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CUMA/SAAT  09:00-11:00 
 

SALON SB1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Derya UZUN AYDIN 

Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT 

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK 

Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi 

FALLAH 

The role of sustainable architecture principles in domestic architecture of 

rural areas: The case of the villages in central Iran 

Öğr. Gör. Özlem COŞKUN Sanatsal Bir Tavır Olarak Yeniden Üretim 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Selcen YÜCELEN Zeugma Freskleri Üzerine İnceleme 

Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT 

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK 

Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi 

FALLAH PERK 

Sustainable architecture: Connection with the vernacular architecture of Iran 

Dr. Öğr. Üyesi Taylan GÜVENİLİR  

Prof. Dr. Meliha YILMAZ 
Öğrencilerin Çevre Bilinci Kazanımında Afiş Tasarımı Çalışmalarının Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIZ 

Prof. Dr. Meliha YILMAZ 
Görsel Sanatlar Dersi Akdemik Başarı Puanları Üzerinde Benlik Saygısı, Sanat 

Benlik Kavramı Ve Yaratıcılığın Etkisinin İncelenmesi 

Leila ZAFARİ 

Arash Mohammadi FALLAH 
The effect of light on mental security in nursing homes 

Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT 

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK 

Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi 

FALLAH 

Building patterns in contemporary architecture of Iran 

Dr. Öğretim Üyesi Saeid KHOSHNİYYAT 

Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı DİREK 

Dr. Öğretim Üyesi Arash Mohammadi 

FALLAH 

Çağdaş Kentsel Bağlamlarda Tarihi Çarşıların Sorunları 

Dr. Öğr. Üyesi Derya UZUN AYDIN  Günümüzde Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği Açısından 

“Türkiye’de Olumsuz Heykel Örnekleri” 

 

 

20.12.2019 

CUMA/SAAT  11:00-13:00 
 

SALON SB1, OTURUM 2. OTURUM BAŞKANI: Assıst. Prof. Nergiz YILDIZ YORGUN 

Dr. Canan DEMİR 

Öğr. Gör. Halime YILDIZ 

Öğr. Gör. Suzan GÜVEN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 

El Hijyeni İle İlgili Bilgi Düzeyleri 

Öğr. Gör. Yakup DİLBİLİR 

Dr.Öğr.Üyesi Salih ÇİBUK 

Prof. Dr. Handan MERT 

Uz. Dr. Yusuf TOHMA 

Prof. Dr. Nihat MERT 

Muradiye Ve Çaldıran Yöresindeki Hemodiyaliz Uygulanan 

Hastalarda Bazı Kan Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi 

Prof. Dr. Handan MERT  

Hemşire Suat AÇIKKOL 

Uz. Dr. İskan ÇALLI 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİBUK 

Prof. Dr. Sıddık KESKİN 

Prof. Dr. Nihat MERT 

İkinci Ve Üçüncü Derece Termal Yanıklarda AOPP Düzeyleri İle 

Bazı Biyokimyasal Ve Hematolojik Parametrelerin İncelenmesi 

Lecturer, Halime YILDIZ 

Assıst. Prof. Nergiz YILDIZ YORGUN 

Dr. Filiz GÜR 

Determination Of Natural Radioactivity Levels Of Soil Samples In Lake Turna 

Surrounding In Van Province 

Prof. Dr. Handan MERT 

Kimya Müh. Ilgın MİS 

Dr. Öğr. Üyesi Semih YAŞAR 

Prof. Dr. Nihat MERT 

Van Ve Yöresinde Üretilen Balların Biyokimyasal İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Neşe ÇÖLÇİMEN Siyatik Sinir Histolojisinin Işık Mikroskopik Değerlendirilmesi  
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20.12.2019 

CUMA/SAAT  13:00-15:00 

 

SALON SB1, OTURUM 3. 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Zihni MEREY 

 
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ 

Prof. Dr. Zihni MEREY 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK 

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Norveç 

Örneği 

Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ 

Prof. Dr. Zihni MEREY 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK 

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Danimarka 

Örneği 

Abdullah ÇEÇEN 

Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİR ÖZTÜRK 
Okul Öncesi Eğitim Uygulamalarına Bir Örnek: Halima Kindergarten 

Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ 

Prof. Dr. Zihni MEREY 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK 

İskandinav Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: Finlandiya 

Örneği 

Metin TAYTAŞ 

Mahmut AYAZ 
Öğretmenlerin Depresyon Seviyelerinin Chaid Analiz Yöntemi İle İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya SÖNMEZ Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Yapılan Çalışmalardaki 

Yöntemler Üzerine Bir İnceleme 

Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ 

Prof. Dr. Zihni MEREY 

Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULUT 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK 

İskandinav Ülkeleri’nde Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişim Modeli: İsveç 

Örneği 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK Ahlaki Kimlik Ve Eğitim 

21.12.2019 

CUMARTESİ / 09:00-11:00 

 

SALON SB1, OTURUM 1. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK 

Araş. Gör. Haydar ÖZDEMİR Seza Kutlar Aksoy’un “Çevrimiçinde Şerafettin” Adlı Çocuk Romanın Çocuğa 

Görelik İlkesi Bağlamında İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN Cemal Şakar Öykücülüğüne Halkbilimsel Bir Bakış 

(Esenlik Zamanları) 

Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN Cemal Şakar’ın Öykülerinde Savaş Ve Göç (Portakal Bahçeleri) 

Doç Dr. Eren RIZVANOĞLU Locke’un Dil Ve Anlam Anlayışı 

Doç Dr. Eren RIZVANOĞLU 

Vedat ARPACİ 
Spinozacı Bir Demokrasi Mümkün Müdür? 

Öğr. Gör. Esra ÜNSAL OCAK A Comparative Analysis On Turkish Translations Of Two Rhyming Stories 

From Aixela’s Perspective 

Öğr. Gör. Esra ÜNSAL OCAK An Analysis On The Translation Of Dede Korkut Kitabı Within The Scope Of 

Berman’s Approach 

Dr. Selahattin AYDAR John Stuart Mill’de Kadının Değeri 

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK Cicero’nun Yaşlılık Övgüsü 

Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK Sanat Olarak Eğitim Ve Yönetim 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN Kutsallığın Transferi: Avrupa’da Dinin Ve Milliyetçiliğin Karşılaşma Süreci 

Üzerine Bir Değerlendirme 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN 

Öğr. Gör. Mustafa SAĞI 
Uluslararası Göç Ve Ürettikleri: Göç İle İlgili Kavramsal Muğlaklıklara 

Çözümleyici Bir Deneme 
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21.12.2019 

CUMARTESİ / 11:00-13:00 

 

SALON SB1, OTURUM 2. 
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. M. Zeki DUMAN 

 
Doç. Dr. M. Zeki DUMAN 

Hicret GÖK 

“Yaşlılık ve Yaşlılara İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Alan Araştırması” 

Doç. Dr. M. Zeki DUMAN 

Ayşegül ÇELİK 
Yoksullukla Mücadelede Kadınların Geliştirdiği Stratejiler: Bir Örnek Olay 

Olarak Tandırda Ekmek Pişiren Kadınlar Üzerine Bir Alan Araştırması 

Dr. Öğretim Üyesi Burçak İSMET Fenomenal Gerçekliğin Kaybolduğu Dünyada Sanatta Temsil Krizini Aşmak 

Mümkün Müdür? 

Dr. Öğretim Üyesi Burçak İSMET Kıtch’ın Mimari Tahakkümüne Mecbur Kalmanın Estetik 

Tahammülsüzlüğü 

Dr. Öğr. Üyesi. Ferhat KUTLUAY Herakleitos’ta İnsan Ve Demokrasi Karşıtlığı 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ Suriyeli Savaş Mağdurları: Göçmen Engelliler 

Araş Gör. İsmail KIRAN Beş Kişilik Hikâye: Erivan’dan Van’a Zorunlu Göç 

Araş Gör. İsmail KIRAN Turgut Özal Sonrası “Tek Aktör Patolojisi”Ne Dayalı “Liberal Yanılgı” 

Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE Sosyal Afetler: Savaş, İç Çatışma Ve Bir Mücadele Biçimi Olarak Göç 

Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE Beyin Göçünden Beyin Dolaşımına: Bölgesel Kalkınmada BeyinGücü 

Dr. Öğr. Üyesi Enes BAL Akıllı Telefon Bağımlılığı Ve İlişkili Değişkenler Üzerine Bir İnceleme 

 
 

21.12.2019 

CUMARTESİ / 13:00-15:00 

 

SALON SB1, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hülya KILIÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Rahşan F. AKGÜL Mengü Ertel Tasarımlarıyla Türk Tiyatro Afişleri 

Dr. Öğr. Üyesi Nazan OSKAY 8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nden Hareketle Sürdürülebilirlik Ve 

Toplumsal Farkındalık 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDINLIOĞLU Televizyon Reklamlarındaki Kadın Stereotiplerine Bir 

Başkaldırı Olarak Feminist Reklamcılık: Bir Alımlama Analizi 

Araştırma Görevlisi Nuray ELİK Türk El Sanatlarını Besleyen Kaynaklar 

Dr. Öğr. Üyesi Burcu KURTİŞ 

Prof. Dr. Hülya KILIÇ 
Sinema Ve Mimari Arasındaki İlişki: Ölüler Filmi İçin Hareket İmge, 

Mimaride Fiziksel Çevre Üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme 

Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN Sayısallaşmanın Fotoğraf Kuramlarına Etkisi 

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ 

Ahmet ERK 
Anadolu’da Bilezik Geleneği Üzerine Bir Analiz 

Dr. Öğrt. Üyesi Münevver Ünsal MERCAN İmparatorlukta Sanat-Sanat Ve Üretim Yapısı  

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇALIŞ 

 
Türk Kitap Sanatlarından Minyatür 

Doç. Dr. Nur BALKIR Van Ve İstanbul’daki Örnekleri Üzerınden Sokak Sanatının 

İncelenmesi 

ლუკა დვალიშვილი ,   Luka Dvalishvili სიუხვე ,,ვეფხისტყაოსანში, როგორც ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური 

მოწყობის წარმატების საფუძველი 
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21.12.2019 

CUMARTESİ / 15:00-17:00 

 

SALON SB1, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. M. Salih MERCAN 

Prof. Dr. M. Salih MERCAN Londra Konferansı 

Prof. Dr. M. Salih MERCAN Vilâyetti Şarkiye Seyahatinden Avdet Eden Erzurum Mebusu Mustafa 

Durak Beyin Ahvali Şarkiyeye Dair İzahatı (133/1921) 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN 

Nesim KILIÇ 
Hitit Kutsal Su Tapınaklarından Eflatunpınar ile İlgili Değerlendirmeler 

Dr. Öğrt. Üyesi Münevver Ünsal MERCAN Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Sanayileşme Hareketleri 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN 

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOGLU 

Urartu Çavuştepe Kalesi’nden Bir Grup Bileme Taşı 

Mehrdad KARGAR 

Arash Mohammadi FALLAH 
İran Tarihi Dokuları ve Değerlendirme Sorunlarına Bilimsel bir Bakış 

Doç.Dr. Mehmet PINAR 

Rüstem ÇURKU 
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Belgelerine Göre Emniyet Genel Müdürü Cemal 

Göktan’ın 1958 Şark Raporu Ve Tek Parti Dönemiyle Karşılaştırılması 

Doç.Dr. Mehmet PINAR 

 
Arşiv Belgelerine Göre Erken Cumhuriyet Döneminde Komünist Faaliyetler  

Dr. Öğr. Üyesi, Ercüment TOPUZ 

Nazlı CEYLAN 
Osmanlı Siyasi Geleneğinde “Rüya” 

Sena BAYRAM 

Dr. Öğr. Üyesi, Ercüment TOPUZ 
Osmanlı Devleti’nde “Çeyiz” 

Z. Sirazitdinov- Rusya Bilimler Akademisi 

L. Buskunbaeva- Rusya Bilimler Akademisi 

A. Işmuhametova- Rusya Bilimler Akademisi 

G. Şamsutdinova- Rusya Bilimler Akademisi 

THE PRINCIPLES OF COLLECTING AND PROCESSING OF 

EXPEDITION MATERIALS OF THE EASTERN DIALECT OF THE 

BASHKIR LANGUAGE FOR THE DIALECT CORPUS 

 
 

21.12.2019 

CUMARTESİ / 09:00-11:00 
 

SALON SB2, OTURUM 1. 
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Murat CANCAN 
 

Eren ERENSAYIN 

Doç. Dr. Çetin GÜLER 

Elif ERENSAYIN 

Työ Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirliği 

Eren ERENSAYIN 

Doç. Dr. Çetin GÜLER 

Elif ERENSAYIN 

Öğrencilerin Työ Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algıları Ölçeği Geçerlik 

Ve Güvenirliği 

Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ Van Urartu Müzesindeki Eserler Kullanılarak Yerel Tarih Öğretimi -Bir 

Eğitim Durumu Örneği- 

Öğrt.Dr. Ayşe KESKİN GEÇER Fen Bilimleri Dersinde Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Kullanımının 

Ortaokul Öğrencilerinin Güneş Sistemi Ve Tutulmalar Başarı 

Testi Sonuçlarına Etkisi 

Dr.Hooshang KHOSHSIMA 

Dr.Aliasghar Rostami ABUSAEIDI 
Incorporation of Flipped Learning into EFL Classrooms Performance and 

Perception 

Dr. Öğr. Üyesi, Elif ERTEM AKBAŞ 

Doç. Dr. Murat CANCAN 

Kübra ALAN 

Geogebra’nın Teori ve Uygulamada Matematik Öğretimindeki Yerinin 

Değerlendirilmesi 

Öğr. Gör. Öznur YEKSAN Yüksek Öğretimde Çalışanların Etik Liderlik Algılamalarının 

Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi 

Öğr. Gör. Öznur YEKSAN Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği Üzerine Yapılan Araştırmaların İçerik 

Analizi Yöntemi İle İncelenmesi 

п. ғ. м., аға оқытушы,  Ғалия Тоқтыманова 

ф.ғ.к. Хадиша Нурходжаева 
ЖАНУАРЛАР  АТАУЛАРЫНА  ҚАТЫСТЫ  ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ  

БІРЛІКТЕРДІҢ  ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 
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21.12.2019 

CUMARTESİ / 11:00-13:00 

SALON SB2, OTURUM 2. 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Seyhan TAŞ 

 
Dr. Gülcan AZİMLİ ÇİLİNGİR 

Dr. İlke ÖRÇEN GÜLER 
Afet Politikalarında Risk Unsuru Ve Afet Mevzuatında Risk Yönetimi 

Dr.Öğr.Üyesi Yıldız ATMACA 

Ceylan DEMİRHAN 
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türkiye’de Yeni Hükümet 

Sistemi 

Dr. Öğr. Üyesi Vedat YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız ATMACA 

Ceylan DEMİRHAN 

6360 Sayılı Yasanın Yerel Yönetimler Perspektifinde Analizi 

Dr. Öğretim Üyesi Yalçın KAVAK Fikir Ve Sanat Eserleri Hukukunda “Eser” Kavramı 

Öğr. Gör. Çetin İZGİ 

Prof. Dr. Seyhan TAŞ 

 

Türkiye’ de Elektronik Ticarette Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri  

Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY  

Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ  

Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL 

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Enflasyon Yakınsaması: Fourier Kruse Testi 

Öğr. Gör. Çetin İZGİ 

 
Türkiye’ De Sıcak Paranın Ekonomik Krizler Üzerindeki Etkisi 

(1990-2009 Dönemi) 

Arş. Gör. Gaye TUĞ LEVENT  Türk Hukukunda Grev Yasaklarının Ilo Normları Çerçevesinde 

Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN Konaklama Vergisi Merkez mi Yoksa Yerel mi Tarafından Toplanmalı? AB 

Ülkeleri Nezdinde Teorik Bir İnceleme 

Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN Dijital Hizmet Vergisi  İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun Mali 

Etkilerinin Çeşitli Yönlerden İncelenmesi 

 

21.12.2019 

CUMARTESİ / 13:00-15:00 

 

SALON SB2, OTURUM 3. OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA 

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ Cemil Meriç’e Göre İdeoloji: Marx’ı ve Marksizm’i Tekrar Okumak 

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ 

Öğretim Görevlisi Murat KAYMAZ 
Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri’nin (Metropollerin) Yapısal, Örgütsel ve Yönetsel 

Sorunları Üzerine Bir İnceleme 

Dr. Turgay OYMAN Nöropazarlama Ve Etik Kaygılar 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA 

Öğr. Gör. Erdal DEMİR 
Sağlık Sektöründeki İşletmelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin İç Kontrol Sistemine 

Etkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA Çevre Muhasebesi İle İlgili Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüş Ve Düşünceleri: 

Malatya İli Örneği 

Öğr. Gör. Erden KİŞİ Uluslararası Alanda Suriye İç Savaşı Ve Türkiye 

Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK 

Dr. Hayri TANRIVERDİ 

Doç. Dr. Metin KAPLAN 

Balon Turizmin Kapadokya Kırsal Turizmi Üzerindeki Etklieri Üzerine Bir Çalışma 

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AZGIN 

Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA 
Entegre Raporlama Bist’te İşlem Gören Şirketlerde Bir Uygulama 

Doç. Dr. Ayşe Nur Buyruk AKBABA 

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan AZGIN 
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Algıları 

Halit KURT 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞ 
Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Kimlik Üzerine Etkisi: Hazır Giyim 

Firmalarında Bir Araştırma 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem GÖKTAŞ  

Prof. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN AKAY 

Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL 

 

BRICS-T Ülkelerinde Enerji Tüketimi Yakınsak Mı? Fourier Birim Kök Testlerinden 

Kanıtlar 
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21.12.2019 

CUMARTESİ / 15:00-17:00 
 

SALON SB2, OTURUM 4. OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR 

Doç. Dr. Ferzende İDİZ İmâm Kastallânî Ve “İrtifâu’r-Rutbe Bi’l-Libâsi Ve’s-Sohbe” Adlı Eseri 

Bağlamında Tasavvuf Silsilesi 

Doç. Dr. Ferzende İDİZ Ebû Abdurrahman Sülemî Ve El-Mukaddime Adlı Risâlesi Bağlamında 

Tasavvufî Görüşleri 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma PINAR Ömer Nasuhi Bilmen’in Allah’ın Varlık Delillerine Yönelik Tespitleri 

Doç. Dr. Abdullah DUMAN Araplarda Mübâreze Geleneği Bağlamında Hz. Ali’nin Savaşları 

Öğr. Gör. İsa HIZIROĞLU  

Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR 
Dilsel Tefsir Örneği Olarak Me’ani’l-Kur’an Eser Geleneği 

Öğ. Gör. Cumali ÇAKMAK 

Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR 
Kar Adlı Romanın Arapça Tercümesi Üzerine Bir Niceleme 

Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI 

Öğrt. Songül AKMAN 
Rahmetullah El-Hindi’nin İzharu’l-Hak Adlı Eserinde Yaptığı Nübüvvet 

Savunusu 

Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI 

 
Entelektüel Olmayan Bilgi Elemanı Olarak Fıtrat 

Dr. Mazhar DÜNDAR İlâhî Hitap - Akıl İlişkisi 

Dr. Mazhar DÜNDAR 
Kutsal Kitap Hitabında Lafız Ve Mananın Allah’a Ait Oluşu Meselesinin 

Tahlili 

 

 

22.12.2019 

PAZAR /09:00-11:00 
 

SALON SB1, OTURUM 1. 

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN 

 

 
Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Saime UYSAL 
Konuşma Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet 

Bölümlerinin Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu 

Aytaç BÜYÜKİKİZ 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 
Yazma Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet Bölümlerinin Akademik 

Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Hakim KARDAŞ 
5.Sınıf Türkçe Ders Kitabındakikurmaca Metinlerin “Çocuğa Görelik İlkesi”Ne 

Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Mehmet KARDOĞAN 
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet Bölümlerinin 

Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Mizgin ALP 
Dinleme Eğitimi Alanında Yayımlanan Makalelerin Özet 

Bölümlerinin Akademik Metin Yazım İlkelerine Uygunluğu 

Doç. Dr. Tevfik UZUN 

Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ 

Öğrt. Engin DABAN 

Öğretmenlerin Sınıf Liderliği İle Öğrencilerin Derse Katılımları Arasındaki 

İlişkilerin İncelenmesi 

Doç. Dr. Tevfik UZUN 

Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ 

Öğrt. Mustafa AYDIN 

Okul Müdürlerinin Üstlendikleri Yönetici Rolleri İle Öğretmenlerin Okuldan 

Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi 
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22.12.2019 

PAZAR / 11:00-13:00 

 

SALON SB1, OTURUM 2. 
OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN 

 
Öğr. Gör. Dr. Ahmet SANSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÇETİN 
Özel Eğitim Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Derslerine İlişkin Görüşleri 

Doç. Dr. Sevda KOÇ AKRAN Öğretmen Kitaplığı Uygulaması Erişimine İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Tuğçe TOYGAN 

Mustafa GÖK 

Murat CANCAN 

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Denk Kesir Kavramına İlişkin Soyutlama Düzeyleri 

Ufuk Şakir GÜRAY 

Mustafa GÖK 

Enes Abdurrahman BİLGİN 

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistiksel Akıl Yürütme Becerilerinin 

İncelenmesi 

Sümeyye SEVİNÇ 

Doç. Dr. Çetin GÜLER 

Dilan DİNCİ 

Genel Phubbing Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması 

Sümeyye SEVİNÇ 

Doç. Dr. Çetin GÜLER 

Dilan DİNCİ 

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre 

İncelenmesi 

Mustafa GÖK İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri 

Etkinliklerin İncelenmesi Ve Etkinlik Tasarımına İlişkin Görüşleri 

 

 

22.12.2019 

PAZAR/ 13:00-15:00 

 

SALON SB1, OTURUM 3. 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Gökhan OTO 

 
Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KOÇAK 

Prof. Dr. Gökhan OTO 

Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK 

Barış ÇELİK 

Ülserde Bitkisel Tedavi Yaklaşımları 

Sosyal Hiz. Uzm. Filiz ER 

Sosyal Hiz. Uzm. Fatma PEKER 

Hemşire Gülten ÖZKAN 

Kronik Ruhsal Hastalık Tanılı Hasta Ve Ailesi İle Psiko-Sosyal Çalışma Ve Sosyal 

Hizmet Müdahalesi: Olgu Sunumu 

Sosyal Hiz. Uzm. Filiz ER 

Dr .Öğ. Üyesi Şeyda YILDIRIM 
İnme Sonrası Hasta Ve Bakım Verenlerin Aile İçi İlişkilerinin Değerlendirilmesi 

Öğr. Gör. Osman ÖZKAN 

Hakan ÖZTÜRK 
Hastanelerde Örgütsel Küçültme Nedenleri Ve Etkileri Üzerine Bir Sistematik 

Derleme 

Öğr. Gör. Osman ÖZKAN Bir Kamu Politikası Analizi: Kamu Hastane Birlikleri 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman MENGİ 

Arş. Gör. Yusuf ALPDOĞAN 

Doç. Dr. Murat CANCAN 

Şizofreni Bireylere Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi 

Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KOÇAK 

Prof. Dr. Gökhan OTO 

Öğr. Gör. Sevgi YÜKSEK 

Barış ÇELİK 

Kolin’in Karaciğer Üzerine Etkisi 

Öğr. Gör. Mehmet BULDUK Alzheimerın Önlenmesi Ve Tadavisinde Destekleyici Bir Yöntem; Fiziksel Aktivite 

Öğr. Gör. Mehmet BULDUK Helikopter Ebeveynliğin Sonucu; Sorunlu Büyüyen Çocuk 
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22.12.2019 

PAZAR/ 15:00-17:00 
 

SALON SB1, OTURUM 4. 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Reha SAYDAN 

 
Dr.Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN Firma Değerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntemler Ve Entelektüel 

Sermayenin Muhasebeleştirilmesi 

Süleyman ELÇİ 

Öğr. Gör. Servet ÖZKAN 
Sermaye Şirketlerinde Bedelli Sermaye Artırımı Yapılmasında Rüçhan 

Hakkını Kullanamayan Ortakların Özkaynak Hesapları Bakımından 

Durumunun İncelenmesi 

Öğr. Gör. Servet ÖZKAN 

Öğr. Gör. Ahmet YAKIN 
Elektrikli Araçların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi 

Arş. Gör. Şaban KIZILARSLAN 

Arş. Gör. Duygu USTA 
Ekonomik Büyüme İle Yaşam Memnuniyeti İlişkisinin PanelKesirli 

Polinomiyal Modellerle İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK 

Prof. Dr. Reha SAYDAN 
Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Marka Farkındalığı, Marka İmajı Ve 

Marka Sadakati Üzerine Etkisi 

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK 

Kübra ÖZTÜRK 
Transformatıon In Securıty In Turkey After 15 July 2016 Coup Attempt 

Prof. Dr. Reha SAYDAN 

Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK 
Global Markalar Büyük Hatalar 

Doç. Dr. Fatih KIRIŞIK 

Kübra ÖZTÜRK 
Supreme Mılıtary Councıl In The Context Of Cıvıl-Mılıtary Relatıons In 

Turkey 

Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT 

Doç. Dr. Osman AKIN  
Makro Ekonomik Değişkenlerin Borsa Performansına Etkisi:Borsa 

İstanbulda Bir Araştırma 

Doç. Dr. Osman AKIN  

Doç. Dr. Osman Kürşat ONAT 
Türkiye’de İşletmelere Yönelik Muhasebe Standart Çalışmaları; Kümi-Frs 

Üzerine Bir Analiz 

 

 

 

22.12.2019 

PAZAR/ 17:00-19:00 
 

SALON SB1, OTURUM 5. 
OTURUM BAŞKANI:  Doç. Dr. Fatih ÇIĞ 
 

Mimar, Rabia BOZMAÇ 

Mimar Kader MÜHÜRDAROĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK 

Başkale Kırsal Mimarisinde Konut Dokusunun Ekolojik Açıdan 

İncelenmesi 

Doç. Dr. Aynur CELİLOVA Taş Sanatında Avcılık 

Ömer Avni YUNUS 

Gülcan ÖZBEK 
Irak’ta, Zengi Ve Atabegler Dönemine Ait Minareler (Erbil, Sincar, Musul, 

Dakuk) 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÇETİNTAŞ Hat Sanatı Tarihinde Selçuklu Sülüsü (Kufi Ve Nesih Yazıları İle Selçuklu 

Sülüsü Arasındaki Farklılıklar) 

Arş. Gör. Dr. Birgül ALICI Türk Sineması’na Kent Ve Yabancılaşma Ekseninde Bakış: Anlat İstanbul 

Ve Hayat Var Örneği 

Mimar Kader MÜHÜRDAROĞLU 

Mimar, Rabia BOZMAÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar SUBAŞI DİREK 

