67,5565,6774,0465,09
50,54

78,71
70,19
61,6567,0968,89

1 Çubuk (Dal)

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

107,99
94,17
79,8676,27
72,11

50
0
4 Çubuk (Dal)

Şekil 5. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
100 tane ağırlığına (g) etkileri
Çizelge 6. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
100 tane ağırlığına (g) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)

56,12 b
50,54 b
61,65 b

63,71 b
67,55 b
67,09 b

55,43 b
65,67 b
68,89 ab

70,41 ab
74,04 ab
70,19 ab

66,37 b 63,52 B
65,09 b 67,14 B
78,71 ab 69,75 B

4 Çubuk (Dal)

79,86 ab

76,27 ab

94,17 ab

107,99 a

72,11 ab 86,08 A

Ortalama

67,89 x

68,65 x

71,58 x

80,66 x

70,57 x

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi uzun konik-silindirik salkım yapısına
sahip bir üzüm çeşididir (Çelik, 2006). Araştırmadan elde edilen sonuçlar budama
uygulamalarının salkım şeklini değiştirmediğini ortaya koymuştur. Salkım
uzunluğu incelendiğinde 4 çubuk 4 göz uygulamasının ortalama 14,48 cm ile en
uzun salkımları oluşturduğu tespit edilmiştir. 3 çubuk 5 göz, 4 çubuk 5 göz ve 3
çubuk 1 göz uygulamalarının sırasıyla 14,25 cm, 13,78 cm ve 13,57 cm uzunlukta
salkım oluşturdukları gözlenmiştir. 4 ve 3 çubuk uygulamaları salkım uzunluğu
bakımından dikkate alındığında öne çıkan uygulamalardır (Çizelge 7).
Omcalardan elde edilen salkımların enleri incelendiğinde ise, 4 çubuk 4
göz uygulaması 7,53 cm ile en yüksek değere sahip uygulamadır (Çizelge 8). Bu
uygulamanın hem salkım uzunluğu hem de eni bakımından en yüksek değerlere
sahip olması verilerin paralellik gösterdiğini ve uygulamaların salkım şekilleri
üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Nitekim Şekil 6 ve
Şekil 7 birlikte değerlendirildiğinde bu bulgu daha net gözlemlenmektedir.
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Çizelge 7. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
salkım uzunluğuna (cm) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)
4 Çubuk (Dal)

13,00 ab
10,20 ab
13,57 ab
12,47 ab

9,75 b
11,66 ab
12,08 ab
13,20 ab

11,66 ab
12,06 b
12,51 ab
12,76 ab

12,65 ab
11,93 ab
13,40 ab
14,48 a

12,66 ab
13,05 ab
14,25 a
13,78 a

Ortalama

12,64 x

12,01 x

12,24 x

13,11 x

13,44 x

Ortalama
11,76 B
12,40 AB
13,17 AB
13,34 A

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
Çizelge 8. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
salkım enine (cm) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)

5,85 a
5,60 a
6,20 a

5,84 a
5,65 a
6,36 a

6,14 a
6,00 a
6,19 a

6,55 a
5,89 a
6,50 a

6,98 a
6,76 a
6,53 a

6,35 AB
6,05 B
6,37 AB

4 Çubuk (Dal)

6,70 a

6,54 a

7,00 a

7,53 a

6,35 a

6,97 A

Ortalama

6,65 x

6,10 x

6,37 x

6,62 x

6,66 x

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
1 Kış Gözü

2 Kış Gözü

20
13

11,6612,6512,66
9,75

3 Kış Gözü

13,05
11,6612,0611,93
10,2

13,57
13,414,25
12,0812,51

14,4813,78
12,4713,212,76

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

4 Çubuk (Dal)

10
0
1 Çubuk (Dal)

Şekil 6. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
salkım uzunluğuna (cm) etkileri
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1 Kış Gözü
10

2 Kış Gözü

3 Kış Gözü

6,98
5,855,846,146,55

6,76
5,6 5,65 6 5,89

6,2 6,366,19 6,5 6,53

7,53
6,7 6,54 7
6,35

1 Çubuk (Dal)

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

4 Çubuk (Dal)

5
0

Şekil 7. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
salkım enine (cm) etkileri
Cabernet Sauvignon üzüm çeşidi mor-siyah renkte, eliptik iri tanelere
sahiptir (Çelik, 2006). Çalışmada en uzun taneler 4 çubuk 4 göz uygulamasında
11,18 mm olarak belirlenmiştir. Bu uygulamayı 4 çubuk 3 göz uygulaması 10,99
mm ile takip etmektedir. En kısa tanelerin görüldüğü budama uygulaması 2
çubuk 1 göz uygulaması olmuştur (Çizelge 9). Tane enleri incelendiğinde; 4
çubuk 4 göz uygulaması 11,05 mm ile ilk sırada yer almıştır. Tane boyunda da
olduğu gibi bu uygulamaya en yakın değerler 4 çubuk 3 göz uygulamasından
(11,01 mm) elde edilmiştir (Çizelge 10). Tane boyu ve eni değerleri birlikte
değerlendirildiğinde çeşidin tanelerinde genel olarak tane boyu, tane eninden
daha yüksek değerlerde bulunmuş ve uygulamalara göre birbirleriyle orantılı
olarak değişim göstermişlerdir (Şekil 8; Şekil 9).
Çizelge 9. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
tane boyuna (mm) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)

9,22 cd

8,96 cd

8,86 cd

9,41 cd

9,20 cd

9,11 B

2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)
4 Çubuk (Dal)

8,46 d
8,90 cd
9,69 cd

8,70 d
9,18 cd
9,93 bc

9,24 cd
9,17 cd
10,99 ab

9,41 cd
9,48 cd
11,18 a

9,03 cd
9,71 cd
9,57 cd

9,05 B
9,32B
10,27 A

Ortalama

y

y

xy

x

y

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
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Çizelge 10. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
tane enine (mm) etkileri ve p=0.05 aralığında oluşan Tukey grupları
Uygulamalar

1 Göz

2 Göz

3 Göz

4 Göz

5 Göz

Ortalama

1 Çubuk (Dal)
2 Çubuk (Dal)
3 Çubuk (Dal)
4 Çubuk (Dal)

9,33 c
8,69 c
8,72 c
9,65 abc

8,74 c
8,55 c
9,26 c
9,72 abc

8,70 c
9,12 c
9,04 c
11,01 ab

9,27 c
9,19 c
9,38 c
11,05 a

9,13 c
9,01 c
9,55 bc
9,59 abc

8,98 B
8,94 B
9,23 B
10,20 A

Ortalama

9,19 xy

9,07 y

9,52 xy

9,72 x

9,32 xy

Çubuk*göz uygulamaları ve bunlara ait ortalamaların farklı sembollerle
(a,b/ x,y/ A,B) belirtilen grupları p=0.05 önem düzeyinde farklı, aynı
sembollerle ifade edilen grupları aynı Tukey gruplarında yer almaktadır.
1 Kış Gözü

2 Kış Gözü

3 Kış Gözü

4 Kış Gözü

5 Kış Gözü

15
10

9,22 8,96 8,86 9,41 9,2

9,41 9,03
8,46 8,7 9,24

9,71
8,9 9,18 9,17 9,48

10,9911,18
9,69 9,93
9,57

1 Çubuk (Dal)

2 Çubuk (Dal)

3 Çubuk (Dal)

4 Çubuk (Dal)

5
0

Şekil 8. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
tane boyuna (mm) etkileri
1 Kış Gözü

2 Kış Gözü

3 Kış Gözü

4 Kış Gözü

5 Kış Gözü

15
10

9,33 8,74 8,7 9,27 9,13

8,69 8,55 9,12 9,19 9,01

1 Çubuk (Dal)

2 Çubuk (Dal)

8,72 9,26 9,04 9,38

9,55

11,0111,05
9,65 9,72
9,59

5
0
3 Çubuk (Dal)

4 Çubuk (Dal)

Şekil 9. Budama uygulamalarının Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin
tane enine (mm) etkileri
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Sonuçlar
Araştırma sonucunda susuz koşullarda yetiştirilen Cabernet Sauvignon
üzüm çeşidinde farklı budama düzeylerinin verim ve kalitede önemli değişimler
meydana getirdiği belirlenmiştir. Dekara yaklaşık 717 kg verim ile 4 çubuk 4
göz uygulaması en verimli, 71 kg ile 2 çubuk 1 göz uygulaması en düşük verime
sahip uygulama olmuştur. En erken hasat olgunluğuna ulaşan uygulamalar 1
çubuk 4 göz, 2 çubuk 4 göz ve 4 çubuk 2 göz uygulamalarıdır. Şaraplık şıra
kalitesi bakımından öne çıkan uygulamalar 4 çubuk ve 3 çubuk bırakılan
budama uygulamaları olarak saptanmıştır. Şanlıurfa ilinde susuz koşullarda
Cabernet Sauvignon üzüm çeşidinin yetiştiriciliğini yapan üreticilere kış
budamasında omca üzerinde 4 çubuk (bir yaşlı dal) bırakmaları ve bu dalları
4/5 göz düzeyinden budamaları önerilmelidir. Bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar bu yargıyı desteklemektedir.
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ÖZET: Kontrolsüz ve plansız kentleşme, doğal kaynakların hızla tüketilmesi,
düzensiz yapılaşma, arazi değerlerindeki artışa bağlı olarak mekansal olarak
farklılaşmakta ve bu yaşanan süreçte doğal alanlar, kıyılar, açık yeşil alanlar baskı altında
kalmaktadır.
Kentlerde doğal alanların giderek azalması sonucunda, iklim ve toprak koşulları
değişmekte ve bunun yanı sıra konut, sanayi ve taşıtlardan kaynaklanan zararlı
maddelerle yapay bir yaşam ortamı oluşmaktadır.
Sorunların çözümü, sosyal, ekonomik, ekolojik, kültürel kriterlerin birlikte ele
alındığı entegre gelişme planlarının uygulanmasıdır. Farklı ölçek ve disiplinler arası
çalışmayı öngören yeşil altyapı yaklaşımı; sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik
için gerekli bir ekolojik çerçevedir ve mevcut sorunlara çok yönlü çözümler getirmektedir.
Günümüzde batı ülkeleri kentlerinde açık alanların yitirilmemesi, doğal ve kültürel
kaynakların korunabilmesi, yaşanabilir bir çevre için oluşturulan yeşil altyapı
çalışmalarının başarılı örneklerini görmek mümkündür.
Bu çalışma kapsamında yeşil altyapının kentsel sürdürülebilir gelişmedeki rolü ve
önemi üzerinde durularak, dünya üzerinde yeşil altyapı plan ve uygulama örnekleri
incelenmiş, ülkelerin bakış açılarındaki farklılıklar açıklanmıştır. Örneğin; Kuzey
Amerika’da yeşil altyapı çalışmalarında ekolojik kaygılar, Avrupa kıtasına göre daha fazla
ön plandadır. Bu bağlamda, kentsel tasarım projeleri, içerikleri, uygulama araçları
anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Ekolojik planlama, yeşil altyapı, sürdürülebilirlik, kentsel
planlama

Role of Green Infrastructure in Sustainable Urban Development
and Application Examples from the World
ABSTRACT: Uncontrolled and unplanned urbanization become spatially different
depending on the fast depletion of natural resources, irregular construction and increase
in land prices and in this ongoing process puts pressure on natural zones, coasts and open
green spaces.
As a result of reduction of natural zones in cities, climate and soil conditions change
and in addition, an artificial living environment occurs due to hazardous substances linked
to housing, industry and vehicles.

Sinem UĞUR – M. Emin BARIŞ
The solution to these problems is the implementation of integrated development
plans which involve social, economical, ecological and cultural criteria all together. Green
infrastructure approach foreseeing a different scale and multidisciplinary study is an
ecological framework necessary for social, environmental and economic sustainability
and it brings multifaceted solutions to current problems. In western countries, it is
possible to see successful examples of green infrastructure works realized in order not to
lose urban open spaces, for the protection natural and cultural resources and for creating
a liveable environment.
This study focuses on the role and importance of the green infrastructure in
sustainable development and analyses green infrastructure plans and application from
the World and explains differences in countries’ approaches. For example; in North
America, ecological concerns are more dominant in green infrastructure works compared
to continental EuropeIn this context, urban agriculture projects, their content, application
tools are explained in detail.
Key words : Ecological planning, green infrastructure, sustainability, urban
planning

Giriş
Plansız ve hızlı kentleşme, nüfus artışı, yapılaşma doğal ve yeşil alanların
azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, ekolojik değerlerin azalmasını,
doğanın daha az ulaşılabilir hale gelmesini, çevre sorunlarını ve yaşam
kalitesinin düşmesini beraberinde getirmektedir.
Çevre duyarlı kentsel gelişmeyi sağlayabilmek için, kentsel mekanların
ekolojik planlama anlayışıyla planlanması gerekmektedir. Yeşil altyapı
sistemleri bu yönde yapılan çalışmalardır.[1]
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde “Peyzaj Planlaması, peyzajların
geliştirilmesi, restore edilmesi veya yaratılması için yapılan ileriye dönük esaslı
eylem’’ olarak tanımlanmıştır. [2] Peyzaj planlama insan-doğa ilişkilerinin,
koruma-kullanım dengesi içinde geliştirilmesi fikrinden hareketle, toplumun ve
bireylerinin sağlıklı, özgür, dengeli ve nitelikli yaşam koşullarına sahip
olabilecekleri bir çevrenin oluşturulmasını hedeflemektedir. [3] Ahern ve
Ndubisi’ye göre peyzaj planlamasına ilişkin genel olarak kabul gören model,
Abiyotik, biyotik ve kültürel (ABC) kaynak modelidir. Bu kapsamlı ve kapsayıcı
model peyzaj ekolojisi perspektifi ile tutarlıdır. ABC kaynak modeli, kentsel yeşil
altyapının temel ekolojik işlevlerini (Çizelge1) dile getirmek için
uygulanmaktadır. [4]
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Çizelge 1. Kentsel yeşil altyapının abiyotik, biyotik ve kültürel
fonksiyonları
Abiyotik
• Yüzey-yeraltı
suyu
etkileşimleri
• Toprak
geliştirme
süreci
• Hidrolojik
rejimin
bakımı
• Beslenme döngüsü
tamponlaması
• Karbon
ve
sera
gazlarının tutulması
• İklimsel tamponlama
ve modifikasyon

Biyotik
• Genel türler için
habitat
• Özel
türler
için
habitat
• Türlerin
hareket
yolları ve koridorlar
• Biyokütle üretimi
• Genetik
rezerv
sağlanması
• Flora
fauna
etkileşimlerine destek

Kültürel
• Doğal
ekosistemlerin
doğrudan deneyimi
• Fiziksel rekreasyon
• Kültürel
tarihin
yorumlanması ve deneyimi
• Yalnızlık
ve
ilham
duygusu sağlar
• Sosyal etkileşimler için
fırsat sağlar
• soyut
/
sanatsal
ifadelerin uyarılması
• Çevresel eğitim

Odum ve Barrett, peyzaj ekolojisini; peyzajın herhangi bir bölümünde
egemen olan çevre koşulları ile canlı topluluklar arasındaki karmaşık neden
sonuç ilişkilerini bir bütün olarak ele alan bir bilim dalı olarak tanımlamıştır. [5]
Forman’a göre peyzaj ekolojisinde, peyzajların tanımlanması ve anlaşılması için
evrensel olarak kabul gören mozaik modelde; leke (patch), koridor, matris
olmak üzere üç adet ana peyzaj unsuru kullanır. Leke, çevresinden farklılık
gösteren nispeten homojen olan doğrusal olmayan bir alandır. Koridorlar,
bağlantılı oldukları araziden farklı çizgisel alanlardır. Matris ise alan,
bağlantılılık ve devamlılığın ölçüsü açısından egemen arazi örtüsü türüdür ve
arazinin dinamiklerine uygulanan kontroldür. Çizelge 2’de leke-koridor- matris
modelinde sınıflandırılan kentsel peyzaj elemanları görülmektedir.[6]
Çizelge 2. Leke-Koridor-Matriks Modelinde sınıflandırılan kentsel
peyzajı elemanları
Kentsel Lekeler

Kentsel Koridorlar

Kentsel Matris

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Yerleşim alanları
• Sanayi bölgeleri
• Atık bertaraf alanları
• Ticari alanlar
• Karma
kullanım
bölgeleri

Parklar
Spor alanları
Islak alanlar
Kamusal yeşil alanlar
Mezarlıklar
Kampüsler
Boş araziler

Nehirler
Kanallar
Drenaj yolları
Nehir yolları
Yollar
Enerji hatları
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Forman’nın “öncelikli yapıları” Şekil 1’de gösterilmiştir. Forman, bunlar
olmadan belirli ekolojik işlevlerin desteklenmeyeceğini ileri sürer. [7]

Şekil 1. Peyzaj Planlama için Forman’ın öncelikli yapıları
(1) Doğal vejetasyonun geniş lekesi (patch),
(2) Akarsu/nehir koridoru bağlantı,
(3) Lekeler ve basamaklar arasında
(4) Küçük doğa parçaları
Wheeler ve Beatley’e göre ekonomi, çevre ve sosyal eşitlik genelde
sürdürülebilirliğin “üç E’si” olarak bilinir. [8]Son yirmi yıldır, sürdürülebilirlik
ilkesi temelinde kentlerin mekânsal ve işlevsel açıdan yeniden
yapılandırılmasında ekolojik unsurların etkin olduğu kentsel gelişme
biçimlerine yönelik planlama yaklaşımları ile gelişme modelleri tartışılmaya
başlandığı bilinmektedir. Bu yaklaşımların öncelikli hedeflerinin, bireysel araç
kullanımının azaltılmasından, üretim–tüketim–atık dengesinin kurulmasına,
enerji sistemlerinde geri dönüşüm modellerinin benimsenmesinden, doğal
yaşam ortamlarının korunmasına ve ekolojik ayak izlerinin azaltılmasına,
sosyal–kültürel yaşam biçimi ve ekonomik altyapı olanaklarından toplumun
tüm kesimlerinin faydalanması yoluyla kentsel yoksulluğun azaltılmasına dek
uzanan bir dizi mekansal, sosyal–kültürel, ekonomik, çevresel ve kurumsal
bileşenlere dayandığı söylenebilir. [9]
Thompson, Chiesura ve Antrop’a
göre sürdürülebilirlik üzerine
odaklanan arazi kullanım planlarında, kentsel açık yeşil alan kullanımlarının
mekânsal-işlevsel rolü irdelenirse; farklı ve değişken işlev alanları arasında
bağlantı-geçiş sağlanması yoluyla kentsel açık-yeşil alan sistemine altyapı
oluşturmasından, farklı kentsel yoğunluk bölgelerinin tanımlanmasına, kentsel
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nüfusu oluşturan farklı yaş gruplarının sosyal ve psikolojik davranış biçimleri
üzerinde etkin olmasından, kentsel toplumun kendini tanımasına, demokratik
katılım ve uzlaşma sürecinde etkin işlev üstlenmesinden, kentsel şiddetin
azaltılmasına, kentsel ekolojik yaşam kalitesinin ve koşullarının
arttırılmasından, yaşanabilir kentsel mekânların kurgulanmasına dek uzanan
farklı roller sıralanabilir. [10] Dolayısıyla, açık-yeşil alan sistemi gelecekteki
kentsel gelişmeleri biçimlendirecek temel dinamiktir. [11]
Yeşil Altyapı Kavramı
1999 yılında Koruma Fonu (Conservation Fund) ve Amerika Tarım Birimi
Orman Servisi (United States Department of Agriculture Forest Service)
öncülüğünde toplanan bir grup tarafından yeşil altyapının tanımı
geliştirilmiştir. Bu tanıma göre: yeşil altyapı; doğal türleri ve doğal ekolojik
süreçleri destekleyen, hava ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlayan ve
toplulukların sağlık ve yaşam kalitesine destek veren; birbirine bağlı su yolları,
sulak alanlar, ağaçlık alanlar, yaban hayatı habitatları ve diğer doğal alanlar,
yeşil yollar, parklar ve diğer koruma alanları, çiftlikler, ormanlar, insan eli
değmemiş alanlar ve diğer açık alanlar gibi doğal yaşam destek sistemleridir.
Yeşil altyapı ağında yer alan öğeler uzun vadede korunmalıdır. Bu da uzun
vadede planlama, yönetim ve devam eden bir kararlılık gerektirmektedir. [12]
Yeşil Altyapı; ‘’merkezler (hubs)’’ ve ‘’bağlantılardan (links)’’ oluşan bir
sistemdir (Şekil 2). Merkezler; koruma alanları, tarım alanları, bölgesel parklar,
tarihi- kültürel alanlar, yönetilen yerel peyzajlardan oluşurken, bağlantılar;
yeşil kuşak, yeşil yollar, koruma koridorları, yapısal ve işlevsel koridorlardan
oluşmaktadır. [13]

Şekil 2. Yeşil altyapı sistemi
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Benedict ve McMahon’a göre yeşil altyapı planlama yaklaşımı; bütüncül,
kapsamlı, stratejik, çeşitli meslek disiplinleri ile birlikte, halkın katılımı ile,
sermayesi öncelikli olarak ayrılarak planlanmalı ve uygulanmalıdır. [14]
Yeşil Altyapının Planlanmasının Başlıca Amaçları:
• Doğal ve kültürel alanları korumak,
• Kentsel toplulukların ve kent yaşamının yeniden canlandırmak,
• Sürdürülebilir kentsel toplumların oluşturulmasına katkı yapmak,
• Sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmak,
• İnsan kaynaklarına yatırım yapmak,
• Halkın katılımcılığını ve konuya ilişkin farkındalığını sağlamak
(Lancaster Country Planning Commission).
Yeşil altyapı planları, kentsel ortamlara; çok ölçekli yaklaşım, süreç
ilişkileri ve bağlayıcılığa verilen önem gibi peyzaj ekolojisinin temel ilkelerini
uygular. Doğal çevrenin önemini vurgulayan bir kavramdır. Özellikle doğal
ekosistemin bir ağı olan yaşam destek fonksiyonlarına bir vurgu vardır. Ayrıca
uzun vadeli sürdürülebilirliği desteklemesi bakımından önem taşımaktadır.
[15]
Yeşil Altyapının İşlevleri
Yeşil altyapının başlıca yarar ve işlevlerini Çizelge 3‘de özetlenmiştir. [16]
Ekolojik

Sosyo-kültürel

Ekonomik

-İklim kontrolü
-Taşkın önleme
-Toprak koruma
-Yaban yaşamı için
barınma alanı
-Yaban yaşamı için göç
bağlamında koridor
görevi oluşturma

-Rekreasyon için olanak
oluşturma
-Kent insanının fiziksel ve
ruhsal sağlığına katkı
sağlama
-Toplumlar ve bireyler
arası sosyal etkileşimi
geliştirme
-Eğitim için olanak
oluşturma
-Mekân duygusunu
geliştirme

-Doğrudan ve dolaylı
olarak ticari faaliyetler
için olanak oluşturma
-Doğrudan ve dolaylı
olarak arazinin mülkiyet
değerine katkı sağlama
-Doğrudan ve dolaylı
olarak iş olanağı
oluşturma

Yeşil Altyapının Sürdürülebilir Gelişme Açısından Fiziksel İşlevleri
• Kent kimliği yaratmak,
• Kentsel gelişmeyi sınırlandırmak ve yönlendirmek,
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• Kentsel kullanımlar arasında tampon görevini üstlenmek,
• Aktif ve pasif rekreasyon olanağı sağlamak,
• Ulaşım, dolaşım ve erişimi rahatlatmak,
• Kentsel mekana estetik değer kazandırmak,
• Kent-doğa kontrastını oluşturarak, kitle-boşluk dengesini kurmaktır.
Yeşil Altyapı Planlama İlkeleri
• Gelişim ve koruma için bir çerçeve oluşturmalıdır.
• Kentsel gelişimden önce planlanmalı ve tasarımı yapılmalıdır.
• Bağlantılar anahtar bileşendir.
• Farklı ölçeklerde ve işlevsel olmalıdır.
• Arazi kullanım planlama teorileri ve uygulamaları doğrultusunda
yapılmalıdır.
• Uygulanmaları bilimsel verilere dayanmalıdır.
• Çeşitli paydaşların katılımını gerektirmektedir.
Yeşil altyapı sistemleri yaşam kalitesini arttırarak insan sağlığı üzerinde
de pozitif etkilere sahiptir. Şekil 3‘de ekosistem ve insan sağlığı arasındaki ilişki
görülmektedir. [17]