Hakkâri Yerel Konutlarının Mimari Organizasyonu, Yapı Malzemesi Ve 

Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Osman AYTEKİN  

Mustafa KAYA 
Acara Bölgesi Geleneksel Ahşap Cami Mimarisi ve Tiflis Etnografya 

Müzesi’nde Bulunan Çikuneti Camisi (ჩიქუნეთი ჯამე) Üzerine Bir 

Değerlendirme 
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İÇİNDEKİLER 
 

 

   

Kongre Künyesi  I 
   

Program  II-X 
   

Fotoğraf Galerisi  XI-XIII 
   

İçindekiler       XIV-XIX 
   

  

 

 

 Yazar                   Başlık Sayfa 

No 

Handan MERT 
Ilgın MİS 
Semih YAŞAR 

Nihat MERT 

VAN VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN 
BİYOKİMYASAL İNCELENMESİ 

 

1-20 

Erhan GÖRMEZ 
Zihni MEREY 
Kenan BULUT 
Eyüp AKTÜRK 

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: NORVEÇ ÖRNEĞİ 

21-29 

Eyüp AKTÜRK 
Zihni MEREY 
Erhan GÖRMEZ 
Kenan BULUT 

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
VE MESLEKİ  

GELİŞİM MODELİ: DANİMARKA ÖRNEĞİ 

30-33 

Zihni MEREY 
Kenan BULUT 
Eyüp AKTÜRK 
Erhan GÖRMEZ 

İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: FİNLANDİYA ÖRNEĞİ 

34-44 

Metin TAYTAŞ 
Mahmut AYAZ 

ÖĞRETMENLERİN DEPRESYON SEVİYELERİNİN 
CHAİD ANALİZ YÖNTEMİ  İLE İNCELENMESİ 

45-57 

Kenan BULUT 
Zihni MEREY 
Eyüp AKTÜRK 

Erhan GÖRMEZ 

İSKANDİNAV ÜLKELERİ’NDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 
VE MESLEKİ GELİŞİM MODELİ: İSVEÇ ÖRNEĞİ 

58-69 

Eyüp AKTÜRK AHLAKİ KİMLİK VE EĞİTİM 
 

60-64 

Haydar ÖZDEMİR SEZA KUTLAR AKSOY’UN “ÇEVRİMİÇİNDE 
ŞERAFETTİN”  ADLI ÇOCUK ROMANIN ÇOCUĞA 
GÖRELİK İLKESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

 

65-73 

Metin EREN CEMAL ŞAKAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNE HALKBİLİMSEL BİR 
BAKIŞ (ESENLİK ZAMANLARI) 

74-79 

Metin EREN CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜLERİNDE SAVAŞ VE 
GÖÇ(PORTAKAL BAHÇELERİ) 

 

80-88 

Eren RIZVANOĞLU LOCKE’UN DİL VE ANLAM ANLAYIŞI 
 

89-94 

Eren RIZVANOĞLU 
Vedat ARPACİ 

SPİNOZACI BİR DEMOKRASİ MÜMKÜN MÜDÜR? 
95-102 

Selahattin AYDAR 
JOHN STUART MILL’DE KADININ DEĞERİ 

 

103-112 

Hasan ÇİÇEK CİCERO’NUN YAŞLILIK ÖVGÜSÜ 
113-118 
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Hasan ÇİÇEK SANAT OLARAK EĞİTİM VE YÖNETİM 

 
119-124 

Deniz AŞKIN 
KUTSALLIĞIN TRANSFERİ: AVRUPA’DA DİNİN VE 

MİLLİYETÇİLİĞİN KARŞILAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

125-133 

Mustafa SAĞI 
Deniz AŞKIN 

ULUSLARARASI GÖÇ VE ÜRETTİKLERİ: GÖÇ İLE İLGİLİ 
KAVRAMSAL MUĞLAKLIKLARA ÇÖZÜMLEYİCİ BİR 
DENEME 

134-146 

M. Zeki DUMAN 
Hicret GÖK 
 

YAŞLILIK ve YAŞLILARA İLİŞKİN TUTUMLAR ÜZERİNE  
BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

147-165 

M. Zeki DUMAN 

Ayşegül ÇELİK 
 

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE KADINLARIN 

GELİŞTİRDİĞİ STRATEJİLER: BİR ÖRNEK OLAY OLARAK 
TANDIRDA EKMEK PİŞİREN KADINLAR ÜZERİNE BİR 

ALAN ARAŞTIRMASI 

166-176 

İsmail KIRAN BEŞ KİŞİLİK HİKÂYE: ERİVAN’DAN VAN’A ZORUNLU 
GÖÇ THE STORY OF FIVE PEOPLE: FORCED MIGRATION 

FROM YEREVAN TO VAN 

177-196 

İsmail KIRAN TURGUT ÖZAL SONRASI “TEK AKTÖR PATOLOJİSİ”NE 
DAYALI “LİBERAL YANILGI” 

197-207 

Celal İNCE SOSYAL AFETLER: SAVAŞ, İÇ ÇATIŞMA VE BİR 
MÜCADELE BİÇİMİ OLARAK GÖÇ 

208-220 

Enes BAL 
AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ 

DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

221-235 

Rahşan F. AKGÜL MENGÜ ERTEL TASARIMLARIYLA TÜRK TİYATRO 
AFİŞLERİ 

 

236-247 

Nazan OSKAY 8. ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI BİENALİ’NDEN 
HAREKETLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL 

FARKINDALIK 

 

248-259 

Ömer AYDINLIOĞLU TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN 

STEREOTİPLERİNE BİR BAŞKALDIRI OLARAK FEMİNİST 
REKLAMCILIK: BİR ALIMLAMA ANALİZİ 

 

260-278 

Nadir BUÇAN 
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ÖZET 

Van ve yöresi yüksek rakımı, kendine özgü bitki örtüsü ve iklim koşulları ile arıcılığın 

elverişli olduğu ve giderek yaygın olarak yapıldığı bir bölgedir. Bu çalışmada Van ve 

yöresinde üretilen çiçek ballarında çeşitli biyokimyasal analizler yapılarak sonuçların 

standartlara uygunluğunun belirlenmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda Van ve 

yöresindeki 11 ayrı bölgede (Van-Merkez, Bahçesaray, Çatak, Edremit, Gürpınar, Bitlis-

Merkez, Hizan, Hakkari-Merkez, Şemdinli, Yüksekova, Pervari) üretilen 100 adet bal örneği 

kullanılarak sakkaroz, invert şeker, pH, rutubet, naftalin analizleri yapıldı. Bu analizler 

sonucunda ortalama sakkaroz % 2.37, invert şeker % 68.58, pH 3.95, rutubet % 19.65 olarak 

bulundu ve hiçbir bal örneğinde naftalin kalıntısına rastlanmadı. 11 bölgenin biyokimyasal 

analizlerinin ortalaması incelendiğinde sakkaroz, invert şeker ve naftalin bakımından Türk 

Gıda Kodeksi, TS 3036 ve EU kriterlerine uyduğu tespit edildi. Ortalama rutubet içeriği 

bakımından ise Çatak hariç diğer yerlerin standartlara uyduğu saptandı. Arıcılığı ve bal 

üretimini geliştirmek için bu yörede gerekli reklam ve eğitimsel faaliyetlerin yapılması 

gerekirken, arı yetiştiriciliğine çeşitli kurumlar tarafından özel projelerle mali destek 

sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çiçek balı, sakkaroz, invert şeker, rutubet, naftalin. 

BIOCHEMICAL INVESTIGATIONS ON HONEY PRODUCED IN VAN AND 

SURROUNDINGS 

ABSTRACT 

Van and surroundings are convenient for the beekeeping because of its high altitute, special 

flora and climatic conditions and beekeeping is getting more popular in these areas. In this 

study, it was aimed to determine the quality of blossom honey samples produced in these 

areas by biochemical analysis.  
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For this purpose 100 honey samples from 11 different town (Van-Merkez, Bahcesaray, Catak, 

Edremit, Gurpinar, Bitlis-Merkez, Hizan, Hakkari-Merkez, Semdinli, Yuksekova, Pervari) 

were analyzed for the percentages of saccharose, invert sugar and humidity, naphthaline 

amount and pH values. The avarage values of saccharose (% 2.37), invert sugar (% 68.58), 

pH (3.95), humidity (% 19.65) were estimated in all samples. It was not found any 

naphthalene residues in any honey sample. All data from difterent regions analyses were 

compared and evaluated by the standarts of TS, Turkish Food Codex and EU. The mean 

saccharose, invert sugar, humidity, naphthalene of all samples were determined that they were 

in accordance with the those standarts. The mean humidity values were also acceptable to 

standarts, except Çatak samples. In conclusion while it was necessary to advertise and 

perform educational programmes to improve beekeeping and honey production in Van, 

financial supports must be given to beekeeper by special projects foundations by different 

organization. 

Keywords: Blossom honey, saccharose, invert şeker, humidity, naphthalene. 

 

1. GİRİŞ 

Arıcılık tüm dünyada yapılan ve sürekli gelişme gösteren tarımsal bir faaliyettir. Arıcılığın 

geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Milattan önceki dönemlerde mağaralara çizilen resimler, 

çok eski tarihlere ait arı ve kovan fosilleri bu görüşü doğrulamaktadır. Uzun yıllardan beri 

hem gıda maddesi olarak hem de şifa niyetine tüketilen bal, şifa verici ve gıda maddesi 

olmasının yanında ilaç ve kozmetik sanayisinde, hayvan gıdalarında ve gıda katkısı olarak da 

kullanılmasından dolayı son dönemlerde popüler bir sektör haline gelmiştir (Snowdon ve 

Cliver, 1996). 

Üretim girdilerinin düşük olması ve ürünlerin hammadde kullanımı olmadan oluşturulması 

nedeniyle arıcılık ülkeler ekonomisine büyük katkılar getirmektedir. Ayrıca insan sağlığı için 

çok değerli olan bal, polen, arı sütü ve propolis gibi arı ürünleri ile toplumun sağlıklı gelişimi 

açısından önemli rol oynamaktadır. Bugün dünyada yaklaşık 56 milyon arı kovanı 

bulunmakta ve bu kovanlardan 1.2 milyon ton dolayında bal üretilmektedir. Üretilen balın 

yaklaşık 1/4’ü ticarete konu olmakta ve dış satımın % 90’ı bal üreticisi olan 20 ülkeden 

yapılmaktadır (Şişek ve ark., 2007). 

Türkiye sahip olduğu 4 milyon dolayındaki kovan varlığı ve 63 bin ton dolayındaki bal 

üretimi ile dünyada 3. - 4. sıralarda yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi 

bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır (Şişek ve ark., 2007).  
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Ancak ülkemiz koloni sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alırken 

(Doğaroğlu, 1999), bal üretimi bakımından daha gerilerde bulunmaktadır (Soysal ve Gürcan, 

2005).  

Bununla birlikte, Türkiye’nin dünya bal ticaretindeki % 1.87’lik payıyla 10. sırada yer alması 

sahip olduğu kovan varlığı ve bal üretimi ile uyum göstermemektedir (Şişek ve ark., 2007). 

Dünya bal ticaretindeki payımız ve koloni başına bal üretim miktarları dikkate alındığında, 

ülkemizin sahip olduğu mevcut arıcılık potansiyelinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. 

Diğer yandan ülkemizde bal dışında diğer arı ürünlerinin üretimi de yaygın değildir. Kovan 

başına bal üretiminin arttırılması, diğer arı ürünlerinin üretilmesi ve bal arılarının bitkisel 

üretimde daha yaygın kullanılması durumunda mevcut potansiyelimizin de artacağı kesindir. 

Ancak ilkel kovanlardan modern kovanlara geçişin büyük ölçüde tamamlanmış olmasıyla 

birlikte koloni başına ortalama bal üretiminde bir miktar artışın sağlanması arıcılığımız için 

olumlu gelişmeler olarak görülebilir (Şişek ve ark., 2007). 

Balın oluşumu ve bileşimi yörelere göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Oldukça 

farklı ekolojik yapısı nedeniyle ülkemizde çok çeşitli ballar üretilmektedir (Genç ve 

Dodoloğlu, 2002). Muğla ve yöresinde çam balı, Akdeniz bölgesi ve civarında narenciye balı, 

diğer bölgelerimizde ise çok kaliteli çiçek ballarının üretildiği görülmektedir (Kayral ve 

Kayral, 1984).  

Üretilen bu ballar yurt içinde tüketildiği gibi yurt dışına da ihraç edilmektedir. Ancak bal 

üreticileri çeşitli ticari kaygılarla arılara şeker şurubu, glukoz şurubu, nişasta şurubu vererek 

ya da bilinçsizce bala yapılan ısıl işlemlerle doğal balı yapay hale getirmektedirler. Bu amaçla 

yurt içinde tüketilen ve ihraç edilen bu balların mutlaka denetimlerinin ve biyokimyasal 

analizlerinin yapılması gerekmektedir. Böylelikle hem tüketicilerin hakları korunmuş hem de 

ürünün kalite nitelikleri belirlenmiş olacaktır.  

Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi konumu, doğal florası ve iklimi arıcılığa elverişli bir ortam 

sağlamaktadır. Bu bölgede üretilen balların düşük su aktivitesine karşılık yüksek şeker 

konsantrasyonu sayesinde mikrobiyal bozulma göstermeden depolanabilmektedir (Genç ve 

Dodoloğlu, 2002). Doğu Anadolu Bölgesi’nin iklim ve bitki örtüsünün bu olumlu 

özelliğinden dolayı Van ve yöresinde arıcılık son yıllarda gittikçe artış göstermektedir. Eğer 

bu bölgede arıcılık desteklenirse bal üretimi yaygınlaştırılarak ciddi bir ekonomik gelir 

sağlanabilir.  

Bu çalışma ile Van ve yöresinde üretilen çeşitli balların biyokimyasal özelliklerinin 

incelenmesi, bu özelliklerin değerlendirilerek yöre balları hakkında genel bir kanıya varılması 

ve standartlara uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Balın Tarihçesi ve Tanımı 

Arıcılığın tarihçesi insanların mağara hayatı yaşadığı on binlerce yıl öncesine kadar 

gitmektedir. Milattan önce 7000 yıllarına ait mağaralara çizilen resimler, çok eski tarihlere ait 

arı fosilleri ve benzeri tarihi buluntular bu görüşü doğrulamaktadır. İlk insanlar doğal olarak 

ağaç kavukları ve kaya oyuklarına yuvalanan oğulları öldürerek ballarından yararlanmışlardır. 

Tarihi gelişim içinde taş devrinden itibaren; önce mantar ve ağaç kütükleri sonra da toprak ve 

kilden yapılmış kaplar kovan olarak kullanılmış ve zamanla bugün kullanılan kovanlar 

geliştirilmiştir. Gerçek arıcılık, insanların ağaç kovukları içinde yuvalanan arıları öldürmeden 

bir miktar bal almaları ve bir miktar balı da arılara bırakmaları ile başlamıştır. Arıların gen 

merkezleri Orta-Doğu ülkeleri olduğundan arıcılığın ortaya çıkması da bu ülkelerde olmuştur. 

Bununla birlikte milattan önce 1300 yıllarına ait olduğu sanılan ve Hititler devrinden kalma 

Boğazköy’deki taş yazıtlarda arılardan bahsedilmesi, arıcılığın Anadolu’da da çok eski 

dönemlere dayandığını göstermektedir (Anonim, 2009a). 

Bal; bitkilerin çiçeklerinde ya da diğer canlı kısımlarında bulunan nektar bezlerinden 

salgılanan nektarın ve bitki üzerinde yaşayan bazı böceklerin bitkilerin canlı kısımlarından 

yararlanarak salgıladığı tatlı maddelerin, bal arıları (Apis mellifera) tarafından toplanması, 

vücutlarında bileşimlerinin değiştirilip petek gözlerine depo edilmesi ve buralarda 

olgunlaşması sonucunda meydana gelen tatlı bir üründür (Anonim, 2002). 

Türk Gıda Kodeksi (Anonim, 2012) 2012/58 sayılı Bal Tebliği’nde ise balı; bitki nektarlarının 

veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı 

(Apis mellifera) tarafından toplandıktan sonra, kendine özgü maddelerle birleştirerek 

değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürün 

olarak tanımlamaktadır. 

2.2. Balın Oluşumu 

Bala dönüştürülen bitki özsularını şu şekilde sıralayabiliriz: 

1-Çiçeklerden salgılanan bal özü (nektar) 

2-Bitkilerin çiçek açarken salgıladıkları şekerli sıvı 

3-Çamlarda toplanan şekerli sıvı 

4-Çeşitli bitkilerin yapraklarından sızan şekerli sıvı 

5-Bazı ufak böceklerin yaprak üzerine salgıladıkları tatlı sıvı 

Balın temel birimi olan nektar, çiçekli bitkilerde çiçeklerin üzerinde, yapraklarında ve yaprak 

saplarında oluşmaktadır. Nektarın yapısında en çok sakkaroz ve onun parçalanma ürünleri 

fruktoz ve glukoz bulunmaktadır.  
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Nektar şekerinin çeşidi ve miktarına göre arıların çiçekli bitkilere gidişleri değişiklik 

göstermektedir. Arıların genel olarak tercih ettikleri bitkiler, glukoz ve fruktoz oranı dengede 

olan ve şeker miktarı yüksek olan bitkilerdir (Beyazoğlu, 1986).   

2.3. Balla İlgili Standartlar 

Ülkemizde bal için uygulanan kalite kontrol standardı Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği 

2012/58 (Anonim, 2012) ve TS 3036 Bal Standardı (Anonim, 2010)’dır.  Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliği Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde 2001/110 EC sayılı ‘Bal’ ile ilgili 

Komisyon Direktifi (Anonymous, 2001) ve 2005/396/EC sayılı ‘Hayvansal ve bitkisel orijinli 

gıda ve yemlerde maksimum pestisit limitleri’ ile ilgili Konsey Tüzüğü dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda olması istenen bazı özellikleri aşağıda Tablo 

1’de verilmiştir (Anonim, 2012). 

Tablo 1. Bal Tebliği’ne (2012/58) göre balın sahip olması gereken özellikleri (Anonim, 

2012.) 

Özellik (100 g balda)           Çiçek balı  Salgı balı      Karışım  

Su (en fazla, g)    20   20   20  

Sakkaroz (en fazla, g)    5-10   5-10   5-10  

Fruktoz + glikoz (en az, g)    60   45   45  

Suda çözülmeyen madde (en fazla, g)  0.1   0.1   0.1  

Serbest asitlik (en fazla, meq/kg)   50   50   50  

Diastaz sayısı (en az)     8   8   8  

HMF (en fazla, ppm)     40   40   40  

Prolin miktarı (en az, ppm)    300   300   300  

Naftalin miktarı (en fazla, ppb)   10   10   10  

 

2.4. Balın Bileşimi 

Balın bileşimi elde edildiği mevsime, nektarına ve iklim şartlarına göre farklılık gösterir 

(Şahinler ve ark., 2001; Öder, 1981). Bal önemli bir karbonhidrat kaynağıdır ve temel 

bileşenlerini karbonhidratlar oluşturur. Balın yaklaşık % 80’i çeşitli şekerlerden meydana 

gelir. Bununla birlikte balın içerisinde yaklaşık % 17–18 civarında su bulunur (Crane, 1980). 

Geriye kalan kısım ise ortalama % 1.3 sakkaroz, % 0.17 oranında çeşitli mineraller, 

proteinler, vitamin ve çeşitli enzimlerdir (Gibson, 1998; White ve ark., 1962). 

Balın pH değeri ortalama 3.9 civarında olup su aktivitesi 0.5 ile 0.6 arasında değişmektedir 

(White ve ark., 1962). Balın kaynağı olan nektarda ise antioksidan etkili maddeler, pigmentler 

ve flavanoidler de bulunur (Frankel ve ark., 1998). Çizelge 4’de balın temel bileşenleri 

görülmektedir. Bu bileşenler 4 farklı ülkede toplam 1063 numune üzerindeki araştırmalar 

neticesinde oluşturulmuştur (Crane, 1990). 
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Tablo 2. Balın temel bileşenleri (Crane, 1990) 

 Değişim Aralığı 

En önemli bileşenler (Balın yaklaşık % 99.9’u) 

Su 13.4–26.6 

Fruktoz 21.7–53.9 

Glukoz 20.4–44.4 

Sakkaroz 0.0–7.6 

Diğer Şekerler 

Disakkaritler 2.7–16.0 

Yüksek şekerler 0.1–8.5 

Az miktarda olan bileşenler (Balın yaklaşık %1’i) 

Toplam asitler (glukonik asit cinsinden) 0.17–1.17 

Mineraller 0.02–1.03 

Azot (amino asit ve proteinlerde) 0.00–0.13 

Enzimler  

Aroma bileşikleri  

Diğer maddeler  

 

2.5. Balın İnsan Sağlığı Açısından Önemi 

Tarihteki pek çok medeniyetin yazıtlarında ve kutsal din kitaplarında da belirtildiği gibi şifalı 

gıda olarak tanımlanan balın, insan sağlığı için önemli olan birçok maddeyi içerdiği bilimsel 

olarak da kanıtlanmıştır (Güneş, 2001). Temel besin maddesi olarak kullanılan bal, enerji 

verici olmasıyla birlikte, hastalıkları tedavi edici özelliğinden dolayı da insan sağlığı için 

önemlidir (Schimdt ve Schimdt, 1997). Balın, mide hastalıkları, ülser, kalp hastalıkları, 

çarpıntı, bronşit, kansızlık, sinir hastalıkları, boğaz enfeksiyonları ile bazı cilt rahatsızlıklarını 

tedavi edici olmasının yanında kansızlığı giderici, kanı temizleyici, damar genişletici, yağ 

hazmını kolaylaştırıcı ve yanıkları iyileştirici etkileri de bulunmaktadır (Molan, 2000). 

Hastalıklara neden olan birçok mikroorganizma bal tarafından elimine edilmektedir. Yapılan 

çalışmalarla balın Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Salmonella enterica gibi yara 

bakterilerine karşı etkili olduğu görülmüştür (Mundo ve ark., 2004). Mundo ve ark. 

(2004)’ları değişik coğrafi bölgelerden toplamış oldukları 27 bal örneğinde çeşitli analizler 

yapmışlar ve balın, 7 gıda bozucu mikroorganizma ile 5 patojenin etkisini bozucu özellik 

gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

Balın antibakteriyel özelliğinin, içerisindeki hidrojen peroksitten, arıların hipofarengeal 

salgılarından, glikozoksidaz enziminden (Gauhe, 1941), çiçek polenlerinin sebep olduğu 

katalaz aktivitesinden (White ve ark., 1962), nektarın sebep olduğu katalaz aktivitesinden 

(Dustman, 1971) ve propolis ile onun fenolik derivatlarından (Molan, 1995) kaynaklandığı 

bilinmektedir.  
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Balın antibakteriyal aktivite düzeyinin test edildiği çalışmalarda, 10 kez veya daha fazla 

sulandırıldığında bile balın yaygın olarak infeksiyona neden olan bazı bakteri türlerinin 

gelişmesini tamamen inhibe ettiği belirtilmektedir (Molan, 2001).  

Kanada’da üretilen balların uygun pH’sı, hidrojen peroksit ve nem içeriği ile etkili 

antibakteriyel ajan olacabileceği, bakterilerle savaşta hidrojen peroksit ve non-peroksitlerin 

başlıca iki etmen olduğu, şekerin osmotik etkisinin bulunduğu, baldaki lizozomların ve düşük 

pH’nın antibakteriyel etkide katkı sağladığı ileri sürülmüştür (Bogdanov, 1997a). 

Balların ışık altında depolanması ve ısıtılması peroksit ajanlarının yıkımlanmasına sebep olur. 

Nonperoksit ajan ise ısıtma ve depolamada stabildir. Nonperoksit antibakteriyel aktivite arı 

orijinlidir (Bogdanov, 1997a). Yapılan bir çalışmada bal özsuyunun antibakteriyel 

aktivitesinin büyük bir bölümünün arı orijinli olduğu, bir kısmının ise bitki orijinli olabileceği 

bildirilmiştir (Bogdanov, 1997b). 

Balda antioksidan etkiye sahip olan çeşitli bileşikler tokoferoller, fenolik bileşikler, 

alkoloidler, askorbik asit, flavanoidler bununla birlikte az miktarda değişik enzimler de 

bulunmaktadır. Balın kaynağı olan nektar antioksidan etkiye sahip tatlı bileşikler ile bitki 

pigmentleri ve flavanoidlerin de büyük bir kısmına sahiptir (Frankel ve ark.,1998). Floranın 

balın antioksidan kapasitesi üzerinde önemli etkisi olduğu bildirilmektedir (Beretta ve ark., 

2005).  Schramm ve ark. (2003)’ları bal yenilmesinin plazmanın antioksidan kapasitesini 

önemli derecede arttığını saptamışlar, diyetin bir bileşeni olarak yüksek antioksidana sahip 

balların fenolik antioksidanların önemli bir kaynağı olacağını söylemişlerdir.  Balın 

antioksidan kapasitesinin fenolik (Beretta ve ark., 2005; Gheldof ve ark. 2002; Aljadi ve 

Kamaruddin, 2004) ve prolin içeriği (Meda ve ark. 2005) ile korelasyon gösterdiği ileri 

sürülmüştür. 

Kestane ve çiçek balları üzerine yapılan bir çalışmada bu ballardan tek floralı bal olarak 

üretilen kestane ballarının çiçek ballarına göre antioksidan yönden oldukça zengin içeriğe 

sahip olduğu, ayrıca antimikrobiyal aktivite cinsinden balın özellikle de kestane balının 

bakteri öldürücü etkisinin bulunduğu, 10 farklı bakteri türleri arasında Helicobacter pylori’ye 

karşı etkili oldukları tespit edilmiştir. Bu bakteri midede gastrit ve reflu oluşumuna neden 

olan bir bakteri olduğundan kestane balı tüketimi ile mide ülserlerinin oluşumu 

engellenebileceği ileri sürülmüştür (Kolaylı ve ark., 2005). 

Bal, yara (Efem, 1988) ve yanıkların (Iftikhar ve ark. 2009) tedavisinde kullanılmaktadır. 

Yanıklara karşı kullanılan silver sulfadiazine yerine bal kullanımıyla iyileşme daha kısa bir 

süre içinde gerçekleşmekte ayrıca ağrının dindirilmesi, hipertrofik skar ve yanık sonrası 

kontraktürün daha düşük tekrarlama oranı, düşük fiyat ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle 
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yanıkların tedavisinde ideal olduğu ileri sürülmektedir (Subrahmanyam, 1991). Ayrıca topikal 

bal tedavisiyle diabetik ayak vakasında görülen ülserde 2. haftada granulasyon dokusunun 

geliştiği ve 6- 12 ayda ülserlerin giderildiği bildirilmiştir (Eddy ve Gideonsen,  2005).  

Amerikan Dental Araştırmalar Birliğinin ‘Oral Sağlık İçin Yararlı Yiyecekler’ konulu 

sempozyumunda, balın diş çürüğünü önlediği ileri sürülmüştür. Balın diş çürüğünden sorumlu 

bakterilerden Streptococcus mitis, Streptococcus sabrinus ve Lactobacillus casii'nin 

ürettikleri asit miktarını önemli ölçüde azalttığı belirtilmektedir. Bu durumun balın dental 

plaktaki dekstran üretimini engellemesinden kaynaklandığı ve balda hidrojen peroksit üreten 

bir enzimin balın antibakteriyel etkisini arttırabileceği, böylece dişetinin enflamatuar 

enfeksiyonlarının tedavisinde balın bu etkisinden faydalanılabileceği bildirilmiştir (Anonim, 

2009b; Molan, 2001). Yine Yeni Zelanda’da üretilen Manuka balının gingivitis ve peridontal 

hastalıkların iyileştirilmesinde tedavi edici rolünün olabileceği ileri sürülmüştür (English ve 

ark., 2004). Balın antifungal etkisi de bulunmaktadır (Irish ve ark., 2006; Aksoy ve Dığrak, 

2006). Sağmal hayvanlarda görülen mastitise karşı balın kullanıldığı ve başarılı sonuçlar 

alındığı bildirilmektedir (Allen, 1997). Yine son yıllarda yapılan pek çok çalışmada balın 

karaciğer koruyucu etkisinin de bulunduğu vurgulanmaktadır (Mahesh ve ark., 2009; 

Korkmaz ve Kolankaya, 2009). 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç: 

Bu çalışmada materyal olarak Van ve yöresinde üretilen 11 ayrı il veya ilçeden toplanan 

(Van-Merkez’den 9, Van-Bahçesaray’dan 9, Van-Çatak’tan 12, Van-Edremit’ten 9, Van-

Gürpınar’dan 9, Bitlis-Merkez’den 9, Bitlis-Hizan’dan 8, Hakkari-Merkez’den 9, Hakkari-

Şemdinli’den 9, Hakkari-Yüksekova’dan 9, Siirt-Pervari’den 8) toplam 100 adet çiçek balı 

kullanıldı. Bu ballar 2008 yılının Ağustos, Eylül, Ekim ayları içerisinde Van ve yöresinde bal 

üretimi yapan arıcılardan temin edildi. Bal örnekleri, 100 ml’lik steril, ağzı kapalı kaplarda 

toplandı ve analiz süresi boyunca oda sıcaklığında (22 ºC’de) muhafaza edildi. Muhafaza 

esnasında bal örneklerine herhangi bir fiziksel veya kimyasal işlem uygulanmadı.  

3.2. Yöntem 

Bal örnekleri üretildikleri bölgelerden alındıktan sonra 2 gün içerisinde analiz edildi. Oda 

sıcaklığında bekletilerek iyice karıştırılıp homojen hale getirildi. Bal örneklerine herhangi bir 

ısıl işlem uygulanmadı. Bal örneklerinde sakkaroz, invert şeker, rutubet analizleri (Anonim, 

2010), pH analizi (Anonim, 2001) ve naftalin analizi (Anonim, 2004) yapıldı. 
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3.2.1. İnvert Şeker Analizi 

Homojen hale getirilmiş deney numunesinden 2 g tartıldı ve 250 ml’lik ölçülü bir balona 

kondu. Üzerine 80-100 ml kadar saf su konularak iyice karıştırıldı ve bal çözüldü. Karışım 

üzerine 1 ml Carrez I ve 1 ml Carrez II çözeltileri ilave edilip çalkalandı. Hacim saf su ile 250 

ml’ye tamamlandı. Carrez çözeltileri konulduğunda çökelme meydana geldi ve çözelti kaba 

süzgeç kâğıdından bir erlene süzüldü.  

Süzüntüden 50 ml’lik iki ayrı kısım alınarak 100 ml’lik ölçülü iki balona kondu. Bu iki 

balondan biri invert şeker tayini için, diğeri ise sakkaroz tayini için kullanıldı. İnvert şeker 

tayininde kullanılacak çözeltinin hacmi saf su ile 100 ml’ye tamamlandı. Çözelti iyice 

karıştırılarak homojen olması sağlandı. 250-300 ml’lik bir erlene 5 ml Fehling A, 5 ml 

Fehling B çözeltileri ile 10 ml saf su eklenip karıştırıldı. Karışım manyetik ısıtıcı-karıştırıcı 

üzerine alınıp ısıtma işlemi başlatıldı. Kaynama başladıktan itibaren metilen mavisi 

çözeltisinden 10–12 damla ilave edilerek mavi renkli karışım kırmızı olana kadar hazırlanan 

100 ml’lik balondaki invert şeker çözeltisi ile titre edildi (V). 

3.2.2. Sakkaroz Tayini  

Sakkaroz tayini için ayrılan çözelti (100 ml’lik ölçülü balondaki 50 ml’lik çözelti) üzerine 5 

ml derişik hidroklorik asit çözeltisi eklendi. Çözelti, 65-67 ºC’ye ayarlanmış su banyosu 

içerisine bırakıldı. Çözelti sıcaklığı, su banyosunun sıcaklığına ulaşıncaya kadar kontrol 

edildi. Bu sıcaklığa ulaşıldığında 5 dakika daha bekletilerek inversiyon işleminin 

tamamlanması sağlandı. Bu süre sonunda çözelti hızla soğutulup 5-6 damla fenolftalein 

damlatılıp hafif pembe renk elde edilinceye kadar 5 M sodyum hidroksit çözeltisi ile titre 

edildi. Çözelti balon çizgisine kadar saf su ile tamamlandı ve titrasyon çözeltisi olarak 

kullanılmak üzere bekletildi. 250 ml’lik bir erlene 5 ml Fehling A, 5 ml Fehling B 

çözeltilerinden kondu. Üzerine 10 ml saf su eklenerek manyetik ısıtıcı-karıştırıcı üzerine 

bırakıldı. Isıtma işlemine başlandı. Kaynamaya başladıktan itibaren 10-12 damla metilen 

mavisi çözeltisi damlatıldı ve mavi renkli karışım yukarıda hazırlanan titrasyon çözeltisi ile 

kırmızı renk oluşana kadar titre edildi. 

3.2.3. Rutubet (Kırılma İndisi) Tayini  

Rutubet refraktometre ile tayin edildi. Önce saf su ile refraktometrenin ayarlanması yapıldı. 

Daha sonra analiz numunesinden yaklaşık 1 g bal örneği alınıp refraktometrenin prizmaları 

arasına konuldu. Alet kullanma talimatına uygun şekilde kapatıldı. Gerekli bağlantıları 

kuruldu. Numunenin konulduğu bölgenin sıcaklığı 20 ºC’ye ayarlandı. Balın optik kırılma 

indisi okundu ve kaydedildi. Sonuçlar Çizelge 8’e göre değerlendirilerek balın rutubet içeriği 

bulundu. Refraktometrede tam 20 ºC’de okuma yapmak mümkün olmayabilir.  
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Bu durumda okunan kırılma indisi değerine her 1 ºC fazlalık için 0.0002 eklendi, 20 ºC’nin 

altındaki her 1 ºC için 0.0002 çıkartıldı. 

3.2.4. pH Tayini  

Bal numunesi bir baget yardımı ile iyice homojen hale getirildi. Buradan spatül kullanılarak 5 

ml örnek alınarak bir behere konuldu. Saf su ile 1/1 oranında karıştırıldı. Tamamen homojen 

olması sağlandı. pH metrenin elektrotu karışım içerisine daldırıldı ve ekranda bal 

numunesinin pH değeri okundu. 

3.2.5. Naftalin Tayini 

Bal numunesi homojen hale getirildikten sonra 50 g bal örneği destilasyon balonuna konuldu. 

İçerisine 3-4 adet kaynama taşı ve 150 ml saf su eklendi. Balon destilasyon düzeneğine 

yerleştirildi. Destilasyon aletinin üst kısmından 20 ml hekzan konuldu. Alet soğutma 

düzeneğine takıldı. 3-4 saat destilasyon işleminin tamamlanması için beklendi. 20-30 dakika 

daha beklendi. Böylece naftalin hekzan içerisinde tutulmuş oldu. Düzenekte iki ayrı faz 

oluştu, üst faz naftalinin olduğu fazdır. Buradan mikro enjektör ile dikkatlice çekim yapıldı ve 

GC-MS’in vialine enjekte edildi sonra da cihaza okuması için bırakıldı. 20 dakika kadar 

cihazda pik gözlenmesi için beklendi. Kör deneme için aynı işlemler bir de numune 

konulmadan tekrarlandı. 

3.3. İstatistik Analizler 

Araştırmamızda ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesinde JMP İstatistik Paket Programı 

kullanıldı (Anonymous, 1997). 

4. BULGULAR 

Van ve yöresinde üretilen ballarda sakkaroz, invert şeker, rutubet, pH ve naftalin analizleri 

yapıldı. Van ve yöresinde üretilen bal örneklerinin ortalama analiz sonuçları Tablo 3’te, Türk 

Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Anonim, 2012)’ne, TS 3036 Bal Standardı (Anonim, 2010)’na ve 

EU’nin kriterlerine (Anonymous, 2001) göre değerlendirme yüzdeleri de Tablo 4’de verildi. 

Van ve yöresinden toplanan bal örneklerinin tümünde (n=100) sakkaroz düzeyi en az % 0, en 

çok % 9.69 ve ortalama % 2.37 olarak bulundu. En düşük ortalama sakkaroz düzeyi Hizan’da 

ve en yüksek Van-Merkez’de tespit edildi (% 1.19- 4.26) (Şekil 3). İstatistiksel olarak Van-

Merkez ile Bahçesaray, Çatak, Edremit, Bitlis-Merkez, Hizan, Hakkari-Merkez arasında 

p<0.005 düzeyinde önem bulundu.  Yine Hizan yöresindeki balların sakkaroz düzeyi Van-

Merkez ve Gürpınar’a göre p<0.005 düzeyinde önemle düşük saptandı. Diğer yörelerden de 

düşük olmasına rağmen istatistiksel olarak önem tespit edilemedi (p>0.05). 
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Van ve yöresindeki bal örneklerinin tümünde (n=100) invert şeker düzeyi en az % 51, en çok 

% 86 ve ortalama % 68.58 olarak bulundu.  En düşük ortalama invert şeker düzeyi Hakkari-

Merkez’de tespit edildi (% 65.66). En yüksek ortalama invert şeker düzeyi (% 71.78) ise 

Şemdinli’de üretilen ballarda bulundu (Şekil 4). İstatistiksel olarak yöreler arası ortalama 

invert şeker düzeyi bakımından önem saptanamadı (p>0.05). 

Van ve yöresindeki balların tümünde (n=100) pH değeri en az 3.5, en çok 4.5 ve ortalama 

3.95 olarak bulundu. Hakkari-Merkez’de üretilen balların ortalama pH değeri istatistiksel 

olarak Van-Merkez, Edremit, Gürpınar, Bitlis-Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Pervari’ye 

göre p<0.005 düzeyinde önemli düşük saptandı (3.74). En yüksek ortalama pH değeri 

Yüksekova’da üretilen ballarda tespit edildi (4.08) (Şekil 5) ve Bahçesaray, Çatak, Hizan ve 

Hakkâri-Merkez arasında istatistiksel olarak önem saptandı (p<0.005). 

Van ve yöresindeki balların tümünde (n=100) rutubet oranları en az % 13.4, en çok % 24.2 ve 

ortalama % 19.65 olarak bulundu. En yüksek ortalama rutubet değeri % 20.52 ile Çatak’ta, en 

düşük ortalama değer ise Hizan’da saptandı (% 18.23) (Şekil 6). İstatistiksel olarak yöreler 

arası önem tespit edilemedi (p>0.05). 

Yapılan naftalin analizleri sonucu Van ve çevre yörelerden toplanan bal örneklerinin 

hiçbirinde naftaline rastlanmadı. 

 
Tablo 3. Van ve yöresinde üretilen balların ortalama biyokimyasal analiz sonuçları 

a.b.c.d:  Aynı satırda farklı harfleri taşıyan gruplar arasında istatistiksel olarak önem vardır (p < 0.005) 

 
 

 

 
 

Biyokimyasal  
Özellikleri 

 

Genel 
Toplam 
n = 100 

Van- 
Merkez 

n = 9 

Bahçesaray 
(Van) 
n = 9 

Çatak 
(Van) 
n = 12 

Edremit 
(Van) 
n = 9 

Gürpınar 
(Van) 
n = 9 

Bitlis-
Merkez 

n = 9 

Hizan 
(Bitlis) 
n = 8 

Hakkari-
Merkez 

n = 9 

Yüksekova 
(Hakkari)  

n = 9 

Şemdinli 
(Hakkari) 

n = 9 

Pervari 
(Siirt)  
n = 8 

Sakkaroz % 
(X ± Sx) 

2.37 
 

4.26 a 

 

 
2.02 bc 

 
1.72 bc 

 
2.07 bc 

 

 

3.42 ab 

 

 
1.50 bc 

 

 
1.19 c 

 

 
1.64 bc 

 

 
2.49 abc 

 

 
2.59 abc 

 

 
2.51 abc 

 

Min. 0 0.95 1 0 1 0 0.9 0 0 1.5 0 0 
Max. 9.69 9.69 4.75 5 3.1 9.5 2.2 2 3.8 5 4.7 8.5 

İnvert şeker  
% 
(X ± Sx) 

 
68.58 

 

 
67.22 

 
68.55 67.83 67.94 67.56 68.17 70.13 65.66 68.22 71.78 70.35 

Min. 51 55.5 65 52 66 65 62.5 68 51 58 65 56.8 

Max. 86 76 70 75 70 72 71 74 86 72 81 85 

pH 
(X ± Sx) 

3.95 

 

4.00 abc 
 

 

3.89 bcd 
 

 

3.80 d 
 

 

4.06 ab 
 

 

4.06 ab 
 

 

4.03abc 
 

 

3.86 cd 
 

 

3.74 d 
 

 

4.08 a 
 

 

4.04 ab 
 

 

4.00 abc 
 

Min. 3.5 3.8 3.6 3.5 3.9 3.6 3.9 3.6 3.54 3.8 3.9 3.9 
Max. 4.5 4.2 4.2 4 4.3 4.5 4.2 4 4 4.3 4.3 4.1 

Rutubet % 
(X ± Sx) 

 
19.65 

 
19.86  19.17  20.52  18.53  20.22 19.84  18.23 19.73  19.55  20.08  19.97 

Min. 13.4 14.6 15.0 16.8 15.8 13.4 15.8 14.6 15.0 17.6 14.6 18.0 
Max. 24.2 23.2 22.0 24.2 22.2 23.0 22.6 22.2 21.8 22.2 22.8 23.2 

Naftalin 
(ppb) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tablo 4. Van ve yöresinde üretilen çiçek ballarının Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne (Anonim, 

2012), TS 3036 Bal Standardı’na (Anonim, 2010), EU’nin kriterlerine (Anonymous, 2001) göre 

değerlendirilme yüzdeleri 

 

Sakkaroz İnvert Şeker Rutubet 

% 5’den 

düşük 

% 5’den 

yüksek 

% 60’den 

düşük 

% 60’den 

yüksek 

% 65’den 

düşük 

% 65’den 

yüksek 

% 20’den 

düşük 

% 20’den 

yüksek 

Genel Toplam 

n=100 
% 95.0 % 5 % 9 % 91 % 10 % 90 % 64 % 36 

Van-Merkez 

n=9 
% 66.67 % 33.33 % 22.22 % 77.78 % 22.22 % 77.78 % 55.56 % 44.44 

Bahçesaray 

n=9 
% 100 _ - % 100 _ % 100 % 66.67 % 33.33 

Çatak n=12 % 100 _ % 16.67 % 83.33 % 16.67 % 83.33 % 33.33 % 66.67 

Edremit n=9 % 100 _ _ % 100 _ % 100 % 88.89 % 11.11 

Gürpınar n=9 % 88.89 % 11.11 _ % 100 _ % 100 % 44.44 % 55.56 

Bitlis-Merkez 

n=9 
% 100 _ _ % 100 % 11.11 % 88.89 % 77.78 % 22.22 

Hizan n=8 % 100 _ _ % 100 _ % 100 % 87.5 % 12.5 

Hakkari-

Merkez n=9 
% 100 _ % 33.33 % 66.67 % 33.33 % 66.67 % 66.67 % 33.33 

Yüksekova n=9 % 100 _ % 11.11 % 88.89 % 11.11 % 88.89 % 66.67 % 33.33 

Şemdinli n=9 % 100 _ _ % 100 _ % 100 % 55.56 % 44.44 

Pervari n=8 % 87.5 %12.5 % 12.5 % 87.5 % 12.5 % 87.5 % 75 % 25 

Türk Gıda 

Kodeksi 
En fazla 5 g/100 g En az 60 g/ 100g (Fruktoz+Glukoz) En fazla %20 

TS 3036 En fazla 5 g/100 g En az 65 g/ 100g En fazla %20 

EU En fazla 5 g/100 g En az 60 g/ 100g (Fruktoz+Glukoz) En fazla %20 

 

5. TARTIŞMA 

Türkiye coğrafi konumu, iklimsel özellikleri ve zengin bitki florası ile arıcılığın gelişerek 

sürdürüldüğü bir ülkedir. Arıcılık için kapalı bir alan yapımına, bina inşa etmeye veya arazi 

satın almaya gerek olmadığından az bir sermaye ile yapılabilmesi, yatırımın gelire dönüşmesi 

sürecinin çok kısa olması, diğer sektörlere göre daha az iş gücüne ihtiyaç duyulması, iç ve dış 

pazarda bal ve diğer arı ürünlerine talebin fazla olması gibi nedenlerden dolayı diğer tarımsal 

faaliyetlere oranla büyük avantajlara sahiptir. Türkiye’nin değişik bölgelerinde sahip oldukları 

floraya bağlı olarak farklı ballar üretilmektedir. Akdeniz bölgesi ve civarında narenciye, 

Muğla ve yöresinde çam, Karadeniz Bölgesi’nde kestane balı, Doğu Anadolu Bölgesi 

yaylaları başta olmak üzere ülkemizin hemen her yöresinde çiçek balları üretilmektedir 

(Kayral ve Kayral, 1984; Özdemir ve ark., 2000). 

Balda sakkaroz miktarının fazla olması istenmeyen bir durumdur. Balın bileşimini oluşturan 

nektarda ortalama % 20 civarında sakkaroz bulunmaktadır. Ancak bal olgunlaştıkça 

sakkarozun büyük kısmı hidrolize olarak fruktoz ve glukoza dönüşür. Sakkaroz oranı azalır, 

fruktoz ve glukoz oranı artar (Aydoğan, 1990).  

Bu çalışmada Van ve yöresinde incelenen balların tümünde (n=100) ortalama sakkaroz düzeyi 

en az % 0, en çok % 9.69 ve ortalama % 2.37 olarak saptandı. Genel ortalama % 5’den düşük 

olmasına rağmen 100 numuneden yalnızca 5 tanesinde sakkaroz düzeyi % 5’den yüksek 

bulundu. 11 numunede ise hiç sakkaroza rastlanmadı.  
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Van ve yöresinde üretilen 95 bal örneğinin sakkaroz düzeyleri TS 3036 Bal Standardı 

(Anonim, 2010) ve Türk Gıda Kodeksi (Anonim, 2012)’ne ve EU (Anonymous, 2001) 

kriterlerine uygun olduğu görüldü. En düşük ortalama sakkaroz düzeyi Hizan’da ve en yüksek 

Van-Merkez’de tespit edildi (% 1.19- 4.26). Özellikle Van-Merkez’de üretilen balların % 

33.3’ünde, Pervari’de % 12.5’inde, Gürpınar’da % 11.11’inde sakkaroz düzeyinin % 5’den 

yüksek olduğu ve diğer yörelerin % 100’ünde ise % 5’in altında olduğu saptandı.  Bu 

çalışmada Yüksekova’da ve Şemdinli’de üretilen balların ortalama sakkaroz düzeyi (% 2.49 -

% 2.59)  Sunay (2006)’ın Yüksekova’da ve Şemdinli’de (% 2.71- % 3.01) bulduğu değerden 

düşük bulundu. Bunun nedeni balın olgunlaşma derecesine ve kolonilerin farklı olmasına 

bağlı olabilir. 

Baldaki invert şeker, nektardaki sakkarozun asitler ve invertaz enzimi etkisiyle glukoz ve 

fruktoza parçalanmasıyla oluşmaktadır. Balın % 69-78’lik kısmı invert şeker halindedir 

(Tetik, 1968; Muller ve Tobin, 1980; Tolon, 1999). Balların depolama süresinin uzaması 

invert şeker oranının düşmesine etki etmekte (Şengonca ve Temiz, 1981), yapısında bulunan 

monosakkarit oranlarında da bir azalmaya neden olmaktadır (White ve ark., 1962).  

Börekçioğlu (1987), balın depolama aşamasında asit reversiyonu ve enzimatik aktiviteye 

bağlı olarak disakkaritlerde ve trisakkaritlerde artma, buna karşılık monosakkaritlerde azalma 

olduğunu belirtmektedir. 

Sunulan bu çalışmada Van ve yöresindeki balların tümünde (n=100) ortalama invert şeker 

düzeyi en az % 51, en çok % 86 ve ortalama % 68.58 olarak bulundu. Bulunan bu sonuç Gül 

(2008)’ün yapmış olduğu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nden toplanan balların ortalama 

invert şeker düzeyinden (% 72.16) düşük olması, balların toplandığı illerin dolayısıyla 

floranın farklı olmasından kaynaklanabilir.  Yine incelenen 100 bal örneğinin sadece 9 

tanesinde invert şeker düzeyi % 60’ın altında bulundu. Yani Van ve yöresinde üretilen 

balların % 91’i invert şeker bakımından Türk Gıda Kodeksi (Anonim, 2012)’ne ve EU 

(Anonymous, 2001) kriterlerine uygun olduğu görüldü. Tüm yörelerin ortalama invert şeker 

düzeyine bakıldığında % 60’ın altında bir değere rastlanmadı. İnvert şeker analizlerinde en 

düşük ortalama invert şeker düzeyi Hakkari-Merkez’de (% 65.66), en yüksek ise Şemdinli’de 

(% 71.78) üretilen ballarda bulundu. Özellikle Van-Merkez’de üretilen balların % 

22.22’sinde, Çatak’da % 16.67’sinde, Hakkari-Merkez’de % 33.33’ünde, Yüksekova’da % 

11.11’inde, Pervari’de % 12.5’in de invert şeker düzeyi % 60’ın altında saptandı. 
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Doğal bal asidik yapıda olup, pH’sı 3.4 ile 6.1 arasında değişmekle birlikte ortalama olarak 

3.9’dur. Balın asidik yapıda olması, bünyesinde barındırdığı tiamin (vitamin B1), riboflavin 

(vitamin B2), askorbik asit (vitamin C), pridoksin (vitamin B6), pantotenik asit ve nikotinik 

asit gibi önemli vitaminlerin deforme olmasını geciktirmektedir (Gül, 2008). 

TS 3036 Bal Standardı (Anonim, 2010)’nda ve Türk Gıda Kodeksi (Anonim, 2012)’nde 

ballarda pH ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu çalışmada Van ve yöresinde üretilen 

balların tümünde (n=100) rutubet oranları en az 3.5, en çok 4.5 ve ortalama 3.95 olarak 

bulundu. Bulunan bu ortalama değer Gül (2008)’ün Erzincan, Elazığ, Erzurum, Kars, Tunceli, 

Malatya, Bingöl’den topladığı balların ortalama 3.34’lük pH değerinden daha yüksek 

bulunmuştur. Balların toplandığı illerin dolayısıyla floranın farklı olması balın pH’sı üzerinde 

etkili olabilir. Hakkari-Merkez’de üretilen balların ortalama pH değeri istatistiksel olarak 

Van–Merkez, Edremit, Gürpınar, Bitlis-Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Pervari’ye göre 

p<0.005 düzeyinde önemle düşük saptandı (3.74). En yüksek ortalama pH değeri 

Yüksekova’da üretilen ballarda tespit edildi (4.08) (Şekil 3) ve Bahçesaray, Çatak, Hizan ve 

Hakkari-Merkez arasında istatistiksel olarak önem saptandı (p<0.005). 

Ballarda rutubet içeriğini, süzme ballarda eritmede uygulanan ısıl işlemin derecesi, üretim 

zamanı ve petekteki olgunlaşma düzeyi, nektar ve salgıların toplandığı kaynakların çeşitliliği 

belirler (Isengard ve Schultheiss 2003; Singh ve Bath, 1997; Kurt ve Yamankaradeniz, 1982). 

Sunulan çalışmada Van ve yöresindeki balların tümünde (n=100) rutubet oranları en az % 

13.4, en çok % 24.2 ve ortalama % 19.65 olarak bulundu. 100 bal örneğinin sadece 64 

tanesinde rutubet oranı % 20’nin altında saptandı. Yani Van ve yöresinde üretilen balların % 

64’ü rutubet bakımından TS 3036 Bal Standardı (Anonim, 2010)’na, Türk Gıda Kodeksi 

(Anonim, 2012)’ne ve EU (Anonymous, 2001) kriterlerine uygun olduğu görüldü. En yüksek 

ortalama rutubet değeri % 20.52 ile Çatak’ta, en düşük ortalama değer ise Hizan’da saptandı 

(% 18.23) (Şekil 4). İstatistiksel olarak yöreler arası önem tespit edilemedi (p>0.05). Ortalama 

değerler dikkate alındığında Çatak hariç diğer yörelerde ortalama rutubet değerinin ≤ % 

20’nin altında olduğu görüldü. Bu çalışmada bulunan ortalama rutubet değerleri diğer 

araştırıcıların bulduğu rutubet değerlerinden daha yüksektir. Ortaya çıkan bu farklılıkların 

nedeni balın üretim zamanı, petekteki olgunlaşma düzeyi ve balın elde edildiği kaynakların 

farklılığı, depolanma ve saklanma koşularının farklılığından kaynaklanabilir.  

Bir petrol ürünü olan naftalin polisiklik aromatik hidrokarbon olup, mutajenik ve karsinojenik 

bir ajandır (Farkas ve ark., 2004). Arıcıların bal mumu güvesine, zaman zamanda Varoa’ya 

karşı bilinçsizce bal peteklerinde kullandığı naftalinin uçucu özelliğinden dolayı ülkemizde 

üretilen ballarda yoğun bir şekilde kalıntı sorunu bulunmaktadır.  
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Bu da hem arılar üzerinde olumsuz etkiler bırakmakta hem de naftalinin özellikle toksik 

etkilerinden dolayı insan sağlığını tehdit etmekte, ayrıca dışa satımda çıkan güçlüklerden 

dolayı ülke ekonomimiz açısından da büyük önem taşımaktadır. 2000’li yılların başında yurt 

dışına ihraç edilen ballarının naftalin kalıntıları nedeniyle geri gönderildiği bildirilmektedir 

(Şahinler ve Gül, 2006; Kalpaklıoğlu, 2000). 