Şekil 3. Yeşil altyapı, ekosistem ve insan sağlığı arasında ilişki
GR: Yeşil çatılar, UP: Kentsel Parklar, GC: Yeşil koridorlar, EC:
encapsulated countryside, DL: Boş arazi, HG: Konut yeşil alanları ve iç bahçeler,
CS: kilise bahçesi, mezarlıklar ve okul bahçeleri, OW: akan sular, AP: hava
temizleme, CR: iklim ve radyasyon düzenleme, WP: su arıtma, SN: toprak ve
beslenme döngüsü, HP: habitat sağlanması, WD: atık ayrıştırma, AS: estetik ve
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ruhsal, NP: Gürültü kirliliği kontrolü, AQ: Hava kalitesi, SS: Toprak yapısı, EM:
enerji ve malzeme döngüsü, WQ: Su kalitesi, HSD: habitat ve tür çeşitliliği, ER:
Ekosistem esnekliği, IE: Gelir ve istihdam, EL: Eğitim ve yaşam tarzı, LW:
Yaşama ve çalışma şartları, ASH: Hizmetler ve konuta erişim, CI: toplumun
kimlik duygusu, CE: toplumun güçlendirilmesi, SC: sosyal sermaye, CL: Kültür,
C: kardiyovasküler, EI: endokrin fonksiyonları ve bağışıklık, N: Sinir sistemi, R:
Solunum sistemi, D: Sindirim sistemi, B: kemik dokusu, RS: Stresten uzaklaşma,
PE: Pozitif duygular, AC: Dikkat kapasitesi, CC: Kavrama kapasitesi
Yeşil altyapı planları; sokak, mahalle, okul bahçeleri gibi küçük ölçekli
uygulanabildikleri gibi bölge, kent ölçeğinde de uygulanırlar. Sokak (12.Cadde
Yeşil Sokak Projesi) ve kent ölçeğinde (Seattle ve Hamburg) yeşil altyapı
planları incelenmiştir.
12.Cadde Yeşil Sokak Projesi
Portland’ın ilk su odaklı düşünülmüş sokak tasarım projesidir. 2006
yılında, ABD Peyzaj Mimarlığı Federasyonu tarafından onur ödülü almıştır.
Mevcut peyzaj alanının suyu arıtan bitkilerle tasarlanarak ve geçirgen yer
kaplayıcıları kullanılarak dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Kentsel
yüzeydeki sel sularının düzenlenen kanallara girişini sağlayan bordür açıklıklar
ve özel tasarımlara sahip ızgara sistemleri kullanılmıştır. Her kanalın
çevresinde bir tampon alan oluşturularak suyun bu alanlara giriş hızının
düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu peyzaj tasarımı suyun doğalındaki hidrolojik
davranışını taklit eden bir rol üstlenmiştir. [18]
Seattle Yeşil Altyapı Planı
2006 yılında, Twenty Three Green Futures Charrette Team (23 ekip) ve
Washington Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü işbirliği ile Seattle Yeşil
Altyapısı için 2025 ve 2100 yılları için planlar hazırlanmıştır.
Seattle kentinin artan nüfusla beraber limitlerde yaşamaması,
yaşanılabilirliğini geri kazanması, küresel iklim değişimi ve somon akışının
yeniden kazandırılması, son kalan tarım ve ormanların üzerine yerleşimin
yayılmasını engellemek için; ekolojik kent planları, yeşil altyapı vizyonu
öngörülmüştür.
Önerilen yeşil altyapı planları, Seattle’ın merkezi, kuzey ve güneyi olmak
üzere toplam 18 ayrı çalışma alanında sürdürülebilirlik çerçevesinde,
bağlantılılık temelinde ve insan odaklı oluşturulmuştur. Yeşil altyapı vizyonu ile
sağlık ve estetik arttırılırken, ekonomik, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirlik
sağlanabilecektir.
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Tüm Seattle için bütünleşik bir yeşil altyapı sitemi öngörülmektedir ve
2100’deki Seattle için yeşil yol koridorları geliştirilmiştir. Kent içerisinde
bağlantı sağlayan bisiklet yolları ve köprüler yeşil ulaşım hattına girdi
sağlamaktadır. Çatı bahçeleri, parklar, habitatlar, sucul alanlarda kentsel
merkezler olarak yeşil altyapı sisteminde görev almaktadırlar.
Seattle açık alan sistemi için önerilen sekiz temel prensip vardır;
1. Bölgesel duyarlılık, hızlı çözüm oluşturma
2. Bütünleşik ve çok işlevlilik
3. Ulaşılabilirlik ve eşitlik
4. Bağlantılılık/bütünlük
5. Kalite, güzellik, kimlik ve kökleşmiş olma
6. Ekolojik işlev ve bütüncüllük
7. Sağlıklı ve güvenli
8. Uygunluk, esneklik ve koruyuculuktur.
Açık alan 2100 Seattle planı için dört ana başlık altında tema ve stratejiler
geliştirilmiştir;
1. Entegre olmuş- bağlantılı yeşil altyapı oluşturmak: Bisiklet yolları,
yeşil serbest yollar, doğal drenaj filtresi ve ağaç örtü kaplaması gibi
gereksinimlerin sistemin her yerinde yer almasıyla oluşturulur.
2. Ekolojik açık alanları desteklemek: Kamusal ve özel alanların her
ikisinde de, arazi ve su kaynaklarındaki biyoçeşitliliği arttıran, ekolojik işlevleri
geri kazandıran yaklaşım benimsenmektedir. Green Lake Bölgesi için önerilen
planlarda, nehir kenarı koridorları için önerilen koruma bölgeleri, yaban
hayatına habitat oluşturan yeşil kemerler, aşırı eğimli alanların kontrolü ve
bunlarla birlikte kent içerisinde yer alan rekreasyon amaçlı koridor tipleri
görülmektedir. Seattle Union Lake önerilen planlarda kent ve doğal sisteme
entegre edilmiştir.
3. Demokratik ulaşım ve kullanım sağlamak: Açık alana tüm insanların
ulaşabilirliğini sağlarken, açık mekan sistemine çok yönlü yarar
kazandırmaktadır. Bu durum ulaşılabilirlikte eşitlik hakkı, suya ulaşma
ihtimalinde artış, açık alanların eğitim amaçlı kullanımı ve açık alanlar arasında
çeşitlilik ve hiyerarşi oluşturulmasını sağlamaktadır.
4. Dengeli dağılım: ormanları ve tarım alanlarını korumak için kentsel
merkezlerdeki gelişime odaklanarak, göller ve nehirlere dolayısıyla iklim ve
havaya olan yayılımın etkileri azaltılmaktadır. Yeşil çatılar önerilmektedir.
Binalarda yer alan yeşil yüzeyler ve kent içinde yer alan yeşil alanlar kentsel ısı
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adası etkisini azaltır, yağmur suyunu drene eder, habitat oluşturur ve
kullanıcılara yeşil alan tatmini sağlar. Bunun bir örneği olarak Seattle
downtown bölgesinde bahsi geçen yeşil alanlar; yeşil bulvarlar ve caddeler,
kuzey- güney doğrultusunda, doğu-batı doğrultusunda yeşil ve mavi
sokaklarıyla kesişen, yağmur suyu tutulmasıyla oluşmuş alanlardır. [19]
Hamburg Yeşil Ağ Planı
Hamburg; Almanya'nın ikinci büyük şehri olup kendi başına ayrı bir
eyaleti oluşturur. Avrupa Birliği'ndeki en büyük 6.metropoldür. Avrupa 2011
Yeşil Başkentidir. Dikey kentsel büyüme düşüncesi benimsenmiştir. Kent;
merkezinden dışarı doğru yeşil halkalar biçiminde genişlemektedir.
Otobanlarda yoğun yeşillendirmeyle gürültü kirliliği önlenmeye
çalışılmaktadır. Arıtma tesislerinden çıkan çamurdan amonyağı ayrıştırıp enerji
elde etme yoluna gidilir. Su döngüsünde atık su, merkezi sistemde konutların
ısıtmasında kullanılmaktadır. Ayrıca yağmursuyu uyum projeleri
yapılmaktadır. Kentte deniz seviyesinin yükselmesi, hava sıcaklıklarındaki ani
değişikliklerden sonra belediye iklim değişikliği konusunda çalışmaya başlamış
ve çözümü yeşil alanların arttırılmasında bulmuştur.
Yeşil Ağ Planı ile tüm kent sakinleri ve turistler için güvenli, otomobillerin
olmadığı, bisikletli ulaşımın yaygın kullanıldığı, bol yeşil alan içeren bir şehir
yaratılacaktır. Plan; kentin kuzeyinde ve güneyinde bulunan yeşil alanları
bütünleştirmeyi ve 2035 yılı itibariyle Yeşil Ağın, kent arazisinin % 40’nı
(yaklaşık 7 bin hektarlık yeşil alan) kapsamasını hedeflemektedir. Kentteki
büyük parklar, iş merkezleri, kamusal alanlar, oyun alanları ve mezarlıklar
arasında kalan tüm yaya ve bisiklet yollarının kent içi trafik akışına bağlanması
planlanmaktadır. Otomobilsiz bir kent C02 emisyonunu düşürecek, genişletilen
yeşil alanlar ise Hamburg’un yükselen sıcaklığı ve şiddetli yağmur ve
fırtınalarda meydana gelen sel baskınlarını azaltma konusunda oldukça kritik
bir rol oynayacaktır. Ayrıca yeşil alanlar kolayca erişilebilir rekreasyon
olanakları sunarak kent sakinleri için yaşam kalitesini arttıracaktır. Yeşil ağın
bir başka amacı da yaban hayvanları için özgür dolaşma alanları oluşturmaktır.
[20]
Sonuç
Günümüzde doğal alanların giderek azalması sonucu ekolojik dengeleri
bozulmuş kentlerde ortaya çıkan yapay yaşam koşulları çok önemli çevresel
sorunları da beraberinde getirmektedir. Ekolojik temele dayanmayan kentsel
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planlama ve tasarım anlayışları özellikle büyük kentlerde yaşamı giderek
zorlaştırmaktadır. [21]
McHarg'a göre, sürdürülebilir gelişim için, doğanın ve doğal süreçlerin
planlama ve tasarım çalışmalarına dahil edilmesi gerekir. [22]Yeşil altyapı da
doğal hayatı destekleme sistemleri olarak tanımlanmaktadır.
Yeşil altyapı planları, ekonomik, sosyal ve ekolojik faydalar sağlayarak
daha sağlıklı ve yaşanabilir çevreler yaratarak yaşam kalitesi yükseltirler ve
kentsel sürdürülebilirlikte etkin rol oynarlar.
Yeşil altyapı sistemleri farklı ölçeklerde uygulanmaktadır. Uygulamalarda
ortaya çıkan farklılıklar kentlerin; coğrafi konumlarına, iklim şartlarına,
topoğrafyalarına, hidrolojik yapılarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak kent
içerisinde yaşanan çevre problemleri ile sahip oldukları potansiyellere göre
oluşmaktadır. Örneğin; Kuzey Amerika, ilk olarak su kaynakları yönetimine
odaklanmıştır. [23]
Sonuç olarak, yeşil altyapı dünyada sürdürülebilir kentlerin
oluşturulmasında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Peyzaj mimarları
öncülüğünde diğer meslek disiplinleri ile birlikte ülkemizde de yeşil altyapı
sistemleri uygulanarak yaşanabilir çevre yaratmak mümkündür.
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Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmarensis
Serin Alkali Proteazının Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
Mine Nazan KERİMAK ÖNER
Öğr. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi
ÖZET: Çalışmada yeni bir tür olan Bacillus marmarensis GMBE 72 suşundan izole
edilen alkali proteaz (AP) enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu yapılmıştır. 54
saatlik fermentasyon sonunda kültür ortamı santrifüjlenerek hücreler uzaklaştırılmış,
kültür üst sıvısının pH değeri 6.5’e ayarlanarak üst sıvıdaki protein % 55 (NH4)2SO4 ile
çöktürülüp DEAE-selüloz iyon-değişim kromatografisi kullanılarak saflaştırılmıştır.
Enzim NaOH-glisin, pH 10.5, tampon çözeltisindeki 0-0.25 mol l-1 NaCl lineer gradienti ile
kolondan yıkanmış ve proteolitik aktivite piki 0.20 mol l-1 iyonik güçte gözlenmiştir.
Saflaştırma verimi % 35 ürün ve saflaştırma katsayısı değeri 17’dir. Enzim SDS-PAGE’de
tek bant protein olarak gözlenmiş ve molekül ağırlığı 24.26 kDa olarak tespit edilmiştir.
Alkalen proteazın; Km ve Vm değerleri sırasıyla 3.12 mgml-1 kazein, 1.60 µmol tirozin ml1dak-1, optimum sıcaklık ve pH değerleri sırasıyla 60ºC ve 11.0 olarak belirlenmiştir.
Enzim 2 mM fenilmetilsülfonilflorür (PMSF) tarafından tamamen inhibe edildiği için serin
alkalen proteaz olduğu tespit edilmiştir. Peptidnitroanilid ve protein substratlar arasında
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA ve süt tozunu en yüksek spesifite ile hidrolizlemiştir. Enzim
% 2 Tween-20, 40, 60, 80 varlığında kararlı iken %0.2 sodyumdodesil sülfat (SDS) ve %5
H2O2 varlığında stabilitesini kaybetmiştir. AP aktivitesi üzerine metal iyonlarının etkisi
incelendiğinde 30 ve 60°C sıcaklıklarda Cu2+ iyonlarının enzimi aktive ettiği, Fe2+
iyonlarının ise enzim üzerinde kuvvetli inhibisyon etkisi yarattığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bacillus marmarensis, Alkali Proteaz, Enzim Saflaştırma, Aktif
Bölge İnhibitörleri, Substrat Spesifitesi

Purification and Characterization of Serine Alkaline Protease
Isolated from Obligate Alkaliphilic Bacillus marmarensis Strain
ABSTRACT: In this study, purification and characterization of the alkaline
protease (AP) enzyme isolated from B. marmarensis GMBE 72 strain, which is a new
species, was performed. After 54 hours of fermentation, the culture medium was
centrifuged to remove the cells, the culture filtrate pH was adjusted to pH 6.5 before salt
addition and the supernatant protein was precipitated by 55% (NH4)2SO4 and purified
with using DEAE-cellulose ion-exchange chromatography. The enzyme was eluted from
the column with gradient of NaOH-glycine, pH 10.5, with gradient 0-0.25 mol -1 NaCl in
the buffer solution, and proteolytic activity was observed at 0.20 mol -1 of ionic strenght.
The purification yield was 35% and the purification fold was 17. AP was observed as a
single band protein on SDS-PAGE and the molecular weight was found to be 24.26 kDa. Km
and Vmax values were estimated at 3.12 mgml-1 casein, 1.60 µmol tyrosine ml-1min-1
respectively. The optimal temperature and pH values of AP were found to be 60°C and
11.0, respectively. Its complete inhibition by 2 mM phenylmethanesulfonylfluoride
(PMSF) indicates that the enzyme is a serine AP. Among the peptidnitroanilide and protein
substrates, N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA and skim milk are hydrolyzed with the highest
specificity. The enzyme was stable in the presence of the 2% (w/v) Tween-20, Tween-

Mine Nazan KERİMAK ÖNER 40,Tween-60, Tween-80, and it was lost enzymatic activity in the presence of 0.2% (w/v)
SDS and 5% H2O2. While the enzyme was activated by the Cu2+ ions, Fe2+ ions strongly
inactivated the enzyme at 30 ve 60°C.
Key Words: Bacillus marmarensis, Alkaline Protease, Enzyme Purification, Active
Site Inhibitörs, Substrate Specificity

Giriş
Enzimler biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan biyolojik
katalizörlerdir. Bu moleküller analogları kimyasal katalizörler gibi biyolojik
tepkime hızını arttırırken tepkimede dengeye etki etmezler. Bu özellikleri
sebebiyle diğer proteinlerden ayrılmışlar ve bu moleküller biyolojik katalizörler
yani enzimler olarak isimlendirilmişlerdir [1].
Endüstriyel uygulaması olan ticari enzimlerin en önemli ve en büyük
sınıfını proteolitik enzimler oluşturmaktadırlar. Dünya enzim pazarının %
50’sinde proteinleri parçalayan proteolitik enzimler yer almaktadır. Bu sınıfta
yer alan enzimler uzun süredir gıda, deterjan ve deri sanayinde kullanılmakla
birlikte ilaç sektöründe de teröpatik ajanlar olarak kullanılmaya
başlanmışlardır. Proteolitik enzimlerin değişik endüstriyel kullanım alanları
tablo 1’de verilmiştir [2].
Tablo 1. Proteolitik enzimlerin değişik kullanım alanları [2]
Endüstri
Kullanım
Meşrubat
Arpa proteinlerinin çözünürleştirilmesi,
Deterjan
Çamaşırlardaki
protein lekelerinin katalitik
biranın stabilizasyonu
olarak parçalanması
Ekmekçilik/Şekerleme
Gluten elastisitesinin modifikasyonu
Peynir üretimi
Kazeinin çöktürülmesi, sütün kestirilmesi,
peynirin mayalanması olgunlaştırılması
Dericilik
Deri yumuşatma banyosunda posttan tüyün
Et işlenmesi
Etin
yumuşatılması
giderilmesi
Yaygın bir şekilde deterjan, gıda ve deri endüstrisinde kullanılan
endüstriyel öneme sahip proteolitik enzimlerin en önemli gruplarından birini
mikrobiyal proteazlar oluştururlar (Tablo 2) [3].
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Tablo 2. Endüstriyel öneme sahip bazı mikrobiyal alkalen proteazlar [3]
Üreten
Optimum Endüstriyel
Kökeni
Mikroorganizma
pH/stabilite Uygulamaları
Bacillus
Deterjenlar ve çamaşır
Bakteri
9.5
stearothermophilus
tozları
VI. Tritirachium album
Çamaşır deterjanları
Fungal
9.0-12.0
(Proteinaz T)
formülasyonları
VII. Tritirachium album
Çamaşır deterjanları
Fungal
7.0-10.0
(Proteinaz R)
formülasyonları
D,L fenilalanin ve
Conidiobolus coronatus
glisin rasemik
Fungal
9.7
(alkali proteinaz B)
karışımlarının
ayrılmasında
Bacillus lichenformis
N-ucu korunmuş
Bakteri
8.2
(alkalaz)
amino asitlerin katalizi
Conidiobolus coronatus
Fungal
8.5
Ticari deterjanlar
(NCI 86.8.20)
Bacillus firmus
Bakteri
8.0
Deterjan endüstrisi
Bacillus lichenformis
Biyolojik aktif
Bakteri
8.2
(alkalaz)
peptidlerin sentezi
Deri endüstrisinde
Bacillus subtilis
Bakteri
8.5
banyo ajanları
Mikrobiyal proteazlar arasında en büyük payı alkali pH (pH 8-12) ve
yüksek sıcaklık değerleri aralığında (50-70°C) aktif olan ve stabil kalabilen
alkalen proteazlar alır. Alkalen proteazlar deterjanlarda protein içeren kan, süt,
ter, çimen vb. lekelerin temizlenmesi için deterjan katkı maddesi olarak
kullanılmaktadırlar [1]. Bacillus türleri mikroorganizmalar arasında en önemli
proteaz üreticisi organizmalardır. Enzimin Bacillus cinsine ait alkalifilik
mikroorganizmalar tarafından bol miktarda üretilmesi nedeniyle alkalifilik
Bacillus soyları hem endüstriyel uygulamalar hem de akademik çalışmalar
açısından büyük öneme sahiptirler. Bacillus amyloliquefaciens ve Bacillus
licheniformis ile başlayan Bacillus türlerinden elde edilen alkalen proteazlar
subtilizinler için öncü moleküller olarak gösterilmiştir. Günümüzde dünya
çapında 15’e yakın farklı enzim molekülü deterjanlarda kullanılmaktadır.
Deterjanlarda kullanılan subtilizin çeşitleri tablo 3’de verilmiştir [4].
1061

Mine Nazan KERİMAK ÖNER -

Tablo 3. Deterjanlarda kullanılan subtilizin çeşitleri [4]
Ticari Marka Üretici

Orijin

WT/
PEc

Üretim türü

Sinonimi

Alcalase®

Novozymes

B. licheniformis

WT

B. licheniformis

Subtilisin
Carlsberg

FNAa

Genencor

B.
PE
amyloliquefaciens

B. subtilis

Savinase®

Novozymes

B. clausii

WT

B. clausii

PurafectTM
KAPb

Genencor
Kao

B. lentus
B. alkalophilus

WT
WT

B. subtilis
B. alkalophilus

EverlaseTM
Purafect
OxPTM

Novozymes

B. clausii

PE

B. clausii

Genencor

B. lentus

PE

B. subtilis

FN4a
BLAP Sb
BLAP Xb

Genencor
Henkel
Henkel

B. lentus
B. lentus
B. lentus

PE
PE
PE

B. subtilis
B. licheniformis
B. licheniformis

Esperase®

Novozymes

B. halodurans

WT

B. halodurans

KannaseTM

Novozymes

PE

B. calusii

ProperaseTM

Genencor

B. calusii
B. alkalophilus
PB92

PE

B. alkalophilus

a
c

Subtilisin
309

Subtilisin
147

Spesifik müşteriler için özel moleküller, b Tutuklanmış kullanım için özel moleküller,
PE, protein mühendisliği, WT,yabani tip

Alkalen proteazların molekül ağırlıkları 15-30 kDa aralığında değişmekle
birlikte 31.6 kDa, 33 kDa, 36 kDa ve 45 kDA gibi daha yüksek moleküler ağırlığa
sahip olan enzimlerin varlığı da bildirilmiştir. Optimum pH aralığı genellikle pH
9-11 arasında olup, pH 11.5, pH 11-12, pH 12.3 ve pH 12-13 olan birkaç istisna
durumda vardır. Yüksek izoelektrik nokta değerlerine sahiptirler ve genellikle
pH 6-12 arasında stabildirler. Alkalen proteazların optimum sıcaklık değerleri
50-70°C arasındadır. Alkalifilik Bacillus sp. B 18’ den izole edilen enzim istisna
olarak 85°C gibi yüksek bir optimum sıcaklık değerine sahiptir. Alkalen
proteazlar maksimum aktivite için Ca2+, Mg2+ ve Mn2+ gibi iki değerlikli metal
iyonları ya da bu metal iyonlarının kombinasyonlarına ihtiyaç duyarlar [5].
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Sunulan çalışmada saflaştırma ve karakterizasyon çalışmaları yapılan
alkalen proteaz enzimini üreten Bacillus marmarensis GMBE 72 soyu YalovaElmalık Köyü katkısız mantar komposttan TÜBİTAK, Marmara Araştırma
Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE), Enzim ve
Fermentasyon Teknolojisi Laboratuvarı tarafından izole edilen bir
mikroorganizma olup TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi, Gen Mühendisliği
ve Biyoteknoloji Enstitüsü Kültür Koleksiyonunda muhafaza edilmektedir.
Mikroorganizma Bacillus soyları içinde yeni tanılanmış olup aynı zamanda
DSMZ (Almanya) ve JCM (Japonya) kültür koleksiyonları merkezlerinde
sırasıyla Bacillus marmarensis sp. nov. DSM 21297 ve JCM 15719 aksesyon
numaraları ile de depolanmıştır. Yapılan literatür çalışması sırasında Bacillus
türlerinden izole edilen alkalen proteaz enziminin saflaştırılması ve
karakterizasyonu ile ilgili bir çok çalışma ile karşılaşılmıştır. Fakat burada
sunulan saflaştırma ve karakterizasyon çalışması yeni bir tip türden izole edilen
alkalen proteaz enzimin saflaştırma ve karakterizasyon çalışması olması sebebi
ile özgün bir çalışmadır. Çalışma aynı zamanda doktora tez çalışmamın da bir
parçasını oluşturmaktadır.
Malzeme ve Yöntem
Kimyasallar
Enzimatik aktivite tayin yönteminde kullanılan kazein ve enzim
saflaştırılmasında kullanılan DEAE-selüloz Sigma Chemical Ltd. (St Louis,
ABD)’den alınmıştır. Çalışmada kullanılan diğer tüm kimyasallar analitik
saflıkta olup Merck (A.G., Almanya) ve Sigma Chemical Ltd. (St Louis, ABD)’den
temin edilmiştir.
Alkalen proteaz enziminin saflaştırılması
56 saatlik fermentasyonun ardından üretim ortamı santrifjlenerek
(9000g, 30dak, 0-4°C) B. marmarensis hücreleri uzaklaştırılmış ve kültür üst
sıvısı enzim saflaştırması ve karakterizasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere
+4°C’da saklanmıştır. Saflaştırma çalışmasında konvansiyonel saflaştırma
basamakları kullanılmış, kültür üst sıvısında bulunan alkalen proteaz enziminin
çöktürülmesi
pH:6.5’de
%55
amonyum
sülfat
doygunluğunda
gerçekleştirilmiştir [1, 6]. Süspansiyon çözeltisi içindeki protein agregatları
santrifüjlenerek (12000 rpm, 55 dak.) üst sıvı ile çökelti ayrılmıştır. Çöken
protein 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisinde çözülerek yine aynı
tampon çözeltisine karşı gece boyunca diyaliz edilmiştir. Amonyum sülfat
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çöktürmeleri ve diyaliz işlemlerinin hepsi +4°C’da gerçekleştirilmiştir. Uygun
saflaştırma katsayısı değeri ile sonlandırılan amonyum sülfat çöktürmesi
aşamasından sonra enzimin daha ileri derecede saflaştırılması için iyon değişim
kolon kromatografisi gerçekleştirilmiştir. Çöktürme sonrasında elde edilen
diyalizat dietilaminoetilselüloz (DEAE-selüloz) kromatografi kolonuna
(25cmx2.5cm çap) yüklenmiştir. Yükleme öncesinde DEAE-selüloz kolon
materyali rejenere edilerek kolona doldurulmuş ve kolon 50 mM pH 10.5 NaOHglisin tampon çözeltisi ile dengelenmiştir. Enzim ile yüklenmiş kolon 50 mM pH
10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisinde 50-250 mM NaCl içeren NaCl gradienti ile
15 mlsaat-1 akış hızında yıkanmıştır. Kolondan alınan 5.0 mL’lik her fraksiyonda
alkalen proteaz enzim aktivitesi ve protein miktarı tayini yapılmış ve spesifik
aktivitesi 2000 Umg-1’ın üzerinde olan fraksiyonlar birleştirilmiştir.
Alkalen proteaz enziminin karakterizasyonu
Alkalen proteaz çözeltilerinde enzim aktivitesinin belirlenmesi
Alkalen proteaz aktivitesi Takami ve diğ., [7], tarafından tanımlanan
kazeinin substrat olarak kullanıldığı yönteme göre belirlenmiştir. 0.5 ml enzim
çözeltisi 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon çözeltisinde hazırlanmış
%0.6’lık kazein çözeltisi ile karıştırılarak reaksiyon çözeltisi 20 dakika süre ile
30°C’da inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda reaksiyon karışımlarına 2.5 ml
trikloroasetik asit (TCA) çözeltisi ilave edilerek reaksiyon durdurulmuş ve 30
dakika süre ile 30°C’da inkübasyona devam edilmiştir. Süre bitiminde reaksiyon
karışımı kaba filtre kağıdından süzülerek filtrattan 0.5 ml alınmış üzerine 2.5 ml
0.5 M Na2CO3 çözeltisi ilave edilmiştir. İyice karıştırılan reaksiyon karışımının
üzerine 0.5 ml iki kez seyreltilmiş Folin-Ciocaltcau ayıracı eklenerek karışım 30
dakika süre ile oda sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır. Süre bitiminde
oluşan mavi rengin şiddeti 660 nm’de (BioRad Smart Spec 3000) köre karşı
absorbansın ölçülmesi ile belirlenmiştir. Bir birim alkalen proteaz aktivitesi (1
U); pH 10.5 ve 30°C’da, dakikada 1µg tirozin üretebilmek için gerekli olan enzim
miktarı olarak tanımlanmıştır.
Alkalen proteaz çözeltilerinde protein miktarı tayini
Enzim örneklerindeki protein miktarı Coomassie Blue boyası bağlama
yöntemi ile belirlenmiş [8, 9] ve standart olarak sığır serum albumini (BSA)
kullanılmıştır.
1 ml enzim çözeltisi üzerine 1 ml Coomassie Blue reaktifi ilave edilerek
iyice karıştırılmış ve 2-30 dakikalık bekleme süresini takiben örnek çözeltisinde
oluşan mavi rengin şiddeti 595 nm’de okunmuştur.
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Alkalen proteaz enziminin molekül ağırlığının belirlenmesi
Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan DEAE-selüloz anyon değişim
kromatografisi sonunda saflaştırılan alkalen proteaz enziminin molekül ağırlığı
sodyum dodesilsülfat-poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) ile
belirlenmiştir. SDS-PAGE’i Laemmli ve ark. (1970) tarafından verilen metoda
göre %5 (w/v) yükleme jeli ve %12 (w/v) ayırıcı jel kullanılarak örneklerin 90
dakika süre ile 150 V’da (BioRad Mini Protean marka elektroforez sistemi)
yürütülmesi ile gerçekleştirilmiştir [8]. Örnekler jele yüklenmeden önce 2 mM
fenilmetansülfonilflorür (PMSF) ile muamele edilmişlerdir. Elektroforez
sonrası jel üzerindeki protein bantları Coomassie Brillant Blue R-250 [10, 11]
ve gümüş boyama yöntemi [9] ile görünür hale getirilmişlerdir. Protein marker
(10-225 kDa) olarak Promega Broad Range Molecular Weight Markers V849A
kullanılmıştır.
Proteolitik aktivite üzerine sıcaklık ve pH’nın etkisi
Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının sıcaklık profili 30 ile
80°C’lar arasında Ca+2 ve Cu2+ iyonları varlığında ve yokluğunda Kazan ve diğ.,
[6]’ne göre belirlenmiştir. Enzimin pH profili 30°C’da pH:8.0-13.0 değerleri
arasında belirlenmiştir. Her bir sıcaklıktaki enzim aktivitesi yukarıda
tanımlanan aktivite tayin yöntemine göre belirlenmiştir [7].
Alkalen proteaz enziminin sıcaklık ve pH stabilitesi
Enzimin termal kararlılığının belirlenmesi amacı ile 0.5 ml enzim çözeltisi
(1214.67 U mg-1 spesifik aktivite, 0.05 mg ml-1 protein) 30 ile 80°C aralığındaki
sıcaklık değerlerinde 2 saat süre ile ön inkübasyona tabii tutulmuş ve ardından
enzim çözeltisinin aktivitesi yukarıda tanımlanan aktivite tayin yöntemine göre
belirlenmiştir [7].
Enzimin pH kararlılığının belirlenmesi amacı ile 0.05 ml enzim çözeltisi
(1214.67 U mg-1 spesifik aktivite, 0.05 mg ml-1 protein) 50 mM pH 8-11.5 NaOHglisin ve 200 mM pH 12-13 NaOH-glisin tampon çözeltilerinin 0.450 ml’si ile
karıştırılarak 7 gün süre ile oda sıcaklığında inkübe edildikten sonra her pH
değerine karşılık gelen enzim aktivitesi yukarıda tanımlanan aktivite tayin
yöntemine göre belirlenmiştir [7].
Proteolitik aktivite üzerine metal iyonlarının etkisinin belirlenmesi
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine Ca2+, Zn2+, Mg2+, Cu2+, Fe2+ ve Co2+ iki
değerlikli metal iyonlarının etkisi bu iyonların enzim ve substrat çözeltisi
içerisine 5 mM konsantrasyonlarında ilave edilerek enzim çözeltisinin bağıl
enzim aktivitesi ölçülerek belirlenmiştir [6]. Metal iyonları varlığında ve
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yokluğunda enzim çözeltisinin aktivitesi yukarıda tanımlanan aktivite tayin
yöntemine göre belirlenmiştir [7].
Proteolitik aktivite üzerine EDTA’nın etkisinin belirlenmesi
Alkalen proetaz enzimi üzerine şelat oluşturucu ajan EDTA’nın etkisi
Singh ve diğ., 1 ve Bayoudh ve diğ., [12]’ne göre belirlenmiştir. 5 ve 10 mM EDTA
bulunduran 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon çözeltisinde hazırlanmış
2.5 mL % 0.6’lık kazein substrat çözeltisi ile yine aynı konsantrasyonda EDTA
bulunduran 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisinde bulunan 0.5 mL
enzim çözeltisi karıştırıldıktan sonra enzim çözeltisinin aktivitesi yukarıda
belirtilen aktivite tayin yöntemine göre tayin edilmiştir [7].
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine aktif-bölge yönelimli geri
dönüşümsüz inhibitörlerin etkisi
Alkalen proteaz enziminin aktif bölgesinde yer alan enzimatik katalizden
sorumlu amino asitlerin belirlenmesi için enzim preparatlarının amino asit
modifikasyonu için kullanılan aktif bölge yönelimli inhibitörler ile muamele
edilerek enzimin geri dönüşümsüz olarak inhibisyona uğraması sağlanmıştır.
Bu amaçla kullanılan inhibitörler ve özgün olarak bağ yaptıkları amino asitler
aşağıda belirtildiği şekilde olup reaksiyon ortamında 1, 2 ve 4 mM
konsantrasyon değerlerinde olacak şekilde Kazan ve diğ., [6]’ne göre
hazırlanmışlardır.
Fenilmetansülfonilflorür (PMSF, Serin), N-bromosüksinimid (Triptofan)
ve N-p-tosil-L-fenil alanin kloro-metil keton (TPCK, Histidin) sırasıyla mutlak
etanol, aseton ve metanolde çözülerek stok çözeltileri hazırlanmıştır. Netilasetimidat (Lizin), iyodoasetat (Histidin), dietil-pirokarbonat (DEPC,
Histidin), N-α-p-tosil-L-lizin kloro-metil keton (TLCK, Histidin), fenilglioksal
(Arginin), N-etil-5-fenil-izo-okzasolium-3’-sülfonat yada Woodward K reaktifi
(Aspartat), iyodoasetik asit, iyodoasetimidat ve N-etilmaleimidat (Sistein) 50
mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon çözeltisinde çözülerek stok çözeltileri
halinde kullanım sırasında taze olarak hazırlanmışlardır. Enzim çözeltileri
belirtilen konsantrasyonlarda hazırlanmış her bir inhibitör çözeltisi ile
karıştırılarak 30°C’da 2 saat süre ile inkübe edildikten sonra enzim çözeltisinin
% kalan aktivite miktarı yukarıda tanımlanan aktivite tayin yöntemine göre
belirlenmiştir [7].
Alkalen proteaz enziminin substrat spesifitesi
Alkalen proteaz enziminin substrat spesifitesini belirlemek amacı ile pnitroanilid ile konjuge edilmiş sentetik peptid substratlar ve protein substratlar
kullanılmıştır.
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Kullanılan sentetik substratlar; N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA, N-Suc-AlaAla-Pro-Leu-pNA, N-Suc-Ala-Ala-Ala-pNA, N-Suc-Gly-Gly-Phe-pNA, L-Leu-pNA
ve Nα-benzoyl-L-Arg-pNA (L-BAPNA) olarak belirlenmiştir [8,43]. Her bir
substratın dimetilsülfoksitteki (DMSO) stok çözeltisi kullanım sırasında taze
olarak hazırlanmıştır. 0.025 ml substrat çözeltisi 0.465 ml 50 mM pH 10.5
NaOH-glisin tampon çözeltisi ile karıştırılarak 37°C’da 5 dakika süre ile ön
inkübasyona tabii tutulmuştur. Süre bitiminde üzerine 0.01 ml enzim çözeltisi
ilave edilen reaksiyon karışımının 37°C’da 10 dakika süre ile inkübasyonuna
devam edilmiştir. İnkübasyon sonunda reaksiyon karışımının üzerine 0.1 ml %
2’lik asetik asit ilave edilerek reaksiyon durdurulmuş oluşan sarı rengin şiddeti
410 nm’de köre karşı absorbansın ölçülmesi ile belirlenmiştir.
Alkalen proteaz enziminin protein substratlara karşı spesifitesini
belirlemek amacı ile hemoglobin (Hb), keratin [12, 13, 14], sığır serum albumini
(BSA) [15], süttozu ve jelatin’den [14] oluşan protein substratları kullanılmış ve
substratların % 0.6’lık çözeltileri 50 mM pH 10.5 NaOH-glisin-NaCl tampon
çözeltisinde çözülerek hazırlanmıştır. Enzim çözeltisinin her bir protein
substratına karşı gösterdiği aktivite miktarı yukarıda tanımlanan aktivite tayin
yöntemine göre ölçülmüş fakat yöntemde substrat olarak var olan kazein yerine
burada bahsi geçen protein substratları kullanılmıştır [7].
Alkalen
proteaz enziminin
kazein hidrolizinin kinetik
parametrelerinin belirlenmesi
Alkalen proteaz enziminin 0.25-6.0 mgmL-1 kazein substratı varlığındaki
başlangıç reaksiyon hızı 30°C, pH:10.5’de belirlenmiştir. Saflaştırılmış enzimin
kinetik parametreleri Michaelis–Menten kinetiğine göre, belirtilen
konsantrasyon değerleri aralığında ölçülen başlangıç hızı değerleri ile
hazırlanan Lineweaver-Burk diyagramından 30°C ve pH: 10.5’daki kazein
hidrolizinin Km ve Vm, bu değerler yardımı ile de kcat ve kcat/Km değerleri olarak
hesaplanmıştır. kcat değeri; Vmax=kcat·[E]t denkleminden hesaplanmış olup
eşitlikte yer alan [E]t; ifadesi reaksiyon ortamındaki toplam alkalen proteaz
miktarını ifade etmektedir.
Proteolitik aktivite üzerine yüzey aktif ajanların etkisinin
incelenmesi
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine % 0.2 (a/h) sodyum dodesilsülfat
(SDS), %2 (a/h) Tween-20, Tween-40, Tween-60 ve Tween-80 yüzey aktif
ajanlarının etkisi bu ajanlar varlığında enzimin 1 saat süre ile 30 ve 60°C’da
inkübasyonunu takiben, [6], reaksiyon çözeltilerindeki enzim aktivitesinin
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yukarıda bahsedilen alkalen proteaz aktivitesi tayin yöntemi ile belirlenmesi
vasıtasıyla incelenmiştir.
Proteolitik aktivite üzerine hidrojen peroksit etkisinin incelenmesi
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine % 0, 5, 10, 15 ve 20
konsantrasyonlarındaki hidrojen peroksit (H2O2)’in etkisi hidrojen peroksit
bulunduran reaksiyon karışımının 30 ve 40°C sıcaklıklarda ve 0-75 dakika
arasında değişen sürelerdeki inkübasyonu vasıtası ile incelenmiştir [6].
Bulgular ve Tartışma
Alkalen proteaz enziminin saflaştırılması
Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan izole edilen alkalen proteaz
enziminin kültür üst sıvısından pH:6.5’da %55 amonyum sülfat doygunluğunda
çöktürülmesi vasıtası ile kısmi saflaştırılması basamağı %61.00 saflaştırma
verimi ve 7.00 saflaştırma katsayısı ile takip eden DEAE-selüloz kolon
kromatografisiyle ileri derecede saflaştırılması %31.10 saflaştırma verimi ve
17.00 saflaştırma katsayısı ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan izole edilen alkalen
proteaz enziminin saflaştırma basamaklarındaki saflaştırma verimi ve
saflaştırma katsayısı
Adım