Sunulan bu çalışmada Van ve yöresinden toplanan 100 bal örneğinin hiçbirinde naftaline 

rastlanmadı. Genellikle dumanlama ve çeşitli koku verici doğal bitkilerle arı zararlılarının 

önlendiği tespit edildi. Bu durum üreticilerin bilinçlendiğini göstermekte olup, naftalinin 

kullanılmaması hem insan sağlığı için hem de ekonomik açıdan memnuniyet vericidir.  

Ülkemizde sürekli artan işsizlik, sosyo-ekonomik sorunlar ve özellikle Doğu Anadolu 

bölgesindeki sürekli göç olayları, kırsalda yaşayan insanların düşük gelir düzeyleri, insanları 

geçim kaynakları arayışına itmektedir. Ülkemizin arıcılık için çok geniş bir ekolojiye sahip 

olması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin, özellikle de Van ve çevresinde arıcılık 

için yüksek bir potansiyelin bulunması arıcılık yapılmasında en önemli etmendir. Daha az 

sermaye gerektirmesi, kapalı bir alan ya da bina inşasına gerek olmaması büyük bir tercih 

sebebidir. Bu gibi nedenlerden dolayı yöre halkının aile fertleriyle birlikte arıcılıkla 

uğraştıkları ve her geçen gün geçim kaynaklarına ek olarak bu işi büyük bir zevkle yaptıkları 

görülmektedir. 

Sunulan bu çalışmada Van ve yöresinde 11 ayrı bölgeden toplam 100 adet bal örneği toplandı. 

Bu balların çeşitli biyokimyasal analizleriyle kaliteleri hakkında bilgi edinildi. 11 bölgenin 

biyokimyasal analizlerinin ortalaması incelendiğinde sakkaroz, invert şeker ve naftalin 

miktarı bakımından Türk Gıda Kodeksi (Anonim, 2012), TS 3036 (Anonim, 2002) ve EU 

(Anonymous, 2001) kriterlerine uyduğu tespit edildi. Ortalama rutubet içeriği bakımından 

Çatak hariç diğer yerlerin standartlara uyduğu saptandı. Ancak bal örnekleri bireysel olarak 

incelendiğinde sakkaroz, invert şeker, rutubet ve naftalin bakımından Türk Gıda Kodeksi ve 

EU kriterlerine uymayan örnek sayısı Van’da 5, Bahçesaray’da 3, Çatak’da 9, Edremit’te 1, 

Gürpınar’da 5, Bitlis’de 2, Hizan’da 1, Hakkari’de 4, Yüksekova’da 4, Şemdinli’de 4, 

Pervari’de 3 olduğu görüldü. Yani toplam 41 bal örneğinin 1 ya da daha fazla parametresinin 

standartlara uymadığı saptandı. TS 3036 (Anonim, 2010) standartlarına uymayan numune 

sayısı Bitlis hariç (3 bal örneği) diğer yerlerde aynı sayıda olduğundan toplam 42 bal 

örneğinin TS 3036 (Anonim, 2010) standartlarına uymadığı tespit edildi. 

Bal örneklerinde (n=100) yapılan sakkaroz analizi sonucunda bulunan değerlerin % 95 oranla 

standartlara uygun olduğu saptandı.  
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Genel olarak Van ve yöresinde bal üretimi yapan arıcıların arılarının doğal kaynaklı olarak 

beslendikleri tespit edildi. Arılara şeker veya şeker kaynaklı şurupların yedirilmediği 

dolayısıyla hileye başvurulmadığı görüldü.  

İnvert şeker bakımından Van ve yöresindeki balların (n=100) TS 3036 (Anonim, 2010)’ya 

göre % 90’ının, Türk Gıda Kodeksi (Anonim, 2012) ve EU (Anonymous, 2001)’ya göre de % 

91’inin standartlara uyduğu tespit edildi. Tüm bal örneklerinin pH’sının 3.5–4.5 arasında 

değiştiği ve çiçek ballarının pH’sına (Keskin, 1982) sahip olduğu görüldü. 

İncelenen bal örneklerinin rutubet düzeyi % 13.4–24.2 arasında değişmesine rağmen, ancak 

hem Kodeks (Anonim, 2012) ve TS 3036 (Anonim, 2010) hem de EU (Anonymous, 2001) 

kriterlerine göre ≤ % 20 olması gerektiğinden, 100 numuneden % 36’sının bu kritere 

uymadığı belirlendi. Rutubetin yüksek olmasının nedeni balın olgunlaşmadan hasat edildiğini 

veya depolanma ve saklanma koşullarının iyi olmadığını gösterebilir. Bu nedenle bu yöredeki 

arıcıların bilgilendirilerek daha kaliteli balların üretimi sağlanabilir.  

Arıcılıkta arıların korunması, arı zararlılarıyla mücadele bal üretimi kadar önemlidir. Hatalı 

ilaç kullanımı arılara zarar verdiği gibi en önemlisi insan sağlığını tehdit etmektedir. Bu 

çalışmada incelenen balların tümünde ruhsatlandırılmamış ilaç olan naftalinin kalıntısına 

rastlanmamış olması yöre arıcılığı için olumlu bir sonuçtur. Ayrıca etrafta sanayi kuruluşunun 

az oluşu, arıcılığın yüksek dağlarda yapılması balların sağlıklı olmasında başka bir etkendir. 

Balın biyokimyasal özellikleri üzerine hasadı, depolanması, depolanma sıcaklığı, nem, 

arıların doğal beslenmeleri, kolonilerin sağlıklı olması gibi etmenler etki etmektedir.  

Bu nedenle üreticilerin bilgilendirilmesi, arıcılık yapmak isteyen kişilere kurslar açılması, bu 

kursların bilgili kişilerce, detaylı, uzun süreli ve pratiğe dayalı olarak verilmesi kaliteli ve 

standartlara uygun bal üretimi bakımından önem taşımaktadır. 

Yurtdışından kaçak yollarla ülkemize giren ballar (Akyüz, 1996), Van ve yöresindeki balların 

yurt içinde başka yer ve adlarla pazara sunulması bu sektörde büyük sıkıntılar yaratmaktadır. 

Bu sebepten balların denetimlerin daha sık yapılması ve biyokimyasal kontrollerinin ihmal 

edilmemesi gerekmektedir. 

Hem ülke hem de yöre ekonomisine katkısı olan bu balların kalitesinin bozulmadan 

üretilmesi, Van balı, Şemdinli balı vb. gibi üretildiği yerin adıyla satışa sunulması için bu 

kriterlerin göz önünde bulundurulması, üreticilerin bilinçlendirilmesi, üreticilerin devlet 

tarafından desteklenmesi, arı yetiştiricilerine çeşitli kurumlar tarafından özel projelerle mali 

destek sağlanması, bu yöre ballarının tanıtım ve reklamının yapılması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Toplumda değişimin ve dönüşümün lokomotifi sayılan eğitim sürecinin en önemli aktörleri 

öğretmenlerdir. Bugün gelişmiş ülke kategorisinde yer alan devletler öğretmenlere sağladıkları 

istihdam imkânlarıyla ve toplum nezdindeki saygınlıklarını artırma çabalarıyla kendi 

gelişmişliklerini garanti altına almışlardır. Bu çalışma da sahip olduğu nitelikli eğitim 

sisteminden sürekli söz ettiren ve öğretmenlik mesleğine getirdiği farklı bakış açılarıyla önemli 

bir yeri olan Norveç’in öğretmen yetiştirme sistemini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 

kapsamında elde edilen veriler nitel araştırma yaklaşımlarından olan görüşme ve doküman 

incelemesi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Norveç öğretmen yetiştirme konusunda uzman 

olan birçok Norveçli akademisyenle ve ayrıca Norveç devlet okullarında görev yapan 

öğretmenlerle görüşmeler yapılarak, Norveç'teki öğretmen eğitimi programları için ulusal 

kılavuzların gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinde sorumlu olan Ulusal Öğretmen 

Eğitimi Konseyi’nin (NRLU) çalışmaları incelenerek veriler toplanmaya çalışılmıştır. Genel 

olarak elde edilen veriler incelendiğinde; mevcut dört yıllık ilkokul ve ortaokul öğretmenliği 

eğitim programlarının, 2017'den itibaren beş yıllık yüksek lisans programları ile değiştirildiği; 

1-7 yıllık ilkokul öğretmen eğitim programının ilk üç yılının her biri en az 30 krediden oluşan 

Norveççe ve matematik gibi dersler dahil olmak üzere üç veya dört dersten oluştuğu; program 

birinci yıl ile üçüncü yıl arasında 30 kredilik pedagoji ve öğrenci yeteneklerini temel alan 

derslerin olduğu; en az 60 kredilik yüksek lisans konu I dersinin olduğu; en az 30 kredilik Konu 

II ve Konu III dersinin olduğu; yeni bir öğretim konusu olan, okulda çalışmaya uygun bir ders 

veya bir öğretim konusunda uzmanlaşmayı sağlayan 30 kredilik Konu IV dersinin olduğu 

görülmektedir.  

                                                             
1 Bu çalışmanın bir kısmı Yürütücülüğü: Prof. Dr. Zihni MEREY’ın, yaptığı,  Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK, Dr. Öğrt. Üyesi Kenan Bulut’un araştırmacı olarak yer aldığı ve Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 7815 Nolu 

“Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İskandinavya Ülkeleri Örneği (Finlandiya, İsveç, 

Norveç ve Danimarka)” adlı bireysel projeden üretilmiştir. 
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Ayrıca 5-10 yıl arası ortaokul öğretmen eğitimi programının ilk üç yılının pedagoji ve öğrenciye 

yönelik beceriler (30 kredi), konu I (tez konusu; en az 60 kredi), konu II (öğretim konusu; en 

az 60 kredi), konu III (yeni bir öğretim konusu, okulda çalışılacak bir konu veya bir öğretim 

konusunda uzmanlaşmak; 30 veya 60 kredi) olduğu; programın ilk üç yılında 60 kredilik 

pedagoji ve öğrenciye yönelik becerilerle birlikte 30 kredilik mesleki pedagoji ve özel pedagoji, 

Konu I (Tez konusu) 60 kredilik bir dersin olduğu görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Norveç, Öğretmen, Öğretmen Yetiştirme, Mesleki Gelişim.  

 

TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL OF THE 

SCANDINAVIAN COUNTRIES: NORWAY EXAMPLE 

 

ABSTRACT 

 

Teachers are the most important actors of the educational process, which is considered as the 

locomotive of change and transformation in society. Today, states in the category of developed 

countries have ensured their own development by providing employment opportunities to 

teachers and increasing their dignity in the society. This study also aims to analyze the teacher 

training system of Norway, which has a prominent place in the teaching profession and has an 

important place in the teaching profession. For this purpose, the data obtained were collected 

by using interview and document analysis method which are the qualitative research 

approaches. The data were collected by examining the work of the National Teacher Education 

Council (NRLU), which is responsible for the review and development of national guidelines 

for teacher education programs in Norway, by interviewing with several Norwegian academics 

specializing in Norwegian teacher training as well as teachers working in Norwegian public 

schools. In general, when the obtained data are examined ıt seen that current four-year primary 

and lower secondary teacher education programmes are to be replaced by five-year master’s 

degree programmes from 2017; the first three years of the primary and lower secondary teacher 

education programme for years 1–7 comprise three or four teaching subjects, including 

mathematics and Norwegian with a scope of at least 30 credits each; the first to the third year 

of the programme include 30 credits of pedagogy and pupil-related skills; at least 60 credits of 

master subject I course; at least 30 credits of Subject II and Subject III; 30 credits subject IV, 

which can be a new teaching subject, a subject relevant for work in schools, or a specialisation 

in a teaching subject.  
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Also,It seen that the first three years of the primary and lower secondary teacher education 

programme for years 5–10 comprise pedagogy and pupil-related skills (30 credits), subject I 

(master subject; at least 60 credits), subject II (teaching subject; at least 60 credits) and subject 

III (new teaching subject, a subject relevant for work in schools, or a specialisation in a teaching 

subject; 30 or 60 credits); Subject I (master subject) can be a 60 credtis teaching, 

professionoriented pedagogy or special pedagogy, 30 credits, which together with pedagogy 

and pupil related.  

Keywords: Norway, Teacher, Teacher Training, Professional Development.  

 

1. GİRİŞ 

Toplumda değişimin ve dönüşümün lokomotifi sayılan eğitim sürecinin en önemli aktörleri 

öğretmenlerdir. Bugün gelişmiş ülke kategorisinde yer alan devletler öğretmenlere sağladıkları 

istihdam imkânlarıyla ve toplum nezdindeki saygınlıklarını artırma çabalarıyla kendi 

gelişmişliklerini garanti altına almışlardır. Bu ülkelerden biri de son dönemlerde öğretmen 

eğitim sistemi ile farklı bir noktada olan Norveç’tir. Norveç eğitim sistemi içinde yer alan tüm 

kurumlar akredite edilmiş ve devlet tarafından işletilmektedir. 2003 yılından itibaren ülke 

lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Avrupa’daki Bologna sürecinin bir parçası olmuştur. 

Bu yeni eğitim reformu ile her sınıf düzeyindeki öğrencinin diğer ülkelerdeki uzmanlık 

alanlarını tanıması oldukça kolaylaşmıştır. Tüm dersler, Avrupa Kredi Transfer Sisteminin 

(ECTS) standartlarına göre kredi cinsinden ölçülür. 

Öğretmen eğitim programları sadece öğretmenlere pedagojik yöntemler ve alanla ilgili bilgileri 

temin etmekle kalmaz aynı zamanda Norveç’teki öğretmenlik meslek grubunu icra edenlerin 

öğrenme ve formasyona ilişkin temel görüşlerini ve dolayısıyla anaokullarında ve okullarda 

gerçekleşen her aktivitenin kalitesini şekillendirir. Öğretmen eğitimi programlarının çekiciliği 

ve saygınlığı aynı zamanda mesleğe kimlerin katılmaya karar vereceğini de belirler. Norveç’te 

öğretmen eğitimi, öğretmenlik mesleğinin 19. yüzyıldaki ulusal kalkınma çalışmalarından 

sonra tercih edilen mesleklerin başında gelmeye başlamasından sonra tartışılan konular 

arasında yer almaya başlanmıştır. O zamandan beri, farklı gelenekler Norveç'te öğretmen 

eğitimi konusunda izler bırakmıştır. Akademik gelenek ortaokul ve lise öğretmenlerine 

üniversite düzeyinde yeterlilikler kazandırmaya çalışırken, sözde seminer geleneği de 

ilkokulların, son zamanlarda da, düşük seviyeli ortaokul öğretmenlerinin eğitiminde önemli bir 

yer edinmiştir. Norveç'te anaokulu öğretmeni eğitimi uygulama alanına yakın sosyal ve 

pedagojik bir geleneğe dayanmaktadır. Bunun yanında mesleki öğretmenlere yönelik çeşitli 
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eğitim yolları çıraklık geleneğine ve lonca geleneğine dayanan bir geçmişe sahiptir. Her biri 

kendine özgü özellik ve güçlere sahip olan farklı gelenekler, eğitim sisteminin ayrı 

bölümlerinde yan yana var olmuş, kısmen birbirini zenginleştirmiş ve bazı durumlarda 

birbirlerine eleştirel olarak karşı çıkmıştır. Bu stratejinin kapsadığı tüm öğretmen eğitimi 

programları için ortak bir payda, profesyonel pratisyenleri eğitmeleri durumudur. 

Öğretmenlerin sağlam, araştırmaya dayalı beceriler edinmeleri gerekir, anaokullarında ve 

okullarda günlük işlerinde bilinçli kararlar vermek için profesyonel bir öğrenme topluluğu 

içinde sürekli mesleki gelişimlerini ilerletmeleridirler. Bu, öğretmen eğitimi sağlayıcılarının 

görevidir. Öğretmenlere mesleklerini uygulamada sağlam bir alt yapı temin etmek öğretmen 

eğitimcilerinin önemli görevleri arasındadır. Norveç hükümetinin en önemli tutkularından biri 

de öğretmenlik mesleğini kalıcı biçimde desteklemektir. Anaokullarının ve okulların temel 

amacı kaliteyi artırma adına öğretmenlerin kendi mesleki yeterliliklerini geliştirmektir.  

Öğretmen eğitiminin öğretmenlik mesleği üzerindeki etkisi, çeşitli politika belgelerinde, 

Özellikle öğretmenlerin Statüsünün ve Kalitesinin Geliştirilmesi stratejisinde, vurgulanmıştır. 

Hükümet, kurumsal yapının iyileştirilmesi için ilkokul ve ortaokul öğretmen eğitiminin (GLU) 

yüksek lisans seviyesine yükseltilmesine kara vermiş, sürekli eğitim için sağlam bir ulusal 

sisteme büyük yatırımlar yapmış, hem ilkokul hem de ortaokul düzeyindeki öğretmen eğitimi 

programı için daha sıkı giriş şartları getirilmiştir. Bu gereksinimlerin yanı sıra, 2019'dan 

itibaren geçerli olmak üzere, eğitim teorisi ve pratiğinde (PPU) 1 yıllık bir program için 

adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir. İlkokul ve ortaokul öğretmenlik 

programıyla ilgili iyileştirmeler devam etmektedir. Önemli adımlardan biri de eski genel 

öğretmen eğitimi programının 1-7 ve 5-10 yıllık ayrı programlara bölünmesidir (Norwegian 

Ministry  of Education and Research, 2016).  

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada veriler nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 

nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme, gözlem ve doküman incelemesi yöntemleri 

kullanılmıştır. Araştırmanın amacı Norveç’in öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sistemini 

ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda yükseköğrenim kurumları, okullar ve ilgili sivil 

toplum kuruluşları gerekli randevular alındıktan sonra ziyaret edilmiş ve ilgililerle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Sırası ile Norveç’te Drammen Üniversitesi ve bir devlet okulu ziyaret 

edilmiştir. Gerçekleşen bu ziyaretlerde veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları, ses kayıt 

cihazları, fotoğraf makinesi ve not almak suretiyle toplanmaya çalışılmıştır. 
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3. BULGULAR  

1. Bulgu: Norveç’te Öğretmen Yetiştirme Sistemi ile ilgili Kuruluşlar 

 

 
Şekil-1 

Şekil-1 incelendiğinde Norveç’te eğitim sisteminin ve öğretmen yetiştirme sisteminin daha 

nitelikli bir düzeye gelmesi için birçok kurum ve kuruluş görev yapmaktadır. Bu kuruluşlar ve 

kurumlar sırasıyla Norveç Parlamentosu, Eğitim Araştırma Bakanlığı, Ulusal Öğretmen Eğitimi 

Konseyi, Belediyeler, İl Yetkilileri dir. Öğretmen yetiştirme sistemi ile ilgili en yetkili kurum 

Eğitim Araştırma Bakanlığı’dır. Bu bakanlık ulusal eğitim politikasını yürütmekten sorumlu 

olduğu gibi aynı zamanda hizmet öncesi öğretmen eğitimine karar verme yetkisine sahiptir. 

Ayrıca Ulusal Öğretmen Eğitimi Konseyi Norveç'teki öğretmen eğitimi programları için ulusal 

kılavuzların gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinde sorumludur. Norveç’te öğretmen 

eğitiminden sonra en yetkili birimler belediyeler ve il yetkilileridir. Öğretmenlerin atama, il içi 

yer değişiklikleri, denetim gibi birçok işi bu kurumlar tarafından yürütülmektedir.  

2. Bulgu: Norveç’te Yüksek Öğretim 

Yükseköğretime geçişte, ortaöğretim veya dengini bitirmiş olmak gerekliyken tüm derslerden 

geçmiş olmak şartı aranmaz ve bu programların içerisinde ya da ayrı olarak 6 okul dersinde 

başarı gösterilmiş olması gerekmektedir. Matematik, tıp gibi alanlarda ek şartlar aranırken, 

sanat çalışmaları için giriş sınavı, öğretmenlik ve hemşirelik bölümleri için de asgari bir derece 

ve okul puanı şartı aranmaktadır (Avcı ve Toy, 2018).  
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3. Bulgu: İlkokul Öğretmenliği Programı

Şekil-2 

Şekil-2 incelendiğinde Norveç’te 1-7 yıl arası süren zorunlu ilkokul öğretmenliği programı 5 

yıl olup, yüksek lisans eğitimini gerektirmektir. İlk iki yılda Norveççe ve Matematik; ilk üç yıl 

içinde İngilizce, Din ve Sosyal Bilgiler dersleri; ikinci ve dördüncü yıl arası Pedagoji dersi; 

üçün yıl içinde Okul Rehberliği, Okul ile ilgili konular ve Yurt Dışında Sömestr dersleri; 

dördüncü ve beşinci yıllar arasında da Tez konusu ve Master Tezi yazım süreci yer almaktadır. 

Pedagoji ve öğrencilerin becerileri ile ilgili dersler öğretmenlik uygulaması, konular ve 

pedagoji ile ilgili olarak programın genel içeriğinin tanınması ve öğrencinin gelişmesine katkı 

sunmaktır. Pedagoji ve öğrenciler ile ilgili beceriler Eğitim Yasası ve Öğretmenlik Mesleği için 

Meslek Etiğine dayanmaktadır. Öğretmenlik uygulaması denetimli ve değerlendirmeli olarak 

en az 110 günden oluşmaktadır. Uygulamaların 5 günü liselerde yapılır. Öğretmenlik 

uygulaması en az dört yıl en fazla beş yıl devam eder. İlk üç yıl 80 gün, son 2 yıl da 30 gün 

devam eder. İlkokul ve ortaokul programlarının başında 5 günlük gözlem çalışması yapılır. 

Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adayının denetimi ve değerlendirilmesi ders hocası, 

öğretmenlik uygulaması rehberi ve öğretmenlerden sorumlu olan kişi tarafından yapılmaktadır.  
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4. Bulgu: Ortaokul Öğretmenliği Programı 

    

 
 

 

Şekil-3 

 

Şekil-3 incelendiğinde Norveç’te 8-10 yıl arası süren zorunlu ortaokul öğretmenliği programı 

5 yıl olup, yüksek lisans eğitimini gerektirmektir. Programın ilk üç yılında Norveççe, 

Matematik, İngilizce, Matematik dersleri; iki ile dördüncü dönem arasında Pedagoji dersi; 

üçüncü dönem Din, Müzik, Okul ile ilgili konu ve Yurt Dışında Sömestr dersleri; dördüncü ve 

beşinci yıllar arasında da Tez konusu ve Master Tezi yazım süreci yer almaktadır. İlkokul 

programında olduğu gibi Öğretmenlik uygulaması denetimli ve değerlendirmeli olarak en az 

110 günden oluşmaktadır. Uygulamaların 5 günü liselerde yapılır. Öğretmenlik uygulaması en 

az dört yıl en fazla beş yıl devam eder. İlk üç yıl 80 gün, son 2 yıl da 30 gün devam eder. İlkokul 

ve ortaokul programlarının başında 5 günlük gözlem çalışması yapılır. Öğretmenlik 

uygulamasında öğretmen adayının denetimi ve değerlendirilmesi ders hocası, öğretmenlik 

uygulaması rehberi ve öğretmenlerden sorumlu olan kişi tarafından yapılmaktadır. 
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5. Bulgu: Ortaöğretim öğretmen yetiştirme 

Programın süresi 5 yıldır,  ancak İOÖ 1-7 ve 5-10’dan farklı olarak konu alanı farklı fakülteler 

(matematik, fen gibi) tarafından verilirken, pedagoji ve metodoloji ise öğretmen eğitimi 

bölümlerince verilmektedir. Ortaöğretim öğretmeni (OÖ) 8-13, 300 krediden oluşmakla birlikte 

220 kredisi akademik konu alanı, 60 kredisi pedagoji ve öğretim bilgisi kalan 20 kredi de 

öğretim kurumu tarafından her iki alan için ayrılabilirken 60 günlük öğretmen uygulamasını 

(Avcı ve Toy, 2018).  

6. Bulgu: Derecelendirme Yapısı ve Not Sistemi 

2003 yılında Norveç Yüksek Öğretim sisteminde bir reform uygulamaya konmuş, “Quality 

Reform” olarak adlandırılan söz konusu reform uyarınca, Bologna Süreci çizgisinde bir 

derecelendirme yapısı, not sistemi ve kalite güvence sistemi getirilmiştir. Buna göre, 2003 yılı 

itibariyle yükseköğretimdeki derecelendirme, üç yıllık lisans, iki yıllık master ve üç yıllık 

doktora eğitimini kapsamaktadır. 2017 yılında yapılan değişiklikle lisans süresi 5 yıla 

çıkarılmıştır. Not sistemi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) paralelinde olup, “A” en iyi 

notu, “E” geçer notu, “F” başarısız notu temsil etmektedir (http://oslo.be.mfa.gov.tr/, 2012). 

6. Bulgu: Öğretmen atanma süreci 

Öğretmen adaylarının öğretmen olarak atanabilmeleri için bir öğretmenlik lisans programından 

mezun olmaları gerekir. Öğretmen olmak için herhangi bir sınav yapılmamaktadır.  Öğretmen 

olmak isteyen aday belediyelerin belirlediği boş kontenjanlara başvuru yaptıktan ve yine 

belediye bünyesinde bulunan atama komisyonun yaptığı mülakattan başarılı bulunduktan sonra 

ataması gerçekleşmektedir.  Norveç’te anaokulları, ilkokul ve ortaokullar belediyelerin 

sorumluluğunda olduğundan bu kurumlarda görev yapan öğretmenleri atamalarından, kurum 

içi yer değişikliklerinden, okul veya öğretmen denetiminden sorumludurlar.  Ortaöğretim ile 

ilgili her türlü sorumluluk da «il yetkililerine» aittir. 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Norveç'te nitelikli bir eğitim sisteminin sağlanmasında birçok kurum görev yapmaktadır. Bu 

kuruluşlar ve kurumlar sırasıyla Norveç Parlamentosu, Eğitim Araştırma Bakanlığı, Ulusal 

Öğretmen Eğitimi Konseyi, Belediyeler, İl Yetkilileri dir. Öğretmen yetiştirme sistemi ile ilgili 

en yetkili kurum Eğitim Araştırma Bakanlığı’dır. Bu bakanlık ulusal eğitim politikasını 

yürütmekten sorumlu olduğu gibi aynı zamanda hizmet öncesi öğretmen eğitimine karar verme 

yetkisine sahiptir. Ayrıca Ulusal Öğretmen Eğitimi Konseyi Norveç'teki öğretmen eğitimi 

programları için ulusal kılavuzların gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinde sorumludur. 