Saflaştırma
Verimi, (%)

Saflaştırma
Katsayısı

Kültür üst sıvısı
%55 (NH4)2SO4 çöktürmesi + diyaliz

100.00
61.00

1.00
7.00

DEAE-Selüloz kolonun 200 mM tampon
çözeltisi ile yıkanmasından toplanan
fraksiyonlar

31.10

17.00

Literatürde Bacillus cinsi mikroorganizmalardan alkalen proteaz
saflaştırılması ve karakterizasyonuna ilişkin bir çok çalışma bulunmaktadır [6,
8,12, 16, 17, 18, 19, 20]. Çalışmamızda B. marmarensis GMBE 72 hücre dışı serin
alkalen proteazı 16.7 kat ve %31.1 saflaştırma verimi ile saflaştırılmıştır. B.
marmarensis GMBE 72 serin alkalen proteazının saflaştırma prosedürü Bacillus
clausii GMBAE 42 serin alkalen proteazının [6] saflaştırma prosedürü ile
benzerdir. Kullanılan saflaştırma prosesine benzer bir yöntem de Bacillus sp.
SSR1 serin alkalen proteazının [9] saflaştırılmasında rapor edilmiştir. Bacillus
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sp. SSR1 soyu alkalen proteazı anyon değiştirme kromatografisi çıkışı itibariyle
% 50 verimle 16.5 kat saflaştırılırken, B. clausii GMBAE 42 alkalen proteazı %
58 verimle 16 kat saflaştırılmıştır. B.marmarensis GMBE 72’den izole edilen
alkalen proteaz enzimi için pH 6.50’da gerçekleştirilen % 55 amonyum sülfat
çöktürmesini takip eden bir ileri saflaştırma basamağı çöktürmeden elde edilen
diyalizatın DEAE-selüloz anyon değişim kromatografi kolonundan elüsyonu
olmuştur. Kolonun elüsyonu öncelikle [6] tarafından tanımlanan yönteme göre
gerçekleştirilmiş ve yıkama sonunda fraksiyon toplayıcıda toplanan
fraksiyonlarda alkalen proteaz aktivitesine rastlanmamıştır. Bu sebeple
kolondan yıkama işleminin NaCl gradienti eşliğinde yapılmasına karar
verilmiştir. Kolondan NaCl gradienti eşliğinde yapılan yıkamadan elde edilen
elüsyon profilleri şekil 1’de verilmiştir. Alkalen proteazlar genellikle pozitif
yüklü enzimler olup anyon değiştiricilere bağlanmazlar [16, 21, 22].
Çalışmamızda tersi bir durumla karşılaşılmış enzimimiz DEAE selüloz anyon
değiştiricisine bağlanmıştır. Aynı durum Bacillus sp. PS719 alkalen proteazı
saflaştırılırken de gözlenmiştir [23]. Bu enzimimizin yüksek dikarboksilik
amino asit içeriğine sahip olduğunun bir göstergesidir. DEAE kolonuna yükleme
ve elüsyon koşullarında pH 10.5 olup bu pH’da bütün karboksil grupları
karboksilat anyonlarına iyonize olurlar. Buda enzimimizin anyon değiştiricideki
pozitif elektrik yükleriyle elektrostatik etkileşimini ve dolayısıyla enzimimizin
anyon değiştiriciye bağlanmasını sağlar. Enzimimizin DEAE selüloz kolonundan
elüsyonu 0-250 mM arasında 50 mM’lık NaCl artışlarıyla yapılan ardışık elüsyon
sonucu 200 mM NaCl ile elüsyon varlığında gerçekleştirilmiştir. Towatana ve
diğ. [23] ise 0-1 M NaCl aralığında lineer gradient elüsyonu uygulamışlar ve 0.5
M NaCl varlığında alkalen proteaz elüsyonunu gerçekleştirmişlerdir.
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Şekil 1. B. marmarensis GMBE 72 soyundan izole edilen alkalen proteaz
enziminin DEAE-selüloz kromatografi kolonundan elüsyonu. a) 50 mM pH
10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisi ile elüsyonu, b, c, d, e, f) sırasıyla 50 mM,
100 mM, 150 mM, 200 mM, 250 mM, 500 mM NaCl içeren 50 mM pH 10.5
NaOH-glisin tampon çözeltisi ile yapılan elüsyon profilleri
Sonuç olarak; Bacillus marmarensis GMBE 72’den izole edilen alkalen
proteaz enziminin DEAE-selüloz kromatografi kolonundan 200 mM NaCl içeren
50 mM pH 10.5 NaOH-glisin tampon çözeltisi ile elüsyonu sonunda enzimin
kültür üst sıvısından saflaştırılması; % 31.10 saflaştırma verimi ve 16.92
saflaştırma katsayısı ile gerçekleştirilmiştir.
Alkalen Proteaz Enziminin Karakterizasyonu
Alkalen proetaz enziminin molekül ağırlığının tayini
Bacillus marmarensis GMBE 72’den DEAE-selüloz anyon değişim
kromatografisi sonunda saflaştırılan alkalen proteaz enziminin molekül ağırlığı
sodyum dodesilsülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS-PAGE) ile 24.26 kDa
olarak belirlenmiş olup protein molekülü tek band protein olarak gözlenmiştir.
Enzimin SDS-PAGE fotoğrafı şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Alkalen proteaz enziminin %12’lik SDS-jel elektroforezi. 1:
Promega Broad Range Protein Molecular Weight Markers (V849A); 2: Kültür
üst sıvısı, 3: % 55 amonyum sülfat çöktürmesi, 4: DEAE-selüloz kolon elüatı
5: 2 mM PMSF ile muamele edilmiş DEAE-selüloz kolon elüatı
Alkalen proteaz enziminin DEAE-selüloz kolonundan yıkanmasını
takiben kolondan toplanan yüksek spesifik aktiviteli fraksiyonlar bir araya
getirilerek SDS-PAGE’de analiz edildiğinde jelde Coomassie brilliant blue G 250
ile boyama sonrası protein bandı gözlenememiştir. Bunun nedeninin enzimin
jele yüklenmeden önceki denatürasyon koşullarında kendi kendini
hidrolizlemesi olduğu düşünülmektedir. Olası otolizi önlemek amacı ile enzim
denatürasyon koşullarından önce PMSF ile muamele edilerek jele yüklenmiş
bunun sonucu olarak elektroforez sonrası jelde yapılan gümüş boyamada enzim
tek band protein olarak gözlenmiştir. Aynı sonuç Bacillus clausii GMBAE 42
serin alkalen proteazının [6], Bacillus KSM-K 16 serin alkalen proteazının [18]
ve Bacillus sphaericus alkalen proteazının 1 SDS-PAGE analizlerinde de rapor
edilmiştir. Farklı Bacillus türlerinden izole edilen alkalen proteazların molekül
ağırlıkları 15-36 kDa arasında değişmektedir [3, 24, 25]. Çalışmamızda
saflaştırılan Bacillus marmarensis GMBE 72 serin alkalen proteazının da sahip
olduğu 24.6 kDa’luk molekül ağırlığı ile bu aralığa girdiği belirlenmiştir.
Alkalen proteaz enziminin sıcaklık profili
Bacillus marmarensis GMBE 72’den izole edilen alkalen proteaz enziminin
sıcaklık profili 30 ile 80°C’lar arasında 5 mM Ca+2 ve 4 mM Cu2+ iyonları
varlığında ve yokluğunda belirlenmiştir.
Alkalen proteaz aktivitesi için optimum sıcaklık değeri Ca2+ ve Cu2+
iyonları varlığında ve yokluğunda 60°C olarak belirlenmiştir (Şekil 3). Enzimin
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sıcaklık stabilitesi incelendiğinde 2 saat ön inkübasyondan sonra 30°C’da
kararlı olduğu, 40 ve 50°C sıcaklıklarda aktivitesinin sırasıyla % 16 ve 57’sini
kaybettiği ve 60°C sıcaklıkta ise tamamı ile inaktive olduğu belirlenmiştir (Şekil
3). Ayrıca enzimin oda sıcaklığında 4 gün süre ile bekletildikten sonra
aktivitesini % 100 oranında koruduğu da gözlenmiştir.

Şekil 3. Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan saflaştırılan alkalen
proteaz enziminin sıcaklık stabilitesi ve Ca2+ ve Cu2+ iyonları varlığında ve
yokluğunda sıcaklık stabilitesi ve optimal sıcaklık profili
Literatürde Bacillus soylarından izole edilen alkalen proteazların 30-60ºC
sıcaklık aralığında 10-15 dakika arasında değişen sürelerde termal stabiliteye
sahip oldukları bildirilmiştir [22, 16, 14, 20, 26, 27]. Singh ve diğ. [28], Bacillus
sp. SSR1 alkalen proteazının pH 10’da 40ºC’de 360 dakika inkübasyondan sonra
% 100 oranında koruduğunu, Kazan ve diğ. [6], Bacillus clausii GMBAE 42
alkalen proteazının 30ºC’de 6 gün süre ile % 100 stabil kaldığını enzimin
50ºC’de 2 saat inkübasyon sonunda aktivitesini koruduğunu, aynı inkübasyon
süresinde 55 ve 60ºC’de aktivitesini sırasıyla % 60 ve % 100 oranında
kaybettiğini rapor etmişlerdir.
GMBE 72 alkalen proteazının stabilitesi değerlendirildiğinde enzimin 4
gün boyunca oda sıcaklığında aktivitesini % 100 oranında koruduğu; 30, 40 ve
50°C sıcaklıklarda enzimin yarılanma ömrünün sırasıyla 2310, 385 ve 97.6
dakika olduğu belirlenmiştir. 60°C’da ise yarılanma ömrü hızla azalarak 2.2
dakikaya inmiştir. Bu 60°C’da 5 dakikanın üzerindeki inkübasyon sürelerinde
enzimin komple inaktivasyonuna işaret eder.
1072

Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmarensis Serin Alkali Proteazının Saflaştırılması

Alkalen proteaz enziminin pH profili
Alkalen proteaz enzim aktivitesi için optimum pH değeri pH: 8-11.5
aralığında 50 mM NaOH-glisin, pH:12-13 aralığında 200 mM NaOH-glisin
tampon çözeltileri varlığında pH 11 olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Enzim pH
8.0-13.0 aralığında, pH: 8-11.5 aralığında 50 mM NaOH-glisin, pH:12-13
aralığında 200 mM NaOH-glisin tampon çözeltileri varlığında, oda sıcaklığında
7 gün süre ile stabilitesini korumuştur (Şekil 4).
Değişik Bacillus türlerinden izole edilen alkalen proteazların optimal pH
değerleri genellikle pH 10-11 aralığında olup bütün proteazlar pH 6-12 arasında
stabildirler [5]. Bacillus türlerinden izole edilen ve bu aralık dışında kalan
Bacillus stearothermophilus ve B. horikoshii gibi bazı Bacillus türlerinin optimum
pH değerinin 9, B. licheniformis gibi bazı Bacillus türlerinin optimum pH
değerinin ise 12-13 aralığında olduğu bildirilmiştir [6]. Bacillus marmariensis
GMBE 72 alkalen proteazının optimal pH değeri 11 olarak belirlenmiştir.
Alkalen proteazların büyük bir çoğunluğu pH 6-12 arasında, 25 ile 60°C
arasında değişen sıcaklıklarda, 10-60 dakika aralığında stabildirler [6].
Banerjee ve diğ., [29], Bacillus brevis alkalen proteazının pH 10.5 ve pH-11’de,
60°C’de 1 saat inkübasyonundan sonra, sırasıyla % 100 ve % 92 oranında
stabilitesini koruduğunu, pH’daki artışlarla birlikte enzim aktivitesinde
azalmanın gözlendiğini bildirmişlerdir. Singh ve diğ., [9], Bacillus sp. SSR1
alkalen proteazın optimum pH değerinin 10 olduğunu, pH 8-11 aralığında,
40°C’de 1 saat inkübasyonundan sonra, aktivitesinin % 90’ından fazlasını
koruduğunu, Beg ve Gupta, [19], B. mojavensis alkalen proteazının optimum pH
değerinin 10.5 olduğunu ve enzimin pH 7-11.5 aralığında, oda sıcaklığında 48
saat stabil kaldığını, Joo ve diğ., [30] B. horikoshi alkalen proteazının pH 5.5-12
aralığında geniş bir pH stabilitesine sahip olduğunu ve enzimin pH 5’de, 45ºC’de
16 saat inkübasyondan sonra bile, aktivitesinin yaklaşık % 60’ını koruduğunu,
Kazan ve diğ., [6] Bacillus clausii GMBAE 42 alkalen proteazının pH 9-11.5
aralığında, oda sıcaklığında, 4 gün süreyle stabil kaldığını ve aynı inkübasyon
koşullarında enzimin pH 11-13 aralığında aktivitesinin sadece % 30’unu
kaybettiğini bildirmişlerdir.
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Şekil 4. Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan saflaştırılan alkalen
proteaz enziminin pH stabilitesi ve optimal pH profili
Alkalen proteaz enziminin kazein hidrolizinin kinetik parametreleri
Enzimin kinetik parametrelerinin belirlenmesinde başlangıç hızı
koşullarında çalışılmış (şekil 5) enzimin Km ve Vm değerleri sırasıyla 3.12 mg ml1 kazein, 1.60 µmol tirozin ml-1 dak-1 olarak belirlenmiştir. 6.0 mg ml-1’nin
üzerindeki kazein konsantrasyonlarında enzim üzerinde substrat inhibisyonu
gözlenmiş ve substrat inhibisyon sabiti, (Ks), 14.45 mg ml-1 bulunmuştur.
0,3
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Şekil 5. Alkalen proteaz enzimi tarafından 30°C’de gerçekleştirilen
kazein hidrolizinin Lineweaver-Burk diyagramı (r ≥ 0.9991)
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Alkalen proteaz enziminin substrat spesifitesi
Alkalen proteaz enziminin p-NA konjuge sentetik substratlara karşı
spesifitesi tablo 3’de verilmiştir. Substratlar arasında en yüksek spesifite N-SucAla-Ala-Pro-Phe-pNA ardından N-Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA substratına karşı
gözlenmiştir (Tablo 3). Karakterizasyonu yapılan serbest alkalen proteaz
enziminin
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
ve
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA
substratlarını sırasıyla Phe- ve Leu- kalıntılarından sonra yüksek spesifite ile
hidrolizlemesi üzerine enzimin kimotripsin benzeri alkalen proteaz enzimi
olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 3. Alkalen proteaz enziminin oligopeptidil-p-nitroanilid (p-NA)
konjuge sentetik substratlarına karşı spesifitesi
Substrat
Spesifik Aktivite, (U mg-1)
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA
49.31
N-Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA
35.48
N-Suc-Ala-Ala-Ala-pNA
16.[10]
N-Suc-Gly-Gly-Phe-pNA
9.44
L-Leu-pNA
Nα-benzoil-L-Arg-pNA (L-BAPNA)
Literatürde Bacillus cinsi mikroorganizmalardan saflaştırılan alkalen
proteazların substrat spesifiteleri ile ilgili çok fazla bilgiye rastlanmamıştır.
Kazan ve diğ., [6], Bacillus clausii GMBAE 42 serin alkalen proteazı ile yaptıkları
substrat spesifitesi çalışmasında enzimin denenen sentetik substratlardan NSuc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA’i en yüksek spesifite ile hidrolizlediğini ve bu substrat
varlığında enzimin Km değerinin 0.655 µM olarak belirlendiğini bildirmişlerdir.
GMBAE 42 proteazının N-Suc-Ala-Ala-Pro-Leu-pNA, N-Suc-Ala-Ala-Ala-pNA, NSuc-Ala-Ala-Val-pNA ve Np-Tos-Gly-Pro-Lys-pNA substratlarına karşı bağıl
olarak düşük spesifite gösterirken, L-Leu-pNA ve Nα-Benzoil-L-Arg-pNA (LBAPNA) substratlarına karşı spesifite göstermediği araştırmacılar tarafından
rapor edilmiştir.
Alkalen proteaz enziminin protein substratlara karşı substrat
spesifitesini belirlemek amacı ile hemoglobin (Hb), sığır serum albumini (BSA),
süttozu, keratin ve jelatin protein substratları denenmiştir. Enzim en yüksek
bağıl aktiviteyi kazein ile aynı protein ailesinden olması nedeniyle süttozuna
karşı göstermiştir (Tablo 4).
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Tablo 4. Alkalen proteaz enziminin protein (doğal) substratlarına karşı
spesifitesi
Substrat
Bağıl Aktivite ,(%)
Kazein
100
Süt Tozu
143.10
Hemoglobin
42.60
Sığır Serum Albumini
16.84
Jelatin
1.18
Keratin
Doğal substratlar ile yapılan çalışmalar incelendiğinde kazein, sığır serum
albumini, hemoglobin, jelatin, keratin ve süt tozu ile rapor edilen çalışmalara
rastlanmıştır [8, 13, 14, 23]. Singh ve diğ., [1], alkalifilik Bacillus sphaericus’dan
saflaştırılan proteaz A ve proteaz B’nin her ikisininde doğal substratlardan
hemoglobini yüksek spesifite ile hidrolizlediğini bildirmişlerdir. Sana ve diğ.
[15], γ-Proteobacterium proteazının hemoglobini etkin bir şekilde
hidrolizlediğini bu sebeple de enzimin kurumuş kan lekelerinin giderilmesinde
kullanılabilecek etkili bir ajan olduğunu belirtmişlerdir.
Çalışmamızda Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının süt
tozu, hemoglobin, sığır serum albumini ve jelatin doğal proteinlerinin
hidrolizini gerçekleştirdiği belirlenmiştir. Enzim için en iyi substrat süt tozu
olarak belirlenmiştir. Enzimin kazein substratı varlığında kazein aktivitesi %
100 alındığında süttozu, hemoglobin, sığır serum albumini ve jelatin
substratlarının bağıl hidroliz hızı sırasıyla % 143.10, % 42.60, % 16.84 ve %
1.18 olarak belirlenmiştir. Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının
keratin substratına karşı hidrolitik aktivitesi gözlenmemiştir. Buna göre
enzimin en çok kazein hidrolizatlarının eldesinde kullanılması uygundur.
Bununla birlikte hemoglobine karşı yüksek sayılabilecek bir bağıl aktivitesinin
olması nedeniyle de kan lekelerinin uzaklaştırılmasında da kullanılabileceği
düşünülebilir.
Alkalen proteaz enzimi üzerine aktif bölge yönelimli inhibitörlerin
geri dönüşümsüz inhibisyon etkisi
Bacillus türlerinden izole edilen alkalen proteazların birçoğu serin
proteaz inhibitörü fenilmetil sülfonil florür (PMSF) tarafından kuvvetli bir
şekilde inhibe edilirler [7, 25, 16, 21, 27, 29]. Alkalen proteaz enzimi ile yapılan
çalışmada enzimin aktif bölge yönelimli geri dönüşümsüz inhibitörler
1076

Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmarensis Serin Alkali Proteazının Saflaştırılması

varlığında inhibisyonu incelendiğinde en yüksek inhibisyon etkisine sahip olan
inhibitörün PMSF olduğu belirlenmiştir. Bir saat inkübasyon sonunda reaksiyon
ortamındaki PMSF konsantrasyonunun 4 mM olması halinde enzim inhibitör
tarafından tamamen inhibe edilmiştir. Bu sonuç enzimin serin alkalen proteaz
olduğunu göstermektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Alkalen proteaz enziminin aktivitesi üzerine aktif bölge
yönelimli inhibitörlerin geri dönüşümsüz inhibisyon etkisi
Farklı İnhibisyon Sürelerinde
*
Kalan Aktivite, (%)
İnhibitör
0 saat
½ saat
1 saat
İyodoasetat, (Histidin)

80.46

69.97

68.66

DEPC, (Histidin)

81.77

77.84

71.28

TLCK, (Histidin)

99.59

97.75

94.87

TPCK, (Histidin)

87.53

67.35

52.41

İyodoasetik asit, (Sistein)

86.75

76.26

66.83

N-etilmaleimidat, (Sistein)

98.80

80.46

78.36

N-etilasetimidat, (Lizin)

80.46

73.12

68.05

Fenilglioksal, (Arjinin)

84.39

66.30

61.33

Woodward K, (Aspartat)

89.37

87.53

87.53

PMSF, (Serin)

30.87

13.54

-

N-Bromosüksinimid, (Triptofan)

80.98

70.76

64.21

* İnhibitör

konsantrasyonu:4 mM

Reaksiyon ortamındaki EDTA konsantrasyonunun 5 ve 10 mM olması
durumunda her iki EDTA konsantrasyonunun da enzim üzerinde inhibisyon
etkisi yaratmaması nedeniyle Bacillus marmarensis GMBE 72’den saflaştırılan
alkalen proteaz enziminin metaloproteaz olmadığı sonucuna varılmıştır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar tablo 6’de verilmiştir.
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Tablo 6. Alkalen proteaz enziminin aktivitesi üzerine EDTA’nın etkisi
Örnek
Kalan Aktivite, (%)
Serbest enzim (SE)
100.00
SE + 5 mM EDTA
100.00
SE + 10 mM EDTA
97.44
Şelat yapıcı ajan EDTA tarafından enzim üzerinde yaratılan bir inhibisyon
etkisinin gözlenmemiş olması alkalen proteaz enziminin bir metaloproteaz
olmadığını enzimin aktivite gösterebilmek için kofaktöre ihtiyaç duymadığını
göstermektedir. Kazan ve diğ., [6], Bacillus clausii GMBAE 42 alkalen proteazının
[6], Joo ve Chang, [31], Bacillus sp. I-312 proteazının, Joo ve diğ., [32], Bacillus
sp. alkalen proteazının EDTA varlığında aktivitelerini koruduklarını rapor
ederlerken, Banerjee ve diğ., [29], Bacillus brevis, Sellami-Kamoun ve diğ., [33],
Bacillus licheniformis RP1 alkalen proteazlarının 5 mM EDTA varlığında
sırasıyla % 84 ve % 70 oranında inhibisyona uğradıklarını bildirmişlerdir.
Alkalen proteaz enzim aktivitesi üzerine metal iyonlarının etkisi
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine CaCl2, ZnSO4.7H2O, MgCl2.6H2O,
CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O ve CoCl2.6H2O iki değerlikli metal iyonlarının etkisi 30
ve 60°C sıcaklıklarda belirlenmiştir. Cu2+ iyonlarının enzimi her iki sıcaklık
değerinde aktive ettiği görülmüştür. Cu2+ iyonlarının 30 ve 60°C sıcaklıklarda
enzimi sırasıyla % 152.19 ve % 210.86 oranında aktive ettiği belirlenirken Fe2+
iyonlarının her iki sıcaklık değerinde de enzim üzerinde kuvvetli inhibisyon
etkisi yarattığı gözlenmiştir. Çalışmada diğer metal iyonlarıyla da elde edilen
sonuçlar tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Alkalen proteaz enzim aktivitesi üzerine iki değerlikli metal
iyonlarının etkisi
Kalan Aktivite, (%)
Metal İyonu, (5 mM)
30°C
60°C
Metal serbest enzim çözeltisi,
100.00
100.00
(MSE)
MSE + CuSO4.5H2O
152.19
210.86
MSE + CaCl2
79.26
130.12
MSE + MgCl2.6H2O
66.30
130.15
MSE + CoCl2.6H2O
78.56
126.34
MSE + ZnSO4.7H2O
43.40
95.92
MSE + FeSO4.7H2O
43.16
49.40
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Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının 30ºC’de Cu2+ iyonları
tarafından kuvvetli bir şekilde aktive edildiği belirlenmiştir. Enzimin Cu 2+
iyonları tarafından aktive edilmesi ilginçtir çünkü literatürde bakır iyonlarının
aktivasyon etkisi sadece Bacillus mojavensis tiyol-bağımlı serin alkalen proteazı
üzerinde Beg ve Gupta, [19], ve Bacillus sp. SSR1 proteazı üzerinde Singh ve diğ,
[9], tarafından rapor edilmiştir.
Mikrobiyal proteazların aktivitelerinin korunmasında Ca2+ iyonlarının
aktivatör etkisi literatür çalışmalarının birçoğunda bildirilmesine [9, 12, 16, 17,
21, 30] rağmen Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen
proteazını inhibisyona uğrattıkları belirlenmiştir. Fe2+ ve Zn2+ metal iyonlarının
alkalen proteazlar üzerinde çok az ya da hiç inhibisyon etkisi yapmadığı
bildirilmekle birlikte [9, 16, 27, 33] GMBE 72 alkalen proteazı Fe2+ ve Zn2+ metal
iyonları tarafından kuvvetli inhibisyona uğratılmıştır. Cu2+ iyonlarının enzim
üzerindeki aktivasyon etkisi metal iyonlarının enzimin aktif konformasyonunu
kuvvetlendirdiği ve termal denatürasyona karşı enzimi koruduğu şeklinde
açıklanabilir [12, 21].
Alkalen proteaz enzim aktivitesi üzerine yükseltgeyici ajan ve yüzey
aktif ajanların etkisi
Hidrojen peroksit etkisinin değerlendirilmesi amacı ile öncelikle serbest
enzim ile yapılan çalışmada enzimin 30°C’da 75 dakikalık inkübasyonu
sonucunda stabilitesini % 100 oranında koruduğu, 40°C’da ilk 30 dakika
boyunca kararlı olduğu, 75 dakika sonunda ise % 14’lük bir aktivite kaybına
uğradığı gözlenmiştir.
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine % 0, %5 ve %10
konsantrasyonlarındaki hidrojen peroksidin etkisi incelendiğinde enzimin % 5
ve % 10 hidrojen peroksit varlığında 30 °C’da 75 dakika inkübasyonu
sonucunda sırasıyla % 37 ve % 73 oranında aktivite kaybına uğradığı
gözlenirken % 5 hidrojen peroksit varlığında 40 °C’da aynı inkübasyon
süresinde % 46 oranında aktivitesini kaybettiği belirlenmiştir. Hidrojen
peroksitin artan konsantrasyon ve sıcaklık değerlerinde kendi kendine
parçalanması ve spektrofotometrik okumaları mümkün kılmaması nedeni ile
daha yüksek konsantrasyon değerlerine çıkılamamıştır. Hidrojen peroksitin
enzim üzerinde 30 ve 40°C sıcaklıklarda yarattığı inaktivasyon etkisinin
gösterildiği grafikler şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Alkalen proteaz enziminin 30 ve 40°C’da H2O2 varlığında
inkübasyonu sonucunda gerçekleşen inaktivasyonu
Alkalen proteaz aktivitesi üzerine reaksiyon ortamındaki yüzey aktif
ajanlarının etkisi bu ajanlar varlığında enzimin 1 saat süre ile 30 ve 60°C’da
inkübasyonunu takiben % kalan aktivite olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde
edilen sonuçlar tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Alkalen proteaz enzim aktivitesi üzerine yüzey aktif ajanların
etkisi
Yüzey Aktif Ajan
Serbest Enzim (SE)
SE + % 0.2 SDS*
SE + % 2 Tween-20
SE + % 2 Tween-40
SE + % 2 Tween-60
SE + % 2 Tween-80
*SDS: Sodyumdodesil sülfat

Kalan Aktivite, (%)
30°C
60°C
100.00
100.00
84.25
87.28
190.89
207.48
163.99
241.07
170.38
184.35
134.06
259.68

Enzimin 30°C’daki 1 saatlik inkübasyonu sonucunda anyonik yüzey aktif
ajan SDS haricindeki tüm non-iyonik yüzey aktif ajanlar tarafından değişik
oranlarda aktive edildiği gözlenirken SDS varlığında % 15’lik bir aktivite
kaybına uğradığı gözlenmiştir. 60°C’daki 1 saatlik inkübasyonu takiben yine
aynı sonuçlar gözlenmiş enzimin SDS tarafından % 20’lik bir aktivite kaybına
uğratıldığı gözlenirken non-iyonik yüzey aktif ajanlar tarafından ise değişik
oranlarda aktive edildiği tespit edilmiştir.
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Deterjan bileşeni olarak kullanılan iyi bir deterjan proteazından, sıcaklık
ve pH stabilitesinin yanında, farklı yüzey aktif ajanlar ve yükseltgeyici ajanlar
varlığında kararlı olması beklenir. Kazan ve diğ., [6], Bacillus clausii GMBAE 42
alkalen proteazının % 2 non-iyonik sürfaktanlar Tween-20, 40, 60, 80 ve % 0.1
anyonik sürfaktan SDS varlığında yüksek stabiliteye sahip olduğunu, enzimin
30ºC’da 1 saat inkübasyondan sonra % 100 stabil kaldığını rapor etmişlerdir.
Joo ve Chang [17], Bacillus clausii I-52 yükseltgen ve SDS-stabil alkalen
proteazının non-iyonik sürfaktanlar varlığında yüksek stabiliteye sahip
olduğunu, enzimin aktivitesinin 37ºC’da 20 saat süre ile % 5 Tween-20
varlığında inkübasyonu sonrasında % 67 oranında arttığını bildirmişlerdir.
Saeki ve diğ. [34], H2O2 varlığında yaptıkları çalışmada Bacillus sp. KSM-KP43
alkalen proteazının % 10 H2O2 ortamında 30 dakika stabil kaldığını rapor
etmişlerdir. Johnvesly ve Naik [35], Bacillus sp. JB-99 alkalen proteazının
40ºC’da 2 saat inkübasyon koşullarında % 5 H2O2 varlığında % 100 stabil
kaldığını tespit etmişlerdir. Yapılan literatür araştırmalarında farklı yüzey aktif
ajanlar ve yükseltgeyici ajanlar varlığında enzimlerin kararlılığını koruduğunu
bildiren çalışmaların yanında bu ajanlardan özellikle SDS varlığında inhibisyon
gözlendiğini belirten bilgiyle de karşılaşılmıştır. Fujiwara ve diğ. [36], Bacillus
sp. termostabil alkalen proteazının aktivitesinin SDS’in kuvvetli inhibitör etkisi
nedeniyle SDS varlığında belirlenemediğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde
Kumar ve diğ. [37], alkalifilik Bacillus spp. alkalen proteazları AP-1 ve AP-2
üzerinde anyonik sürfaktan SDS’in ortamda % 0.1 olma sı durumunda
enzimlerin sırasıyla % 23 ve % 24 oranında inhibe edildiğini ve SDS
konsantrasyonunun artmasıyla gözlenen inhibisyonun da arttığını rapor
etmişlerdir.
Çalışmamızda Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının noniyonik sürfaktanlar tarafından dikkate değer oranlarda aktive edildiği
belirlenirken, SDS ve H2O2 varlığında değişik oranlarda stabilitesini koruduğu
gözlenmiştir. Enzimin, 30°C’da 1 saat inkübasyonu sonrasında Tween-20, 40, 60
ve 80 non-iyonik yüzey aktif ajanları tarafından sırasıyla % 91, 64, 71 ve 34
oranında aktive edildiği, SDS varlığında ise aynı inkübasyon koşullarında %
15’lik bir aktivite kaybına uğradığı belirlenmiştir. Enzim, % 5 ve % 10 hidrojen
peroksit varlığında 30 °C’da 30 dakika inkübasyon sonrasında sırasıyla % 15 ve
25 oranında aktivite kaybına uğramıştır. Deterjan formülasyonlarında
kullanılan enzimlerden var olan beklentiler dikkate alındığında Bacillus
marmarensis GMBE 72 alkalen proteazı non-iyonik sürfaktanlara karşı
gösterdiği yüksek stabilite ile bu beklentileri karşılamaktadır. Literatür bilgileri
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de dikkate alınarak enzimin SDS stabilitesi değerlendirildiğinde Bacillus
marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının literatürde az sayıda karşılaşılan SDS
stabilitesi yüksek enzimlerden biri olduğu ve bu özelliği ile ticari deterjan katkı
maddesi olarak değerlendirilebileceği düşünülebilir.
Sonuç
Bacillus marmariensis GMBE 72 alkalen proteaz enzimi kültür üst
sıvısından pH 6.5’da % 55 doygunlukta (NH4)2SO4 çöktürmesiyle ayrılmış; daha
sonra DEAE-selüloz anyon değiştirme kromatografisi uygulanarak 17 kat
saflaştırılmıştır. Kromatografi kolonundan elüsyon 200 mM NaCl içeren 50 mM
pH 10.5 NaOH-glisin tamponu ile sağlanmıştır.
Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan saflaştırılan alkalen proteaz
enziminin karakterizasyonu çalışmasında enzim aktivitesi için optimum
sıcaklık değeri Ca2+ ve Cu2+ iyonları varlığında ve yokluğunda 60°C olarak
belirlenmiş olup Ca2+ ve Cu2+ iyonları varlığı enzimin optimum sıcaklık
değerinde bir kaymaya neden olmamıştır. Bu sonuç metal iyonlarının enzim
aktivitesi için bir kofaktör olmadığını göstermiştir. Alkalen proteaz enziminin
molekül ağırlığı sodyum dodesilsülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDSPAGE) ile 24.26 kDa olarak belirlenmiş olup protein molekülü jelde tek band
protein olarak gözlenmiştir. Enzimin sıcaklık stabilitesi incelendiğinde 2 saat ön
inkübasyondan sonra 30°C’da kararlı olduğu, 40 ve 50°C sıcaklıklarda
aktivitesinin sırasıyla % 16 ve 57’sini kaybettiği ve 60°C sıcaklıkta ise tamamı
ile inaktive olduğu belirlenmiştir. Alkalen proteaz enzim aktivitesi için optimum
pH değeri pH 11 olarak belirlenmiş olup enzim pH 8.0–11.5 aralığında 50 mM
NaOH-glisin, pH:12-13 aralığında 200 mM NaOH-glisin tampon çözeltileri
varlığında oda sıcaklığında 7 gün süre ile stabilitesini korumuştur. Serbest
alkalen proteazın kazein hidrolizinin Arrhenius aktivasyon enerjisi, (Ea), 3080°C’lar arasında 48.09 kj mol-1 (11.49 kcal mol-1) olarak hesaplanmıştır.
Bacillus marmarensis GMBE 72 alkalen proteazının kinetik parametrelerinin
başlangıç hızı koşullarında çalışılmış enzimin Km ve Vm değerleri sırasıyla 3.12
mg ml-1 kazein, 1.60 µmol tirozin ml-1 dak-1 olarak belirlenmiştir. 6.0 mg ml-1’nin
üzerindeki kazein konsantrasyonlarında enzim üzerinde substrat inhibisyonu
gözlenmiş ve substrat inhibisyon sabiti, (Ks), 14.45 mg ml-1 olarak bulunmuştur.
Enzimin substrat spesifitesi protein ve p-NA konjuge sentetik substratlara karşı
belirlenmiş ve enzim protein substratlarından en yüksek bağıl aktiviteyi süt
tozuna karşı göstermiş ve süt tozunu % 143.10’luk bağıl aktivite ile
hidrolizlemiştir. Enzim, N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA sentetik substratına karşı
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49.31U mg-1’lık en yüksek spesifik aktiviteyi göstermiş fakat L-Leu-pNA ve Nαbenzoil-L-Arg-pNA (L-BAPNA) substratlarını hidrolizlenmemiştir.
Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan saflaştırılan alkalen proteaz
enzimi üzerine aktif bölge yönelimli inhibitörlerin geri dönüşümsüz inhibisyon
etkisi incelendiğinde enzimin yalnız 4 mM PMSF varlığında 1 saat içinde komple
inaktivasyonu gözlenmiş olup bu nedenle enzim bir serin alkalen proteaz olarak
tanımlanmıştır. 5 ve 10 mM EDTA ilavesi enzim üzerinde bir inhibisyona neden
olmamıştır. Bu da enzimin bir metaloproteaz olmadığının kanıtıdır. Bacillus
marmarensis GMBE 72 alkalen proteazını Cu2+ iyonlarının aktive ve stabilize
ettiği, sürfaktan materyaller olan Tween-20-80’lerin enzimi aktive ettiği,
sodyumdodesil sülfat (SDS)’ın ise 30°C’da 1 saat inkübasyon sonunda zayıf bir
inhibisyona neden olduğu belirlenmiştir. Bacillus marmarensis GMBE 72
soyundan saflaştırılan alkalen proteaz enziminin % 5 ve % 10 hidrojen peroksit
varlığında 30°C’da 75 dakika inkübasyonu sonucunda sırasıyla % 37 ve % 73
oranında aktivite kaybına uğrarken % 5 hidrojen peroksit varlığında 40°C’da
aynı inkübasyon süresinde % 46 oranında aktivitesini kaybettiği belirlenmiştir.
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Serin Alkalen Proteaz Enziminin Cu2+ İyonları Yokluğunda ve
Varlığında Otokatalitik Hidrolizi
Mine Nazan KERİMAK ÖNER
Öğr. Gör. Dr., Kocaeli Üniversitesi
ÖZET: Çalışmada Bacillus marmarensis GMBE 72 suşundan saflaştırılan serin
alkalen proteaz enziminin, Cu2+ iyonları yokluğunda ve varlığında 30-70°C arasındaki
artan sıcaklık değerlerindeki otokatalitik hidrolizi enzim çözeltisinin protein
konsantrasyonundaki azalmanın izlenmesi vasıtasıyla belirlenmiştir. Artan sıcaklık
değerlerinde enzimin otoliz kinetiğine ilişkin metal iyonları yokluğunda ve varlığında
otokatalitik hidrolizinin hız sabiti değerleri (ki) ve t1/2 = 0.693. ki-1 bağıntısından her bir
sıcaklık değerine karşılık gelen yarılanma ömrü değerleri (t1/2 ) belirlenmiştir. 4 mM Cu2+
iyonları yokluğunda ve varlığında Arrhenius grafikleri oluşturulmuş ve doğruların
eğiminden Cu2+ iyonları yokluğunda ve varlığında enzimin otokatalitik hidrolizinin termal
inaktivasyonunun aktivasyon enerjisi (Ea,i) değerleri sırasıyla 87.21 kJmol-1 ve 76.90
kJmol-1 olarak tespit edilmiştir. Metal iyonları yokluğunda ve varlığında 30-70°C
arasındaki sıcaklık değerlerinde enzimin otokatalitik hidrolizinin termal inaktivasyonuna
ilişkin termodinamik parametreleri olan her bir sıcaklığa ait entalpi (ΔHi), serbest enerji
(ΔGi) ve entropi (ΔSi) değerleri de hesaplanmıştır. Artan sıcaklık değerlerinde Cu2+
iyonlarının AP enziminin otokatalitik hidrolizi üzerindeki stabilizasyon etkisi (SF)
SF=[t½]Cu2+-AP : [t½]AP denklemi vasıtasıyla belirlenmiş ve Cu2+ metal iyonları tarafından
serin alkalen proteaz enzimi üzerinde 50°C sıcaklık değerine kadar artan sıcaklıkla
beraber artan bir stabilizasyon etkisinin yaratıldığı saptanmış bu sıcaklık değerinin
üzerindeki sıcaklıklarda (55 ve 70°C) ise metal iyonlarının enzim üzerindeki stabilizasyon
etkisinin artan sıcaklıkla birlikte azaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bacillus marmarensis, Enzim, Proteaz, Otokatalitik Hidroliz,
İnaktivasyon

Autolytic Hydrolysis of Serine Alkaline Protease Enzyme in
the Absence and Presence of Cu2+ Ions
ABSTRACT: In this study, we were investigated the autocatalytic hydrolysis of
serine alkaline protease enzyme at elevated temperature values at 30-70°C, in the absence
and presence of Cu2+ ions. The autocatalytic hydrolysis was determined by monitoring the
decrease in protein concentration in the enzyme solution. In the absence and presence of
metal ions related to the autolysis kinetic of the enzyme, the rate constant (ki) and half-life
(t1/2 ) values of autocatalytic hydrolysis have been determined. Arrhenius plots were
generated in the absence and presence of 4 mM Cu2 + ions and calculated the activation
energy (Ea,i) values of thermal inactivation of the autocatalytic hydrolysis of the enzyme
in the presence and absence of Cu2+ ions from the slope of the plots. The activation energy
(Ea,i) of the thermal inactivation of the autocatalytic hydrolysis of the enzyme was
determined to be 87.21 kJmol-1 and 76.90 kJmol-1 in the absence and presence of the metal
ions, respectively. Thermodynamic parameters which are the enthalpy (ΔHi), the free
energy (ΔGi) and the entropy (ΔSi) of elevated temperature at 30-70°C for thermal
inactivation of the autocatalytic hydrolysis of the enzyme, are also calculated. Stabilization

Mine Nazan KERİMAK ÖNER
effect (SF) of Cu2+ ions on autocatalytic hydrolysis of the AP enzyme was determined. SF
values are calculated from the SF=[t½]Cu2+-AP : [t½]AP equation. AP enzyme stabilized by the
Cu2+ ions and SF effect of the Cu2+ ions increasing with elevated temperature from 30°C to
50°C. After the 50°C, SF effect of the Cu2+ ions decreases with the elevated temperature.
Key Words: Bacillus marmarensis, Enzyme, Protease, Autocatalytic Hydrolysis,
Inactivation

Giriş
Alkalen proteaz enziminin otolitik hidrolizi kendi molekülü üzerinde
katalitik etki göstermesi sonucu hidrolitik yıkıma uğraması bir başka deyişle
enzim molekülünün kendi kendini sindirmesi veya hidrolizlemesi olayıdır.
Enzimin otolitik hidrolizi enzim çözeltisinde protein konsantrasyonunun
azalması ile izlenir [1].
Malzeme ve Yöntem
Kimyasallar
Çalışmada protein miktarı tayin yöntemi ve diğer denemeler için
kullanılan tüm kimyasallar analitik saflıkta olup Merck (A.G., Almanya) ve
Sigma Chemical Ltd. (St Louis, ABD)’den temin edilmiştir.
Alkalen proteaz çözeltilerinde protein miktarı tayini
Enzim örneklerindeki protein miktarı Coomassie Blue boyası bağlama
yöntemi ile belirlenmiş [2, 3] ve standart olarak sığır serum albumini (BSA)
kullanılmıştır.
1 ml enzim çözeltisi üzerine 1 ml Coomassie Blue reaktifi ilave edilerek
iyice karıştırılmış ve 2-30 dakikalık bekleme süresini takiben örnek çözeltisinde
oluşan mavi rengin şiddeti 595 nm’de okunmuştur. Enzim çözeltisindeki
protein miktarı protein standart grafiği oluşturularak aşağıda verilen formül ile
hesaplanmıştır.
Protein (mg ml -1 ) =

OD595
x Seyrelme Faktörü
Eğim

Alkalen Proteaz Enziminin Otokatalitik Hidrolizi (Otokatalitik
İnaktivasyonu ya da Otoproteolizi) Üzerine 4 mM Cu2+ İyonları İlavesinin
Etkisi
Alkalen proteaz enziminin 4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda 30, 40, 45, 50,
55, 60, 65 ve 70°C’de 4 mM Cu2+ iyonları varlığında 30, 40, 45, 50, 55 ve 60°C’de
kendi kendini hidrolizmesi enzim çözeltisinin protein konsantrasyonundaki
azalma ile yukarıda açıklanan protein miktar tayini yöntemi vasıtasıyla
izlenmiştir.
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Alkalen Proteaz Enziminin 4 mM Cu2+ İyonları Yokluğunda ve
Varlığında
Artan
Sıcaklıklarda
Otokatalitik
İnaktivasyonunun
(Otoproteolizinin) Arrhenius Aktivasyon Enerjisi Değerini Hesaplanması
4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda 30-70°C, 4 mM Cu2+ iyonları varlığında 3060°C arasındaki sıcaklık değerlerinde belirlenmiş enzime ait otokatalitik
hidrolizinin termal inaktivasyonunun hız sabitlerinin logaritmasının (ln ko,i )
mutlak sıcaklığın resiprokal değerlerine (1/T, K-1) karşı işaretlenmesiyle
Arrhenius grafiği oluşturulmuştur. Grafikte elde edilen lineer doğrunun eğimi;
E
(1)
Eğim = − a,i
R
dir. Buradaki R gaz sabiti 8.314 J mol-1 K-1 alındığında Ea,i’nin birimi J mol1 ’dür [4].
Grafikteki doğrunun eğiminden 4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda ve
varlığında alkalen proteaz enziminin otokatalitik hidrolizinin termal
inaktivasyonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi değeri hesaplanmıştır.
Serbest Alkalen Proteaz Enziminin 4 mM Cu2+ İyonları Yokluğunda
ve Varlığında Artan Sıcaklıklarda Otokatalitik İnaktivasyonunun
Termodinamik Parametreleri
4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda 30-70°C, 4 mM Cu2+ iyonları varlığında 3060°C arasındaki sıcaklık değerlerinde otokatalitik hidrolizinin termal
inaktivasyonuna ilişkin entalpi (ΔHi), serbest enerji (ΔGi) ve entropi (ΔSi)
değerleri sırasıyla (2), (3) ve (4) denklemleri kullanılarak hesaplanmıştır.
Her bir sıcaklık değeri için inaktivasyonun entalpisi (ΔHi),

Hi = E a,i − RT

(2)

Her bir sıcaklık için inaktivasyonun aktivasyon serbest enerjisi (ΔGi),
 kh 
(3)
G i = −RT ln  i 
 k BT 
Her bir sıcaklık için inaktivasyonun entropisi (ΔSi),
ΔSi = (ΔHi - ΔGi)/T
(4)
-1
bağıntıları ile hesaplanır. ΔGi ve ΔHi’nin birimi kJ mol , ΔSi’in birimi kJ
-1
mol K-1 dir. ki; inaktivasyon hız sabiti, (dak-1), h; Planck sabiti (6.63×10-34 J s),
kB; Boltzman sabiti (1.38×10-23 J K-1) ’dir [4].
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Bulgular
Alkalen Proteaz Enziminin Otokatalitik Hidrolizi (Otokatalitik
İnaktivasyonu ya da Otoproteolizi) Üzerine 4 mM Cu2+ İyonları İlavesinin
Etkisi
Her bir sıcaklıktaki otokatalitik hidroliz kinetiğine ilişkin grafikler serbest
enzim ve 4 mM Cu2+ metal iyonlarını bulunduran enzim için sırasıyla şekil 1 ve
şekil 2’de verilmiştir. Grafiklerdeki doğruların eğiminden 4 mM Cu 2+ iyonları
yokluğunda ve varlığında alkalen proteaz enziminin çalışılan sıcaklık
değerlerine karşılık gelen otokatalitik hidrolizinin hız sabiti değerleri (ki) ve bu
değerler vasıtasıyla da t1/2 = 0.693. ki-1 bağıntısından her bir sıcaklık değerine
karşılık gelen yarılanma ömrü değerleri hesaplanmıştır. Artan sıcaklık
değerlerine karşılık gelen inaktivasyon hız sabiti ve yarılanma ömrü değerleri
tablo 1’de verilmiştir.
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-0.4
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45°C
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Şekil 1. Bacillus marmarensis GMBE
72’den saflaştırılan alkalen proteaz
enziminin artan sıcaklıklardaki
otokatalitik hidrolizi (r ≥ 0.9887)

Şekil 2. Bacillus marmarensis GMBE
72’den saflaştırılan alkalen proteaz
enziminin 4 mM Cu2+ iyonları
varlığında artan sıcaklıklardaki
otokatalitik hidrolizi (r ≥ 0.9824)
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Tablo 1. 4 mM Cu2+ iyonları varlığında ve yokluğunda alkalen proteaz enziminin
artan sıcaklık değerleri için otokatalitik hidrolizinin hız sabiti (ki) ve yarılanma
ömür (t1/2) değerleri (SE:Serbest enzim)
ki , (dak-1)
t1/2 , (dak)
Sıcaklık,
2+
(ºC)
SE
SE + 4 mM Cu
SE
SE + 4 mM Cu2+
30
0.0009 0.0018
770.00
385.00
40
0.0013 0.0023
533.08
301.30
45
0.0023 0.0033
301.30
210.00
50
0.0062 0.0084
111.77
82.50
55
0.0101 0.0312
68.61
22.21
60
0.0147 0.2794
47.14
2.48
65
0.0404 17.15
70
0.1941 2.57
Alkalen Proteaz Enziminin 4 mM Cu2+ İyonları Yokluğunda ve
Varlığında
Artan
Sıcaklıklarda
Otokatalitik
İnaktivasyonunun
(Otoproteolizinin) Arrhenius Aktivasyon Enerjisi
4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda ve varlığında enzimin otokatalitik
hidrolizinin termal inaktivasyonunun aktivasyon enerjisi (Ea,i) sırasıyla 87.21 kJ
mol-1 ve 76.90 kJ mol-1 olarak belirlenmiştir. Alkalen proteaz enziminin 4 mM
Cu2+ iyonları yokluğunda ve varlığında otokatalitik hidrolizinin termal
inaktivasyonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi değerinin hesaplandığı grafik
şekil 3’de verilmiştir.
Serbest enzim (SE)

SE + 4 mM Cu2+

-4
-4.5
-5

Ln ko,i

-5.5
-6
-6.5
-7
-7.5
-8
0.003

0.0031

0.0032

0.0033

0.0034

1/T, (K-1)

Şekil 3. Bacillus marmarensis GMBE 72 soyundan saflaştırılan alkalen
proteaz enziminin 4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda ve varlığında otokatalitik
hidrolizinin termal inaktivasyonunun aktivasyon enerjisinin belirlenmesinde
kullanılan Arrhenius grafiği (r ≥ 0.9805)
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4 mM Cu2+ iyonları yokluğunda ve varlığında alkalen proteaz enziminin
artan sıcaklık değerlerindeki otokatalitik hidrolizinin termal inaktivasyonuna
ilişkin termodinamik parametreleri tablo 2 ve tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2. Alkalen proteaz enziminin otokatalitik hidrolizinin termal
inaktivasyonunun termodinamik parametreleri
Sıcaklık, (ºC)

ΔGi , (kJ mol-1)

ΔHi , (kJ mol-1)

ΔSi , (kJ mol-1 K-1)

30
40
45
50
55
60
65
70

102.28
104.78
104.98
104.01
104.33
104.92
103.70
100.79

84.69
84.61
84.56
84.52
84.48
84.44
84.39
84.35

-0.058
-0.064
-0.064
-0.060
-0.060
-0.061
-0.057
-0.047

Tablo 3. 4 mM Cu2+ iyonları varlığında alkalen proteaz enziminin
otokatalitik
hidrolizinin
termal
inaktivasyonunun
termodinamik
parametreleri
Sıcaklık,
ΔGi , (kJ mol-1) ΔHi , (kJ mol-1)
ΔSi , (kJ mol-1 K-1)
(ºC)
30
100.531
74.379
-0.086
40
103.294
74.296
-0.092
45
104.030
74.254
-0.093
50
103.197
74.213
-0.089
55
101.256
74.171
-0.082
60
96.768
74.130
-0.067
Alkalen Proteaz Enziminin Otokatalitik Hidrolizi Üzerine 4 mM Cu2+
İyonlarının Stabilizasyon Etkisi
Artan sıcaklık değerlerine karşılık 4 mM Cu2+ iyonları tarafından alkalen
proteaz enziminin otokatalitik hidrolizi üzerindeki stabilizasyon etkisinin
gösterildiği grafik şekil 4’de her bir sıcaklık değerine karşılık gelen yarı ömür ve
SF=[t½]Cu2+-AP : [t½]AP bağıntısından hesaplanan stabilizasyon faktörü (SF)
değerleri ise tablo 4’de verilmiştir.
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Şekil 4. Alkalen proteaz enziminin otokatalitik hidrolizi üzerinde 4 mM
Cu2+ iyonları tarafından gerçekleştirilen stabilizasyon etkisi
3

mM Cu2+ metal iyonları 50°C sıcaklık değerine kadar artan sıcaklıkla
beraber enzim üzerinde artan bir stabilizasyon etkisi göstermekle birlikte
bu sıcaklık değerinin üzerindeki değerlerde (55 ve 60°C) 4 mM Cu 2+
iyonlarının enzim üzerindeki stabilizasyon etkisi azalmaktadır (Tablo 4). 4
mM Cu2+ iyonları varlığında ve yokluğunda yükselen sıcaklığa karşı
yarılanma ömrü ve inaktivasyon hız sabiti değerlerinin gösterildiği
grafikler şekil 5’de verilmiştir.