Norveç’te eğitim fakültelerine giriş için herhangi bir yazılı sınav yapılmamaktadır.  
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Öğretmenlik ve hemşirelik bölümleri için de asgari bir derece ve okul puanı şartı aranmaktadır. 

Öğretmen adayı başvurduğu üniversite tarafından sözlü mülakatla alınmaktadır. Norveç’te 

ilkokul öğretmenli ve ortaokul öğretmenliği programları yüksek lisanslı 5 yıldır. Fakültelerde 

not geçme sistemi Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) paralelinde yapılmaktadır. Norveç’te 

ilkokul ve ortaokul kademelerinde tüm sınıflarda iki öğretmen uygulaması vardır.  Norveç’te 

öğretmen adayının öğretmen olarak atanması için mezun olması şartı vardır, süreçte tek yetkili 

kurum belediyelerdir. 

Öneriler 

Ülkemizde Eğitim fakültelerinden daha nitelikli öğretmen adayları yetiştirilmesi bakımından 

Norveç Öğretmen yetiştiren fakültelerin işleyişi örnek niteliğindedir. Bu ülkede öğretmen 

yetiştiren lisans programlarının yüksek lisanslı olması öğretmen adaylarının alana hakim 

olmalarını sağlamada, araştırma ve kendini sürekli geliştirme mantığını kazandırmada önemli 

bir uygulamadır. Benzer bir uygulama kendi ülkemizdeki fakülteler için de düşünülebilir (2023 

vizyonu).Öğretmenlik uygulama süresi ile ilgili ciddi düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmenlik 

uygulaması sürecinin Norveç’te yer alan eğitim fakültelerinde olduğu gibi öğrencinin tüm 

öğretmenlik sürecine yayılması, sadece bir veya iki dönemle sınırlı olamaması gerekmektedir. 

Fakültelerde verilen alan öğretim bilgisinin okullarda uzun süreçli bir uygulama ile pratiğe 

dökülmesi oldukça önemlidir. Yazılı sınav olmadan atanma belki öğretmen adayı mezunu fazla 

olan ülkemiz için zor bir uygulama olabilir ama öğretmen adayının yeterli bir yazılı puan 

aldıktan sonra içeriği ve uygulanışı sürekli tartışma yaratan sözlü mülakatın Norveç gibi 

ülkelerde nasıl yapıldığına bakılarak yeniden revize edilmesi önerilebilir.   
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ÖZET 

Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinin eğitim sistemlerine ilişkin 

bir çözümleme yapıldığında bu ülkelerin eğitim sistemlerinin önemli oranda birbirine benzediği 

görülmektedir. Fakat bu önemli benzeşime rağmen bu ülkelerin öğretmen yetiştirme 

süreçlerinde Danimarka’nın diğer İskandinav ülkelerinden farklı olduğu söylenebilir. Burada 

sadece öğretmen yetiştiren üniversiteler vardır. Öncelikli olarak Danimarka’nın ilk ve orta 

öğretimi hakkında şunları söylemek mümkündür: 2014/2015 eğitim yılında İlk ve 

ortaokullardaki tüm öğrencilerin %78'i devlet okuluna (Folkeskole) , % 16'sı özel okullara,% 

4'ü “Efterskoler” olarak bilinen özel konutlara ve% 2'si spesifik/dini okullara kayıt yapmıştır.2 

Danimarka’da öğretmen yetiştirme programlarından mezun olan öğrenciler istedikleri okullara 

başvurarak öğretmen olma talebinde bulunabilmektedir. Öğretmenlerin söz konusu başvuru 

taleplerini ise okul idaresi değerlendirmektedir. Okul idaresi (veya müdürü) de belediyeler 

tarafından atanmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında öğretmenin işe alımından ve işteki 

performansını değerlendirmede sorumluluk alan kurum okul idaresinin kendisidir. Bu da 

öğretmenin verimli çalışmasını önemli oranda olumlu etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Danimarka, Eğitim, Öğretmen Yetiştirme 

 

  

                                                             
1 Bu çalışmanın bir kısmı Yürütücülüğü: Prof. Dr. Zihni MEREY’ın, yaptığı, Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, Doç. Dr. 

Eyüp AKTÜRK, Dr. Öğrt. Üyesi Kenan Bulut’un araştırmacı olarak yer aldığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 7815 Nolu “Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki 

Gelişim Modeli: İskandinavya Ülkeleri Örneği (Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka)” adlı bireysel projeden 

üretilmiştir. 

 
2 Bkz. The Danish Education System, Written in Cooperation Between: The Ministry of Higher Education and 
Science, The Ministry of Children, vd. (ufm.dk/en/publication, August 2016). 
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TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL OF THE 

SCANDINAVIAN COUNTRIES: DENMAR EXAMPLE 

 

ABSTRACT 

When an analysis of the educational systems of Scandinavian countries such as Denmark, 

Sweden, Norway and Finland is carried out, it is seen that the educational systems of these 

countries are substantially similar. However, despite this significant similarity, it is possible to 

say that Denmark has shown a significant change in the teacher training processes of these 

countries. First of all, it is possible to say about Denmark's primary and secondary education: 

In the 2014/2015 academic year, 78% of all pupils in primary and secondary schools were 

public schools (Folkeskole), 16% to private schools, and 4% to private housing (Efterskoler) 

and 2% enrolled in specific/religious schools.In Denmark, students who graduate from teacher 

training programs can apply to the schools they want to become teachers. The school 

administration evaluates the application requests of the teachers. The school administration (or 

director) is also appointed by the municipalities. In this context, it is the school administration 

that takes responsibility for the teacher's recruitment and performance assessment. This has a 

significant positive effect on the teacher's efficient work. 

Keywords: Denmark, Education, Teacher Training 

 

GİRİŞ 

Danimarka kuzey deniziyle Baltık denizi arasında uzanan ve irili ufaklı birçok adanın üzerine 

yayılmış olan bir ülkedir.  Danimarka’nın yüzölçümü 43.093 km2, nüfusu yaklaşık 

5,775.000’dır. Tek meclisli meşrutî monarşi ile yönetilir; ve başkenti Kopenhag’dır.  

Danimarka’da çocuğun altı yaşına girdiği yıldan başlamaktadır; ve eğitim on yıl zorunludur. 

Fakat burada okulun zorunlu olması ile eğitimin zorunlu olması ayrıdır. Başka bir deyişle 

zorunlu olan okul değil, eğitimdir. Danimarka’da devlet okullarının kabul ettiği temel yasaya 

göre, okullar öğrencilere konuya özgü nitelikler sağlamalı ve onları daha ileri eğitime 

hazırlamalıdır. Dahası, okullar öğrencileri demokratik bir toplumdaki vatandaşlar olarak 

rollerine hazırlamalıdır. 
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ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

Öğrencinin Öğrenme ve Gelişim Süreci 

Hiç kuşkusuz öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerinin nasıl anlaşılması gerektiği 

önemli bir sorundur. Çocukların gelişimlerini ve öğrenmelerini doğrudan etkileyen durumları 

araştırmak öğrenme ve gelişim süreci açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede, zorbalık, 

çatışma, öğrenme, cinsiyet gibi ilgili psikolojik alanların öğrenen üzerindeki olumsuz etkileri 

araştırılmaktadır. 

Daha öncede ifade edildiği üzere Danimarka’da öğretmen yetiştirme süreçleri diğer İskandinav 

ülkelerinden farklılık göstermektedir. Burada sadece öğretmen yetiştiren üniversiteler vardır. 

Bu üniversitelerden bir tanesi de Kopenhag Üniversitesi (University College Copenhagen)’dir.  

Söz konusu üniversitenin yaklaşık 20000 öğrencisi ve 2000 akademik ve idari personeli 

ulunmaktadır. Burada (i) Öğretmen Eğitimi (ilk ve alt orta öğretim), (ii) Sosyal (bilgiler) Eğitim 

(iii) İşaret Dili Yorumlama ve  (iv) Tekstil ve El Sanatları Tasarımı olmak üzere dört bölüm 

bulunmaktadır. Söz konusu Bölümlerden olan ‘Öğretmen Eğitimi Bölümü’nün yaklaşık 4000 

öğrencisi bulunmaktadır. 

Öğretmen Eğitimi Bölümünde (i) İleri Düzey Bilim Öğretmenliği programı (ii) İleri Düzey Dil 

Öğretmenliği programı,(iii) Özel İhtiyaç/gereksinim Eğitimi ve (iv) Uluslararası profil olmak 

üzere dört bölüm bulunmaktadır. Burada öğretmen eğitiminin amacı ‘ilkokul ve ortaokul için 

öğretmen yetiştirmek ve daha ileri eğitime temel sağlamaktır’ ve ‘Danimarka devlet okulu 

sisteminde öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaları için öğretmenlere akademik, 

didaktik ve pedagojik nitelikler kazandırmak’ olarak özetlenmektedir. Danimarka’da Öğretmen 

Eğitimi dört yıllık bir programdır; ve program şu dört ana unsurdan oluşmaktadır: (i) 

Öğretmenin temel yeterlikleri (60 AKTS), (ii) Temel Dersler (130 AKTS), (iii) Öğretmenlik 

uygulaması (30 AKTS) ve (iv) Lisans Eğitim projesi-Bitirme Tezi (20 AKTS).3 

SONUÇ 

Pekala, eğer bir İskandinav (Nordic) eğitim modelinden söz edilecekse bu model kısaca neyi 

amaçlamaktadır? Evvela, Danimarka ve İskandinav okul sistemlerinin temel değerlerini 

keşfetmenin temel bir hedef kazanım olarak görüldüğü söylenebilir. Elbette burada öğrenciye 

yaratıcı düşünme becerileri kazandırmak son derece önemlidir.  

                                                             
3 The Danish Education System, s. 8. 
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İskandinav eğitim sisteminde ‘öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrenmek’ temel bir hedef olarak 

belirlenmektedir. Benzer biçimde sanatsal, kültürel ve yenilikçi bir zeminden hareket etmek 

son derece önemlidir. 

Bütün İskandinav ülkelerinde olduğu gibi Danimarka’da da öğretmenlerin başarısı ile işe alım 

süreçleri ve denetim mekanizması arasında doğrusal bir bağlantı vardır. Öğretmen adaylarının 

okul yönetimleri tarafından işe alınmaları; ve bu alım süreçlerinin belli bir takım akademik-

pedagojik ilkelerden hareketle yapılması başarıyı olumlu etkilemektedir.  

Bu çerçevede bakıldığında öğretmenin işe alımından ve işteki performansını değerlendirmede 

sorumluluk alan kurum okul idaresinin kendisidir. Bu sürecin öğretmenin performansını olumlu 

yönde etkilediğini; ve denetim mekanizmasının daha verimli kullanıldığını söylemek 

mümkündür. 
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ÖZET 

Öğretmenlik mesleği, öğretmenin önemi, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin rolleri hemen 

tüm toplumlarda güncelliğini koruyan bir konudur. Öğretmenlik mesleğinin gelişmesinde etkin 

rol oynayan ülkelerden bir tanesi de Finlandiya'dır. PISA gibi uluslararası sınavlardaki 

performansı ile ilk sıralarda yer alan bir ülke durumuna gelmiştir. Bu yönüyle Finlandiya eğitim 

sistemi, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Finlandiya’nın eğitim sisteminin 

dünyada örnek gösterilen bir eğitim modeli olmasını sağlayan Finlandiyalı öğretmenlerdir.  

Finlandiya'da, öğretmenler yalnızca eğitim politikalarının uygulayıcısı değil, aynı zamanda 

eğitim hizmetlerini anlamlı kılan eğitim hizmetlerinin başlatıcısı ve geliştiricisidir. Bu yüzden 

eğitim sisteminin vazgeçilmez öğeleri arasında yer almaktadırlar. Bu çalışmanın amacı 

Finlandiya eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sürecini gözlem, görüşme 

ve literatüre dayalı olarak ortaya koymaktır Çalışmada ayrıca Finlandiya'nın öğretmen 

yetiştirme ve mesleki gelişim sürecini etkileyen temel faktörler belirtilmiştir. Ulaşılan bulgular 

neticesinde birtakım önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler:  Finlandiya, Öğretmen, Öğretmen yetiştirme, mesleki gelişim 

 

  

                                                             
1 Bu çalışmanın bir kısmı Yürütücülüğünü: Prof. Dr. Zihni MEREY’in, yaptığı,  Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, Doç. 

Dr. Eyüp AKTÜRK, Dr. Öğrt. Üyesi Kenan Bulut’un araştırmacı olarak yer aldığı ve Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 7815 Nolu “Öğretmen 

Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İskandinavya Ülkeleri Örneği (Finlandiya, İsveç, Norveç ve 

Danimarka)” adlı bireysel projeden üretilmiştir. 
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TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL IN 

SCANDINAVIAN COUNTRIES: THE CASE OF FINLAND 

 

ABSTARCT 

The teaching profession, the importance of teacher, teacher training and the roles of teachers 

are a current issue in almost all societies. Finland is one of the countries that play an active role 

in the development of the teaching profession. It has become a leading country with its 

performance in international examinations such as PISA.  In this respect, the Finnish education 

system has managed to attract the attention of all world. The Finnish teachers have made 

Finland's education system an exemplary model of education in the world. Teachers were the 

pioneers of this transformation in the Finland Education System. In Finland, teachers are not 

only the practitioners of educational policies, but also the initiators and developers of education 

services, which make education services meaningful. Therefore, it is one of the indispensable 

elements of the education system. The aim of this study is to present the process of teacher 

training and professional development in Finnish education system based on observation, 

interview and literature. Also, in the study the main factors which effecting the Finland's teacher 

training and professional development process are stated. As a result of the reached findings,  

some suggestions were made. 

 

Keywords: Scandinavian countries, Finland, teacher training, professional development. 

 

Giriş 

Bugün, dünyada birçok ülkede öğretmenlerin yetiştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu 

ülkelerin öğretmen yetiştirme politikalarına bakıldığında, öğretmenlerin çok yönlü 

yetiştirildikleri, adayların öğretmen olabilmeleri için birçok aşamadan geçtikleri, öğretmenliğe 

başladıklarında bile dönem dönem değerlendirmeye alındıkları, öğretmenliğe ataması olmadan 

önce belli bir süre gözetmen eşliğinde mesleklerini yaptıkları gibi durumlar söz konusudur. 

Öğretmenlik pek çok ülkede seçkin bir meslek olarak görülmektedir(Ekinci ve Öter, 2010). 

Finlandiya’da öğretmenlik saygın bir meslektir ve yüksek yeterlikler gerektirmektedir. 

Finlandiya’da zorunlu eğitim yaşı 7 olmakla birlikte zorunlu eğitim süresi 9 yıl olarak 

belirlenmiştir. Finlandiya’nın Fince ve İsveççe olmak üzere iki ana dili vardır ve her iki dilde 

de İngilizce olarak eğitim veren yükseköğretim kurumları bulunmaktadır. Eğitimde imkân ve 

fırsat eşitliği, herkes için ve her yerde eğitim, eğitim hizmetlerinde sosyal ve bölgesel bakımdan 

eşit imkânlar sağlamak ve yaşam boyu eğitim Finlandiya’da eğitim politikalarına yön veren 

temel unsurlar olarak kabul edilmiştir(Aras ve Sözen, 2012).  
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Okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretimin tamamen ücretsiz olup, okul servisi, yemekleri, 

kırtasiye giderleri eğitim bütçesinden karşılanmaktadır. 

Öğretmenlerin genel yeterlilikleri arasında, öğrencilerin bireysel farklılıklarının farkında olma 

ve saygı duymak, diğer öğretmenlerle işbirliği ve iletişim halinde olmak, aileler ve toplumun 

çeşitli kollarıyla ortak çalışmalar yapmak, etkili ve uygun öğrenme ortamları ve materyalleri 

hazırlamak ve geliştirmek, mesleki gelişimini devam ettirme gibi yeterlilikler almıştır (Ekinci 

ve Öter, 2010). 

Yöntem 

Araştırma durum çalışmasına (case study) göre yürütülecektir. Durum çalışması, “güncel bir 

olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik 

arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri 

kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir” (Yin, 

1984’den akt; Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.277).  

Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemine göre toplanmıştır. Dolayısıyla çalışma nitel 

araştırma çalışmasıdır. Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma (Yıldırım ve Şimşek, 

2011) olarak tanımlanan nitel çalışmalarda veri elde etmek için kullanılan birçok yol söz 

konusudur.  

Araştırmanın çalışma grubu 

Finlandiya’nin Helsinki Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmakta olan alan 

uzmanı öğretim üyeleri ve eğitim uzmanları ile önceden görüşülerek randevular alınmıştır. 

Ardından bir program doğrultusunda sistemli olarak görüşülmüştür. 

Veri toplama araçları  

Çalışma çerçevesinde gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Araştırma için alanyazın ayrıntılı 

olarak incelenmiş ve birçok soru hazırlanmıştır. Bu sorular üzerinde yapılan çalışma sonrasında 

amaca hizmet edebilecek sorular seçilmiştir. Böylece hazırlanan sorular, görüş ve önerilerinden 

yararlanmak üzere alan uzmanlarıyla paylaşılmıştır. Gelen dönütler doğrultusunda sorulara son 

hali verilmiştir. Gözlemler için ise görüşmelerden ve önceden üzerinde çalışılmış konulardan 

yararlanılarak hazırlık yapılmıştır. 

Verilerin toplanması 

Veriler önceden oluşturulan randevular esnasında yüzyüze yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler ve görüşmelerden sonra yapılan gözlemler aracılığıyla toplanmıştır.  
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Hem eğitim fakültelerinde hem de çeşitli okullarda, gerek dersler esnasında ders içi faaliyetleri, 

özellikle uygulamaya dayalı ders ve faaliyetleri gözlemleme; gerekse ders dışı saatlerde, ilgili 

atölyelerde uzmanlar eşliğinde gözlemler yapılmış, gözlemler esnasında yapılan tespitler ve 

uzmanların açıklamaları ayrıntılı olarak not edilmiştir. 

Görüşme ve gözlemler esnasında imkânlar ölçüsünde, gerekli izinler alınarak video ve ses kaydı 

yapılmıştır. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Doküman analizi çalışmaları ya betimsel analiz ya da içerik analizi şeklinde yapılmaktadır. Bu 

çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizine göre 

daha yüzeysel olan bu analizde “elde edilen veriler, daha önceden belirlenmiş olan başlıklar 

altında özetlenir ve yorumlanır” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 224).  

Finalandiya’da Öğretmen Yetiştirme Sistemi 

İlk ve orta öğretime öğretmen yetiştirme 1971’de yükseköğretim bünyesine alınarak 

öğretmenlerin üniversitelerden mezun olma zorunluluğu getirilmiştir.  1999 yılında yürürlüğe 

giren 986 Sayılı Eğitim Personelinin Nitelikleri Yönetmeliği ile öğretmen yetiştirme 

programlarının içeriği yapılandırılmış ve düzenlenmiştir (Education Resources in Finland, 

2006). Finlandiya’da Öğretmen yetiştirmede yetiştirme süreci araştırma temelli oryantasyon, 

ulusal ve uluslar arası değerlendirmeler ve pedagojik bir programı içeren yapıyı arz eder 

(Delibaş, 2007, akt. Aras ve Sözen, 2012). 

 
Tablo:1 Finlandiya’da Okul Öncesi, ilkokul ve Branş Öğretmen Eğitimi 

 

FİNLANDİYA’DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİ 

 

 

 

Okul Öncesi 

Öğretmenliği Eğitimi 

 

1. Öğretmenlerin üniversite mezunu olması gerekmektedir.  

2. 180 kredilik bir ders yüküyle 3 yılda tamamlanmaktadır. 

 

İlkokul 

Öğretmeni 

Eğitimi 

1. İlkokul öğretmeni Dokuz üniversite’de yetiştirilmektedir. 

2. Vaasa ve Helsinki'de İsveç Programı uygulanmaktadır.  

3. 1-6. Sınıfları öğretir. (7-13 yaş arası) 

4. Genellikle öğretmen adaylarına bir konuyu orta öğretim düzeyinde de 

öğretme yeterliliği kazandırır. 

 

 

Branş 

Öğretmeni Eğitimi 

1. Pedagojik kurslar bazı politeknikler tarafından da verilmektedir. 

2. İsveç Öğretmen Yetiştirme Programı Åbo Akademi Üniversitesi ve UH 

Üniversitesinde uygulanmakatdır.  

3. Genel olarak temel okulda 7 ile 9 (13-16 yaş) ve / veya genel üst 

ortaokullarda 1-3 (16-19 yaş) sınıflarını öğretir 
4. Genellikle bir veya iki dersi (üniversitede anadal ve yandal olarak 

verilir) ör. matematik ve fizik veya İngilizce ve İsveççe. 
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Okul Öncesi Öğretmenliği 

Okul öncesi eğitim Finlandiya’da zorunludur. Çocukların okula başlama yaşı 7’dir. 

Öğretmenlerin üniversite mezunu olması gerekmektedir. 3-6 yaş arası okullaşma oranı 63’tür. 

Merkezî, bölgesel ve yerel yönetimler eğitim çalışmalarını yönetir. Gündüz bakımevlerinden 

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sosyal Yardım Kurulu; İlkokullar bölgesindeki 

okul öncesi eğitimden ise Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Genel Eğitim Kurulu sorumludur 

(Haktanır, 2007, akt., Aras ve Sözen, 2012). 

Finlandiya’da okul öncesi öğretmenliği eğitimi programı 180 kredilik bir ders yüküyle 3 yılda 

tamamlanmaktadır. Eğitimde temel ve alan çalışmaları, dil ve iletişim, okul öncesi eğitim için 

temel becerileri kazandıracak dersler verilmektedir. Okul öncesi öğretmen adayları Eğitim 

Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Pedagoji ve Çocuklarla Oyun ile ilgili derslerin yanı sıra 

İngilizce, İsveççede Finceyi konuşma ve yazma dersleri almaktadırlar (Delibaş, 2007, akt,). 

Öğrenciler mezun olabilmek için lisans tezlerini tamamlamak durumundadırlar. Finlandiya’da 

uygulama dersleri 15 krediden oluşmaktadır.  

Okul öncesi eğitim kurumlarında iki eğitmen (kreş öğretmeni ve yardımcı rehber öğretmen) 

görev yapmaktadır. Her iki eğitmenin ya bir üniversiteden veya teknik okuldan lisans 

derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Bunlar gelecekte okul öncesi öğretmeni 

olmaları için ortaöğretim ikinci devre sonrasında mesleki yeterlilik kazandırma sürecinde 

sertifikalandırılmışlardır.  Buna ek olarak, ortaöğretim ikinci devre düzeyinde ilgili mesleki 

yeterliliklere sahip olan diğer çocuk bakımı profesyonelleri tarafından desteklenmektedirler 

(Ekinci ve Öter, 2010).  

 Temel Eğitim Öğretmeni (Sınıf Öğretmeni) 

Finlandiya’da ilkokul öğretmenleri dokuz merkezde (9 üniversitede) yetiştirilmektedir. Vaasa 

ve Helsinki’de İsveç Programı uygulanmaktadır. Temel eğitim öğretmenleri 1’den 6. Sınıfa (7-

13 yaş arası) kadar öğrencileri okutur. Gelecekte ortaöğretim görevde görev yapacaklara 

yönelik, öğretmen adaylarına bir konuyu orta öğretim düzeyinde de öğretme yeterliliği 

kazandırır. 

Sınıf öğretmenliği eğitimine başvuran kişilerin öncelikle üniversite giriş sınavını başarıyla 

tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmenliği eğitimi için giriş sınavı yazılı bir sınav, 

yetenek testi, bireysel mülakat ve grup tartışmasının gözlenmesi gibi aşamaları içermektedir. 

Bu sınavların sayısı, şekli ve içeriği fakülteden fakülteye (Öğretmen yetiştiren fakülteler) 

değişebilmektedir.  
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Öğretmen adayları sınıf öğretmenliği yetiştirme programlarında temel alan bilgilerinin yanı 

sıra, eğitim bilimi ve eğitim psikolojisi dersleri, dil ve iletişim çalışmaları, yan alan çalışmaları, 

öğretmenlik uygulaması ve seçmeli dersler verilmektedir. Öğretmen adayları ilköğretim 

okullarının programlarında yer alan derslerden birkaçını alarak o alanda uzmanlaşmaktadırlar 

(Delibaş, 2007). 

Temel eğitimin ilk altı yılında görev yapan öğretmenler genelde tüm derslere girmektedirler 

(sınıf öğretmenleri), buna karşılık son üç yıllık dönemde ve ortaöğretim ikinci kademe 

düzeyinde branş öğretmenleri de derslere girmektedirler. Sınıf öğretmenleri eğitim alanında 

yüksek lisans yapmış kişiler iken branş öğretmenleri (branş öğretmeni iken son üç yıllık temel 

eğitimde ders verenler ) pedagojik formasyon sertifikası alarak alanlarıyla ilgili yüksek lisans 

derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Sınıf öğretmenlerinin yetiştirilmesi 300 AKTS ve 

Yüksek Lisans tezi hazırlamayı kapsar. Öğretmen eğitiminde en önemli araştırma temelli 

öğretim ve yetiştirme, uygulama ve staj çalışmaları ve metodoloji ve metot çalışmaları 

gelmektedir (Ekinci ve Öter,  2010). 

Branş Öğretmenliği (Alan Öğretmeni) 

Alan Öğretmenleri genel olarak temel okulda 7 - 9 (13-16 yaş) ve / veya genel üst ortaokullarda 

1-3 (16-19 yaş) sınıflarını öğretir. Genellikle bir veya iki dersi (üniversitede yandal olarak 

verilir) ör. matematik ve fizik veya İngilizce ve İsveççe yan dal alarak mezun olurlar.  

Branş öğretmenliği için başvuruda bulunan kişiler her zamanki prosedürü takip ederek ayrı ayrı 

üniversite fakültelerine ve kendi alanlarından sorumlu olan bölümlere (örneğin kimya veya 

fizik) başvuru yapmaktadırlar. Branş öğretmeni olmayı arzu eden kişiler bunun dışında branş 

öğretmenliği eğitimi için başvuruda bulunmaktadırlar. Bazı üniversitelerde öğrenciler doğrudan 

branş öğretmenliği eğitimine başvuru yapabilmektedirler (Ekinci ve Öter,  2010). 

Kuruma ve konuya bağlı olarak, mesleki ve teknik okul öğretmenlerinin ya 1) uygun bir lisans 

(ya da lisansüstü) akademik derece 2) uygun bir teknik okul derecesi ya da 3) kendi mesleki 

alanlarında mümkün olan en üst düzeyde yeterliliğe, alanda en az 3 yıllık deneyime ve en az 35 

kredilik (52.5 ECTS) pedagojik formasyona sahip olmaları gerekmektedir (Ekinci ve Öter,  

2010). 
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Tablo 2: Helsinki Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Programı 

 

Helsinki Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

 

Öğretmen yetiştiren okullar 

 
Viikki öğretmen eğitim okulu 

 Çok Amaçlı Okul (1-9. 

Sınıflar) 

 Orta öğretim  

Helsingin normaalilyseo 

 Çok Amaçlı Okul (7-9. 
Sınıflar) 

 Orta öğretim 

Öğretmen yetiştiren okulların 

Çalışma alanları ve faaliyetleri 

 

 

 Öğretmen eğitimi 

 Eğitim Bilimleri 

 Ev Ekonomisi 

 El Sanatları Bilimi 

 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN İKİ BİLİM DALI 

 

  Primary Teachers Education • 5 yıllık program (3 BA + 2 MA) 

• Eğitimde uzmanlık 

• Öğrencinin yoğunlaştığı ikinci önemli akademik 

alan/Yan Dal  (Fince, matematik, biyoloji, 

coğrafya vb.) 

• Bir veya iki konuda yan dal, Örneğin. İlkokul 
öğretmeni fince ve müzikte yan dalı olması 

• Doktora çalışması (İlköğretim Üzerine) 

 
Secondary Teachers Education 

• 5 yıllık program (3 BA + 2 MA) 

• Bir veya iki farklı alanda yan dal 

•Eğitimde Yan Dal (öğretmenin pedagojik 
çalışmaları) 

•Örneğin. Matematik bölümünde 

okuyanların, kimya ve fizik alanında yan dal 

sahibi olması 
• Doktora çalışması (Ortaöğretim Üzerine) 

• Ayrıca eğitim bilimleri fakültesi farklı eğitim 

programları da sağlar 
• Zanaat bilimi ve tekstil öğretmeni eğitimi 

(MA) 

• Ev ekonomisi ve ev ekonomisi öğretmen 
eğitimi (MA) 

• Özel eğitim (MA) 

• Anaokulu öğretmeni ve erken çocukluk 
eğitimi (BA) 

 

Yukarıda öğretmen yetiştirme programının ana hatlarını ifade eden Helsisnki üniversitesi 

eğitim bilimleri fakültesi, araştırmaya dayalı öğretmen yetiştiren bir kurumdur.  Yaklaşık 40 

yıllık bir deneyime sahip olan bu fakülte 300 personeli, 3000 öğrencisi ve  7 öğretmen eğitim 

programı (Yüksek Lisans derecesi) yer almaktadır. Ayrıca Uluslararası Ortaokul Öğretmenliği 

Programı ve bu programda  yıllık olarak 400 Yüksek Lisans ve 20 Doktora öğrenci 

bulundurmaktadır. QS sıralaması (akademik itibara ve araştırma etkisi) göre  uluslararası 

karşılaştırmalarda en üst sırada yer alan bu fakülte dünya listesinde 50. sıradadır. 
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Arşatırmaya Dayalı Öğretmen Eğitimi 

 Helsisnki üniversitesi eğitim bilimleri fakültesinin tüm öğretimi araştırmaya 

dayanmalıdır. 

 Öğretmen eğitimcilerinin araştırma yapması gerekir. 

 Öğretim kişinin veya başkalarının araştırmalarına dayanır. 

 Öğrencilere pedagojik problemleri çözerken,  tartışma, karar verme ve gerekçe 

uygulama fırsatı vermek için etkinlikler düzenlenir. 

 Öğrenciler çalışmaları sırasında  araştırma becerilerini öğrenirler. 

 

Tablo:2 Finlandiya’da İlkokul ve Ortatöğretim Öğretmen Eğitimin Temel 

Hedefleri 

 

FİNLANDİYA’DA ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN TEMEL HEDEFLERİ 

 
 

İlkokul 

Öğretmen 

EğitimininTemel 

Hedefleri 

Öğretmen adayları, 

 Eğitim sorumluluklarını tanıyan ve mesleki 

yeterliliklerini koruyan eğitim ve öğretimde 

uzman olarak hareket etmeyi, 

 Okul topluluğunun tüm üyeleri, öğrenciler ve 

velileri ile çeşitli toplumsal organlarla işbirliği 

yapmayı, 

 Okul idaresi, organizasyonları veya 

girişimlerinin bir parçası olarak çalışmayı, 

 Çeşitli disiplinleri öğretmek ve eğitim teorisi ile 

pratiğini kendi pratik pedagojik teorisinde 

birleştirmeyi öğrenirler. 
 

 

Alan Öğretmen 

Eğitiminin 

Temel Hedefleri 

 Öğretmen adaylarına, 

 Genel, mesleki ve yetişkin eğitimi sunan eğitim 
kurumlarında çocuklara, gençlere ve yetişkinlere 

öğretmek için genel öğretmen nitelikleri, 

 Gelecekteki öğretmen bir profesyonel haline 

gelmek için bir başlangıç noktasını, 

 Öğrenci içerik bilgisi, eğitim ve farklı 

öğrenenlerle ilgili bilgileri, pedagojik içerik 

bilgisi ve okul uygulamaları hakkındaki bilgileri 

kendi pedagojik pratik teorisinde 

birleştirecekler. 

 

    

Finlandiya’da Öğretmenlik Mesleğinin temel özellikleri şunlardır: 

 Öğretmenlik mesleğinin statüsü oldukça yüksek bir meslek olarak değerlendirilir. 

 Popular bir çalışma alanı olarak yüksek yeterlilikler gerektirmektedir.   

 Öğretmenlerde yüksek lisans düzeyinde öğrenim zorunludur. 

 Finlandiya öğretmen yetiştirme sisteminde teori ve pratik bütünlüğünün önemi 

büyüktür. Bu yüzden her eğitim fakültesi bir uygulama okuluna sahiptir. 
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 Pedagojik ve alan bilgisi bütünlüğü vardır. Her iki alan içi içedir.  

 Öğretmenler yaşamboyu öğrenenler olarak görülür.  

 Öğretmen eğitimi araştırma temellidir. 

 Uygulamaya yönelik dersler eğitim süresince teorik dersler kadar yoğunluk 

içerisindedir.  Öğretmen adayları iki yıl süren uygulama eğitimine katılmaktadır. Bu 

süreç, üçü eğitim fakültelerine bağlı uygulama okulları, biri devlet okulunda olmak 

üzere dört aşamadan oluşmaktadır (Delibaş, 2007). 

Finlandiya’da Öğretmen Yetiştirmedeki Hedefler 

Finlandiya Hükümetinin öğretmenlerin yetiştirilmesiyle ilgili hedeflerini şu şekilde 

özetlenebilir (Delibaş, 2007). 

 Yüksek standartlarda öğretmen yetiştirilmesi,  

 Öğretmenlerin sürekli eğitimi,  

 Öğretmenlerin sosyal gelişimleri ve sağlıkları,  

 Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ve  

 Öğretmenlerin hizmet-içi eğitimlerle sürekli eğitimleridir. 

 

Finlandiya Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimi 

 

Öğretmen Yetiştirme 

Programları 

 

1. Pedagoji ve araştırmalara dayalı öğretimde, 

strateji ve yöntem olarak işbirlikli öğrenme, 
problem çözme ve uygulamaları içermektedir. 

2. Öğretmenlik uygulaması ön plandadır. 

Öğretmen Yetiştiren 

Kurumlar 

1. Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri 

Öğretmen Yetiştiren 

Kurumlara Giriş Koşulları 

1. Üniversite Giriş Sınavı (Marticulation) 

2. Yazılı Giriş Sınavı 
3. Yetenek Testi 

4. Bireysel Mülakat 

5. Örnek ders ve grup tartışmasının gözlenmesi 

Öğretim Süreleri 1. 4+ 1 – 2 yıl 

Öğretmenlik 

Uygulamalarının Süresi 

1. Uyum stajı + Temel eğitim 

2. (İlk 3 yıl 4 hafta + son yıl 5 hafta) 
 

Öğretmenlik Mesleğine 

Atanma Koşulları 

1. Master derecesi 

2. Staj eğitimi başarısı 

3. Öğretmen yetenekleri gösterme becerisi 

Statüsü 

 

1. Öğretmenler devlet memuru değildirler. 
2. Öğretmenlik yüksek statülü ve orta gelir 

seviyesinin üstünde bir meslektir. 
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Araştırma temelli oryantasyon, ulusal ve uluslar arası değerlendirmeler ve pedagojik 

program içeren bir yapıya sahip olan öğretmen yetiştirme süreci yoğun bir öğretim sürecine 

tabidir. Finlandiya’da öğretmenlik mesleğinin statüsü yüksektir ve yüksek yeterlilikler 

gerektirmektedir (Ekinci ve Öter, 2010). 

Finlandiya’da öğretmen olabilmek için sadece üniversite giriş sınavı yeterli değildir. 

Üniversite giriş sınavında başarı olan öğrenciler öğretmen olabilmek için yazılı giriş sınavı, 

yetenek testi, bireysel mülakat ve grup tartışması aşamalarından geçmek zorundadır. Bu 

sınavların içerikleri üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir(Aras ve Sözen, 

2012). 

Finlandiya’da öğretmen seçiminde ve atanmasında yetki ve sorumluluk eyalet ve yerel 

yönetimlere bırakılmıştır. Bazı belediyelere bağlı okullara atanacak öğretmenleri okul 

müdürleri veya okul yönetim kurulları seçerken bazılarında bu seçim belediye seviyesinde 

yapılır. Öğretmen seçimlerinde başvuran öğretmen adayının mastır derecesi, staj eğitimi 

başarısı, öğretmen yeteneklerini gösterme becerisi gibi hususlar dikkate alınmaktadır (Ekici 

ve Öter 2010, akt, Aykaç, Kabaran ve Bilgin, 2014). 

Sonuç 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Finlandiya’da da öğretmenlik saygın bir meslektir ve 

yüksek yeterlikler gerektirmektedir. Finlandiya’da zorunlu eğitim yaşı 7 olmakla birlikte 

zorunlu eğitim süresi 9 yıl olarak belirlenmiştir. Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği, herkes için 

ve her yerde eğitim, eğitim hizmetlerinde sosyal ve bölgesel bakımdan eşit imkânlar sağlamak 

ve yaşam boyu eğitim Finlandiya’da eğitim politikalarına yön veren temel unsurlar olarak kabul 

edilmiştir. 

Araştırma temelli yöntemle ulusal ve uluslararası değerlendirmeler ve pedagojik program 

içeren bir yapıya sahip olan öğretmen yetiştirme süreci yoğun bir öğretim sürecini 

gerekmektedir. 

Öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde öğrencilerin bireysel farklılıklarının farkında olma ve 

saygı duymak, diğer öğretmenlerle işbirliği ve iletişim halinde olmak, aileler ve toplumun 

çeşitli kollarıyla ortak çalışmalar yapmak, etkili ve uygun öğrenme ortamları ve materyalleri 

hazırlamak ve geliştirmek, mesleki gelişimini devam ettirme gibi yeterlilikler yer almaktadır. 

Finlandiya öğretmen seçme ve yetiştirme sistemleri incelendiğinde, Finlandiya’da Türkiye gibi 

öğretmenlik için lisans diploması, sınav ve mülakat yeterli değildir. Öğretmenler sözlü 

sınavlarla, yetenek testleri yapılarak, portfolyolarına bakılarak ve yazılı sınavlarla seçilirler.  
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Finlandiya’da öğretmen seçiminde ve atanmasında yetki ve sorumluluk eyalet ve yerel 

yönetimlere bırakılmıştır. Bazı belediyelere bağlı okullara atanacak öğretmenleri okul 

müdürleri veya okul yönetim kurulları seçerken bazılarında bu seçim belediye seviyesinde 

yapılır. Öğretmen seçimlerinde başvuran öğretmen adayının mastır derecesi, staj eğitimi 

başarısı, öğretmen yeteneklerini gösterme becerisi gibi hususlar dikkate alınmaktadır. 
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ÖĞRETMENLERİN DEPRESYON SEVİYELERİNİN 

CHAİD ANALİZ YÖNTEMİ  İLE İNCELENMESİ 

 
Metin TAYTAŞ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

Mahmut AYAZ 
Hacettepe Üniversitesi  

ÖZET 

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin depresyon seviyesi üzerinde etkili olan 

değişkenleri CHAID Analizi yöntemi ile incelemektir. Araştırma, genel tarama modellerinden 

betimsel yaklaşım ve ilişkisel tarama deseni ile yürütülmüştür. Nicel verilere dayalı istatistiksel 

teknikler kullanılarak modele ilişkin varsayımlar sınanmıştır. Araştırmaya, 2018-2019 eğitim-

öğretim yılında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Liselerde çalışan öğretmenler 

katılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise; iki eğitim bölgesinden eşit sayıda olmak üzere, basit 

seçkisiz olarak belirlenen, 12 okulda çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen toplam 800 

öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan personelin, depresyon seviyelerinin 

değerlendirilmesinde Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, 

öğretmenlerin çoğunluğunun depresyondan etkilendikleri şeklinde fikir beyan ederken, 

öğretmenlerin depresyonu üzerinde en önemli etkiye sahip olan değişkenler sırasıyla; çocuk 

varlığı, medeni durum, çalışma süresi, cinsiyet ve çalışma ortamı olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Chaid, CRT 

TEACHERS 'DEPRESSION LEVELS 

INVESTIGATION WITH CHAID ANALYSIS METHOD 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this study is to investigate the variables that affect teachers' depression 

level by CHAID analysis. The research was conducted with descriptive approach and relational 

survey design. Assumptions about the model were tested by using statistical techniques based 

on quantitative data. Teachers working in high schools of Van Provincial Directorate of 

National Education participated in the study in 2018-2019 academic year. The sample of the 

study is; It consists of a total of 800 teachers who want to participate voluntarily in 12 schools. 

The Beck Depression Inventory (BDI) was used to assess the depression levels of the 

participants. As a result of the analysis, while the majority of teachers stated that they were 

affected by depression, the variables having the most significant effect on teachers' depression 

were respectively; child presence, marital status, working time, gender and working 

environment. 

Keywords: Depression, Chaid, CRT 
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GİRİŞ 

Gittikçe karmaşıklaşan insan hayatı, yaşam koşulları, iş şartları, stres gibi olumsuz durumlar 

bireyleri psikolojik olarak etkilemektedir. Bireylerdeki bu üzüntü, mutsuzluk gibi durumlar 

depresyon gibi ruhsal sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Sağlıklı nesiller 

yetiştirilmesinde kilit bir rolü olan eğitim kurumlarının ve özellikle öğretmenlerin önemi bu 

bağlamda önem arz etmektedir. Bektaş, Yazıcı ve Altun’a (2013) göre, negatif bir duygulanım 

durumu olarak açıklanan depresyon, bireylerin kişisel özelliklerini ve mesleki işlevlerini 

olumsuz yönde etkilemektedir 

Depresyon bir ruhsal bozukluk olarak kabul edilmekte ve süreklilik gösteren negatif ruh hali, 

düşük benlik saygısı ve eğlenceli etkinliklere yönelik ilgi ve istek kaybı ile 

tanımlanmaktadır(Amerikan Psikiyatri Derneği, 2013). Depresyon, bireylerin hislerini, 

davranışlarını ve düşünce biçimlerini etkileyen önemli bir zihinsel sağlık bozukluğu olarak 

nitelendirilmektedir (NIMH, 2012). Aşağı doğru bastırmak, gamlı, bitkin, cesaretini kırmak, 

kederli, donuklaştırıp durgunlaştırmak gibi anlamları taşıyan depresyonun kökü Latinceden 

'depressus' sözcüğünden gelmektedir. Ayrıca depresyonun tanımlanmasında sözlük anlamı olan 

çökkünlük de kullanılmaktadır(Korkmaz, 2006). Depresyon, büyük bir üzüntü, endişe, suçluluk 

ve değersizlik hissi, başkalarından uzaklaşma, uyku, iştah cinsel istek kaybı ya da her zamanki 

faaliyetlere karşı ilgisizlikle belirginleşen bir duygu durum bozukluğudur (Davison ve Neale, 

2004). DSM-IV-TR’de major depresyon ve iki uçlu bozukluk olmak üzere iki temel duygu 

durum bozukluğu tanımlanmıştır (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2005). Toplumda görülme 

yaygınlığı %9-20 arasında olan major depresyonun, tüm ruhsal hastalıklar arasında en sık 

görülen bozukluk olduğu bilinmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 2008). Yaşanan iş stresi, iş 

doyumunun azalmasına, tükenmişliğin artmasına (Ferguson, Frost ve Hall, 2012) bunun 

yanında depresyon gibi ruhsal sorunların da ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Kovess-Masfety, 

Rios-Seidel ve Sevilla- Dedieu, 2007). Depresyonun ortaya çıkışında biyolojik nedenlerin yanı 

sıra, önemli ekonomik sorunlar, aile bunalımları, iş yaşamındaki çatışmalar ve doyumsuzluklar, 

emeklilik, iş yitimi, benliği inciten, onur kırıcı durumlarla karşılaşmak gibi psikososyal etkenler 

de önemli rol oynamaktadır (Öztürk ve Uluşahin, 2008). 

Depresyon, belirtileri, şiddeti ve sürekliliği ile hayatı birçok yönden etkileyen bir durum olup, 

çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenlerin birçoğu işyerinin eksikliklerinden ve sosyal bağlamdan 

kaynaklanıyor olabilir (Mausner-Dorsch ve Eaton, 2000: 1765). Depresyonlu bireyler hüzünlü, 

karamsar ve isteksiz olma hislerini yaşamaktadırlar. Ayrıca eskiden kolayca yaptıkları işler 

gözlerinde büyüyerek zor gelmeye başlamaktadır.  
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Depresyonu olan bireylerin kendilerine güvenleri azdır ve dikkatlerini toparlamaları güçtür.  

Unutkanlık, dalgınlık, basit kararları vermekte zorlanma görülmektedir. Daha önceki zamanlara 

göre bu bireyler güç ve kuvvetlerinde azalma, kendilerini cansız ve enerjisiz hisseme 

yaşamaktadırlar(Mete, 2008). Ayrıca depresyonlu bireylerde acı duyma ve üzüntüde artma, sık 

sık ağlama nöbetlerinin olduğu gözlemlenmektedir. 

Depresif bireyler derin bir acı içerisinde iken sevdiği insanlara karşı var olan tüm duygularını 

kaybetmiş olarak hissetmektedirler, dolayısıyla bu bireyler duygulanımlarında azalma 

gösterdikleri için yakın çevresindeki kişilere eski ilgisini yitirebilmektedirler, kendinden 

memnun olmamakta veya kendilerine yeterince güvenmemektedirler; bu sebeple çevresinde 

bulunan insanlara daha bağımlı hale gelebilmektedirler, onlardan yardım alamadıkları zamanlar 

kendi kendilerine doğru kararlar veremeyeceklerini düşünmektedirler (Öztürk ve Uluşahin, 

2011). 

Depresyonlu bireylerde psikolojik problemlerin yanı sıra uyku problemi, iştahsızlık gibi bazı 

fizyolojik bozukluklar görülmektedir (Köse, 2009). Depresyonlu bireylerin çoğunda yemek 

yeme isteğinde azalma ve buna ek olarak kısa zamanda kilo kayıplarının olması, yemek ve 

yemek kokularından tiksinme olduğu, çok nadir olarak aşırı yeme sonucu kilo aldıkları 

görülebilmektedir. Ayrıca çoğunlukla bu bireyler enerji azalması, güçsüzlük, halsizlik, çabuk 

yorulma yaşamaktadırlar 

Depresyon duygu durum bozuklukları arasında en yaygın olanlarından bir tanesidir. Dikkat 

çekici özellikleri hafif umutsuzluktan hayal kırıklığına uğrama duygusuna uzanan duygu 

durumunun değişmesi halidir. Bu değişimlerin sonucunda bireylerde sosyal anlamda davranış, 

düşünce, tutum, verimlilik ve motivasyon konusunda etkiler göstermektedir (Sadock ve 

Sadock, 2007; Lotfi vd., 2010). 

Depresyonun oluşması ile ilgili çok fazla sayıda açıklamaların olduğu görülmektedir. Ancak 

genel olarak kabul edilen görüş depresyonun nedenlerinin çok faktörlü olduğu yönündedir 

(Ünal vd., 2002). Ayrıca depresyon yaygınlığının artması, kronik bir hal alması ve intihar 

sıklığını artıran bir faktör olması onun önemli bir ruh sağlığı sorunu olduğunu gözler önüne 

sermektedir (Ulaş vd., 2015). Depresyonla ilgili kuram geliştirenlerden biri de Beck’dir. 

Beck’in geliştirdiği bilişsel kuramda depresyon, zihinsel bir rahatsızlık olarak ele alınmaktadır. 

Akman’ın(2015), çalışmasında okul depresyonunun öğretmenlerin iş motivasyonu ve işle 

bütünleşmesini olumsuz olarak etkilediği tespit edilmiştir. Amerika’da gerçekleştirilen bir 

araştırmaya göre de öğretmenlerin % 10’undan azı emeklilik yaşına kadar meslekte 

kalmaktayken (Macdonald, 1999), yeni öğretmenlerin yarısında fazlası mesleği ilk beş sene 
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içerisinde bırakmaktadır (Smith ve Ingersoll, 2004). Yine, Cotton, (2012) ve Üney, (2016) 

yaptıkları araştırmalarda, insanların yaşadıkları depresyonun altında aşırı fedakârlığın 

yatabileceği belirtilmektedir. Türkiye’de toplumun gözünde öğretmenliğin fedakârlık mesleği 

olarak nitelendirilmesi ve okulların yetersiz imkânlara sahip olması öğretmenlerin daha 

fedakârca çalışmasını gerekli kılmaktadır. 

Alınyazında konuyla ilgili yerli alan yazın incelendiğinde öğretmenlerin depresif okul 

algılarına yönelik az sayıda çalışma ile karşılaşılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçların 

önemli bir işlevi yerine getiren öğretmenlerin ruhsal yapılarının anlaşılmasına, önleyici ve 

iyileştirici yardım hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yine elde 

edilen verilerin depresyon konusunda yapılacak olan önleyici çalışmalara ışık tutacağı da 

düşünülmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu araştırmanın genel amacı; öğretmenlerin depresyon 

düzeylerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu genel amaç çerçevesinde, 

öğretmenlerin depresyon seviyeleri cinsiyet, yaş, medeni durum, okul türü, eğitim düzeyi, 

çalışma ortamı, çalışma süresi, çocuk sahibi olma, değişkenlerine göre anlamlı şekilde 

farklılaşmakta mıdır? sorularına cevap aranmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Yapılan bu araştırma, genel tarama modellerinden betimsel yaklaşım ve ilişkisel tarama deseni 

ile yürütülmüştür. Nicel verilere dayalı istatistiksel teknikler kullanılarak modele ilişkin 

varsayımlar sınanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu 

sekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modelleri ise iki ya da daha çok sayıdaki 

değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirleyen desenlerdir 

(Karasar, 2015). 

Evren-Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde, Van İli Merkez İlçeleri 

Belediye sınırları içinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan öğretmenler  

oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise; merkez ilçelerden eşit sayıda olmak üzere, basit 

seçkisiz olarak belirlenen toplam 12 okulda çalışan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak 

isteyen öğretmenlerden, her okuldan eşit sayıda olmak üzere, basit seçkisiz olarak seçilen 

toplam 800 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı sosyo-

demografik özelliklerine ait frekans ve yüzde dağılımı Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Araştırmaya katılan öğretmenlere ait istatistik bilgileri 

Cinsiyet Birey sayısı Yüzdelik 

Kadın 432 54,0 

Erkek 368 46,0 

Toplam 800 100 
Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırma kapsamında yer alan 800 bireyin cinsiyet dağılımı 432 (%54) kadın, 

368(%46) erkek şeklindedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin depresyon düzeylerinin değerlendirilmesinde Beck 

Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu 

uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formu; araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacılar 

tarafından geliştirilip, uzman görüşüne sunulduktan sonra araştırmaya katılan öğretmenlere 

uygulanmıştır. Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Maddeler beşli Likert dereceleme ile 

ölçeklendirilmiştir. 

İşlem ve Veri Analizi 

Verilerin analizinde, betimsel istatistiksel ölçüleri (aritmetik ortalama, standart sapma, standart 

hata, varyans, frekans ve yüzde) ve çalışmanın nihai amacı olan CHAID Analizi kullanılmıştır. 

CHAID Analizi Yöntemi, Karar Ağaçlarından biri olan CHAID Analizi, bütün olan veri setini 

tekrarlı olarak iki ya da ikiden fazla düğümlere (node) ayıran, etkili bir teknik olarak ele 

alınmaktadır (Tanhan & Kayri, 2012). Buradaki amaç, istatistikte önemsenen ve klasik 

regresyon denkleminin sağlaması gereken, homojenlik ve normallik startlarını sağlamaktır. 

Çünkü inceleme altına alınan bir örneklemin büyüklüğünün fazla olduğu durumlarda; evren 

içerisindeki homojenlik ilkesinin ihlalinden dolayı, gelişigüzel kurulan bir regresyon modeline 

ait kestirim, gerçeği yansıtmayabilir. Bundan dolayı, bütünü parçalara bölmek ve 

sınıflandırılmış olası alt gruplar ile incelemeyi sürdürmek, daha gerçekçi bir zemin 

oluşturabilmekte ve bu yolla istatistikte önemsenen homojenlik şartı da yerine gelebilmektedir. 

Bu anlamda CHAID Analizi ile elde edilecek bir regresyon denklemi, bilinen klasik 

varsayımlardan (normallik, doğrusaldık, toplanabilirdik ve homojenlik) muaf tutulmaktadır. 