Tablo 4. 4 mM Cu2+ metal iyonları varlığında ve yokluğunda farklı
sıcaklık değerlerinde alkalen proteaz enziminin otokatalitik hidrolizinin yarı
ömür (t1/2) ve stabilizasyon faktörü, (SF) değerleri
t1/2 , (dak)
Sıcaklık, (°C)
Serbest
Enzim SE + 4 mM SF
(SE)
Cu2+
30
770.00
385.00
0.50
40
533.08
301.30
0.56
45
301.30
210.00
0.69
50
111.77
82.50
0.74
55
68.61
22.21
0.32
60
47.14
2.48
0.05
65
17.15
70
2.57
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Şekil 5. Alkalen proteaz enziminin 4 mM Cu2+ iyonları varlığında ve
yokluğunda gerçekleşen otokatalitik hidrolizinin artan sıcaklık değerlerine
karşılık gelen yarılanma ömrü (t1/2) ve inaktivasyon hız sabiti (ki) değerleri
Tartışma
Alkalen proteaz enziminin 4 mM Cu2+ metal iyonları yokluğunda ve
varlığında farklı sıcaklıklardaki otokatalitik hidrolizi çalışmasında enzimin
otokatalitik hidrolizinin inaktivasyonunun Arrhenius aktivasyon enerjisi, (Ea,i),
değerleri sırasıyla 87.21 kJ mol-1 ve 76.90 kJ mol-1 olarak belirlenmiştir. Alkalen
proteaz enziminin termal inaktivasyon kinetiği çalışmasında ise enzimin metal
iyonları yokluğunda ve varlığında termal inaktivasyonunun aktivasyon enerjisi,
(Ea,i), değerleri sırasıyla 121.44 kJ mol-1 ve 120.28 kJ mol-1 olarak belirlenmiştir.
Otokatalitik hidrolizde enzim molekülünün kendisi enzim için substrat
işlevi görmektedir. Farklı sıcaklıklarda inkübasyon sonucu kısmi
denatürasyondan dolayı enzimin konformasyonel yapısı üzerinde olan
değişiklikler aktivite ölçümü için substrat olarak ortama kazein ilave
edildiğinde oluşan enzim-kazein kompleksinin daha karalı bir yapı oluşturması
nedeniyle termal inaktivasyon için daha büyük Arrhenius aktivasyon enerji
değerlerinin elde edilmesine neden olmuştur. Diğer taraftan Cu2+ iyonları
içermeyen enzimin değişik sıcaklıklardaki termal inaktivasyon kinetiği
çalışmalarında elde edilen yarı ömür değerleri ile aynı sıcaklıklardaki
otokatalitik hidroliz yarı ömür değerlerinde birbirine yakın sonuçlar
gözlenirken Cu2+ iyonları varlığında otokatalitik hidrolizin yarı ömür değerleri
daha düşük gözlenmiştir. Bu Cu2+ iyonlarının otokatalitik hidrolizi de aktive
etmesi ile açıklanabilir. Cu2+ iyonları varlığında enzimin optimum sıcaklığı olan
60ºC’da otokatalitik yarılanma ömrü ile termal inaktivasyonun yarılanma ömrü
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birbirine çok yakın olmaktadır. Bu 60ºC’da enzimin termal denatürasyona
uğramasıyla otokatalitik hidroliz hızının da arttığının göstergesidir.
Denatürasyonla birlikte üç boyutlu protein yapısının lineerleşmesi enzimin
kendi kendini daha kolay hidrolizlemesine yol açmaktadır.
Jamdar ve Harikumar, [5], tavuk intestinal proteinlerinin otolitik hidrolizi
üzerine artan sıcaklık değerlerinin etkisini incelemişler, artan sıcaklıkla birlikte
proteinlerin inaktivasyonunun hızla arttığını yüksek sıcaklıklarda ise otolizin
sıcaklık tarafından bastırıldığını ve proteinlerin inaktivasyonunun otoliz nedeni
ile değil yüksek sıcaklık nedeniyle gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Klomklao ve
diğ., [1], endojen proteinazlar ile yaptıkları çalışmada 30ºC’dan itibaren otolizin
hızla arttığını 60ºC’da en üst seviyeye ulaştığını daha yüksek sıcaklıklarda ise
proteinazların sıcaklık nedeni ile hızlı bir şekilde inaktive olduğunu
bildirmişlerdir. Bu bulgular bizim bulgularımızla uyumludur.
Teşekkür
Sunulan çalışma, TÜBİTAK-MAM-GMBE Enzim ve Fermentasyon
Teknolojisi Laboratuvarı tarafından izole edilen ve tanılanan zorunlu alkalifilik
bir tür olan Bacillus marmarensis GMBE 72 suşu tarafından üretilen alkalen
proteaz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu çalışmalarını
kapsamaktadır. Çalışma aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar
Kurumu (TÜBİTAK) tarafından TBAG 2129-102T003 proje numarası ile
desteklenmiş olup “Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmarensis GMBE 72 Soyundan
İzole Edilen Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”
isimli doktora tez çalışmam da bu projenin bir parçası olarak yürütülmüştür. Bu
vesile ile bu çalışmada bana yön veren doktora tez danışmanım Sayın Prof. Dr.
Altan Erarslan’a da teşekkürlerimi iletmek isterim.

1097

Mine Nazan KERİMAK ÖNER

Kaynaklar
Klomklao S., Kishimura H., Benjakul S., “Endogenous proteinases in true sardine
(Sardinops melanostictus)”, Food Chemistry, 107, 2008, s.213.
Sedmak, J.J., Grossberg, S.E., “A Rapid, Sensitive and Versatile Assay for Protein
Using Comassie Brilliant Blue G250”, Analytical Biochemistry, 79, 1977,
s.544-552.
Spector, T., “Refinement of The Coomasie Blue Method of Protein Quantitation”,
Analytical Biochemistry, 86, 1978, s.142.
Segel, J.H., “Enzyme Kinetics”, John Wiley and Sons, New York, 197, s.926.
Jamdar, S. N., Harikumar, P., “Autolytic Degradation of Chicken Intestinal
Proteins”, Bioresource Technology, 96, 2005, s.1276.
Kerimak Öner, Mine Nazan, “Zorunlu Alkalifilik Bacillus marmariensis GMBE 72
Soyundan İzole Edilen Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve
Karakterizasyonu”, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

1098

Jeofizik Mühendisliği’nin Nükleer Enerji Çalışmalarına
Katkıları
Dr. Öğr. Üyesi Nihan HOŞKAN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
ÖZET: Dünyada nükleer enerji kullanımı 1950’li yılların ortalarında başlamış,
ülkemizde de 1960’lı yıllarda nükleer santral açılması yolunda adımlar atılmıştır.
Günümüzde Ağustos 2017 itibari ile dünya elektrik ihtiyacının %11’i dünyada bulunan
446 nükleer santral tarafından karşılanmaktadır. 59 nükleer reaktör ise inşa halindedir.
Nükleer yakıt hammadde arama çalışmalarından başlayıp atık hammaddenin depolanma
alanının belirlenmesi noktasına kadar nükleer enerji çalışmalarının her aşamasında,
Jeofizik Mühendisliği aktif rol oynamaktadır. Nükleer enerji kullanımına küresel ölçekte
engel olan nedenlerin başında güvenlik konusu gelmektedir. Bu noktada öncelikle nükleer
santral yeri seçiminde, nükleer enerji santrali çalışırken olası bir doğal afet durumunda da
Jeofizik yöntemlerin kullanımı çok önemli bir unsurdur.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, nükleer enerji çalışmalarında Jeofizik
Mühendisliği çok önemli rol oynamaktadır ve nükleer enerji kullanımındaki endişelerin
Jeofizik bilimi sayesinde en aza indirgenmesi mümkündür denebilir.
Anahtar Kelimeler: Jeofizik Mühendisliği, Jeofizik Arama, Nükleer Enerji,
Güvenlik

Contributions of Geophysical Engineering to
Nuclear Energy Studies
ABSTRACT: The use of nuclear energy in the world began at the beginning of the
1950s. In the 1960s, steps were taken to open nuclear power plants in our country. Today,
(from August 2017), 11% of the world's electricity needs are met by 446 nuclear power
plants located around the world. 59 nuclear power plants are still under construction.
Geophysical Engineering plays an active role at every stage of nuclear energy studies,
starting from the exploration of nuclear raw materials to the point of determining the
storage area of waste raw materials. Safety is at the forefront of the reasons that hinder
the use of nuclear energy on a global scale. At this point, the use of geophysical methods is
a very important factor in the selection of the nuclear power plant, and in case of possible
natural disaster while the nuclear power plant is in operation.
With all these considerations, Geophysical Engineering plays a crucial role in
nuclear energy studies and it may be said that it is possible to reduce concerns about the
use of nuclear energy by Geophysical surveys.
Keywords: Geophysical Engineering, Geophysical Survey, Nuclear Energy, Safety.
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Giriş
Dünyada 1879 yılında Martin Kiaprotb tarafından uranyumun
keşfedilmesi ile nükleer enerji çalışmaları başlamış, 1950’li yılların ortalarında
sivil amaçlı ilk nükleer enerji santrali açılmıştır. Ülkemizde ise bu konudaki ilk
adımlar, 1956 yılında Atom Enerji Komisyonu’nun kurulması ile atılmıştır.
1960lı yıllarda Mersin Akkuyu’da nükleer enerji santrali açılması istenmiş, yine
bu yıllara Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezi kurulmuştur. 1979 yılında
ABD Tree Mile Island, 1986 Çernobil nükleer santrallerindeki kazalar,
santrallerin kurulmasındaki hızı yavaşlatsa da çağın gereksinimleri nedeniyle
bu konuda yapılan çalışmaların önüne geçememiştir. 2011 Fukushima nükleer
santral kazası sonrası da güvenlik kontrollerinin yapılması amacı ile bir müddet
Japonya’daki tüm santrallerde çalışmalara ara verilmiş, gerekli incelemelerden
sonra ise çalışmalara devam edilmeye başlanmıştır. Dünyada 22 Mayıs 2018
itibari ile 31 ülkede işletme halinde 450, 18 ülkede inşa halinde 59 nükleer
enerji santrali bulunmaktadır Tablo 11404. Her bir santralin elektrik enerjisi
üretimindeki payı da yine Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 22 Mayıs 2018 itibarı ile dünyadaki işletme ve inşaat halinde
olan nükleer santrallerin sayısı ve bunların elektrik üretimindeki yüzde payı1.

lkeler

ABD
Fransa
Japonya
Çin
Rusya
Güney Kore
Hindistan
Kanada
Birleşik Krallık
Ukrayna
1404

İşletme
Halinde
Bulunan
Nükleer
Santraller
99
58
42
39
37
24
22
19
15
15

İnşaat
Halinde
Olan
Nükleer
Santraller
2
1
2
18
6
4
7

2

www.enerji.gov.tr. Erişim tarihi: 06 Haziran 2018.
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Nükleer
Enerjinin
Elektrik
Üretmindeki
Payı (%)
20
71,6
-1
4
17,8
27
3,2
14,6
19,3
55
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İsveç
Almanya
İspanya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Tayvan
Pakistan
İsviçre
Finlandiya
Macaristan
Slovakya
Arjantin
Brezilya
Bulgaristan
Meksika
Romanya
Güney Afrika
Ermenistan
İran
Hollanda
Slovenya
Birleşik
Arap
Emirliği
Beyaz Rusya
Bangladeş
Türkiye
TOPLAM

8
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

2
2
1
2
1
1

39,5
11,6
21,2
49,9
33
9,3
6,22
33,4
33,2
50
54
4,5
2,7
34,3
6
17,6
6,7
32,5
2,17
2,9
39,1

4
2
1
1
450

59

Dünya
%11

Geneli

Bu çalışmada nükleer enerji çalışmalarının hemen hemen her
kademesinde devrede olan ve kısaca yer kabuğundaki araştırmalara fizik
yöntemlerini uygulayan bilim dalı olarak tanımlanabilen Jeofizik
Mühendisliği’nin hangi aşamalarda ne tür katkıları olduğu konusuna
değinilecektir.
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Nükleer Enerji Yakıt Hammaddesi Aramalarında
Doğada bulunan Uranyum, Toryum, Potasyum gibi elementler
radyoaktivite özelliği gösterirler. Günümüzde Uranyum, nükleer enerji yakıt
hammaddesi olarak sarı pasta halinde kullanılmaktadır, Toryum elementine de
ilerleyen teknoloji ile beraber kullanılabilir gözü ile bakılmaktadır.
Jeofizik arama yöntemleri, havadan (airborne), yeryüzünde (surface) ve
kuyu içinde (downhole) yapılan yöntemler olmak üzere üç kategoriye ayrılır.
Jeofizik yöntemlerden elektromanyetik indüksiyon yöntemi, havadan ve kuyu
içinde de yapılabilir. Elektrik rezistivite yöntemi yeryüzünde ve kuyuda
yapılabilir, havadan yapılamayan yöntemlerdendir, çünkü yeryüzüyle temas
gerektiren yöntemdir. Yer radarı yöntemi havadan da yapılabildiği gibi en
yaygın kullanım şekli yeryüzünde alınan ölçümler esasına dayanır, daha az
sıklıkla da kuyu içerisinde de yapılabilmektedir. Sismik kırılma ve yansıma
yöntemleri yeryüzünde yapılan yöntemlerdendir, düşey sismik profil yöntemi
ise kuyu yöntemleri kategorisine tabiidir. Manyetik ve gravite yöntemleri geniş
alan taramalarında havadan yapılmakta, daha bölgesel incelemelerde ise
yeryüzünde ölçüm alınarak gerçekleştirilmektedir. Radyometrik yöntemler ise,
havadan, yeryüzünde ölçü almak ve kuyu logları yardımıyla ölçü almak şeklinde
gerçekleştirilir.
Radyoaktif minerallerin aranmasındaki vazgeçilmez tek yöntem, Jeofizik
arama yöntemlerinden biri olan Gamma ışın spektrometresidir1405. Yöntem
direkt olarak uranyum varlığını tespit eder.
Türkiye’de uranyum araştırmaları MTA tarafından 1953 yılında
başlatılmış, 1958 yılında ise kara kuvvetleri tarafından havadan radyometrik
ölçümlerle uranyum aranmıştır1406. Günümüzde radyoaktif mineral arama
çalışmaları Türkiye ve dünyada hem devlet kurumları hem de bilim insanları
tarafından büyük bir hızla devam etmektedir.
Nükleer Santral Yeri Seçiminde
Nükleer enerji santrali yeri seçiminde en önemli ölçüt yeterli soğutma
suyuna sahip bölgenin seçilmesidir ki bu nedenle çoğunlukla deniz kenarları,
nükleer enerji santrallerin kurulması için tercih edilir. Seçilen yerin reddedilme
İbrahim Aydın, Jeofizikte Radyometrik Yöntem ve Gamma Işın Spektrometrisi, Süleyman
Demirel Üniversitesi Yayın No:49 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2004,150 sayfa.
1406 Fethi Ahmet Yüksel ve Ali İsmet Kanlı (a), Jeofizik Yöntemlerle Uranyum ve Toryum
Aramaları, I. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, ÇNAEM, İstanbul, Türkiye, 3-5 Eylül
1997, ss.49-58.
1405
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ölçütü, aktif fay üzerinde kurulmasının tasarlanmasıdır 1407. Yer seçiminde
kurulacak bölge ve çevresinde aktif fay sisteminin olup olmadığının
araştırılması Jeofizik yöntemlerden sismik yansıma ve kırılma çalışmaları ile
manyetotellürik etütlerle, mikrotremor çalışmaları ile mümkündür. Santraller
genellikle deniz kenarlarında kuruldukları için deniz içi fay sistemleri de yine
Jeofizik yöntemler ile araştırılabilir.
Yer seçiminde ikinci önemli husus, yeraltındaki karstik boşlukların
tespitidir. Santral kurulmadan önce mutlaka bölgede karstik boşluk olup
olmadığı araştırılmalıdır. Boşlukların bulunmasında mikrogravite yöntemi çok
başarılı sonuçlar vermektedir.
Tüm zemin parametrelerinin hesaplanmasında da Jeofizik araştırmalar
önemli rol oynamaktadır. Zemin özellikleri hesaplanmasında hemen hemen
tüm jeofizik yöntemleri koordineli bir şekilde kullanılmalıdır1408.
Nükleer santral inşa edilecek bölgede yine Jeofizik Mühendisliğinin
konusu olan Olasılıksal Sismik Tehlike Analizinin (PSHA) mutlaka yapılması
gereklidir1409.
Nükleer Enerji Santralleri Çalışırken
Günümüz teknolojisi ile olası depremin yeri, büyüklüğü ve zamanının
tahmin edilmesi neredeyse imkânsızdır. Ancak, sismik aletler ve
telekomünikasyondaki mevcut teknoloji, deprem erken uyarı sistemi
uygulamalarına izin vermektedir. Bu tür sistemler, büyük bir depremin birkaç
saniye öncesinde uyarı verebilmektedir. Bir deprem erken uyarı sistemi, can ve
mal kaybını en aza indirgemek, kurtarma operasyonlarını yönlendirmek için
kritik alarm ve bilgiyi verebildiği için optimum yarar sağlama potansiyeline
sahiptir.
Bu nedenle her nükleer santrale uygun erken uyarı sistemi tasarlanması
gereklidir. Bu sismometrelerin nerelere ne şekilde yerleştirileceği de Jeofizik
Mühendisinin tasarımında gerçekleştirilmelidir. Nükleer enerji santrallerinde,
deprem sırasında radyoaktif madde salınım riskini azaltmak için deprem erken
Yılmaz Bektur, Nükleer Santraller ve Jeofizik Mühendisliği, Enerji ve Jeofizik, TMMOB Jeofizik
Mühendisleri Odası, Enerji Sektörü Sürekli Bilimsel Teknik Kurulu, Haziran 2014, Ankara, s. 167186.
1408 Julian J. Bommer, Norman A. Abrahamson, and Fleur O. Strasser, et al., The challenge of
defining upper bounds on earthquake ground motions, Seism. Res. Lett., 75, 2004, s. 82–95.
1409 W.H.K Lee, T.C. Shin, T.L. Teng, Design and Implementation of Earthquake Early Warning
Systems in Taiwan, Proc. 11th World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico,
1996.
1407
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uyarı sistemi kurulması ve bu sistem sayesinde tehlikeli bir depremin meydana
gelmesi durumunda reaktörün derhal kapatılması Jeofizik Mühendisinin
santralin bulunduğu bölgenin koşullarına uygun olarak tasarladığı erken uyarı
sistemi ile mümkündür.
Ignalia, Litvanya’da bulunan nükleer enerji santralinde erken uyarı amaçlı
santralden 30 km uzaklıktaki mesafede ivmeölçerlerle donatılmış altı adet
sismik istasyon kurulmuştur. Bu sistemle deprem sinyalleri ön uyarıcı süresi 8.5
sn olmak üzere radyo dalgaları aracılığı ile nükleer enerji santraline iletilmesi
ve bu aşamada kontrol çubuklarının devreye sokulmasıyla nükleer
reaksiyondaki tüm çalışmaların durdurulması amaçlanmıştır 1410.
Nükleer Enerji Santralleri Çalışırken Çevresindeki Yapay Radyoaktif
Kirliliğin Tespitinde
Nükleer enerji konusundaki kaygıların bir diğeri ise, nükleer enerji
santralleri çalıştığı zaman çevresindeki yerleşim yerlerine ve doğaya radyoaktif
kirlilik bakımından zararı olup olmayacağıdır. Dünyadaki nükleer santrallerin
kurulduğu bölgelerin birçoğunun yerleşim yerleri ile içiçe olduğu
görülmektedir. Bu aşamada Jeofizik Mühendisliği yöntemlerinden biri olan ve
yukarıda sözü edilen radyometrik yöntemlerle periyodik olarak havadan
ve/veya yerden olmak üzere nükleer santral çevresi taranarak yapay radyoaktif
kirlilik değişimleri incelenebilir.
Havadan gamma ışın ölçümleri yapılarak New York yakınında bulunan
West Valley nükleer yakıt üretim tesislerindeki kirlilik oranının fazla olduğu
tespit edilmiş, bunun sonucunda da tesis kapatılmıştır 1411.
Buffalo NY’un 30 mil güneyinde bulunan Batı New York Nükleer Servis
Merkezinde 1984 ve 2014 yıllarında havadan gamma ışın ölçümleri yapılarak
30 yıl ara ile radyoaktivitenin nasıl değiştiği sorusuna cevap aranmış, 1984
yılındaki veri setinin ve teknolojinin 2014 yılındakine oranla daha düşük
olmasına rağmen bölgede radyoaktif bozunma kombinasyonu ve hava
şartlarının etkisi ile radyoaktif maddelerin yüzeyde kısmen yayılıp dağıldığı
ama elde edilen değerin halk sağlığını etkilemeyecek düzeyde olduğu sonucuna
varılmıştır 1412.
Martin Wieland , Lothar Griesser , Christoph Kuendig, Seismic Early Warning System for a
Nuclear Power Plant, 12th World Conference on Earthquake Engineering (WCEE), 2000, s. 1-8.
1411 Barasch and Beers, Aerial Radiological Measuring Surveys of the Nuclear Fuel Services Plant,
West
Valley, New York, 1968 and 1969, ARMS-68.6.9, Las Vegas, Nevada, April, 1971.
1412 MJW Technical Services Inc., 2015, An Aerial Radiological Survey of the Western New York
Nuclear Service Center, Survey dates: September 22 – October 4, 2014.
1410
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Nükleer Enerji Santrallerin Radyoaktif Atık Maddelerinin
Saklanmasında
Nükleer enerji konusunda en çok tartışılan konulardan birisi de ortaya
çıkan atıkların nasıl depolanacağıdır. Bu amaçla “plasma vitrification” adı
verilen plazma teknolojisi ile içindeki düşük, orta veya yüksek seviyeli her tür
radyoaktif atığı 1.000.000 yıl herhangi bir tehlike ve sızıntıya neden olmadan
saklayabilen cam cürufun nerede saklanacağı konusunda mutlaka Jeofizik
araştırma yöntemlerinden yararlanılmalıdır 1413.
Bu atıkların depolanacağı yer, fay hatları ve yeraltı sularının bulunmadığı
bölgeler olmalıdır. Ayrıca sızıntı olma ihtimaline karşı bu sızıntının etrafa
yayılmasını engelleyebilecek derin granit tabakalar ve tuz domu gibi jeolojik
yapılar depolama alanı olarak seçilmelidir. Bu amaçla Jeofizik arama
yöntemlerinden olan havadan manyetike elektromanyetik, gravite, sonar,
radar, manyetotellürik, kuyu logu ve karşıt kuyu yöntemleri kullanılarak yerin
fiziksel özellikleri ve ana yapıları belirlenebilir 1414.
Amerika Birleşik Devletleri’nde nükleer atıkların depolanması için
Jeofizik yöntemlerden yararlanılarak 1000 metre kalınlığında jeolojik olarak
duraylı, deprem etkinliğinin ve yeraltı suyu çevriminin hemen hemen hiç
olmadığı, kolay kazılabilir kaya tuzu yataklarının bulunduğu WIPP bölgesi
belirlenmiştir 1415. Yine dünyada Jeofizik araştırma yöntemleri kullanılarak
derin yer altı sularının ulaşamayacağı kil ve tuz formasyonu gibi uzun süre
güvenle depolanabilecek 500-1000 m derinlikte Finlandiya’da Onkalo Bölgesi,
İsveç’te Forsmark Bölgesi ve Fransa’da Cigéo Bölgesi, 2020-2025 yılları
arasında işletmeye açılmak üzere yüksek seviyeli nükleer atık depolama tesis
bölgesi olarak belirlenmiştir.
Sonuç
1950’lerde dünyada başlayan nükleer enerji çalışmaları, nüfus artışı ile
beraber enerji ihtiyacının da artması ve enerji üretimi için alternatif arama
sonucunda hızla yayılmıştır. Her ne kadar genel kanı olarak nükleer enerji
santrallerinin kurulması halk sağlığı ve güvenlik açısından bazen çeşitli
1413 Handbook: Vitrification Technologies for Treatment of Hazardous and Radioactive Waste.

U.S.
Environmental Protection Agency, Washington, D.C., EPA/625/R-92/002, May, 1992.
1414 F.A.Yüksel, A.İ.Kanlı (b), Nükleer Yakıtla Ilgili Politikalar, Stratejiler ve Atık Yönetiminde Çevre
Jeofiziği, I. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, ÇNAEM, İstanbul, Türkiye, 3-5 Eylül
1997, ss.485-489.
1415 Hasan Üçpırtı, Recep İleri, Osman Çerezci, Nükleer Atıklar, Meydana Getirdiği Çevre Sorunları
ve Bertaraf Edilmesinde Amerika Örneği, SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2, 1997, s. 145-150.
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endişelere neden olsa da, günümüzde ihtiyaç halini almıştır. Jeofizik
Mühendisliği nükleer enerji çalışmalarında, nükleer yakıt hammaddesi
aramalarından başlayıp nükleer enerji santralinin kurulacağı alanın
tespitinden, nükleer enerji santrali çalışırken olası bir doğal afet yaşanması
durumunda santralin güvenliğini sağlamaya, belli periyotlarla santral ve
çevresindeki yapay radyoaktif kirliliği araştırılmasına ve santralin çalışması
sonucunda ortaya çıkan atık hammaddelerin depolanma alanlarının seçimine
kadar her aşamasında devrededir.
Günümüzde gerekliliği tartışmasız olan nükleer enerji çalışmalarında,
Jeofizik Mühendisliği, güvenlik konusundaki tüm kaygıları en minimuma
indirebilir denilebilir.
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Fakültesi, 2004,150 sayfa.
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TRC3 Bölgesinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Safety and Health in TRC3 Region

Öğr. Görv. Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
Kocaeli Üniversitesi-

ÖZET: Türkiye’de bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi amacıyla istatistiki bölge
sınıflandırmasına göre yirmi altı alt bölge belirlenmiştir. 2016 verilerine göre Mardin,
Şırnak, Batman ve Siirt illerinden oluşan TRC3 bölgesinde istihdamın %12,4 si tarım
sektöründe, %21,9 sanayi sektöründe ve %65,7 si ise hizmetler sektöründe yoğunlaştığı
görülmektedir. İşgücüne katılım oranı %39,1 olan bölge, Türkiye genelinde iş gücüne
katılım oranının en düşük olduğu bölgedir. Bölge ayrıca %28,3 işsizlik oranına sahiptir ve
bu oran ise ülke genelinde en yüksek orandır.
TRC3 bölgesinin gelecek projeksiyonunda etkin rol oynayan kalkınma ajansının
planına göre rekabet gücü ve refah düzeyini artırarak ülke genelini yakalayan bir bölge
olabilmek için çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar istihdamı artırıcı etkiye
sahip olduğundan bu çalışmada 6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği kanunun yürürlüğe
girdiği 2012 yılından sonraki dönemde bölgede gerçekleşmiş olan iş kazaları ve meslek
hastalıkları incelenmiştir. Böylece bölge genelinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak
bir durum belirlenmesi yapılarak gelecek projeksiyonuna olası etkiler ve bu etkilerin
oluşturduğu yansımalar açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: TRC3 bölgesi, Çalışma yaşamı, İş Güvenliği, İş sağlığı
ABSTRACT: According to the statistical area classification to obtain the regional
development in Turkey, it has been identified twenty-six sub-regions. In the TRC3 region
consisting of Mardin, Şırnak, Batman and Siirt, 12.4%, 21.9% and 65.7% of the
employment are in agriculture sector, industrial sector and services sector, respectively
according to the data of 2016. This region with the participation rate of 39.1% has the
lowest employment participation rate in Turkey. Moreover, this region also has a 28.3%
unemployment rate, which is the highest rate in Turkey.
The development agency, which plays an active role in the future projection of the
TRC3 region, is carrying out studies to develop this region by increasing the
competitiveness and prosperity level like the other regions in Turkey. In this study,
occupational accidents and occupational diseases that occurred in the region were
investigated according to the Law on Occupational Health and Safety having the number
of 6331, which came into effect after 2012. Status evaluation with respect to occupational
health and safety has been determined in the region and the possible effects on the future
projection and the implications of these effects have been evaluated in this study
Keywords: TRC3 region, Working life, Occupational Safety, Occupational health
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Giriş
Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan iktisat terimleri sözlüğünde
“Kalkınma, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve
davranış kalıplarındaki değişmeleri içerecek biçimde toplumsal ve kurumsal
yapıda dönüşüme yol açan büyüme” olarak tanımlanmaktadır. Toplumun refah
düzeyini artırarak, bireylerin hayat standardını yükseltmek ve böylece
toplumun tüm kesimleri için güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturabilmek
ancak kalkınma ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla Türkiye’de yerel
yönetimlerin, yerel ilgi odaklarının fikrini alarak, katılımcı yöntemlerle
belirlenen yöreye özgü politikalar geliştirmek ve bu politikaları uygulamak için
kurulmuş olan kalkınma ajansları ilgili oldukları bölge için kalkınmayı
sağlayacak çalışmalar yapmaktadır.
TRC3 bölgesi için kalkınmayı tesis etmek ve Türkiye geneliyle aynı
kalkınma düzeyine ulaşmak için çalışan Dicle Kalınma Ajansı (DİKA) rekabet
gücü ve refah düzeyini artırarak ülke genelini yakalayan bir bölge olabilmek için
çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar istihdamı artırıcı etkiye sahiptir.
İstihdam artışı bir taraftan toplumsal gelişime katkı sağlarken diğer taraftan iş
sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemler alınmaması halinde negatif
etkiye sahip olabilmektedir. İş kazası ve meslek hastalıkları ne yazık ki sonuçları
açısından değerlendirildiğinde hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumsuz
etkilere sahiptir. Bu nedenle kalkınmanın tesisi için yapılan çalışmalarda insanı
odağına alan bir yaklaşım sergilemek bir zorunluluktur.
TRC3 Bölgesinde İstihdamın Genel Görünümü
2016 yılında işgücüne katılım oranı %39,1 olan bölge, Türkiye genelinde
iş gücüne katılım oranının en düşük olduğu bölgedir. İşgücüne katılım oranı
2017 yılında %0,5’lik bir kayıpla %38,6’ya gerilemiştir. Bu oran %52,8 olan
Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. TRC3 bölgesinde 2016 yılında %28,3
olan işsizlik oranı 2017 yılına gelindiğinde %1,4’lük bir kayıpla %26,9
seviyesine gerilemiştir. TRC3 bölgesinde işsizlik oranı %10,9 olan Türkiye
ortalamasının oldukça altındadır. Tablo 1’de verilmekte olan istihdam oranı
incelendiğinde 2017 yılında 2016 yılına oranla %0,2’lik bir artış olduğu ve
%28,2 seviyesine ulaştığı görülmektedir. 2017 yılında %47,1 seviyesinde olan
istihdam oranının Türkiye ortalamasıyla TRC3 bölgesinin arasında %18,9’luk
fark oldukça büyüktür.
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Tablo 1- TRC3 Bölgesinde İşgücünün Genel Görünümü
İşgücüne

İşsizlik oranı

katılma oranı

(%)

(%)

Tarım dışı

İstihdam oranı

işsizlik oranı

(%)

(%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Türkiye

52,0

52,8

10,9

10,9

13,0

13,0

46,3

47,1

TRC3 Bölgesi

39,1

38,6

28,3

26,9

30,1

30,1

28,0

28,2

Kaynak: TUİK verilerinden yazar tarafından düzenlenmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde, 2016 verilerine göre Mardin, Şırnak, Batman ve
Siirt illerinden oluşan TRC3 bölgesinde istihdamın %12,4’sinin tarım
sektöründe, %21,9’unun sanayi sektöründe ve %65,7’sinin ise hizmetler
sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. 2017 yılı verileri incelendiğinde ise
tarım sektöründe %3,8’lik bir artış olduğu ve oranın %16,2’ye yükseldiği
görülmekte iken bu oran % 19,4 olan Türkiye ortalamasının altında
kalmaktadır. Sanayi sektörü ise 2017 yılında %0,9’luk bir kayıp yaşamış ve %21
oranına düşmüştür. Bu oranda 2017 yılında %26,5 olan Türkiye ortalamasının
altındadır. Hizmetler sektöründe ise 2016 yılında %65,7 olan oran %2,9’luk bir
kayıp ile 2017 yılında %62,8 seviyesine gerilemiştir. TRC3 bölgesinde hizmetler
sektöründe yaşanan bu gerilemeye rağmen 2017 yılında %54,1 olan Türkiye
ortalamasının üzerindedir.
Tablo 2- TRC3 Bölgesinde İstihdamın Sektörel Dağılımı
Tarım (%)

Sanayi* (%)

Hizmet (%)

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Türkiye

19,5

19,4

26,8

26,5

53,7

54,1

TRC3 Bölgesi

12,4

16,2

21,9

21,0

65,7

62,8

*TUİK

tarafından inşaat sektörü sanayi sektörünün
değerlendirilmiştir.
Kaynak: TUİK verilerinden yazar tarafından düzenlenmiştir.

içinde

TRC3 bölgesinde istihdamın sektörel dağılımına bakıldığında hizmetler
sektörünün sanayi ve tarım sektörüne göre önde olduğu görülmüştür. 2016
yılına ait olan SGK istatistikleri TRC3 bölgesindeki illerde 5510 sayılı kanunun
4-1/a maddesi kapsamındaki işyeri ve zorunlu sigortalı sayılarının faaliyet
gruplarına göre dağılımı incelenmiştir. Yapılan inceleme ile her il için 1000 ve
üzerinde çalışan istihdam eden faaliyet alanları belirlenmiştir.
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TRC3 bölgesindeki tüm illerde en fazla çalışana sahip olan faaliyet
alanlarının; kara taşımacılığı ve boru hattı taşıma faaliyetleri, bina ve çevre
düzenleme faaliyetleri, eğitim, bina inşaatı, bina dışı yapıların inşaatı, perakende
ticaret (motorlu taşıt onarımı hariç), büro yönetimi ve büro desteği faaliyetleri
olduğu görülmüştür. Şırnak ilinde 1000 ve daha fazla çalışana sahip olan faaliyet
alanları bu kadar ile sınırlı iken diğer illerde özel inşaat faaliyetleri alanı da
yüksek sayıda çalışana sahip alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyet
alanlarının dışında Mardin’de gıda ürünleri imalatı ile metalik olmayan ürünler
imalatı alanları ile Batman’da insan sağlığı hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmeti
faaliyetleri, güvenlik ve soruşturma faaliyetleri, giyim eşyaları imalatı, tekstil
ürünleri imalatı, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı faaliyet alanlarında 1000 ve
daha fazla çalışanın istihdam edildiği görülmüştür.
Araştırmanın Yöntemi
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin resmi veriler Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) tarafından derlenmekte ve yayınlanmaktadır. 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 zorunlu statüde sigortalı olarak çalışanları kapsamaktadır. Bu
nedenle zorunlu sigorta kapsamı dışında kalanlar ile ve kayıt dışı çalışanlara ait
veriler araştırmanın kapsamının dışında kalmaktadır. Derlenen veriler Microsoft
Office Excel programı kullanılarak hesaplanmıştır.
Araştırmanın bulguları iki ana eksende derlenmiştir. Birinci bölümde
araştırma dönemi içerisinde TRC3 bölgesinde istihdamın genel görünümü ortaya
konulmaktadır. İkinci bölümde ise araştırma döneminde bölgede iş kazası,
meslek hastalığı ile işe bağlı nedenler ile gerçekleşen ölüm olayları
değerlendirilmiştir. Ayrıca araştırma dönemi içinde bir takvim yılı içinde her
100.000 çalışanda kaza geçirme olasılığı olan Kaza Olabilirlik Oranı (KOO)
hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. KOO, İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi
(HSE)’nin verdiği tanımlamaya göre; bir çalışma yılı içerisinde oluşan iş
kazalarında ölümlü ve/veya ölümlü olmayan işyeri yaralanmaların toplam
sayısının, aynı çalışma yılı içerisinde, inceleme yapılan çalışanların, çalışma
saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.105 katsayısıyla
çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.
Araştırmanın Bulguları
Aşağıda bulunan Tablo-3’de araştırma döneminde TRC3 bölgesinde SGK
kapsamında çalışanlara ilişkin veriler görülmektedir. SGK kapsamında
çalışanların il nüfusuna oranı incelendiğinde tüm bölge illerinde SGK kapsamında
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çalışanların ancak % 11-15 aralığında olduğu ve araştırma dönemi içerisinde tüm
illerde artmış olduğu görülmektedir. SGK kapsamında çalışanların çalışma
biçimlerine göre dağılımları incelendiğinde ise tüm illerde 4-1/a kapsamında yani
hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların oransal
olarak daha fazla olduğu görülmüştür. 4-1/a kapsamında çalışanlarda bölge
illerinde yaklaşık %55-60 aralığında olan bu oranı, 4-1/c kapsamında kamu
idarelerinde çalışanlar %24-34 oranı ile takip etmektedir. 4-1/b kapsamında
çalışanlar yani köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımsal faaliyette bulunanlar dağılımı
ise araştırmanın ilk yıllarında bölge illerinde %10-20 aralığında iken
araştırmanın son yıllarında %7-15 aralığına gerilemiştir. 4-1/b kapsamında
sigortalı olanlarda yaşanan bu kayıp karşımıza 4-1/a kapsamında çalışanlarda
artış olarak çıkmaktadır. Bölge illerinde kamu idarelerinde çalışanlarda oran
araştırmanın tüm yıllarında yaklaşık olarak aynı kalmakta ve illerde %1-2’den
fazla değişim olmamaktadır. Sadece 2015 yılında Şırnak’da il genelinde kamu
çalışanlarının %50 oranına yükseldiği görülmüştür. Bunun dışında tüm illerde
radikal bir oransal değişiklik söz konusu değildir.
Tablo 3- Araştırma döneminde SGK kapsamında çalışanlara ilişkin veriler
YIL

2013

2014

2015

2016

İLLER

Mardin
Siirt
Batman
Şırnak
Mardin
Siirt
Batman
Şırnak
Mardin
Siirt
Batman
Şırnak
Mardin
Siirt
Batman
Şırnak

SGK KAPSAMINDA
ÇALIŞANLARIN İL
NÜFUSUNA ORANI
(%)
12,25
13,08
11,82
11,32
13,02
12,74
13,19
11,63
13,98
14,17
13,93
10,11
14,42
13,90
14,57
14,45

ÇALIŞANLARIN SGK KAPSAMINA
GÖRE DAĞILIMI (%)
(4-1/a)

(4-1/b)

(4-1/c)

55,82
50,96
62,31
51,63
56,50
48,89
64,10
51,01
57,61
54,29
64,30
37,33
60,62
55,41
67,66
53,92

19,50
13,57
10,29
10,24
18,80
13,17
9,84
10,00
17,47
11,58
9,09
11,70
15,07
11,07
7,80
7,75

24,67
35,47
27,40
38,13
24,70
37,94
26,06
39,00
24,92
34,13
26,61
50,96
24,31
33,53
24,54
38,34

Kaynak: SGK istatistiklerinden yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Çalışma kapsamında TRC3 bölgesinde çalışanların cinsiyetleri açısından
inceleme yapıldığında tüm illerde erkek çalışanların oranının %80 ve üzerinde
olduğu görülmektedir. Aşağıda bulunan Tablo-4 incelendiğinde bölge illerinde
kadınların çalışma yaşamına katılımının oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Araştırmanın ilk yılında kadın istihdam oranları incelendiğinde bölge illerinde;
Şırnak’ın %12, Siirt’in %13, Mardin’in %14 ve Batman’ın %16 oranında kadın
istihdamına sahip olduğu görülmektedir. Araştırmanın son yılındaki verilere
bakıldığında ise tüm illerde %3-5 oranında olarak artış olduğu görülmektedir.
Diğer taraftan bölge illeri arasında kadın istihdamının en yüksek olduğu il tüm
dönemlerde Batman iken en düşük olduğu il ise Şırnak’tır.
SGK istatistiklerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin veriler
sadece 4-1/c kapsamında çalışanları kapsamaktadır. Bu nedenle kendi nam ve
hesabına çalışanlar ile kamu çalışanlarının iş kazası ve meslek hastalıklarına
ilişkin veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle Tablo-3’de oranları verilmiş olan
4-1/c kapsamında çalışanların kayıtları incelenmiştir.
Meslek hastalıkları açısından veriler incelendiğinde oldukça düşük
oranda meslek hastalığı tanısının konulmuş olduğu görülmüştür. Mardin’de
2014 yılında 3’ü erkek, 1’i kadın olmak üzere 4 çalışana, 2016 yılında ise Siirt’te
1 erkek ve 1 kadın çalışan ile Batman’da 1 erkek çalışana meslek hastalığı tanısı
konulmuştur. Araştırmanın kapsadığı 4 yıllık dönem içinde TRC3 bölgesinde
toplamda 7 tane meslek hastalığı tanısının konulmuş olduğu görülmektedir.
Araştırma dönemi içerisinde bölge illerinde yaşanmış olan iş kazası ve iş
kazası sonucu gerçekleşmiş olan ölüm olaylarına ilişkin kayıtlar incelendiğinde
yıllara göre dağılım aşağıda bulunan Tablo-5’de görülmektedir.
Tablo 4- Araştırma döneminde SGK kapsamında çalışanlara cinsiyet
dağılımları
YIL

2013

2014

İLLER

Mardin
Siirt
Batman
Şırnak
Mardin

CİNSİYET (%)
KADIN
14
13
16
12
15
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2015

2016

Siirt
Batman
Şırnak
Mardin
Siirt
Batman
Şırnak
Mardin
Siirt
Batman
Şırnak

14
18
13
16
15
20
15
18
16
21
15

86
82
87
84
85
80
85
82
84
79
85

Kaynak: SGK istatistiklerinden yazar tarafından hazırlanmıştır.
Tablo-5 incelendiğinde araştırmanın kapsamındaki dönemde toplam
2841 iş kazası yaşandığı ve yaşanan iş kazaları sonucunda 155 kişinin hayatını
kaybettiği görülmektedir. TRC3 bölgesinde sadece çalışmaktan kaynaklı
nedenlerle iş kazası geçirenlerin 2779’u erkek ve 62’si kadındır. TRC3
bölgesinde kadınların çalışma yaşamına katılımının oldukça düşük olduğu
gözden kaçırılmaması gereken bir detaydır. Ayrıca 4-1/c kapsamında çalışan
kadınların oranının araştırmanın kapsadığı dönemde hiçbir il için %20’nin
üzerine çıkmamış olması da bu durumunu değerlendirirken göz önüne alınması
gereken bir diğer faktördür. Öte yandan iş kazalarında erkek çalışanlar
dezavantajlı grup olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 5’in verileri il bazında incelendiğinde Mardin’de 773 iş kazası vakası
yaşandığı ve bu kazalardan etkilenenlerin 756’sının erkek, 17’ sinin kadın çalışan
olduğu görülmektedir. Araştırma döneminde Mardin’de 51kişi iş kazası
sonucunda yaşamını yitirmiştir. Mardin’de 2013 yılında 115, 2014 yılında 177,
2015 yılında 181 ve 2016 yılında 300 iş kazası yaşanmıştır. Mardin’de iş kazası
vakalarının araştırma dönemi içerisinde artış olduğu görülmektedir. Siirt’de ise
araştırma döneminde 897’i erkek ve 8’i kadın çalışan olmak üzere 905 iş kazası
vakası yaşanmıştır. Siirt’de araştırma dönemi içinde 27 kişi iş kazası sonucu
yaşamını yitirmiştir. Siirt’de 2013 yılında 234, 2014 yılında 285, 2015 yılında 200
ve 2016 yılında 186 iş kazası yaşanmıştır. Siirt ilinde iş kazası vakalarında
araştırma döneminde yıllara bağlı olarak azalma göstermektedir. Batman ilinde
746 iş kazası vakasının 714 tanesinden erkek ve 32 tanesinden ise kadın
çalışanlar etkilenmiştir. Araştırma döneminde Batman’da 24 kişi iş kazası
sonucunda yaşamını yitirmiştir. Batman’da 2013 yılında 154, 2014 yılında 212,
2015 yılında 170 ve 2016 yılında 210 iş kazası yaşanmıştır. Batman’da iş kazası
vakalarında araştırma dönemi içerisinde artış olduğu görülmektedir. İş kazası
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verilerine Şırnak ilinin durumu incelendiğinde 412’si erkek ve 5’i kadın olmak
üzere 417 çalışanın iş kazası geçirmiş olduğu görülmektedir. Araştırma dönemi
içerisinde Şırnak’ta 53 kişi iş kazası sonucunda yaşamını yitirmiştir. TRC3
bölgesinde iş kazası sayısının en az olduğu il olan bununla beraber iş kazası
sonucu ölüm sayısının en yüksek olduğu ilin Şırnak olduğu görülmektedir. Diğer
taraftan Şırnak’ta 2013 yılında 85, 2014 yılında 101, 2015 yılında 114 ve 2016
yılında 117 iş kazası yaşanmıştır.
Tablo 5- Araştırma Dönemi İçinde TRC3 Bölgesinde İş Kazası Bulguları
YIL

2013

2014

2015

2016

İŞ KAZASI SONUCU GERÇEKLEŞEN

İŞ KAZASI

İLLER

ÖLÜMLER

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Mardin

115

-

115

8

-

8

Siirt

231

3

234

4

-

4

Batman

149

5

154

6

-

6

Şırnak

84

1

85

10

-

10

Mardin

174

3

177

12

-

12

Siirt

284

1

285

1

-

1

Batman

205

7

212

9

-

9

Şırnak

101

-

101

15

-

15

Mardin

177

4

181

15

-

15

Siirt

198

2

200

4

-

4

Batman

163

7

170

4

-

4

Şırnak

112

2

114

17

-

17

Mardin

290

10

300

16

-

16

Siirt

184

2

186

18

-

18

Batman

197

13

210

5

-

5

Şırnak

115

2

117

10

1

11

Kaynak: SGK istatistiklerinden yazar tarafından hazırlanmıştır.
Araştırma dönemi içinde bir takvim yılı içinde her 100.000 çalışanda kaza
geçirme olasılığı olan KOO’na ilişkin veriler Tablo-6’da görülmektedir. Tablo-6
incelendiğinde araştırmanın kapsadığı dönemde her yıl için KOO’nın en yüksek
olduğu ilin Siirt olduğu ve onu sırası ile Şırnak, Batman ve Mardin’in takip ettiği
görülmektedir. İllerin durumu bağımsız olarak değerlendirildiğinde ise en
yüksek KOO’na sahip olan Siirt’te 2013 yılında 1158 olan oranın 2014 yılında
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artış göstererek 1508’e yükseldiği ve izleyen yıllarda düşerek 2015’de 852’ye
indiği ve 2016 yılında ise 917 değerine ulaştığı görülmektedir. Şırnak’ta ise
2013 yılında 318 olan KOO’nun 2014 yılında 364, 2015 yılında 648 ve 2016
yılında ise 359 olduğu görülmüştür. Batman’da ise araştırma döneminde
KOO’nın sırası ile 389, 458, 338,431 olduğu görülmektedir. Mardin’de ise 2013
yılında 225 olan KOO’nın 2014 yılında 317, 2015 yılında 295 ve 2016 yılında
498 olduğu görülmektedir.
TRC3 bölgesinde çalışma yaşamına katılımın kadın ve erkekler arasında
oransal dağılımına ilişkin Tablo 4’deki veriler incelendiğinde oransal olarak
erkek çalışanların tüm illerde yaklaşık olarak %80’in üzerinde olduğu
görülmektedir. Dolayısı ile KOO’ına ilişkin veriler incelendiğinde kadın ve erkek
çalışanlar arasındaki tüm illerde fark belirgin olarak açılmaktadır. Kadınların iş
gücüne katılımı araştırma dönemi içerisinde bölge illerinde ortalama %15-16
aralığında kalmaktadır. Kadın çalışanların iş gücüne katılımının bu denli az
olduğu TRC3 bölgesinde tüm çalışanlar için hesaplanmış olan KOO’nın göreceli
olarak erkek çalışanların KOO’na göre düşük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 6- Araştırma döneminde TRC3 bölgesinde kaza olabilirlik oranı
KAZA OLABİLİRLİK ORANI
YIL
İLLER
Kadın
Erkek
Toplam
Mardin
0
252
225
Siirt
155
1265
1158
2013
Batman
91
437
389
Şırnak
39
348
318
Mardin
46
353
317
Siirt
48
1690
1508
2014
Batman
88
535
458
Şırnak
0
404
364
Mardin
51
332
295
Siirt
61
980
852
2015
Batman
72
403
338
Şırnak
85
735
648
Mardin
112
566
498
Siirt
68
1060
917
2016
Batman
139
501
431
Şırnak
40
417
359
Kaynak: SGK istatistiklerinden yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Değerlendirme
Araştırma sonucunda elde edilen veriler iki ana eksende
değerlendirilmelidir. Birinci eksen TRC3 bölgesinde istihdamın yapısına ve
ikinci eksen ise iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından ele alınmaktadır.
TRC3 bölgesinde sosyal güvenlik kapsamında çalışanların il nüfuslarına
oranının yaklaşık %12-15 aralığında olduğu görülmektedir. Kayıtlı çalışma
oranının son derece düşük olduğu görülmektedir. Bölge kalkınma ajansı
verilerine göre TRC3 bölgesinde 2010 yılında 11000 ücretsiz aile işçisi
bulunmaktadır ve TRC3 bölgesinde iş gücüne katılım oranı %35 dir. Bu oran
2016 yılında %39,1 ve 2017 yılında ise %38,6 oranına ulaşmıştır. Ancak TRC3
bölgesinde istihdam oranı 2016 yılında %28 olmuş ve 2017 yılında ise %28,2
oranına gerilemiştir. SGK verilerinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin
verilerin sadece 4-1/a kapsamında çalışanları kapsaması nedeni ile çalışmada
elde edilen iş sağlığı ve güvenliğine bilgilerin TRC3 bölgesinde yaşayan ve
çalışan nüfusun yalnızca %6-8’sını kapsayan verilerden elde edilmiş olduğu
gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca çalışmada TRC3 bölgesinde kadınların çalışma
yaşamına katılımının düşük olduğu görülmüştür.
TRC3 bölgesinde istihdamın genel dağılımına bakıldığında özellikle
hizmetler sektöründe yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Bölge genelinde
hizmetler sektöründe 2016 yılında %65,7 ve 2017 yılında %62,8 olan oranlar
yaklaşık olarak Türkiye ortalamasının %8-12 kadar üzerindedir. Tarım
sektöründe 2016 yılında %12,4 olan istihdam oranı ve 2017 yılında %16,2’ya
yükselmiş durumdadır. Bu oran yaklaşık %3-7 ile Türkiye ortalamasının altında
kalmaktadır. TRC3 bölgesinde sanayi sektörü için verilere bakıldığında 2016 ve
2017 yılları için yaklaşık olarak %21-22 civarında olan oran yaklaşık olarak %5
oranında Türkiye ortalamasının altındadır.
TRC3 bölgesinde araştırmanın kapsadığı dönem içinde 2841 iş kazası
gerçekleşmiş ve 155 kişi iş kazası sonucunda yaşamını kaybetmiştir. İş kazası
sayıları il bazında incelenerek değerlendirildiğinde Mardin ve Şırnak illerinde
araştırma döneminde her yıl bir önceki yıla göre rakamsal olarak artış
yaşanmıştır. Batman’da yıllara göre iş kazası vakalarının artma veya azalma
şeklinde bir seyir izlemediği görülmektedir. Bölge illeri arasında sadece Siirt’de
iş kazası sayısının yıl geçtikçe azaldığı görülmektedir. Araştırma döneminde
TRC3 bölgesinde en fazla iş kazası yaşanan ilin Siirt olduğu ve bunu sırası ile
Mardin, Batman ve Şırnak’ın takip ettiği görülmüştür. Ancak en az iş kazası
sayısına sahip olan Şırnak iş kazası sonucu ölüm olayının en fazla yaşandığı il
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olarak karşımıza çıkmaktadır ve onu sırası ile Mardin, Siirt ve Batman illeri takip
etmektedir.
İş kazasına ilişkin veriler KOO açısından incelendiğinde araştırma dönemi
içerisinde Mardin, Batman ve Şırnak illerinde artış olduğu görülmüştür.
Araştırmanın ilk yılına göre düşüş yaşayan tek il Siirt olmakla beraber TRC3
bölgesi genelinde en yüksek olan il olma özelliğini de korumaktadır. Siirt ilinde
KOO diğer bölge illerinin yaklaşım olarak iki katıdır.
TRC3 bölgesinde gerçekleşmiş olan iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının hangi faaliyet alanında olduğuna ilişkin veriler maalesef SGK
istatistiklerinde bulunamamaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının
sonuçları ne yazık ki çok boyutludur ve sadece direk etkilenen kişi değil onun
yakın çevresini ve işvereni olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bölgede
gerçekleşmiş olan iş kazalarının faaliyet alanları ile nedenleri üzerine çalışmalar
yürütülmelidir. Ancak bu şekilde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne
geçilebilmesi mümkün olabilecektir.
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1.GİRİŞ
Her birey kaliteli bir sağlık hizmeti almak ister. Çünkü hizmetin kalitesi,
hasta bireye moral ve motivasyon kaynağı olur. Sağlık hizmeti tüm dünyada
maliyeti en yüksek hizmetler arasındadır. Dünyada sağlık hizmetini dört
dörtlük yerine getiren hiçbir ülke yoktur. Ancak sağlık hizmetleri için
milyarlarca para harcandığı doğrudur. Sağlık hizmeti için modern teknolojik alt
yapıya ve sağlık ve tıp alanında yetişmiş başta hekimler olmak üzere insan
gücüne ihtiyaç vardır. Bu yeterli midir? Kesinlikle hayır. Çünkü sağlık hizmeti
vermekte olan kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan kurum
içi çalışanlar (hastane yöneticisi, idari ve teknik personel, hekim, hemşire, hasta
bakıcısı vb.) ile bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetini almakta olan hasta ve
hasta yakınları arasında, kaliteli ve anlaşılır bir sağlık iletişimi yok ise bu
hizmetin hasta ve hasta yakınlarını memnun etmesi oldukça zordur. Yapılan
hasta memnuniyeti anketlerinde hasta ve hasta yakınlarının özellikle hastahekim arasındaki sağlık iletişiminin oldukça önemli olduğu görülmüştür
(Ertekin, 2017). Çünkü hasta-hekim iletişimi ne kadar kaliteli ve anlaşılır olursa
tedavi o kadar erken olma ihtimali yüksek olacaktır.
Sağlık hizmetlerinde kalite iki açıdan değerlendirebilir. Bunlar; sağlık
tedavi kalitesi ve hizmet kalitesidir. Sağlık tedavi kalitesi, tıp bilimini ve sağlıkla
ilgili teknolojiyi kullanarak hastaların sorunlarını gidermekten ibarettir. Hizmet
kalitesi ise, hastalarla hizmet verenler arasındaki iyi yönlü psikolojik ve sosyal
ilişkiler ile yatak çarşaflarının temizliği, verilen yemeklerin iştah açıcı olması,
bekleme salonlarının temizliği ve ferahlığı gibi detayları içerir (Gedikli, 1998).
Sağlık hizmetleri kalitesinin düzeyi, hasta beklentilerinin tatmin düzeyi ile
ölçülebilir. Hasta beklentileri ise; hastaneye gelmeden önceki beklentileri,
hastanedeki beklentileri, hastaneden ayrıldıktan sonraki beklentileri olmak üç
gruba ayrılır. (Omachonu, 1991).
Hastanın Hastaneye Gelmeden Önceki Beklentileri
a. Hastalık doğru bir şekilde teşhis edilmeli,
b. Hastalık uygun bir şekilde anlatılmalı,
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c. Sistemin yapısında var olan riskler açıklanmalı,
d. Masraflar açık ve tam olarak söylenmeli,
e. Verilen bilgiler güvenilir ve eksiksiz olmalıdır.
Hastanın Hastanedeki Beklentileri
a. Prosedür, sahasında uzman bir ekip tarafından hazırlanmalı,
b. Prosedür, söz verme, tahmin veya açıklama gibi açıkça belirlenmeli,
c. Hasta yatarken veya muayene olurken çalışanların ilgili ve nazik
olmaları,
d. İyileşmenin devam etmesi sağlanmalı ve bunun süresi konusunda
hasta bilgilendirilmeli,
e. Tam iyileşmenin sağlanması için personelin yapması gerekeni eksiksiz
olarak yapması,
f. Hastanenin temizlik ve hijyen özelliği hastane yönetimi tarafından
sürekli gözlenmeli,
g. Yemekler uygun sıcaklıkta, uygun miktarda, uygun beslenme dengesi
ile uygun zamanda verilmeli,
h. Şikâyetler derhal cevap bulmalı,
i. Rehabilitasyon ve ilaçla tedavi için talimatlar, açık ve tam olmalıdır.
Hastaneden Ayrıldıktan Sonra Hastanın Beklentileri
a. Aynı problem için tekrar hastaneye gelinmemeli,
b. Fatura tam ve uygun bir şekilde açıklanmalı,
c. İyileşme daha önce açıklandığı gibi gerçekleşmeli,
d. Hastane ve uzman elemanları, eğer problemler tekrar ortaya çıkarsa
derhal cevap vermeli.
Yukarıda ifade edildiği üzere hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini
karşılamada bir iletişim faktörü olan sağlık iletişiminin ön plana çıktığını
görmek mümkündür.
2.YÖNTEM
İletişim bir araştırmanın hem başlangıcında, hem de araştırmaya ilişkin
yöntem ve tekniklerin kullanılmasında sürekli kullanılan bir olgudur (Aziz,
2010). Bu görüş üzerinden yola çıkarak sağlık iletişim konusunda uzmanlarla
iletişime geçilerek sağlık politikaları konusunda hangi referanslardan
faydalanılacağı üzerinde çalışılmış olup araştırmada önce kaynak taraması
yapılmıştır. Ardından elde edilen kaynakçalar üzerinde literatür taraması
yöntemi ile çalışma, geniş bir perspektiften ele alınarak sonuçlandırılmıştır.
Kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında sağlık iletişim sürecinin nasıl işlediği
1122