Çünkü güçlü bir öteleme algoritması (iteration algorithm) ile bütün olan evren kararlı alt 

düğümlere (node) bölünebilmektedir. CHAID Analizinin diğer bir işlevi de sürekli ve kategorik 

verileri aynı anda modele alabilmeye olanak tanımasıdır. Bu nedenle, CHAID Analizi 

parametrik ve parametrik olmayan ayırımını ortadan kaldırmakta, yöntem algoritmasında 

istatistiksel olarak yarı parametrik (semi-parametric) özellik taşımaktadır (Kayri & Boysan, 

2007). 
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BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmada incelenen değişkenlerle ilgili toplanan verilere ilişkin; frekans, yüzde 

dağılımlarına, yapılan CHAID Analizi sonuçlarına ve ölçekten elde toplam puana ilişkin 

betimsel istatistiklere yer verilmiştir. Ölçekten elde edilen toplam puana ilişkin tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Ölçekten elde edilen toplam puana ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

 

Tablo 2’ deki bulgulardan hareketle, araştırmaya katılan 800 bireyin ölçekten aldığı toplam 

puanların ortalaması 1,4000 ve puanlara ilişkin standart sapmanın ,49020 olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

 

Tablo 3: Öğretmenlerin depresyon seviyelerini etkileyen değişkenlerin (yordayıcıların) 

CHAID analizi ile incelenmesi 

Model Özeti 

Değerler 

Method CHAID 

Bağımlı Değişken Depresyon 

Bağımsız Değişkenler Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, Çocuk 

varlığı, Çalışma Süresi, Çalışma 

Ortamı 

Doğrulama Yok 

Maximum Ağaç Derinliği 3 

Minimum Parent Nod Sayısı 100 

Minimum Child Nod Sayısı 50 

Sonuçlar 

Değerlendirmeye alınan Bağımsız 

Değişkenler 

Çalışma Ortamı, Çalışma Süresi, 

Çocuk Varlığı, Cinsiyet 

Düğüm Sayısı 13 

Terminal Nod sayısı 7 

Derinlik 3 

 

Tablo 3’teki model özetine baktığımızda CHAID modeli kulanılmıştır. Bağımlı değişkenimiz 

depresyon, bağımsız değişkenlerimiz cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk varlığı, çalışma süresi 

ve çalışma ortamıdır. Modelde kullanılan parametrelere baktığımızda; maximum ağaç derinliği 

3, minimum parent nod sayısı 100 ve  minimum child nod sayısı 50 dir. Modeldeki sonuç 

kısmına baktığımızda;  değerlendirmeye alınan bağımsız değişkenler; çalışma ortamı, cinsiyet, 

çalışma süresi ve çocuk varlığıdır. Ayrıca düğüm sayısı 13, terminal nod sayısı 7 ve derinlik 3 

olarak bulunmuştur. 

Birey sayısı Minimum Maximum Ort. Std. Sapma Varyans 

800 1,00 2,00 1,4000 ,49020 ,240 
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Şekil 1: Öğretmenlerin depresyon seviyeleri üzerinde etkili olan yordayıcılara ilişkin CHAİD 

ağaç yapısı 

 
Şekil 1’deki ağaç yapısı incelendiğinde, bağımlı değişkenimiz “depresyon” olarak 

görülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun yani 480’inin(%60) depresyondan 

etkilendiği  şeklinde fikir beyan ederken, 320’si(%40) depresyondan etkilenmediğini 

belirtmiştir. 

Depresyon üzerinde etki düzeyi en yüksek olan değişken “çalışma ortamı” olarak elde 

edilmiştir (χ2P P=6,353; p=0.012). “Çalışma ortamı”nı etkileyen alt faktörlere baktığımızda 

“güneş gören” ve “güneş görmeyen” şeklinde ikiye ayrılıyor. Toplamda “güneş gören” 366 

öğretmenin 237’si(%64,8) çalışma ortamının depresyona etki ettiği şeklinde fikir beyan 

ederken, 129’u(%35,2) çalışma ortamının depresyona etki etmediğini belirtmiştir. Çalışma 

ortamında “güneş görmeyen” 434 öğretmenin 243’ü(%56) çalışma ortamının depresyona etki 

ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 191’i(%44) çalışma ortamının depresyona etki etmediğini 
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belirtmiştir. Yani çalıştığı okullarda güneş gören öğretmenler de görmeyenler de çalışma 

ortamının depresyon üzerinde etki etkili oduğu yönünde fikir belirtmişlerdir. 

“Çalışma ortamı”nda “güneş gören” öğretmenlerin altında “çalışma süresi” değişkeni bizi 

karşılıyor (χ2P P=6,554; p=0.010). Çalışma ortamını etkileyen alt faktörlere baktığımızda “21 

yıl ve üstü” ile “20 yıl ve altı” çalışan yaş grupları şeklinde ikiye ayrılıyor. Çalışma ortamında, 

güneş gören ve “21 yıl ve üstü” çalışan 206 öğretmenin 145’i(%70,4) çalışma süresinin 

depresyona etki ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 61’İ(%29,6) çalışma süresinin depresyona 

etki etmediğini belirtmiştir. Çalışma ortamında, “güneş gören” ve “20 yıl ve altı” çalışan 160 

öğretmenin 92’si(%57,5) çalışma süresinin depresyona etki ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 

68’İ(%42,5) çalışma süresinin depresyona etki etmediğini belirtmiştir. Bu sonuca göre “21 yıl 

ve üstü” çalışma süresine sahip öğretmenlerin depresyona girme eğilimi “20 yıl ve altı” olanlara 

göre daha fazla çıkmıştır. 

Çalışma süresi “21 yıl ve üstü” olan öğretmenlerin alt kategorisinde “çocuk varlığı” değişkeni 

karşılıyor bizi (χ2P P=6,554; p=0.010). “Çocuk varlığı” da “çocuk yok” ve “çocuk var” 

şeklinde nüksetmiştir. Çalışma ortamında güneş gören, “21 yıl ve üstü” çalışma süresine sahip 

ve “çocuğu olmayan” 76 öğretmenin 43’ü(%56,6) “çocuk sahibi olmama”nın depresyona etki 

ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 33’ü(%35,2) “çocuk sahibi olmama”nın depresyona etki 

etmediğini belirtmiştir. Çalışma ortamında güneş gören, “21 yıl ve üstü” çalışma süresine sahip 

ve “çocuğu olan” 130 öğretmenin 102’si(%78,5) “çocuk sahibi olmanın” depresyona etki ettiği 

şeklinde fikir beyan ederken, 28’i(%21,5) “çocuk sahibi olma” nın depresyona etki etmediğini 

belirtmiştir. Bu durumda çalışma süresi “21 yıl ve üstü” olan öğretmenlerde çocuk varlığı da 

yokluğu da depresyona eğilimi etkiliyor diyebiliriz. 

Çalışma süresi “20 yıl ve altı” olan öğretmenlerin alt kategorisinde yine “çocuk varlığı” 

değişkeni karşılıyor bizi (χ2P P=38,202; p=0.000). “Çocuk varlığı” da “çocuk yok” ve “çocuk 

var” şeklinde nüksetmiştir. Çalışma ortamında güneş gören, “20 yıl ve altı” çalışma süresine 

sahip ve “çocuğu olmayan” 76 öğretmenin 63’ü(%82,9) “çocuk sahibi olmama”nın depresyona 

etki ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 13’ü(%17,1) “çocuk sahibi olmama”nın depresyona 

etki etmediğini belirtmiştir. Çalışma ortamında güneş gören, “20 yıl ve altı” çalışma süresine 

sahip ve “çocuğu olan” 84 öğretmenin 29’u(%34,5) “çocuk sahibi olmanın” depresyona etki 

ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 55’i(%65,5) “çocuk sahibi olma” nın depresyona etki 

etmediğini belirtmiştir. Demek ki “21 yıl ve altı” çalışma süresine sahip öğretmenlerde  çocuğu 

olmayanlar olanlara göre depresyona daha eğilimliymiş. 
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Tekrar yukarı çıktığımızda, “Çalışma ortamı” nda “güneş görmeyen” öğretmenlerin altında 

“çalışma süresi” değişkeni bizi karşılıyor (χ2P P=5,049; p=0.025).  

Çalışma süresini etkileyen alt faktörlere baktığımızda “21 yıl ve üstü” ile “20 yıl ve altı” çalışan 

yaş grupları şeklinde ikiye ayrılıyor. Çalışma ortamında, “güneş görmeyen” ve “21 yıl ve üstü” 

çalışan 235 öğretmenin 120’si(%51,1) çalışma süresinin depresyona etki ettiği şeklinde fikir 

beyan ederken, 115’İ(%48,9) çalışma süresinin depresyona etki etmediğini belirtmiştir. 

Çalışma ortamında, “güneş görmeyen” ve “20 yıl ve altı” çalışan 199 öğretmenin 123’ü(%61,8) 

çalışma süresinin depresyona etki ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 76’sı(%38,2) çalışma 

süresinin depresyona etki etmediğini belirtmiştir. Bu sonuca göre çalıştığı ortamda güneş 

görmeyen “21 yıl ve altı” çalışma süresine sahip öğretmenlerin depresyona girme eğilimi daha 

yüksek iken “21 yıl ve üstü” çalışanlar da çok fark etmemiştir. 

Çalışma süresi “21 yıl ve üstü” olan öğretmenlerin alt kategorisinde “cinsiyet” değişkeni 

karşılıyor bizi (χ2P P=4,486; p=0.034). “cinsiyet” de “kadın” ve “erkek” şeklinde nüksetmiştir. 

Çalışma ortamında güneş görmeyen, “21 yıl ve üstü” çalışma süresine sahip 139 kadının 

63’ü(%45,3) cinsiyetin depresyona etki ettiği şeklinde fikir beyan ederken, 76’sı(%54,7) 

cinsiyetin depresyona etki etmediğini belirtmiştir. Çalışma ortamında güneş görmeyen, “21 yıl 

ve üstü” çalışma süresine sahip 96 erkeğin 57’si(%59,4) cinsiyetin depresyona etki ettiği 

şeklinde fikir beyan ederken, 39’u(%40,6) cinsiyetin depresyona etki etmediğini belirtmiştir.  

Bu sonuca göre çalışma ortamında güneş görmeyen “21 yıl ve üstü” çalışma süresine sahip 

erkek öğretmenin depresyona eğilimi  kadınlara göre daha yüksektir diyebiliriz. 

Tablo 4:Risk değeri tablosu 

Risk 

Tahmini Değer Standart Hata 

,351 ,017 

Method: CHAID 

Bağımlı Değişken: Depresyon 

 

Tablo 4’te görülen Risk değeri, bizim tahminleme yaparken aynı sonuçlara bir daha ulaşabilme 

ya da ulaşamama riskimizi tanımlar. Tahmini değere göre bu çalışmada % 35,1 hata payı vardır. 

Yani % 35,1 riskimiz var demektir.  Bu da ağaç modelini yorumlarken söylediklerimizin % 

35,1’i doğru değil anlamına geliyor. Geriye kalan % 64,9’u bizim için doğrudur. 
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Tablo 5: Sınıflandırma tablosu 

Sınıflandırma Tablosu 

Gözlenen 
Tahmini Değerler 

etkiler etkilemez etkiler 

Etkiler 388 92 80,8% 

Etkilemez 189 131 40,9% 

Genel Yüzdelik 72,1% 27,9% 64,9% 

Method: CHAID 

Bağımlı Değişken: Depresyon 

Tablo 5’te  görüldüğü gibi beklenen ile gerçek veri arasında doğru sınıflama oranı % 64,9 olarak 

bulunmuştur. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, öğretmenlerin depresyon seviyeleri etki düzeyinin çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Veriler, betimleyici istatistikler, CHAID analizi kapsamında 

değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda lise öğretmenlerinin depresyon seviyelerine 

etki eden değişkenlerin olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma bulguları kapsamında, lise 

öğretmenlerinin depresyonu üzerinde etki düzeyi en yüksek değişken öğretmenlerin çalışma 

ortamı olmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin depresyonu üzerinde en önemli etkiye sahip olan 

değişkenler sırasıyla, çocuk varlığı, medeni durum, çalışma süresi, cinsiyet, çalışma ortamı 

olarak belirlenmiştir. 

Risk değeri, sonuç modeli ve modelleri oluşturmak için bilgi sağlayan CRT, CHAID ve 

EXHAUSED CHAİD model tablosunun en uygun ağaç yapısını belirlemede bir göstergedir. 

Bu çalışmada elde edilen risk değerleri dikkate alındığında CHAİD tahmini risk değeri % 35, 

standart hata ,017 olarak bulunmuştur. Terminal düğüm sayısı da en uygun ağaç yapısı için bir 

gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, CHAİD ağaç yapısında ağaç derinliği 3, 

düğüm sayısı 13 ve terminal nod sayısı 7 olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada incelenen ve yorumlanan CHAİD ağaç yapısına göre elde edilen bulguların 

değerlendirilmesi sonucunda şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

Bekar olan öğretmenlerin depresyona girme ihtimali daha yüksek çıkmıştır. 

Çocuğu olmayan öğretmenlerin depresyona girme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmış. 

Evli veya boşanmış öğretmenlerin depresyona girme olasılığı daha yüksek çıkmıştır. 

Çocuk varlığı veya çocuk yokluğu depresyona benzer etki etmiştir. Yani evli veya boşanmış 

öğretmenlerin çocuğu olduğunda da, olmadığında da her iki durumda depresyon seviyelerine 

etki etmiştir. 
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Güneş görmeyen çalışma ortamı öğretmenlerin depresyona girmesine yüksek derecede etki 

etmiştir. 

Evli olmak depresyon üzerinde çok etki etmemiştir. 

Cinsiyet faktörünün depresyona etki düzeyine baktığımızda; kadınlar, cinsiyet faktörünün 

depresyona etki etmediğini, erkekler ise tam tersine cinsiyetin depresyona etki ettiğini söylüyor. 

Kadınlarda çocuk sahibi olamama depresyona etki etmiştir. 

Bekar ya da boşanmış öğretmenlerin depresyona girme durumu evlilere göre daha yüksek 

çıkmış. 

Çocuk sahibi olmayan ve çalıştığı ortamda güneş görmeyen bekar ya da boşanmış 

öğretmenlerin depresyona girme  ihtimali ile çocuğu olan ve çalıştığı ortamda güneş görmeyen 

bekar, boşanmış öğretmenlerin depresyona girme ihtimali benzer çıkmış. Çünkü iki durumda 

da depresyona etki düzeyi “etkiler” yönünde daha yüksek çıkmıştır. 

Bekar ya da boşanmış” erkek ve kadının çocuk sahibi olması depresyon seviyesini etkiliyor. 

Yani çocuk sahibi olduğunda bekar ve boşanmış kadın ile erkek arasında bir fark yoktur. İkisi 

de aynı şekilde depresyondan etkileniyor. 

“21 yıl ve üstü” çalışma süresine sahip öğretmenlerin depresyona girme eğilimi “20 yıl ve altı” 

olanlara göre daha fazla çıkmıştır. 

Çalışma süresi “21 yıl ve üstü” olan öğretmenlerde çocuk varlığı da yokluğu da depresyona 

eğilimi benzer şekilde etkilerken, “21 yıl ve altı” çalışma süresine sahip öğretmenlerde  çocuğu 

olmayanlar olanlara göre depresyona daha eğilimli çıkmış. 

Çalışma ortamında güneş görmeyen “21 yıl ve üstü” çalışma süresine sahip erkek öğretmenin 

depresyona eğilimi  kadınlara göre daha yüksek çıkmıştır. 
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ÖZET 

Öğretmenlerin eğitimi konusu tarih boyunca tartışılagelmiştir. Bunun en büyük sebebi 

nesillerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin büyük bir etki gücüne sahip olmasıdır. Bu nedenle 

toplumlar, genç nesillerini yetiştiren öğretmenlerin eğitimine büyük önem vermişlerdir. 

Geçmişten günümüze öğretmen eğitiminde farklı bakış açıları ortaya çıkmış, birçok radikal 

değişiklik yapılmıştır. Ancak yine de öğretmenlerin eğitimi ile ilgili tartışmalar son 

bulmamıştır. 

Bütün devletler bir öğretmen yetiştirme modeline sahip olmakla birlikte, ülkelerin çoğu 

birbirinden farklı modeller uygulamaktadır. Çünkü toplumlar genç nesillerini; ülkelerinin 

politikalarına, siyasi duruşlarına, gelenek-göreneklerine, kültürel yapılarına, tarihsel arka 

planlarına, sosyo-ekonomik koşullarına ve daha birçok etmene dikkat ederek yetiştirmeye 

çalışmaktadır. Dolayısıyla öğretmen eğitimi, diğer alanların birçoğundan daha fazla ülke 

politikalarından etkilenmiştir.   

Son zamanlarda eğitim alanında adından sıkça söz ettiren İskandinav ülkelerinden birisi de 

İsveç’tir. Dünyanın en mutlu öğrencilerinin olduğu ülkelerden birisi olarak bilinen İsveç’te, 

öğretmen eğitimi de dikkate değer niteliktedir.  

Bu çalışmada İsveç’in öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim modeli incelenmiştir. 

Çalışmanın amacı İsveç öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim modelini incelemek ve 

Türkiye'ye uygulanabilecek yönleri tartışmaktır. Çalışma için İsveç’te bulunan çeşitli 

üniversitelere bağlı eğitim fakülteleri ziyaret edilmiş, oralarda bulunan öğretim üyeleri ve 

eğitim uzmanlarıyla görüşmeler yapılmış, eğitim fakültelerinde çeşitli gözlemler yapılmıştır. 

                                                             
1 Bu çalışmanın bir kısmı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü tarafından 

7815 proje numarasıyla desteklenen “Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim Modeli: İskandinavya Ülkeleri 

Örneği (Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka)” adlı bireysel projeden üretilmiştir. Yürütücülüğünü Prof. Dr. 

Zihni MEREY’in yaptığı projede,  Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ, Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Kenan 
BULUT araştırmacı olarak yer almıştır. 
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Ayrıca İsveç öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim modeli ile ilgili literatür de ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.  

Çalışmanın sonunda, 1960’lı yıllardan beri eğitimde ve öğretmen yetiştirme sisteminde 

kademeli olarak iyileştirmelere giden İsveç’in, özellikle 2001 yılında, öğretmen eğitimi de 

dâhil olmak üzere eğitimin bütün alanlarında önemli değişikliklere gittiği görülmüştür. Bu 

gün gelinen noktada öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim konularında dünyada önde gelen 

ülkelerden birisi olan İsveç, bu konuda hala birçok ülkeye örnek olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İskandinav ülkeleri, İsveç, öğretmen yetiştirme, mesleki gelişim. 

 

TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL OF IN 

THE SCANDINAVIAN COUNTRIES: SWEDEN EXAMPLE 

 

ABSTRACT 

The issue of teacher training has been debated throughout history. The main reason for this is 

that teachers have a great influence in the upbringing of generations. Therefore, societies have 

given great importance to the education of teachers who train young generations. Different 

perspectives have emerged in teacher education from past to present and many radical 

changes have been made. However, the debate on teacher training has not ended. 

Although all states have a teacher training model, most countries apply different models. 

Because societies are young generations; their countries' policies, political stances, customs, 

traditions, cultural structures, historical background, socio-economic conditions and many 

other factors are trying to educate. Therefore, teacher education has been influenced by 

country policies more than many other fields. 

Recently, one of the Scandinavian countries that has made a name for itself in the field of 

education is Sweden. In Sweden, one of the country that known with the happiest students in 

the world, teacher training is also has a remarkable quality. 

In this study, Sweden's teacher training and professional development model was examined. 

The aim of the study is to examine the Sweden teacher education and professional 

development model and to discuss aspects that can be applied to Turkey. Education faculties 

of various universities in Sweden were visited for the study, interviews were held with the 

faculty members and education experts there and various observations have been made in the 

faculties of education. In addition, the literature on Sweden teacher education and 

professional development model has been examined in detail. 
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At the end of the study it was seen that Sweden has made gradual improvements in education 

and teacher training system since the 1960s, in particular in 2001, it made significant changes 

in all areas of education, including teacher training. Today, Sweden, which is one of the 

leading countries in the world in terms of teacher training and professional development, is 

still an example for many countries.  

Keywords: Scandinavian countries, Sweden, teacher training, professional development. 

GİRİŞ 

Dünyadaki bütün ülkeler bir öğretmen yetiştirme modeline sahip olmakla birlikte, ülkelerin 

çoğu birbirinden farklı modeller uygulamaktadır. Söz konusu model ve uygulama farklılıkları 

birinci derecede ülkelerin siyasi yönetim biçimlerinden, kültürel farklılıklarından, sosyo-

ekonomik koşullarından, tarihsel arka planlarından ve daha birçok etmenden 

kaynaklanabilmektedir. 

Toplumlar en değerli varlıklarını, geleceklerinin ümidi çocuklarını, kendi eğitim felsefe ve 

amaçları doğrultusunda, özgürlük içinde, yüksek bir sorumluluk bilinciyle biçimlendirerek, 

bilimsel düşünme gücüne sahip üstün bir kişilik ve karakterde vatandaşlar haline getirmeleri 

görevini öğretmenlere vermiştir (Ataünal, 2013, s. 4). Öğretmenler, nesillerin 

yetiştirilmesinde büyük bir etki gücüne sahip olduğundan öğretmenlik kutsal bir meslek 

olarak görülmüştür. Tam da bu nedenden dolayı öğretmenleri yetiştirme politikaları her 

zaman devletlerin kontrolü altında tutulmaya çalışılmıştır. Bu, istisnasız bütün devletler için 

geçerlidir. Devletlerin yönetim anlayışları, bu politikalara yön veren yegâne unsur olarak göze 

çarpmaktadır. Dolayısıyla bu durum, dünya vatandaşlarının hem toplumsal hem de bireysel 

olarak yaşadıkları devletlerin politikalarından bağımsız olarak yetişmemeleri sonucunu 

doğurmaktadır. 

Bir ülkede eğitiminin nitelikli olarak yapılabilmesinin birkaç bileşeni vardır. Bunlar öğrenci, 

öğretmen, öğretmen yetiştirme programları, mesleki gelişim modelleri, öğretim programları 

vb.’dir. Ama bunların içerisinde en önemlisi ve diğer bileşenlerin tamamını etkileyen yegâne 

bileşen ya da tamamlayıcı unsur öğretmendir. Bu nedenle öğretmen yetiştirme sistemleri ve 

öğretmenlik mesleğine atandıktan sonra mesleki gelişim modelleri, üzerinde durulması 

gereken en öncelikli konulardan birisidir. 

Günümüzün ihtiyaçlarını dikkate alarak yetiştireceğimiz insana çok boyutlu eğitim 

verilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Delibaş (2007, s. 3)’a göre “21 yüzyılın insanından 

esnek, insancıl, demokratik, katılımcı, yaratıcı, girişimci, bilgi ve becerilerini sürekli 

geliştiren, kendine güvenen, sorgulayan, eleştiren, tartışan, muhakeme eden, karar veren, 
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ulusal ve uluslararası alanda bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunan bireyler olması 

beklenmektedir”. Böyle bireylerin yetiştirlmesinin de ancak buna imkan veren bir eğitim 

sistemi ve bu perspektife sahip öğretmenlerle mümkün olacağı yadsınamaz bir gerçektir.  

Başarılı eğitim sistemlerinin ve öğretmen yetiştirme modellerinin olduğu ülkelerle 

karşılaştırıldığında ülkemizin eğitim sisteminde birçok eksikliğin söz konusu olduğunu 

söylemek mümkündür. Öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sisteminde de aynı durum söz 

konusudur. Üstüner (2004)’e göre öğretmen yetiştirme sistemimiz ve mesleki gelişim 

modellerimiz, eğitim sistemimizin en öncelikli olarak çözüm bekleyen sorun alanlarından 

birisidir. Maalesef sıkça değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemimizin, eğitim sistemimizde 

geçmişten günümüze oluşan sıkıntıların giderilmesinde bir çözüm oluşturduğu söylenemez. 

Bu da öncelikli olarak eğitim felsefemizi gözden geçirmemiz gerektiği anlamına gelmektedir.  

Dünya ülkelerinin ortalama standartlarına göre daha küçük olan İskandinav ülkeleri, başta 

eğitim olmak üzere birçok konuda adlarından sıklıkla söz ettirmektedirler. Yetersiz doğal 

kaynaklara sahip olan bu ülkeler, söz konusu kıt kaynakları yerli yerinde kullanarak sadece 

kendi kendilerine yeten değil, refah seviyeleri oldukça yüksek ülkeler içerisinde yer 

almaktadırlar.  

Bu ülkelerin en başarılı oldukları alan hiç kuşkusuz eğitimdir. OECD ülkeleri içerisinde ve 

PISA sınavlarında ilk sıralarda yer alan bu ülkelerde başarılı bir eğitim serüveninin en önemli 

aktörlerinden birisi, belki de birincisi öğretmenlerdir. Ülkenin başarısında önemli roller 

üstlenen bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin üstlendiği görevin değeri tartışılmazdır. 

Söz konusu İskandinav ülkelerinden birisi olan İsveç de eğitim konusunda oldukça başarılıdır. 

Son olarak 2018 yılında yapılan ancak 2019’da açıklanan PISA sonuçlarına göre okuma 

alanında 11, matematik alanında 17, bilim (fen bilimleri) alanında ise 18. sırada yer almıştır 

(PISA, 2019). Şüphesiz bu başarıda ülkenin eğitim politikaları, öğretim programları vb. 

birçok unsur rol almakla birlikte öğretmen faktörü ayrı bir öneme sahiptir.  

İsveç’te 1842 yılında ilk ve ortaokuldan oluşan ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir. Bu 

zorunlu eğitim ilk başta 6 yıl (7-13) olarak uygulanmıştır. Ancak günümüzde 6-15 ya da 7-16 

yaşlar arasını kapsayacak şekilde 9 yıl olarak uygulanmaktadır (Sweden-from Ice Age to It 

Age, 2019). Son yıllarda müfredatta ve İsveç okullarının örgütlenme biçiminde birçok 

değişiklik olmuştur, ancak herkes için ücretsiz eğitimin temel dayanağı değişmemiştir. Temel 

eğitim olan ilköğretimden sonra üç yıllık lise eğitimi ise zorunlu değildir (Education in 

Sweden, 2019). 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 62 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Okul öncesi eğitimden itibaren İsveçliler bağımsız düşünmeye teşvik edilir. İsveç eğitim 

sisteminde temel yaklaşım özgür bireyler yetiştirmedir. Ancak bireylerin sahip olması gereken 

sorumluluk göz ardı edilmez.  

Çalışmanın amacı ve önemi 

Bu çalışmanın amacı, İskandinav ülkelerinden birisi olan İsveç öğretmen yetiştirme modeli ve 

mesleki gelişim sisteminin yapısını ve işleyişini yerinde görerek incelemektir. Böylece başta 

araştırmacılarda ve eğitimcilerde olmak üzere toplumda konuya ilişkin farkındalığı arttırmak, 

bu konuyu akademik çevrenin ve toplumun gündemine koyarak karşılaştırmalı olarak 

tartışılmasını sağlamaktır.  

Gülsoy Kerimoğlu (2019, s. 1)’na göre “bir ülkenin politik, ekonomik ve toplumsal açıdan 

gelişimi için ele alınacak ilk alan eğitim olmalıdır. Bilimsel ilerlemeler ve gelişen teknoloji 

sonucu küreselleşen dünyada, her ülkenin varlığını sürdürebilmesi için sürekli gelişimi önem 

taşır. Yenilikleri takip etmesi, bu yeniliklere ayak uydurması ve yeni bilgiyi etkin 

kullanabilme yeteneğini geliştirmesi beklenir”. Bu çalışmada elde edilen verilerden hareketle 

birtakım karşılaştırmalar yapmak mümkündür. Demirel (2012)’e göre karşılaştırmalı eğitim, 

çeşitli toplumlarda-ülkelerde-bölgelerde ve tarihi dönemlerde uygulanan, eğitim sistemlerini 

bazen bütün olarak bazen de birkaç yönden karşılaştırarak ortak ve faydalı yönlerini tespit 

edip bundan eğitim, kuram ve uygulamasında, eğitim politikasında, eğitim planlamasında ve 

yenilik çalışmalarında yararlanılmaya çalışılan bir bilim olarak ifade edilmektedir (Akt. 