Sağlık İletişimi

ile ilgili gerekli gözlemler yapılarak, çalışma derinlemesine irdelenmiştir.
Çalışmadaki bilgi ve bulgulara özellikle sağlık bakanlığının yayınlanmış olduğu
raporlar, makaleler ve diğer akademik düzeyde yazılmış eserlerden
yararlanılarak ulaşılmıştır.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1.Sağlık iletişimi
Sağlık iletişimi alanındaki çalışmalar, bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili
inanç, tutum ve davranışlarıyla ilgili bir farkındalık düzeyi oluşturmak ve
gerektiğinde yön vermekle ilgili iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır (Becerikli,
2012). Sağlık iletişimi, sağlık konusuyla ilgili birey veya grupların, ilgili hedef
gruplarına yönelik gerçekleştirmiş olduğu iletişim şeklidir (Okay, 2012). Sağlık
iletişimi, sağlıkla ilgili bakım sürecine dahil olan ve vatandaş olarak sağlık ve
hastalık ile resmi-kamusal sağlık politikasıyla ilgili olan; profesyonel hizmet
sağlayıcıları veya hastalar arasında bilgi, görüş, ve duyguların iletilmesini ve
değiş tokuşunu içermektedir. Weinig ve diğ. (2004). Sağlık iletişimi, başta hekim
ve hasta ile hasta yakını arasında, sonra sağlık personelleri ile hasta ve hasta
yakınları arasında gerçekleşen bir süreç olup zamanla iletişimin hedef kitlesi
(hemşire, hasta bakıcısı, hastane yöneticisi, idari personel vb.) artmaktadır.
Sağlık iletişimi, sağlık ve sağlığı ilgilendiren konularda bireylerin,
örgütlerin, toplumların bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması, bilgi
ihtiyacının giderilmesi, doğru bilgilerin verilmesi, sağlık bilincinin
oluşturulması, sağlık okuryazarlığının oluşturulması, yükseltilmesi, hasta ya da
birey olarak sağlık hakkının tanınması ve bu konuda bilinç oluşturulması ve
sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması için iletişim strateji ve
yöntemlerinin kullanılması olarak ifade edilebilir (Sezgin, 2010). Sağlık
iletişimi, davranışçı bilim etkinliğinin uyanma ve heyecan verici durumlarındaki
süreçler hakkında bir olgunluk çağıdır. Sağlık iletişimcileri, artık kişilerin
coğrafi ve finansal açıdan sağlık hizmetine erişim için önemli iletişim
etkinlikleri düzenlemelidir. Parrott ve Steiner (2003).
Sağlık iletişimi farklı düzeylerde gerçekleşmektedir. Thomas (2006)’a
göre bu düzeyler şunlardır; (Okay, 2012).
a. Bireysel düzey: Bireysel davranışların sağlığın statüsünü
etkilemesinden itibaren, birey sağlıkla ilgili değişimin temel hedefidir. İletişim,
davranış değişimi için bireyin bilinç, bilgi, tutum, özgüveni ve yeteneğini
etkileyebilmektedir. Tüm diğer düzeylerdeki aktiviteler, nihayetinde bireysel
değişimi etkilemeyi amaçlamaktadır.
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b. Sosyal ağ: Bir bireyin ilişkileri ve bireyin ulaşabileceği grupların onun
sağlığı üzerinde anlamlı bir etkisi olabilmektedir. Sağlık iletişimi programları,
bir grubun aldığı enformasyonları şekillendirmek için çalışabilmekte ve iletişim
örneklerini ya da içeriklerini değiştirmek için teşebbüs edebilmektedir. Bir
sağlık programı için, bir sosyal ağın kamuoyu önderleri sıklıkla bir giriş ve
başlangıç noktası oluşturmaktadırlar.
c. Organizasyon/Örgütler: Organizasyonlar; işletmeler, kulüpler ve sivil
gruplar, iş yerleri, okullar, birincil sağlık hizmeti ortamları, ve dağıtımcılar gibi
tanımlanmış bir yapısı olan formal grupları içermektedir. Organizasyonlar,
sağlık mesajlarını üyelerine taşıyabilmekte, bireysel çabalar için destek
dağıtabilmekte ve bireysel değişimi mümkün kılan politika değişikliklerini
yapabilmektedirler.
d. Cemiyet/Topluluk: Kolektif olarak toplulukların sağlıklı olmaları,
sağlıklı yaşam tarzını destekleyen yapı ve politikalar oluşturarak, sosyal ve
fiziksel çevredeki tehlikeleri azaltarak geliştirilebilir. Cemiyet düzeyi
inisiyatifleri, sağlığı etkileyebilecek olan organizasyonlar ve örgütler tarafından
planlanmakta ve bunlar da yol gösterici olabilmektedirler. Okullar, iş yerleri,
sağlık hizmeti ortamları, yerel gruplar ve hükümetle ilgili birimler bunlara
örnek olarak verilebilir.
e. Toplum: Genel olarak toplumun bireysel davranış üzerinde çok etkisi
vardır, buna normlar ve değerler, tutumlar ve kanaatler, yasalar ve politikalar
ve fiziksel, ekonomik, kültürel ve bilgilendirici çevreler dahildir.
Kreps (2003)’e göre ise bu düzeyler şunlardır; (Okay, 2012).
a. Kişinin kendi zihninde oluşan (interpersonal) sorgu: Sağlık
inançları, tutumlar, sağlık hizmetleri davranışlarını ve kararlarını etkileyen
değerler gibi, sağlık hizmetlerini etkileyen ruhsal ve psikolojik süreçleri
açıklamaya yönelik psikolojik perspektifi içermektedir.
b. Kişilerarası sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmetleri ilişkilerinin
gelişimini etkileyen iletişim yollarını ve ilişkiye dayalı iletişimin sağlık
çıktılarını ne şekilde etkilediğini açıklar. Hekim/hasta ilişkisi, bireylerarası
sağlık iletişimi araştırmasının popüler bir alanını oluşturur.
c. Grup sağlık iletişimi sorgusu: Sağlık hizmeti takımları, hizmeti
takımları, destek grupları, aileler gibi, bir ortaklığın üyesi olan birbirleriyle
bağlantılı koordinasyonu içerisinde rol iletişim performanslarını inceler.
d. Örgütsel sağlık iletişimi sorgusu: Birbirleriyle bağlantılı grupların
koordinasyonu için iletişimin kullanılmasını açıklar, farklı uzmanları harekete
geçirmeyi amaçlar ve karmaşık sağlık hizmetleri sunumu sistemi ile ilgili sağlık
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bilgilerin paylaşımını içererek, sağlık hizmetinin etkili çok disiplinli dağıtım ile
ilgili sağlık risklerinin savunmasını içerir.
Raztan ve diğ. (1996) ise, Krepsin yukarıda ifade ettiği sağlık iletişimi
gerçekleşme düzeylerine kitle kamu iletişimini de eklemiştir. Sağlık iletişimi,
sağlıkla ilgili mesajların yayılması ve yorumlanmasıdır. Mesajı gönderen bir
birey, bir örgüt ve bir kitle iletişim aracı olabilir. Yorumlayan ise bir birey, bir
grup ya da ayrım yapılmamış kitle olabilir. Berlin Ray ve Donohew (1990).
Sağlık iletişimi, bireyler arasında sağlıkla ilgili olarak oluşan etkileşim ve
işlemlere iletişim kavram ve kuramlarının uygulanmasıdır (Tabak, 1999). Bu
tanım ile sağlık hizmetlerinin tanınması, sağlık bilgilerinin doğru bir şekilde
açıklanması, kamunun zamanında doğru bilgilendirilmesi, sağlık ile ilgili yeni
tutum ve davranışlarının oluşturulması hedeflenmiştir. ABD Sağlık
Bakanlığı’nın "Hastalıkların önlenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi Bürosu
"
(Office of Disease Prevention and Health Promotion) tarafından geliştirilen
"Healthy People 2010" programında sağlık iletişimi şu şekilde tanımlanmıştır;
Birey, örgüt ve toplulukları, önemli sağlık konuları hakkında bilgilendirme,
etkileme ve motive etme teknik ve sanatıdır. Sağlık iletişimi kapsamı,
hastalıktan korunma, sağlığın geliştirilmesi, sağlık hizmeti politikası ve sağlık
hizmeti faaliyetleri kadar, hayat kalitesini ve toplum içerisindeki bireylerin
sağlığını geliştirme faaliyetini içermektedir (Sezgin, 2010).
Sağlık iletişimi; sağlığın ve hastalığın bireyler ve toplum tarafından
anlaşıldığı, biçimlendiği ve uyulduğu sembolik süreç olarak da
tanımlanabilmektedir. İletişim ve sağlık alanlarını birbirlerine bağlayan sağlık
iletişimi, birey ve kamu sağlığını geliştirme çalışmalarının gerekli bir unsuru
olarak gittikçe geliştirilmesi konularına her yönden katkıda bulunmakta ve şu
farklı bağlamlarda ele alınmaktadır; (Çınarlı, 2008).
a. Sağlık personeli, hasta ilişkileri ve sağlık personelinin kendi arasındaki
iletişimi (sağlık hizmetinde kişilerarası etkileşim).
b. Bireylerin, sağlık enformasyonunu aramaları ve kullanmaları.
c. Bireylerin, klinik tavsiyeleri yerine getirmeleri.
d. Kamu sağlığı mesajlarının oluşturulması (örnek: Yaşam biçimi ile ilgili
kampanyalar: iletişimin koruyucu tıp mantığıyla sağlığın geliştirilmesinde
kullanımı ya da belli kürler / tedaviler hakkında halkı aydınlatmak için
kullanılması).
e. Bireysel ve toplumsal sağlık riski ile ilgili enformasyonu yapması (risk
iletişimi).
f. Kitle iletişiminde sağlık mesajları (geniş anlamda kültür).
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g. Tüketicilerin ve sağlık personelinin kamu sağlığı
ve
sağlığın
korunması sistemlerine nasıl ulaşılacağının eğitimi (iletişim bilgilerinin
artırılması).
h. Sağlık enformasyon sistemleri, iletişim teknolojilerinde yaşanan
ilerlemeler sonucunda gelişmiş ülkelerde sağlık iletişimi alanında kullanılmaya
başlanan yenilikler; tele-sağlık (telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerinin
kamu sağlığı bilimine uygulanması) etkileşimli sağlık iletişimi (bireyin-tüketici,
hasta, sağlık profesyoneli-sağlık enformasyonuna ulaşmak, iletmek ya da
sağlıkla ilgili bir konuda rehberlik elde etmek için elektronik bir aletle iletişim
teknolojisiyle etkileşimi ve tele-tıp, telekomünikasyon ve bilgisayar
teknolojilerinin özellikle klinik hizmetlerinde kullanılması.
Sağlık iletişimi kavramının bugün kazandığı anlam, tümüyle sağlığın
desteklenmesi anlayışı çerçevesinde şekillenmektedir. Bu çerçeve olmaksızın
sağlık iletişiminden anlaşılabilecek şey ancak, hekimin hastasına tedaviyi iyi
açıklaması ve hastalığı hakkında yararlı bilgiler vermesi; halk sağlıkçılarının da
topluma bilgilerini doğru bir dille ve doğru kanallarla anlatması olacaktır
(Uludağ, 2011). Oysa, iletişimin iki yönlü bir süreç olarak tanımlanması ve aynı
zamanda bir etkileşim süreci olduğunun kavranması sağlık iletişimi kavramını
daha geniş bir alanda değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır (Erbaydar,
2003).
Sağlık iletişimi, tanımlarda yer aldığı üzere hastalık kontrol ve
korunması, acil durum hazırlığı ve önlemi, yaralanma ve şiddet korunması,
çevresel sağlık ve çalışma alanı güvenliği ve sağlığın içeren geniş konu alanlarını
kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, ergen sağlığı. yaşlanma ve yaşlı sağlığı, kemik
sağlığı, kadın-erkek sağlığı, okul sağlığı, azınlık sağlığı ve üreme sağlığına
odaklanarak, gelişen yaşam süresi perspektifini yansıtır (Sezgin, 2010).
Schiavo (2007), sağlık iletişiminin en yaygın niteliklerini, anlam ya da
bilgi paylaşımı, bireyleri ya da toplulukları etkileme, bilgilendirme, hedef
kitleleri motive etme, bilgi alışverişinde bulunma ve davranış değişimi olarak
sıralamakta ve nitelikleri açısından altı başlığa ayırarak şu şekilde
incelemektedir (Sezgin, 2010).
a. Bireyleri ve toplulukları bilgilendirmek, bireysel ve toplumsal
kararları etkilemek: Davranışlarda, sağlıklı seçimler yapılabilmesi, sağlığın
iyileştirilmesi, belirli bir kitlenin bilgisini, tutumunu, inançlarını etkilemek için
iletişim strateji, teknik ve teknolojilerinin kullanıldığı bir süreç olarak
tanımlanabilir.
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b. Bireyleri motive etmek: Bireyleri, örgütleri ve belirli kitleleri önemli
sağlık konularında bilgilendirme, etkileme ve motive etme sanatı ve tekniğidir.
c. Davranışların değiştirilmesi: Belirli bir zaman aralığında, belirli bir
hedef kitlenin davranışlarının değiştirilmesi yaklaşımıdır.
d. Sağlıkla ilgili konularda bilgi ve anlayışı artırmak ve bireyleri
güçlendirmek: Hedef kitleyi bilgilendirip onların belirli sağlık problemlerini ve
yapılacak müdahalelerini anlamalarını sağlayarak, sağlık konusunda
güçlendirmektir.
e. İki Yönlü iletişim: İki yönlü iletişime dayalı bir ortaklık ve katılımcılık
sürecini ifade eder.
f. Bilgi alışverişinde bulunma: Bu süreçte, iki taraf arasında birbirini
etkileyen bir fikir, teknik, öğrenme ve bilgi akışı vardır.
Schiavo (2007), sağlık iletişimini en geniş ve kapsamlı şu şekilde
tanımlamıştır. Sağlık iletişimi, bireyleri, toplulukları, sağlık uzmanlarını, belirli
grupları, politika yapıcıları ve toplumu desteklemek amacıyla, sağlıkla ilgili
bilgileri paylaşarak bireyleri etkilemeyi, onları iletişime dahil etmeyi ve bu
bireyleri savunarak, onlara öğretmeyi, davranışlarını, çalışmalarını ya da
sonunda sağlık sonuçlarını etkileyecek kuralları değiştirmelerine ve bunu
devam ettirmelerine yardımcı olmayı ve farklı kitlelere ulaşmayı hedefleyen
disiplinler arası ve çok boyutlu bir yaklaşımdır.
Sağlık iletişiminin ilgi alanı; toplum içinde birerlerin sağlığından yaşam
kalitelerinin iyileştirilmesinden, ulusal ve evrensel sağlık programlarının
hazırlanmasına, sağlık politikalarının düzenlenmesine kadar oldukça geniştir
(Çınarlı, 2008). Kitle iletişimi düzeyinde ele alındığı gibi kişilerarası iletişim
düzeyinde de ele alınan sağlık iletişimi, sağlık hizmetlerinin tanınması, sağlıkla
ilgili doğru bilgilerin varılması, sağlık davranışlarının geliştirilmesi, sağlıkla
ilgili tutumların değiştirilmesi gibi hedefleri içermektedir (Tabak, 1999).
Kreps ve Thornton (1992), sağlık iletişimini, "sağlık hizmetleri üzerinde
insan etkileşimi" olarak tanımlar ve sağlık hizmetlerinde hasta/tüketici
ihtiyaçları üzerinde durur, aynı zamanda da iletişimin hangi ve etkilerinin ne
olduğunun da incelenebileceğini belirtir (İncirli, 2008).
ABD’nin önde gelen sağlık örgütlerinden CDS (Centers for Disease Control
and Prevention, Hastalıkları- Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi), sağlık
iletişimini "Sağlığı geliştirmek, bireylerin ve toplumun sağlıkla ilgili kararları
üzerinde etkili olmak ve bilgilendirmek için iletişim stratejilerinin incelenmesi
ve kullanımı olarak" tanımlar. CDC, sağlık iletişiminin kamu sağlığını
geliştirmede bir araç olduğunun altını çizer ve bu disiplinin sıklıkla, çeşitli
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hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde bulunan stratejiler için kullanıldığını
belirtir (İncirli, 2008).
Healthy Peuple 2010,programına göre uzun projeksiyonda (2010-2050)
sağlık iletişiminin birey ve toplumun sağlığı anlayışını geliştirme konusunda
sağlık profesyonellerinin, araştırmacıların ve siyasi iktidarların birlikte
çalışmaları gerektiği düşüncesi benimsenerek aşağıdaki faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi önerilmiştir (Healthy, 2010).
a. Herkesin eşit olarak yararlanabileceği, bir sağlık enformasyonu
sisteminin kurulması.
b. Yüksek kaliteli ve hedef kitleye uygun enformasyon ve destek
hizmetlerinin belirli sağlık sorunları ve sağlıkla ilgili kararların nüfusun her
katmanı için özellikle de yetersiz hizmet sağlanan bireyler için geliştirilmesi.
c. Sağlık profesyonellerinin iletişim bilimleri alanında eğitilmeleri ve
iletişim teknolojilerinin kullanımı.
d. Etkili sağlık iletişimi uygulanması ve eleştirel anlayışın geliştirilmesi.
Ratzan (2002), sağlık iletişimi uygulamalarında aşağıdaki önerilerin
dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir.
a. Medya trendlerinin, internet dedikodularının, kültürel mitlerin vs.
incelenmesi.
b. Sosyal normları geliştirme, ana mesajların tekrarı, sağlık
okuryazarlığının geliştirilmesi.
c. Yalnızca sağlık sektörüyle değil, içinde medya, akademi dünyası,
hükümet de dahil olmak üzere liderlerle savunuculuk (advocacy) yapılması.
d. Bilim ve sağlık ile ilgili medyada ve halk arasında anlayışın artırılması
için diyalog ortamlarının yaratılması.
e. Sürdürülebilir sistemlere (medya, akademi, hükümet vb.) bilimsel bilgi
ve gerçek kavramlarının yerleştirilmesi.
Bu tanımlamalar sonucunda, sağlık iletişiminin, bireylerin ve toplumların
ihtiyaç duyduğu, temel sağlık bilgilerinin artırılmasında, bireylerin
yaşamlarında oldukça önemli bir yeri olan kamu sağlığının geliştirilmesinde, bir
kamu hizmeti olan sağlık hizmetlerindeki kaliteli hizmetin artırılmasında,
bireylerin veya toplumun sağlıkla ilgili alacakları kararları üzerinde, hastaların
hastalıklarıyla ilgili teşhis ve tedavi aşamalarında, hekim-hasta iletişiminin
sağlıklı bir süreçte gerçekleşmesinde, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşları
yöneticilerinin etkili ve verimli sağlık politikaları geliştirmelerinde, koruyucu
sağlık hizmetlerinde, tüm sağlık çalışanlarının performanslarının ve
motivasyonlarının artırılmasında, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla hedef
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kitleleri (hasta, hasta yakınları, tedarikçiler v.b) arasındaki iletişim sürecinin
sağlıklı işletilmesinde oldukça etkili olduğu söylenebilir.
3.2. Sağlık iletişimi basamakları
Sağlık iletişimi konusundaki bu gelişmelerle birlikte, nasıl uygulamaya
konulacağı konusunda şu basamaklar önemli olacaktır (Erbaydar, 2003).
a. Genel toplumla iletişim: Sağlıklı yaşam biçiminin yaygınlaşması için,
bireylerin kendilerinin bunu benimsemelerine ve yaşamlarının bir dizi alanında
davranışlarını değiştirmelerine gerek duyulur. Bunun için bireylere reçete
vermek bir işe yaramaz. Çevre sağlığı, işçi sağlığı gibi alanlarda yasal
düzenlemeler çok işlevli olabilir. Hastalığın tedavisinde iyi yazılmış bir ilaç
reçetesi ya da iyi yapılmış bir operasyon bir yere kadar işe yarayabilir. Ancak,
sağlıklı davranışların yaygınlaşabilmesi bu davranışları insanların kendilerince
benimsemelerine bağlıdır. Bu, sağlık mesajlarının insanlara en rahat algılanır ve
anlaşılır biçimde, onların gereksinimlerine dil ve kültürel yapılarına en uygun
içerik ve yöntemlerle verilmesine bağlıdır. Kısaca bu konuda, toplumla iyi
iletişim oldukça önemlidir.
b. Hedef grup: Toplum katılımını sağlayabilmek için toplumu daha
yakından tanımak, anlamak, gereksinimleri sadece bizim açımızdan değil,
toplumun kendi tanımladığı biçimde de tanımak ve dikkate almak gerekir.
Toplulukların ve alt grupların özgünlüğünü kavramak, bireylerin ve
toplulukların kendi gündelik sosyal ilişkiler bağlamı içinde sağlığın ve hastalığın
nasıl anlam kazandığını görmek ve anlamak gerekir. Toplum katılımını
sağlayabilmek için dilin medikalize edilmesi, toplumla ilişkinin eşitleştirilmesi
gerekir. Sadece anlatmak değil, aynı zamanda dinlemek, anlamak ve anlatmak
için de yeni kanallar gerekir.
Hedef grupların dilini, algılama ve düşünme biçimlerini, sembolik
evrenlerini anlamaya çalışmak ve bilgiyi buna göre yeniden tanımlamak gerekir.
c. Birey: Birey, toplumun bir üyesidir ve belirli özellikleri ile bir veya daha
fazla hedef grubun içinde yer alabilir. Ancak bireysel gereksinimleri,
problemleri ve duygusal dünyası ile özgündür. Bu yüzden, bireysel düzlemdeki
gereksinimlerin karşılanması diğer düzlemlerden ayrı hizmetleri gerektirir.
Sağlık hizmetlerinin her boyutunda, klinik, eğitim, danışma vb. süreçlerde
kişisel düzlemde iletişim son derece önemlidir. Rahatsızlığı nedeniyle hekime,
bilgi almak için diyetisyene, AIDS endişesinden dolayı, AIDS danışmanına veya
aile planlaması hizmeti almak üzere aile planlaması danışmanına başvuran
bireylerin gereksinimleri içinde bulundukları toplumun ya da hedef grupların
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gereksinimleriyle benzerlikler gösterdiği kadar kişiye özgü yönler de taşır.
Bireysel gereksinimler duruma özgüdür ve bu nedenle çok daha değişkendir.
d. Politika: Sağlığı savunabilmek, sağlığı destekleyen sosyal politikaları
savunabilmek demektir. Bunu yapabilmek için bilimsel bilgiyi topluma
(medyaya) yayabilmek, toplumla ilgili bilgiyi karar vericilere aktarabilmek,
toplumun ve karar vericilerin ilgisini sağlığa odaklayabilmek gerekir. İletişimi
iyi kurmak gerekir.
3.3. Sağlık iletişimi problemleri
Kamusal sağlık hizmeti vermekte olan kamu ve özel sağlık hastanelerinde,
hasta ve sağlık çalışanları arasında çeşitli sağlık iletişimi sorunlar yaşanmakta
bu sorunlar hastanın teşhis ve tedavisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu sorunları şu şekilde şu şekilde açıklayabiliriz;
a. Hastadan kaynaklanan iletişim güçlükleri: Hastanın kendini iyi
hissetmemesi, yorgun olması, anlıyormuş gibi davranması, hemşirenin işini
engeller diye tereddüt etmesi, hastaneye yatmanın dışında kişisel stresinin
olması, çok kolay/çabuk unutması, düşük eğitim seviyesine sahip olması, görme
yetersizliğinin bulunması, kendini açıkça ifade edememesi ve hemşireye işitme
güçlüğünün olduğunu söylememesidir. Park ve Song (2005).
b. Sağlık çalışanlarından kaynaklanan iletişim güçlükleri: Sağlık
çalışanlarının tıbbi terminoloji kullanması, çalışırken içten davranmaması,
otoriter davranması, konuyu aniden değiştirmesi, dostça olmaması, çok meşgul
olması, çok hızlı konuşması, tedavi ve işlem hakkında yeterli açıklama
yapmaması, hastanın konuşmasını kesmesi, aynı anda birden fazla şeyle
ilgilenmesi, net bir mesaj vermeden uzun cümleler kullanması, hastaya bilgi
vermeden herhangi bir uygulama yapması, çok resmi olması, uzaktan
konuşması, göz teması kurmadan konuşması, hastaya aldırış etmemesi,
hastanın anlayıp anlamadığına dikkat etmemesi, maske varken konuşması, çok
yüksek sesle konuşması, hasta uykuluyken konuşması, hastanın işitme cihazının
olup olmadığını kontrol etmemesi, hastanın işitme güçlüğü olduğunu bilmemesi
ve işitme problemi olan hasta ile iletişim becerisinin yetersiz olmasıdır. Park ve
Song (2005).
c. Çevreden kaynaklanan iletişim güçlükleri: Serviste genel durumu
kötü hastaların olması ve sağlık çalışanlarının bu hasta ile ilgilenmesi, ortamın
gürültülü olması, hastane ortamının yabancı olması, aile bireylerinin olmaması,
odanın aydınlatılmasının yetersiz olması ve nesil farkının olmasıdır. Park ve
Song (2005).
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d. Görme kaybı yetersizliğine bağlı iletişim güçlükleri: Yaşlanmanın
bir uzantısı olarak vücudun tüm dokularında olduğu gibi göz dokularında da
belirgin bir şekilde yaşlanma etkileri gözlenmekte, gözün tüm dokularında ve
okuler dokularda gelişen hasarlar birtakım anatomik ve fonksiyonel
değişikliklere yol açmaktadır. Pelit ve Aydın (2001).
Sağlık çalışanları görme kaybı/yetersizliği olan yaşlı hasta ile iletişim
kurarken şunlara dikkat etmelidirler; Üstün ve diğ. (2005).
• Odaya girdiğinde kendi ismini vererek konuşmaya başlamalı,
• Aydınlatmayı uygun bir şekilde sağlamalı,
• Yazılı bilgiyi sözel olarak hastanın/bireyin soru sormasına fırsat
bırakarak açıklamalı,
• Hemşirelik girişimlerini uygularken ayrıntılı bilgi vermeli,
• Odadan ayrılırken hastaya bilgi vermelidir.
e. İşitme-duyma kaybı yetersizliğine bağlı iletişim güçlükleri:
Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan işitme bozukluklarına "Presbikuzi"
(presbycusis) denilmektedir. Bu tür işitme bozuklukları sensorinoral tipte olup,
yani hem sensor (kokleanın) hem de noral bölgenin akustik dalı
dejenerasyonundan kaynaklanmaktadır.
Sağlık çalışanları işitme-duyma kaybı/yetersizliği olan yaşlı hasta ile
iletişim kurarken şunlara dikkat etmeleri gerekir. Üstün ve diğ. (2005).
• Yaşlıyla iletişime geçmeden önce ortamdaki gürültüleri (radyo,
televizyon, vb.) azaltmalı,
• Konuşmaya başlamadan önce yaşlı hastanın dikkatini çekmeli,
• Hangi kulağının daha iyi duyduğunu belirleyip o yöne doğru konuşmalı,
• Hızlı konuşmamalı,
• Eğer yaşlı birey, söylenen kelimeleri anlamamışsa sağlık çalışanı mesajı
tekrarlarken farklı kelimeleri kullanmalı; çünkü duyma yetersizliği olan yaşlı
hastalar, bazı basit kelimeleri daha iyi duyabilir ve daha iyi dudak okuyabilir.
• Yaşlı bireyle konuşurken yüz yüze olmalı ve sözsüz iletişimi etkili
kullanmalı (göz ilişkisi, dokunma, gülümseme, baş sallama gibi).
• Ağız kapatarak konuşmamalı,
• Hastanın ne duyduğunu bilmek için sık sık geribildirim almalıdır.
f. Ses, konuşma ve lisan bozukluklarına bağlı iletişim güçlükleri:
Yaşın ilerlemesi ile birlikte tüm vücutta olduğu gibi insanın sesinde de bir takım
fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Seste oluşan bu değişikliklerin
bazıları kaçınılamaz ve engellenemez değişikliklerdir (Tolga, 2003).
1131

İrfan ERTEKİN

Sağlık çalışanları, dil problemi olan yaşlı hasta ile iletişim kurarken
şunlara dikkat etmelidir; (Bal, 1981).
• Mümkün olduğunca yavaş ve akıcı konuşmalı,
• Yüksek sesle konuşmamalı,
• Eğer hasta sizi anlamadıysa konu tekrar edilmeli. Tekrarlarda
mümkünse aynı cümleyi kullanmalı; çünkü kelimeleri değiştirmek hastalarda
karışıklığa yol açar,
• Tıbbi terimler kullanmamalı,
• Cümlenin en basit formları kullanılmalı; aktif cümleleri pasif
cümlelerden fazla kullanmalı (örneğin "hekim sizi muayene edecek" cümlesi
"hekim tarafından muayene edileceksiniz" cümlesinden daha iyi anlaşılır).
• Mantıklı ve açık direktifler verilmeli,
• Kısa ve yoğun açıklamalar yerine, söylenmek istenen şey uzun
açıklamalar şeklinde ifade edilmeli,
• Hastada kafa karışıklığına yol açabilecek örnekler verilmemeli,
• Açıklamakta zorlanıldığı zaman resim ve modeller kullanılmalı,
• Hiçbir zaman bir seferde çok fazla bilgi verilmemeli,
• Hasta tarafından anlaşıldığından emin olunmalıdır.
Bu engellere rağmen yaşlı hasta ile iletişim kurulması çok önemlidir. Her
gecen gün yeni teknolojik gelişmelerin olduğu bu alanda yaşlı hasta ile iletişim
kurulamaması tedavi ve bakım sürecinde istenmeyen komplikasyonlara ve
başarısızlığa neden olabileceği unutulmamalıdır (Akgün, 2012).
4.SONUÇ
21.yüzyıl’da oldukça önemli bir kavram haline gelen ″sağlık″ söylemi
günden güne önemsenmekte ve bireylerin yaşamlarında ön plana oturmaktadır.
Çünkü ″önce sağlık″ düşüncesi artık hemen hemen her birey için önemli ve
dikkate değerdir. Çevrede yaşanan sağlık nedeniyle ölümler bu konuyu her gün
canlı tutmaya mecbur kılmaktadır. Dolayısıyla bireyler sağlıklarını korumak
adına kaliteli bir sağlık hizmeti almak istemektedirler. Bunun için temel
teknolojik alt yapı ve kaliteli tıp ve sağlık eğitimi almış insan gücüne ihtiyaç
vardır. Ancak bu kaliteli bir sağlık hizmeti için yeterli değildir. Çünkü sağlık
hizmeti vermekte olan kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarındaki (hastane,
sağlık ocakları vb.) yaşanan sağlık iletişimi sorunları bu hizmeti
engelleyebilmektedir. Sağlık iletişimi sorunları bazen hasta ve hasta yakını
kaynaklı bazen sağlık çalışanlar (hastane yöneticisi, hekim, hemşire vb. kaynaklı
yaşanabilmektedir. Söz konusu sağlık iletişimi sorunlarının çözümü için
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mutlaka sağlık çalışanları; iletişim teknikleri ve yaşanan iletişim güçlükleri
sorunlarının çözümüne gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalıdırlar. Ancak bu
bilgiye gerektiğinde hasta ve hasta yakınları da sahip olmalıdır. Çünkü sağlık
iletişimi sağlık çalışanları ve hasta ve hasta yakınları arasında geçmekte olan bir
süreçtir. Sağlık iletişimi söz konusu olduğunda sadece hekim-hasta iletişimi
anlaşılmamalıdır. Bu iletişim tüm bu hizmet kapsamında olan her kesimi
kapsamalıdır. Çünkü, sağlık hizmeti bir çok paydaşı olan bir sektördür. Sağlık
kuruluşlarında verilmekte olan anayasal bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetleri
verilirken hekim odaklı veya hastane odaklı değil, bu hizmeti almakta olan hasta
odaklı olmalıdır. Sonuç olarak; sağlık iletişimi, sağlık hizmetinin verildiği tüm
kamu ve özel sektör kuruluşlarında önemsenmeli, bu konuda tüm paydaşlar
gerekli eğitimleri almalıdır.
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Teknoloji İşletmelerinin Rantabilite Açısından Topsis
Yöntemi ile Derecelendirilmesi: BIST Uygulaması
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜNGÖR
Nişantaşı Üniversitesi
ÖZET: Büyümenin kaynakları arasında yer alan uluslararası rekabet ve
sürdürülebilir karlılık teknoloji işletmelerinin önemini artırmaktadır. Özellikle teknoloji
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamasında önemli bir role
sahip olan karlılık, Borsa İstanbul teknoloji sektöründe işlem gören 15 firmanın 2014–
2017 yılları arasında finansal verileri kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak işletmelerin
özsermaye karlılığı, aktif karlılığı, ekonomik rantabilite, brüt satış rantabilitesi ve iş hacmi
rantabilitesi oranları hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan bu oranlar TOPSIS yöntemi
kullanılarak işletmelerin finansal karlılık performansını gösteren tek bir puana
çevrilmiştir. Çalışma sonucunda analiz edilen işletmelerin yıllar itibariyle başarı
sıralamaları belirlenmiştir. BIST Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
performans puanları karlılık oranlarının ağırlıklarına bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler:, Teknoloji Sektörü,Karlılık Analizi, , Oran Analizi,Finansal
Performans, Topsis Yöntemi.

The Rating of Technology Enterprises From the Point of Rantability
With Topsis Method: An Application on Istanbul Stock Exchange
ABSTRACT: International competition and sustainable profitability which are the
sources of growth, made the importance of technology enterprises . Profıtability that have
significant role in competitive advantage of companies particularly operating in
technology sector were analyzed by using 2009-2013 financial datas of fifteen technology
companies listed on the İstanbul stock exchange Borsa İstanbul. In the first instance,
return on equity (ROE), return on assets (ROA), economic profitability, trading margin,
operating profit margin of these companies are computed. After that, by using
TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution Methods ),
computed ratios are converted to a single point which shows financial profitability
performance of the company. As a result of this study success rating by years of the
companies was explicated. Performance scores of the technology companies listed on the
İstanbul stock Exchange show variability depending on the weight of profitability ratios.
Key words: Technology sector , profitability analysis, , Ratio Analysis, Financial
Performance ,Topsis Method.

Ayşegül GÜNGÖR

1.GİRİŞ
Rekabetçi fiyatlara sahip ürünlerin olduğu günümüz teknoloji ve bilişim
piyasasında rekabet üstünlüğü elde etmek için işletmelerde teknolojik alt
yapının önemi hızla artmaktadır. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler, tüm sektörlerde teknolojik altyapının güçlendirilmesi sürecinde
katma değerli yazılımlar aracılığıyla önemli rol oynamaktadır. Teknoloji
sektöründe büyüme hedefini ar-ge yatırımları ile destekleyerek yeni yatırımlara
yönelmek isteyen işletmeler halka arz yoluyla finansman sağlamaktadırlar.
Halka arz yoluyla fon sağlamak firmalara yüksek borçlanma maliyetlerinden
tasarruf sağlarken diğer yandan küresel sermayeden faydalanmak isteyen
yatırımcılara ise yatırım olanağı sağlamaktadır. Global Technology IPO Review
Q1 2017 1416raporuna göre, Amerika, Avrupa ve Asya’da 2017 yılı ilk çeyreğinde
gerçekleşen halka arz sayısında 2016 yılının son çeyreğine göre %80 artış
gerçekleşmiştir. 2016 yılının son çeyreğine göre toplam halka arz değerindeki
%234 olarak gerçekleşen artışın dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
ŞEKİL 1. Halka Arz Değerinin Bölgesel Dağılımı

Kaynak: Global Technology IPO Review Q1/2017, s.8
Bilgi ve iletişim teknolojileri 2016 sektör raporuna göre toplam sektör
büyüklüğü 30,9 milyar USD olup, ülkemiz teknoloji sektöründe özellikle
Global Technology IPO Review Q1/2017,
https://www.pwchk.com/en/industries/telecommunications-media-andtechnology/publications/global-technology-ipo-review-q1-2017.html, Erişim Tarihi:
14.03.2018
1416
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telekomünikasyon ürünleri dış ticaretinde sektörün ithalatı ihracatının oldukça
üzerindedir. Bilgi ve iletişim teknolojisi sektöründe 2016 yılında gerçekleşen
toplam ihracat 1.022 milyon USD dir. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2016
pazar verilerine göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe toplam istihdam
sayısı yaklaşık 120 bin kişi olup, toplam istihdamda üniversite mezunlarının
payı %58 , ar-ge çalışanlarının payı ise %15 dir.1417
Teknolojik yatırım ve altyapının önem arz ettiği sermaye yoğun
işletmelerde meydana gelen gereksinimler teknoloji sektörünün hızla
büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, teknoloji alanında
faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarının rantabilite açısından
ölçümlenerek karşılaştırmalı olarak ortaya konulmasıdır. Çalışma kapsamında,
BIST teknoloji sektöründe hisse senetleri işlem gören şirketlerin 2014, 2015,
2016 ve 2017 yıllarında sergiledikleri karlılık performansları birden fazla
karlılık
göstergesinin
kullanımına
olanak
sağlayan
TOPSIS
(TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoIdeal Solutions) yöntemi ile analiz
edilmiştir.
2.LİTERATÜR TARAMASI
Birden fazla kritere göre karar verme noktası belirleme yeteneği ve çeşitli
sektörlerde uygulanabilirliği nedeniyle TOPSIS yöntemi ulusal ve uluslar arası
çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Konu ile ilgili yayınlanan ulusal ve uluslar
arası çalışmalardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Sakarya ve Akkuş (2015)1418, finansal performans değerlendirilmesinde
geleneksel finansal performans oranlarının özellikle finansal kriz dönemlerinde
yetersiz kaldığı düşüncesinden hareketle geleneksel performans oranlarının
nakit akım oranları ile desteklenmesi üzerine çalışma yapmışlardır. Çalışma
kapsamında hisse senetleri BIST çimento sektöründe işlem gören işletmelerin
2010-2013 yılları arasında gerçekleşen finansal performansları geleneksel
finansal oranlar ve nakit akım oranlan kullanılarak Topsis yöntemi uygulanmak
suretiyle analiz edilmiştir. Çalışma bulgularından hareketle, yatırımcıların karar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2016 Pazar Verileri,
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-mediatelecommunications/TUBISAD-2017-bit-pazar-verileri.pdf, Erişim Tarihi: 14.03.2018
1418 Şakir Sakarya,Hilmi Tunahan Akkuş, “Finansal Performansın Ölçülmesinde Geleneksel
Oranlar İle Nakit Akım Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: Bist Çimento Şirketleri Üzerine Topsıs
Yöntemi İle Bir Uygulama” AKÜ İİBF Dergisi- Cilt XVII Sayı:1 Yıl: Haziran 2015, s.109-123
1417
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alma süreçlerinde geleneksel finansal performans rasyolarını nakit akım
oranları ile desteklemeleri tavsiye edilmiştir.
Ünlü, Yalçın, Yağlı (2017)1419, Sermayenin küreselleşmesi sonucunda hem
yatırımcılar hem de fon sağlayıcılar açısından önem kazanan kurumsal yönetim
uygulamalarının firmaların finansal performansları üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Çalışma kapsamında BIST 30 endeksinde yer alan finans
sektörü dışındaki işletmeler, geleneksel finansal performans oranları ve değere
dayalı performans kriterleri olan Piyasa Katma Değeri, Yatırımın Nakit Karlılığı
ve Nakit Katma Değer kullanılarak TOPSIS ve objektif ağırlıklandırma yöntemi
olan CRITIC yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, BIST
30endeksinde işlen gören işletmelerin BIST kurumsal yönetim
endeksinde(XKURY) yer alıp almamalarının finansal performans ve hissedar
değeri yaratma açısından farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Köseoğlu, Ünal(2018)1420, ekonomik kalkınma ve ülke ekonomilerinin
gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde önemli bir yere sahip olan enerji
kullanımını temel enerji değişkenleri kullanarak G20 ülkelerinde TOPSIS
yöntemi ile analiz etmişlerdir. TOPSIS yönteminin sonucuna göre, G20
ülkelerinin enerji göstergeleri sıralamasında ABD, Kanada ve Fransa ilk
sıralarda yer alırken; Arjantin, Japonya ve Türkiye son sıralarda yer almaktadır.
Balcerzak, Pietrzak(2016)1421 Avrupa Birliği ülkelerinde sürdürülebilir
kalkınma analizinde TOPSIS yöntemini uygulamışlardır. Araştırmanın temel
amacı, Avrupa ülkelerinin sürdürülebilir kalkınma kavramını uygulama
alanında kaydettiği ilerlemeyi tespit etmek ve bu alanda lider olarak kabul
edilebilecek ülkeleri belirlemeyi amaçlayan çalışmada 2004-2013 yılları
arasında gerçekleşen makroekonomik veriler kullanılmıştır. 2004-2013
dönemindeki ülke derecelendirmelerinin karşılaştırılması sonucunda Avrupa
Birliği'ne yeni üye ülkelerin çoğunun sürdürülebilir kalkınma kavramının
uygulanmasında önemli bir ilerleme kaydettiği tespit edilmiştir.
Ulaş Ünlü, Neşe Yalçın, İbrahim Yağlı, “Kurumsal Yönetim Ve Firma Performansı: Topsıs
Yöntemi İle Bıst 30 Firmaları Üzerine Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81
1420 Mustafa Köseoğlu,Hüseyin Ünal, “G20 Ülkelerinin Enerji Göstergeleri Bakımından TOPSIS
Yöntemi ile
Analizi”, International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, 27-29 April 2018,
Lefkosa,s.65
1421 Adam P. Balcerzak, Michal Bernard Pietrzak, “Application of TOPSIS Method for Analysis of
Sustainable Development in European Union Countries” The 10th International Days of Statistics
and Economics. Conference Proceedings. September 8-10, 2016
1419
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Karimi, Yusop,Hook (2009)1422, doğrudan yabancı sermaye yatırımı için
en uygun Asya ülkesinin belirlenmesinde TOPSIS yöntemini kullanarak çalışma
yapmışlardır. Modelde doğrudan yabancı yatırım girişlerinin belirleyicisi olan
göstergeler tanımlanarak Asya ülkelerinin avantajları ve kapasiteleri
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Asya ülkeleri arasında yabancı sermaye
yatırımı açısından Singapur'un en cazip ülke olduğu tespit edilmiştir.
Chu (2002) 1423 tarafından yapılan çalışmada tesis yeri seçimi
probleminin çözümde TOPSIS yönteminden yararlanıldığı görülmektedir. İdeal
ve negatif ideal uzaklıkların hesaplanarak, farklı öznel özellikler altında
sınıflandırılan çeşitli alternatif konumlar derecelendirilmiştir.
3.TOPSIS YÖNTEMİ
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution),
1981 yılında Yoon ve Hwang tarafından geliştirilmiştir.1424 Bu yöntemin
temelini pozitif ideal çözüm ve negatif ideal çözüm oluşturmaktır. Yani,
yöntemin temel esası ideal çözüme göre alternatiflerin sıralanması esasına
dayanır. TOPSIS yöntemi, 6 aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. TOPSIS
yönteminin adımları aşağıda açıklanmıştır.1425
Adım 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması
Birinci aşamada karar verici tarafından başlangıç matrisi (A) oluşturulur.
Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları,
sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır.
A matrisi karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar matrisi
aşağıdaki gibi gösterilir:

Karimi, M.S., Yusop, Z. and Law, S. H. (2009). “Location Decision for Foreign Direct Investment
in ASEAN Countries: A TOPSIS Approach”, International International Research Journal of Finance
and Economics Research Journal of Finance and Economics rch Journal of Finance and Economics,
Issue 36: 196-207
1423 Chu, T. C. (2002), “Facility Location Selection Using Fuzzy Topsıs Under Group
Decisions”International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge- Based Systems, 10:
687-701.
1422

Hwang, C.; Yoon, K., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Application, NewYork
,1981
1425 Özdemir, Muhlis; Yıldırım, Bahadır Fatih; Önder, Emrah, Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik
Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Basım-Yayın
Dağıtım,Bursa,2014,s.133-154
1424
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am2

... a1n 
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. 
. 

... a mn 

Aij matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını
verir.
Adım 2: Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması
Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından yararlanarak ve
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

rij =

a ij
m

a
k =1

2
kj

R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir:

 r11
r
 21
 .
Rij = 
 .
 .

rm1

r12
r22

rm 2

... r1n 
... r2 n 
. 

. 
. 

... rmn 

Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması
Değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri ( wi ) eşit ağırlıklı veya
n

toplam ağırlık içerisindeki yüzdelere göre belirlenir. (

w
i =1

i

= 1 ). Standart karar

matrisinin (R) her bir sütununda yer alan değerler hesaplanmış olan

wi

değerleri ile çarpılmak suretiyle aşağıdaki şekilde gösterilen ağırlıklı standart
karar matrisi (V) oluşturulur.
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 .
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. 

... wn rmn 

Adım 4: İdeal ( A* ) ve Negatif İdeal ( A − ) Çözümlerin Oluşturulması
TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya
azalan bir eğilime sahip olduğunu varsaymaktadır.
İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki
ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin yani sütun değerlerinin en
büyükleri (ilgili değerlendirme faktörü minimizasyon yönlü ise en küçüğü)
seçilir. İdeal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir.

A* = (max vij j  J ), (min vij j  J ' 
i
 i

(2.8) formülünden hesaplanacak set

(2.8)



A* = v1* , v 2* ,..., v n*



şeklinde

gösterilebilir.
Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış
değerlendirme faktörlerinin yani sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili
değerlendirme faktörü maksimizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek
oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde
gösterilmiştir.

A− = (min vij j  J ), (max vij j  J ' 
i
 i

(2.9) formülünden hesaplanacak set

(2.9)



A − = v1− , v2− ,..., vn−



şeklinde

gösterilebilir.
Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), J ' ise kayıp
(minimizasyon) değerini göstermektedir.
Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme faktörü sayısı
yani m elemandan oluşmaktadır.
Adım 5 : Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması
TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör
değerinin İdeal ve negatif ideal çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için
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Euclidian Uzaklık Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen karar
*

noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım ( S i ) ve Negatif İdeal Ayırım
−

*

( S i ) Ölçüsü olarak adlandırılmaktadır. İdeal ayırım ( S i ) ölçüsünün
−

hesaplanması (2.10) formülünde, negatif ideal ayırım ( S i ) ölçüsünün
hesaplanması ise (2.11) formülünde gösterilmiştir.
n

S i* =

 (v

S i− =

 (v

j =1
n

j =1

− v *j ) 2

(2.10)

− v −j ) 2

(2.11)

ij

ij

Burada hesaplanacak

S i* ve S i− sayısı doğal olarak karar noktası sayısı

kadar olacaktır.
Adım 6 : İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması
*

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının ( C i

)

hesaplanmasında ideal ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada
kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki
payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıdaki
formülde gösterilmiştir.

Ci* =

S i−
S i− + S i*

Burada

(2.12)

Ci* değeri 0  Ci*  1 aralığında değer alır ve Ci* = 1 ilgili karar

noktasının ideal çözüme,

C i* = 0 ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme

mutlak yakınlığını gösterir.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1.Veri Seti
Çalışma kapsamında BIST teknoloji sektöründe hisse senetleri işlem
gören şirketlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre
hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarından alınan
verilere göre 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sergiledikleri karlılık
performansları TOPSIS yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde kapsamında yer
alan şirketler Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1: Analize Tabi Tutulan Teknoloji İşletmeleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.
DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİC.A.Ş.
LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

4.2.Analizde Kullanılan Karlılık Göstergeleri
Analiz kapsamında işletmeleri rantabilite açısından test etmeye yarayan
rasyolardan özsermaye karlılığı, aktif karlılığı, ekonomik rantabilite oranı, brüt
satış rantabilitesi, iş hacmi rantabilitesi oranları kullanılmıştır. Çalışmada
kullanılan karlılık göstergeleri ve formülleri Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Karlılık Göstergeleri
Özsermaye Karlılığı (ROE)

Net Kar / Özsermaye

Aktif Karlılığı (ROA)
Ekonomik Rantabilite
(EKO.RANT.)

Net Kar / Toplam Aktifler
Oranı
Vergi ve Faiz Öncesi Kar /Toplam Kaynaklar

Brüt Satış Rantabilitesi(BSR)

Brüt Satış Karı /Net Satışlar

İş Hacmi Rantabilitesi(İHR)

Faaliyet Karı / Net Satışlar

Özsermaye karlılığı, pay sahipleri tarafından sağlanan sermayenin
kazanma gücünü ölçümlemede, aktif karlılık oranı ise işletme varlıklarına yapılan
yatırımın getirisini ölçümlemede kullanılmaktadır. Yüksek olmasının olumlu
olarak algılandığı ekonomik rantabilite oranı ise, işletme kaynaklarının ne ölçüde
verimli kullanıldığını göstermektedir. Satışların ve işletme faaliyetlerinin
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karlılığının ölçümlendiği brüt satış rantabilitesi ve iş hacmi rantabilitesinin
yüksek olması olumlu algılanmaktadır. Sonuç olarak, karlılık oranları ile elde
edilen göstergelerin analizinde işletmenin içinde bulunduğu sektör ortalamaları,
ekonomik konjonktür, mevsimsel değişimler ve yatırımlar bir bütün olarak ele
alınmalıdır.
4.3.Bulgular
Çalışma kapsamında BIST teknoloji sektöründe işlem gören 15 şirketin
karlılık göstergeleri 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için hesaplanmıştır.
Hesaplanan göstergeler TOPSIS yöntemi aracılığıyla işletme rantabilitesini
gösteren tek bir puana çevrilmiştir. Daha sonra işletmelerin rantabilite
açısından derecelendirme işlemi tamamlanmıştır. Topsis Yöntemi aşağıda
görüldüğü gibi 6 adımda gerçekleştirilmiştir.
4.3.1.Karar Matrisinin (A) Oluşturulması
Analizin ilk aşamasında karar noktaları ve değerlendirme kriterleri
belirlenerek 15x5 boyutlu standart karar matrisi oluşturulmuştur. Karar
matrisinin satırları üstünlükleri sıralanmak istenen 15 karar noktası olan
işletmeleri gösterirken, matrisin sütunlarında değerlendirme faktörleri olan
rantabilite oranları yer almaktadır. Örnek olması açısından çalışmaya konu
işletmelere ait 2017 yılı karar matrisi Tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3: 2017 Yılına Ait Karar Matrisi (A)
İŞLETMELER

ROE

ROA

EKO.RANT

BSR

İHR

ALCATEL
ANEL
ARENA
ARMADA
ASELSAN
DATAGATE
DESPEC
ESCORT
İNDEKS
KAREL
KRON
LİNK
LOGO YAZILIM SAN.TİC.A.Ş.
NETAŞ
PLASTİKKART

0,12
-0,05
0,007
0,08
0,27
0,33
0,15
0,02
0,47
0,15
0,21
0,18
0,24
0,08
0,09

0,05
-0,04
0,002
0,02
0,13
0,07
0,08
0,02
0,09
0,06
0,17
0,16
0,13
0,03
0,05

0,07
0,0007
0,03
0,04
0,11
0,08
0,12
0,01
0,12
0,1
0,17
0,12
0,15
0,04
0,06

0,14
-1,52
0,05
0,05
0,25
0,03
0,07
1
0,04
0,24
0,81
0,83
0,95
0,15
0,07

0,07
1,14
0,01
0,02
0,22
0,02
0,05
0,75
0,03
0,12
0,3
0,31
0,23
0,06
0,04
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4.3.2. Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması
Analizin ikinci aşamasında aşağıdaki formül uygulanarak karar matrisine
uygulanarak normalize edilmiş standart karar matrisi elde edilmiştir. Çalışmaya
konu işletmelere ait 2017 yılı normalize edilmiş standart karar matrisi Tablo
4’de yer almaktadır.

rij =

a ij
m

a
k =1

2
kj

Tablo 4: 2017 Yılına Ait Standart Karar Matrisi (R)
İŞLETMELER

ROE

0,152
ALCATEL
-0,063
ANEL
0,009
ARENA
0,102
ARMADA
0,343
ASELSAN
0,419
DATAGATE
0,190
DESPEC
0,025
ESCORT
0,597
İNDEKS
0,190
KAREL
0,267
KRON
0,229
LİNK
LOGO YAZILIM SAN.TİC.A.Ş. 0,305
0,102
NETAŞ
0,114
PLASTİKKART

ROA

EKO.RANT

BSR

İHR

0,145

0,190

0,058

0,047

-0,116
0,006
0,058
0,376
0,202
0,231
0,058
0,260
0,173
0,492
0,463
0,376
0,087

0,002
0,081
0,109
0,298
0,217
0,326
0,027
0,326
0,271
0,461
0,326
0,407
0,109

-0,635
0,021
0,021
0,104
0,013
0,029
0,417
0,017
0,100
0,338
0,347
0,397
0,063

0,772
0,007
0,014
0,149
0,014
0,034
0,508
0,020
0,081
0,203
0,210
0,156
0,041

0,145

0,163

0,029

0,027

4.3.3. Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması
Analizin 3.aşamasında değerlendirme kriterlerine ilişkin ağırlık değerleri

w

( i ) belirlenir. Tespit edilen bu ağırlık değerlerinin toplamı 1’e eşit olmalıdır.
Ağırlık değerleri standart karar matrisinin her bir sütununda yer alan değerler
ile çarpılmak suretiyle ağırlıklı
standart karar matrisi
elde edilir.
Ağırlıklandırma işlemi yapılırken oran yöntemi kullanılarak değerlendirme
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kriterlerinin toplam içerisindeki önem derecesi dikkate alınmıştır. Buna göre
2017 yılına ait ağırlık değerleri w1 = 0,211 w2 = 0,092, w3 = 0,110, w4 = 0,284,
w5 = 0,303 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 5: 2017 Yılı Ağırlıklı Standart KararMatrisi (V)
İŞLETMELER

ROE

ROA

EKO.RANT

BSR

İHR

ALCATEL
ANEL
ARENA
ARMADA
ASELSAN
DATAGATE
DESPEC
ESCORT
İNDEKS
KAREL
KRON
LİNK
LOGO YAZILIM SAN.TİC.A.Ş.
NETAŞ

0,032

0,013

0,021

0,017

0,014

-0,013 -0,011
0,002 0,001
0,021 0,005
0,072 0,035
0,088 0,019
0,040 0,021
0,005 0,005
0,126 0,024
0,040 0,016
0,056 0,045
0,048 0,043
0,064 0,035
0,021 0,008
0,024 0,013

0,000
0,009
0,012
0,033
0,024
0,036
0,003
0,036
0,030
0,051
0,036
0,045
0,012
0,018

-0,180
0,006
0,006
0,030
0,004
0,008
0,119
0,005
0,028
0,096
0,098
0,113
0,018
0,008

0,234
0,002
0,004
0,045
0,004
0,010
0,154
0,006
0,025
0,062
0,064
0,047
0,012
0,008

PLASTİKKART

*
−
4.3.4. İdeal ( A ) ve Negatif İdeal ( A ) Çözümlerin Oluşturulması
Analizin 4.aşamasında ağırlıklı standart karar matrisinin sütunlarında yer
alan maksimum ve minimum değerleri içeren ideal bir pozitif (A +) ve negatif
ideal (A-) içeren bir çözüm kümesi oluşturulmaktadır.

Tablo 6 : 2017 Yılı Pozitif ve Negatif İdeal Çözümler
İşletmeler

ROE

0,125
Pozitif İdeal Çözüm
Negatif İdeal Çözüm - 0,013

ROA

EKO.RANT

BSR

İHR

0,0451

0,0506

0,118

0,234

-0,010

0,0002

-0,180

0,002
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4.3.5.Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması
Analizin beşinci aşamasında her bir karar noktasının pozitif ideal
çözüm(s+) ve negatif ideal çözüm(s-) arasındaki mesafesi, formül (4) ve (5)
kullanılarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır;
Tablo7: 2017 Yılı İçin Alternatifler Arasındaki Mesafe Ölçüleri
İŞLETMELER

S+

S-

ALCATEL

0,263

0,205

ANEL

0,338

0,232

ARENA

0,293

0,187

ARMADA

0,282

0,191

ASELSAN

0,217

0,238

DATAGATE

0,263

0,214

DESPEC

0,265

0,202

ESCORT

0,158

0,336

İNDEKS

0,256

0,237

KAREL

0,246

0,220

KRON

0,187

0,301

LİNK

0,189

0,299

LOGO YAZ. SAN.TİC.A.Ş.

0,197

0,313

NETAŞ

0,270

0,203

PLASTİKKART

0,275

0,195

4.3.6.İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması
TOPSIS yönteminin son aşaması, her yıla ait uzaklık değerlerinin kareleri
toplamının karekökleri alınarak her yılın pozitif ve negatif ideal çözümlere olan
ortalama uzaklıkların belirlenmesidir. Tablo 9'da Formül (6) kullanılarak elde
edilen sonuçları göstermektedir.
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Tablo 9: 2017 Yılı İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması
İŞLETMELER
C*
ALCATEL

0,438

ANEL

0,407

ARENA

0,390

ARMADA

0,403

ASELSAN

0,523

DATAGATE

0,448

DESPEC

0,432

ESCORT

0,681

İNDEKS

0,481

KAREL

0,472

KRON

0,616

LİNK

0,613

LOGO YAZ. SAN. TİC.A. Ş.

0,613

NETAŞ

0,428

PLASTİKKART

0,414

Tablo.10’da görüldüğü üzere teknoloji sektöründe faaliyet gösteren
şirketler TOPSIS yöntemi uygulanarak hesaplanan “C” değerlerine göre
sıralanmaktadır. C değeri en yüksek olan karar noktası rantabilite
sıralamasında ilk sırada yer almakta ve şirketlerin başarı sıralamalarının yıllar
itibariyle değişkenlik gösterdiği görülmektedir
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Tablo 10: Çalışma Kapsamına Alınan Şirketlerin Yıllar İtibari“C”
Değerleri ve Rantabilite Sıralamaları
İşletmeler

2014

2015

2016

2017

C*

Sıra

C*

Sıra

C*

Sıra

C*

Sıra

ALCATEL

0,24

14

0,83

5

0,83

3

0,44

9

ANEL

0,33

7

0,16

15

0,00

15

0,41

13

ARENA

0,27

12

0,77

14

0,75

12

0,39

15

ARMADA

0,28

10

0,78

10

0,75

13

0,40

14

ASELSAN

0,37

5

0,78

9

0,82

4

0,52

5

DATAGATE

0,30

9

0,84

3

0,79

7

0,45

8

DESPEC

0,34

6

0,84

4

0,81

5

0,43

10

ESCORT

0,60

3

0,79

8

0,78

8

0,68

1

İNDEKS

0,28

11

0,83

7

0,80

6

0,48

6

KAREL

0,33

8

0,77

12

0,76

11

0,47

7

KRON

0,65

2

0,96

2

0,98

1

0,62

2

LİNK

0,58

4

0,83

6

0,78

9

0,61

4

LOGO YAZILIM SAN.TİC.A.Ş. 1,00

1

0,97

1

0,89

2

0,61

3

NETAŞ

0,24

13

0,78

11

0,74

14

0,43

11

PLASTİKKART

0,22

15

0,77

13

0,77

10

0,41

12

Çalışma kapsamına alınan işletmelerin yıllar itibariyle rantabilite
açısından başarı sıralaması incelendiğinde 2014 ve 2015 yıllarında ilk sırada
Logo Yazılım, 2016 yılında Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş, 2017 yılnda
ise Escort Teknoloji Yatirim A.Ş. yer almaktadır. Logo Yazılım ve Kron
Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş’nin analiz kapsamındaki tüm dönemlerde
karlılık açısından istikrarlı bir şekilde
ilk üç sıralamada yer aldığı da
görülmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
İşletmelerin temel kuruluş amaçlarından olan sürdürülebilir karlılık
özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet üstünlüğü
sağlamasında önem taşımaktadır. Hissedarlar ve yatırımcılar işletmelerin gelir
yaratma kapasitesi ve sürdürülebilir karlılığı ile yakından ilgilenen menfaat
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gruplarıdır. Bu nedenle işletme kaynaklarının verimliliğini ölçümleme aracı
olan karlılık göstergeleri en yaygın kullanım alanına sahip finansal performans
göstergelerindendir.
Çalışma kapsamında Borsa İstanbul teknoloji sektöründe işlem gören 15
firmanın 2014–2017 yılları arasındaki finansal verileri kullanılarak rantabilite
açısından analiz edilmiştir. Rantabilite göstergeleri olarak işletmelerin
özsermaye karlılığı, aktif karlılığı, ekonomik rantabilite, brüt satış rantabilitesi
ve iş hacmi rantabilitesi oranları hesaplanmıştır. Karlılık göstergeleri içerisinde
en yüksek ağırlığa sahip olan karlılık göstergeleri brüt satış karlılığı ve
özsermaye karlılığıdır. Brüt satış karlılığı üretim maliyetleri düşüldükten her
bir birim satıştan elde edilen karı gösterdiğinden işletmenin fiyat baskısı
altında olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılır. Özsermaye karlılığı
ise işletme ortakları tarafından sağlanan sermayenin bir birimine isabet eden
getiriyi yani özsermayenin kazanma gücünü gösterdiğinden en önemli karlılık
göstergeleri arasında yer almaktadır. Hesaplanan karlılık oranları TOPSIS
yöntemi kullanılarak işletmelerin finansal karlılık performansını gösteren tek
bir puana çevrilmiştir. Çalışma sonucunda analiz edilen işletmelerin yıllar
itibariyle başarı sıralamaları belirlenmiştir. BIST Teknoloji sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerin performans puanları karlılık oranlarının ağırlıklarına
bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Sonuç olarak, TOPSIS yönteminin alternatiflerin değerlendirilmesi
açısından karşılaştırılabilir sonuçlar ortaya koyuyor olması menfaat
guruplarına karar verme aşamasında yardımcı olacağı düşünülmektedir. Fakat
karlılık oranları ile elde edilen göstergelerin değerlendirilmesinde işletmenin
içinde bulunduğu sektör ortalamaları, yaşam süreci, ekonomik konjonktür,
mevsimsel değişimler ve yatırımlar bir bütün olarak ele alınmalıdır. Ülkemiz
teknoloji sektöründe yer alan işlemelerin finansal performanslarından
hareketle yerli üretimi teşvik mekanizmaları, ar-ge yatırımlarının girişim
sermayesi ile desteklenmesi ve nitelikli iş gücü sağlanması gibi sektörel
eksikliklerin giderilmesi ile işletmelerin rantabilitesi açısından daha tatmin
edici sonuçlar elde edileceği düşünülmektedir.
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