Göçen Kabaran ve Görgen, 2016, s. 479). Ülkeler eğitim sistemleri ile ilgili yapılan çalışmalar 

sonucunda kendi eğitim sitemlerinin güçlü ve zayıf yönlerini görerek değişiklik yapabilme 

imkânı bulmaktadırlar. Bu nedenle karşılaştırmalı eğitim çalışmaları ülkelerin eğitim 

sistemlerini karşılaştırmalı olarak tanımak için önemli bir çalışma alanı olarak görülmektedir 

(Göçen Kabaran ve Görgen, 2016, s. 479). 

Farklı oğretmen yetiştirme tercihlerinin görülmesi açısından oldukça önemli olan uluslararası 

karşılaştırmaların, ülkelerin kendi sosyal, kültürel ve ekonomik şartları göz önünde 

bulundurularak gercekleştirilen karşılaştırmalı analizlerin, hem ülkemize yönelik bazı 

öngörüler çıkarmamıza yardımcı olacağı hem de yeni yetiştirme ve geliştirme çalışmalarının 

yapılması veya mevcutların revize edilmesi sürecine katkı sağlayacağı düşünülmektedir 

(Altıntaş ve Yeşiltepe, 2016, s. 228). 

Elbette bir başka ülkenin herhangi bir alanla ilgili sistemini olduğu gibi ithal etmek mümkün 

değildir. Zaten karşılaştırmalı çalışmaların böyle bir amacı da yoktur. Burada yapılabilecek en 

güzel şey kendi toplulmumuzun sosyo-külütrel yapısını dikkate alarak söz konusu başarılı 
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ülkelerin sistemlerinden yararlanmaktır. Bu açıdan bakıldığında bize göre daha gelişmiş 

toplumlarınn eğitim sistemlerinden ve eğitim sisteminin en önemli parçalarından birisi olan 

öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim modellerinden yararlanmak, olması gereken bir 

durumdur. Bu çalışmada da İsveç öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim modeli incelenmiş, 

ülkemize uyarlayabileceğimiz yönler üzerinde durulmuştur. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında açıklanan 2023 Vizyon Belgesi’nde öğretmen 

yetiştirme ve mesleki gelişim ile ilgili olarak hedefledikleri göz önüne alınarak başta 

akdemisyenler olmak üzere bütün eğitimcilerin 2023 yılına kadar söz konusu teorik 

yaklaşımların içini doldurmak için azami çaba sarf etmeleri gerekmektedir.  

Öğretmen yetiştirme sistemi ve mesleki gelişim modellerimizin 2023 Vizyon Belgesi 

çerçevesinde yenilenmesi sürecine etkin ve aktif bir şekilde katkıda bulunma sorumluluğu, 

geliştirme ihtiyacı duyduğumuz konularda bize örneklik teşkil edecek toplumların sistemlerini 

incelemek ve onlardan çeşitli yönlerden yararlanma gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu 

araştırma fikri çıkış noktasını buradan almaktadır. Bu tür çalışmalardın sayısı çoğaltılmalıdır. 

Çalışmanın sonunda elde edilecek bilgi ve deneyimlerin eğitim pratiğimize olan katkısı, karar 

vericilere, uygulayıcılara ve konunun diğer paydaşlarına ilham kaynağı olacaktır. 

YÖNTEM 

Araştırma durum çalışmasına (case study) göre yürütülecektir. Durum çalışması, “güncel bir 

olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) içinde çalışan, olgu ve içinde bulunduğu içerik 

arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri 

kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir” (Yin, 

1984’den akt; Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.277). Diğer araştırma türlerinden ayrılan 

yanlarından yola çıkarak, durum çalışmasının “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alan, 

araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren 

araştırma yöntemi olduğu söylenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).  

Çalışmada veriler nitel araştırma yöntemine göre toplanmıştır. Dolayısıyla çalışma nitel 

araştırma çalışmasıdır. Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma (Yıldırım ve Şimşek, 

2011) olarak tanımlanan nitel çalışmalarda veri elde etmek için kullanılan birçok yol söz 

konusudur. Bunların en önemlilerinden bazıları gözlem ve görüşlere (bireysel ve odak grup) 

başvurmadır. İnsanların tecrübeleri, fikirleri, eleştirileri, beğenileri, duyguları, tutumları, inanç 
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ve ideolojileri ile ilgili bilgi edinmek için başvurulan bu yollar bilimsel çalışmalarda nitelikli 

veri elde etmede son derece etkilidir.  

Araştırmanın çalışma grubu 

İsveç’in çeşitli kentlerindeki eğitim fakülteleri ve araştırma merkezlerinde görev yapmakta 

olan alan uzmanı öğretim üyeleri ve eğitim uzmanları ile önceden görüşülerek randevular 

alınmıştır. Ardından bir program doğrultusunda sistemli olarak görüşülmüştür. 

Veri toplama araçları  

Çalışma çerçevesinde gözlem ve görüşmeler yapılmıştır. Araştırma için alanyazın ayrıntılı 

olarak incelenmiş ve birçok soru hazırlanmıştır. Bu sorular üzerinde yapılan çalışma 

sonrasında amaca hizmet edebilecek sorular seçilmiştir. Böylece hazırlanan sorular, görüş ve 

önerilerinden yararlanmak üzere alan uzmanlarıyla paylaşılmıştır. Gelen dönütler 

doğrultusunda sorulara son hali verilmiştir. 

Gözlemler için ise görüşmelerden ve önceden üzerinde çalışılmış konulardan yararlanılarak 

hazırlık yapılmıştır. 

Verilerin toplanması 

Veriler önceden oluşturulan randevular esnasında yüzyüze yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmeler ve görüşmelerden sonra yapılan gözlemler aracılığıyla toplanmıştır.  

Hem eğitim fakültelerinde hem de çeşitli okullarda, gerek dersler esnasında ders içi 

faaliyetleri, özellikle uygulamaya dayalı ders ve faaliyetleri gözlemleme; gerekse ders dışı 

saatlerde, ilgili atölyelerde uzmanlar eşliğinde gözlemler yapılmış, gözlemler esnasında 

yapılan tespitler ve uzmanların açıklamaları ayrıntılı olarak not edilmiştir. 

Görüşme ve gözlemler esnasında imkânlar ölçüsünde, gerekli izinler alınarak video ve ses 

kaydı yapılmıştır. 

Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Doküman analizi çalışmaları ya betimsel analiz ya da içerik analizi şeklinde yapılmaktadır. 

Bu çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizine 

göre daha yüzeysel olan bu analizde “elde edilen veriler, daha önceden belirlenmiş olan 

başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 224). Betimsel analiz 

‘betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma’, ‘tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi’, 

‘bulguların tanımlanması’ ve ‘bulguların yorumlanması’ olmak üzere dört aşamadan oluşur 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 224). Bu çalışmada da veriler analiz edilirken bu aşamalar takip 

edilmiştir.  
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BULGULAR ve YORUM 

İsveç öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim modelini incelemeyi amaçlayan bu çalışmada 

elde edilen bulgular başlıklar halinde verilmiştir. Bulguların ortaya konulmasında İsveç’teki 

ilgili kurumlarda yapılan görüşme ve gözlemlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası literatürden 

de yararlanılmıştır. 

İsveç’te öğretmenlik 

Eğitim ile ilgili önemli bir şekillenmenin yapıldığı 1842 tarihinde öğretmen yetiştirme ile 

ilgili olarak da düzenlemeye gidilmiş ve öğretmen yetiştirmenin devletin sorumluluğunda 

olmasına karar verilmiştir. Ancak öğretmenlerin yetiştirilmesi konusunun ciddi olarak ele 

alınması daha sonraki yıllardadır. 

Richardson (1999)’a göre daha önce kiliseye bağlı, şehirlerdeki katedrallerde öğretmen 

yetiştiren kurumlar olan öğretmen yetiştirme akademileri, 1968’de öğretmen yetiştirme 

kolejlerine dönüştürülmüştür (akt. Akdağ, 2005). Sonraki süreçte de öğretmen yetiştirme ile 

ilgili sürekli bir iyileşmenin olduğu göze çarpmaktadır. 

1977’de öğretmen yetiştirme, yükseköğretim sisteminin içinde plânlanmıştır. Zorunlu 

eğitimin tutarlı bir süreç olarak kabul edilmesi nedeniyle 1988’de zorunlu olan ilköğretim için 

yeni bir öğretmen yetiştirme programı oluşturulmuştur (Rabo, 2007). 1992-93 yıllarında ise 

öğretmen yetiştirme yeniden ele alınmış, 1993’te yüksek eğitim reformu yapılmış ve bu 

çerçevede farklı yaş düzeyleri için uzmanlaşma seçeneklerini gösteren tek bir zorunlu eğitim 

öğretmenliği diploması öngörülmüştür (http://www.estia.educ.sys_2/’den akt. Akdağ, 2005). 

İsveç eğitim tarihinin, gelecekteki öğretmenlerin, okulları değiştirmek için çok önemli bir araç 

olarak eğitimdeki değişimin önemine işaret ettiğini ifade eden Rabo (2007)’ya göre 2001 

yılına gelindiğinde İsveç’te eğitimin bütün kademelerinde önemli değişikliklerin yapıldığı 

görülmektedir. 

Öğretmen eğitimi de söz konusu yenileşmenin yapıldığı önemli alanlardan birisidir. Eğitim 

konusunda OECD ülkeleri içerisinde yüksek bir puana sahip olan İsveç, öğrencilerin mutlu 

olduğunu ifade ettikleri sayılı ülkelerden birisidir. Bunda öğretmen yetiştirme sisteminde 

yapılan yeniliklerin etkisi büyüktür. Gülcan (2005) da İsveç’in öğretmen eğitim politikaları ve 

uygulamaları bakımından pilot bir ülke olarak tanımlandığını, çağdaş bir toplumun 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çağın gereçlerine uygun ve yeni bilgi ve eğitim teknolojileri 

ile uyumlu olan İsveç eğitim sisteminin, OECD ülkelerinin ve eğitim sorunları olan ülkelerin 

dikkatlerini çektiğini ifade etmektedir (akt. Torun, 2010, s. 37). Ancak yapılan görüşmelerden 
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çıkan bir diğer sonuç ise öğrencilerin çok mutlu olduğu bir ülke olmasına karşın öğretmenler 

için ayı şeyleri söylemek mümkün değildir.  

Okulöncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesi 

7 yaşında zorunlu eğitime (ilköğretim) başlayan bir öğrenci, okula başlamadan bir yıl önce, 

yani 6 yaşında okul öncesi eğitime devam eder. Okul öncesi eğitim İsveç’te zorunlu 

olmamakla birlikte hemen bütün öğrenciler bu eğitime devam eder.  

Yüksekokul yönetmeliğinde, okul öncesi öğretmen programının temel hedefi, öğretmen 

adaylarını, bağımsız okul öncesi öğretmenleri olarak çalışabilmeleri için gerekli bilgi ve 

becerilere sahip olarak hazırlamaktır (Rosén ve Wedin, 2018). İsveç’in Okul Kanunu’nun 13. 

Bölümünde okul öncesi öğretmenliği ile ilgili olarak “yalnızca öğretmen veya okul öncesi 

öğretmenliği sertifikası olan ve belirli bir öğretim için yetkin olan kişi öğretim yapabilir” 

ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 1 Aralık 2013 tarihi itibariyle, kalıcı sözleşmeler konusunda 

okul ve okul öncesi öğretmenleri için mesleki sertifika gerekmektedir. İsveç eğitim 

politikasında bir kilometre taşı olan karar, öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltmeyi, 

mesleki gelişimi desteklemeyi ve böylece eğitimde kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır 

(Education in Sweden, 2019). 

 

İsveç'te okul öncesi öğretmeni olmak için, öğretmen adaylarının 3,5 yıl okul öncesi öğretmen 

eğitimi alması gerekir. Programlar üniversitelere göre değişir. İlk üç yılda eğitim birinci 

aşama düzeyinde verilmektedir. Son dönem ise okul öncesi öğretmenliği diplomasının 

alınmasını sağlayan ikinci aşama düzeyindedir. Ancak bazı bölgelerde, eğitimin son dönemi 

için ileri düzey kurslar bulunmaktadır (Karlsson, Bigsten ve Garvis, 2018, s. 24). Çocuk 

bakıcıları ise lise sonrası bir kurumda 2-3 yıllık meslekî bir program takip ederler.  

Okul öncesi alanında bir diplomaya sahip olmak için okul öncesi alanına ilişkin, okul 

hedeflerini gerçekleştirmek ve gelişmelere katkıda bulunmak için gerekli bilgiye; sosyal 

yeterlilik, takım çalışması ve bilgi üretimi konusunda diğer insanlarla ortak çalışabilme 

becerisine sahip olmak gerekir. Pedagoji, psikoloji ve metodoloji gibi alanlarda yeterli bilgiye 

sahip olmak, insan ve aile ilişkilerinde, sosyolojik, güncel ve insani konularda gerekli bilişsel 

düzeyde olmak, sahip olunan bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde kullanabilmek de yine bu 

öğretmenlerde aranan nitelikler arasında yer almaktadır. Bu kurumlarda görev yapacak 

öğretmenlerin özellikle çocuklarla çalışma plânlama, yapma ve değerlendirme konularında 

olumlu yeteneklere sahip olmak gerekir (http://www.estia.educ.sys_2/’den akt. Akdağ, 2005). 

İlköğretim öğretmenlerinin yetiştirilmesi 
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İsveç’te ilköğretim 9 yıllık zorunlu eğitimden oluşur. Bu da 3’er yıllık üç kademe şeklindedir 

ve 7-16 yaş çocuklarının eğitimini kapsar. Türkiye’de devlet okulları diye bilinen ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullar, İsveç’te Belediye okulları olarak bilinir. Çünkü 

İsveç’te yerel yönetimler eğitimde önemli derecede söz sahibidir ve öğrencilerin çok büyük 

bir çoğunluğu bu okullara devam etmektedir. 

Eğitimdeki yeniliklerle birlikte öğretmenler derslerini plânlama, çalışma yöntemleri ve dersin 

içeriğini belirlemede özgürdür. İlköğretim ve ortaöğretimde görev yapacak öğretmenlerin 

İsveç’te ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde öğretmenlik meslek bilgisi derslerini almış 

olmaları gerekir. 

İsveç eğitim sisteminde, zorunlu eğitimde görev yapan öğretmenlerin, 

- Öğrencinin bireysel gelişimini sağlayabilme becerisi, 

- Grup çalışmaları yaptırma yeteneği, 

- Bir şubenin bütününe yönelik çalışmaları gerçekleştirme becerisine sahip olmaları 

beklenir (Akdağ, 2005). 

Öğretmenler yıl içerisinde birçok seminer ve hizmet içi eğitim kursları alırlar. Bu kurslar ve 

seminerler belediyeler tarafından verilir. Kimlerin katılacağı da belediyelerce belirlenir. 

Lise öğretmenlerinin yetiştirilmesi 

İsveç’te ilköğretim ve lise öğretmenlerinin yetişme koşulları benzerdir. Bu kademeler için 

yetiştirilen öğretmenlerin sahip olması beklenen özellikler de çoğunlukla aynıdır. 

Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsevç’te de öğretmenler öğrencileri sosyal hayatta ve 

meslek hayatında nitelikli bir birey olarak yer almaları için gerekli donanaıma sahip olmaları 

ve bu konuda gerekli çabayı göstermeleri gerekir.  

Genel derslere giren öğretmenler 2 veya 3 alanda ders verebilecekleri bir diplomaya sahip 

öğretmenlerdir. Aldıkları eğitim hem kuramsal hem de meslekidir. Buradaki mesleki dersler, 

Türkiye’deki pedagojik-formasyon derslerine benzer. Lise öğretmenliği diplomasına hak 

kazanmak için 2 yılı temel eğitim, 1 buçuk yılı diğer dersler, 1 yılı da öğretmenlik meslek 

bilgisi dersleri olmak üzere toplam 4 buçuk yıllık bir eğitim görmek gerekir (Türkoğlu, 

1998’den akt. Akdağ, 2005). Ortaokul öğretmenleri seçtikleri 3 farklı derste, lise öğretmenleri 

ise seçtikleri 2 farklı derste uzmanlık kazanırlar (Polat, 2019). 

Öğretmen atamaları teftiş ve denetimler 

İsveç’te eğitim politikalarını parlamento belirler. Eğitim ile ilgili ders ve programlar Bilim ve 

Eğitim Bakanlığı bünyesindedir. Öğretmen olmanın yegâne şartı üniversitelere bağlı 

fakültelerde bir öğretmenlik programını bitirmektir.  
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Öğretmen yetiştirme programlarında teorik ve uygulama beraber yürütülür. Ülke genelindeki 

eğitim işleriyle ilgilenmek merkezi hükümetin yetkisindeyken, belediyeler kendi sınırları 

dâhilindeki okulların her türlü işleriyle ilgilenirler. 

İsveç’te öğretmen okulundan mezun olan birisi Stokholm’da bulunan School Berg (Berg 

School) denilen bir birime başvurarak öğretmen yeterlilik belgesi alır. Bu belgeyle istediği 

herhangi bir okula başvurup öğretmenlik yapabilir. Başvurduğu okulda öğretmen olarak kabul 

edilip edilmeyeceğine okul yönetimi ya da yöneticisi karar verir. Ancak kabul edilmediği 

durumda bunun gerekçeleri kendisine sunulur.  

Öğretmenler ilk altı ay ya da bir yıl boyunca stajyer olarak çalışırlar. Bu süre zarfında hizmet 

içi eğitim ile ilgili her konuda kendilerine destek verilir.  

İsveç’te okul müdürleri ve yöneticiler, belediyeler (yerel yönetimler) tarafından seçilir. Bir 

okulda yönetici olmak için herkes başvuruda bulunabilir. 

Öğretmenlerle ilgili herhangi bir şikayette bulunulduğunda okul yöneticileri gerekli 

soruşturmaları yaparlar. Ancak sorun çözülemediğinde ve bu durum üst makamlara 

iletildiğinde müfettişler görevlendirilip gerekli teftişler yapılır. 

SONUÇ 

Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya olmak üzere dört ülkeden oluşan İskandinav ülkeleri, 

son zamanlarda eğitimdeki başarılarıyla adlarından sıkça söz ettiren ülkelerdir. Bu ülkeler 

içerisinde hiç şüphesiz Finlandiya en başarılı olanıdır. Ancak diğer üç ülke de önemli 

başarılarıyla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardır.  

İsveç söz konusu dört ülke içerisinde nüfusu en çok olan ülkedir. Öğrencilerinin en mutlu 

olduğu dünya ülkelerinden birisi olan İsveç’te öğretmen eğitimi de dikkate değer niteliktedir. 

Özellikle 1960’lı yıllardan beri kademeli olarak eğitimde ve öğretmen yetiştirme 

sistemlerinde iyileştirmelere giden İsveç, 2001 yılında, öğretmen eğitimi de dâhil olmak üzere 

bütün eğitim kademelerinde önemli değişiklikler ve iyileştirmelere gitmiştir. İsveç öğretmen 

yetiştirme ve mesleki gelişim konularında hala dünyada önde gelen ülkelerden birisidir.  

İskandinav ülkelerinin tamamında olduğu gibi İsveç’te de öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitim kursları ve seminerler  çok önemsenmektedir. Öğretmenlerin sadece üniversite 

yıllarında değil, meslek hayatları boyunca kendilerini yenilemeleri, yeniliklerden haberdar 

olmaları gerektiğinden hareketle kendilerine yıl içerisinde birçok seminer verilir ve hizmet içi 

eğitim kurslarına tabi tutulurlar.  

Sonuç olarak İsveç öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim sisteminin birçok açıdan 

Türkiye’nin sisteminden farklı olduğu söylenebilir.  
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Öğretmen atamaları, denetimi, hizmet içi eğitimin niteliği gibi konularda İsveç’te yerel 

yönetimlerin ağırlığı söz konusu iken Türkiye bu konularda merkeziyetçi ve tek tipçi bir 

anlayışı benimsemeye devam etmektedir. İsveç’te öğretmenler daha özerk iken Türkiye’de 

öğretmenler daha sıkı kurallara tabidir. 
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AHLAKİ KİMLİK VE EĞİTİM 

Doç. Dr. Eyüp AKTÜRK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 

Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu çalışma, ‘eğitimin nihai amacı ne olmalıdır? Ahlaki bir düzlemden hareketle eğitimin 

hedeflerini belirlemek gerekli midir? Ahlaki kimlik eğitimin temel bir hedefi olmalı mıdır?’ 

gibi sorular çerçevesinde bir tartışmayı öngörmektedir. 

Hiç kuşkusuz, insan olmanın anlamını yeniden düşünerek eğitime ilişkin bakış açıları 

geliştirmek kaçınılmazdır. İnsanın ne olduğu (veya onun özsel nitelikleri) bilinmeden, doğal 

olarak, onun nasıl eğitileceği de bilinemeyecektir. Eğitimin nihai hedeflerinin herkes tarafından 

uygun görülen (kabul edilen), herkesin hedefi olabilen amaçlar olması; ve bu hedeflere bağlı 

olarak evrendeki iyiliklerin görünür hale gelmesi gerekir. Bunun için ahlaki bir zeminden 

hareket etmek; etik normları eğitimin temeline yerleştirmek önemlidir.  Nitekim, bir insanın 

akademik anlamda çok iyi eğitilmesi önemeli olmakla birlikte onun ahlaki kültürü yetersiz 

olduğu zaman eğitim nihai hedefine ulaşamayacaktır. Bu çerçeveden bakıldığında ‘eğitimde 

nihai hedefimiz ne olmalıdır?’ sorusuna bütüncül (ikna edici) bir açıklama getirmek 

kaçınılmazdır. 

O halde, bir eğitim süreci, zorunlu olarak, bireyde ahlaki bir karakter geliştirmeyi 

amaçlamalıdır. Kaldı ki bireye ahlaki bir karakter kazandırmayı amaçlamak ile ideal bir topluğu 

hedeflemek arasında sıkı bir ilişki vardır. Karakterin ahlaki ilkeler üzerinde oluşturulmasına 

dikkat etmek gerekir; ve bunun bu şekilde olmasını mümkün kılacak bir eğitim sürecine ihtiyaç 

vardır. Kaldı ki, eğitim, yalnızca bireyin ahlaki karakterini geliştirmekle kalmamalı, aynı 

zamanda, insanlığın mükemmelleşmesine yönelik çalışmalar için de önemli bir görev 

üstlenmelidir. Nitekim, ahlaki eğitimin amacı bağımsız yargı ve eylem yeteneğine sahip bir 

karakter (kimlik) üretmek olmalıdır. Başka bir deyişle, bireylere görevlerini (yükümlülüklerin 

içeriği) tanımaları ve ahlaki eylemin kendine özgü doğasını anlamaları öğretilmelidir. Bireyleri 

(çocukları) doğrudan yönlendirmek yerine onların karakterlerinin güçlendirilmesine 

çalışılmalıdır; ve bu da onların özsel kimlikleri olmalıdır. O halde, kişinin, etik-dışı 

güdülerin/isteklerin taleplerini/iddialarını “reddedebilecek” özel bir karakter gücüne sahip 

olacak şekilde eğitilmesi önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Ahlak, Kimlik 
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MORAL IDENTITY AND EDUCATION 

ABSTRACT 

This study envisages a discussion within the framework of such questions: What should be the 

ultimate purpose of training? Is it necessary to determine the goals of education from a moral 

level? Should be moral identity a fundamental goal of education?  

Undoubtedly, it is inevitable to rethink the meaning of being human and develop perspectives 

on education. Without knowing what is man (or his essential qualities), naturally, it will not be 

known how to train it. The ultimate objectives of the training are approved by everyone , should 

have goals that can be targets by all; and depending on these goals, the good in the universe 

must become visible. For this reason, to move from a moral ground; and place to ethical norms 

on the basis of education is important. As a matter of fact, it is important that a person is 

educated very well in academic sense, but when his moral culture is insufficient, education will 

not reach its final goal. From this perspective, it is inevitable to give a holistic (persuasive) 

explanation to the question of ‘what should be our ultimate goal of education? ’. Therefore, an 

educational process necessarily must aim to develop a moral character in the individual. 

Moreover, there is a strict relationship between aiming a moral character to give the individual 

and aiming for an ideal society. It should be noted that the character is built on moral principles; 

and there is a need for an educational process that makes this possible. Moreover, education 

should not only enhance the moral character of the individual, but also play an important role 

in the work towards the perfection of humanity. Indeed, the aim of moral education should be 

to produce a character (identity) tahat capable of independent judgment and action. In other 

words, individuals should be taught to recognize their duties (the content of obligations) and to 

understand the specific nature of moral action. Instead of directing individuals (children), their 

character should be strengthened; and this must be their essential identity. Then, it is important 

that the person is trained to have a special character that can “reject” the demands of unethical 

motives. 

Keywords: Education, Morality, Identity 
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GİRİŞ 

Bu metinde eğitim ve etik arasındaki ilişkinin doğasına yönelik felsefi/kavramsal bir irdeleme 

yapılarak (konuyla doğrudan ilişkili olduğu düşünülen) birkaç soru etrafında konu işlenecektir. 

Sözgelimi, ‘eğitimin nihai amacı ne olmalıdır? Ahlaki bir zeminden hareketle eğitimin 

hedeflerini belirlemek mümkün müdür? İnsanın ahlaki hedefleri ile eğitimin nihai hedefleri 

arasında doğrusal/zorunlu bir bağ kurulabilir mi; ve ahlaki kimlik eğitimin temel bir hedefi 

olmalı mıdır?’ gibi sorulara, bu çerçevede, yanıtlar aranacaktır.   

Hiç kuşkusuz ‘nasıl bir insan tipi yetiştirmeliyiz?’ sorusuna verilen cevap, birçok yerde, 

eğitimin hedefi olarak ifade edilir. Fakat bu insan tipinin nasıl olması gerektiğine ilişkin ortak 

bir zeminde buluşmak oldukça zordur. Bu bağlamda, ilk olarak tartışılması zorunlu görünen, 

eğitimin en temel sorunu insan olmanın anlamı sorunudur; ve insanın varoluşsal değeri ile sahip 

olduğu değerler arasından doğrusal bir bağ vardır.  O halde insanın ahlaki kimliğine ilişkin bir 

çözümleme ya da sorgulama yapılmaksızın onun nasıl eğitilebileceği üzerine bir şey 

söylemenin temel zorlukları vardır.  

Ahlak Eğitimi ve Tarihsel Arkaplan 

‘Ahlak eğitimi’ kavramına yönelik yerleşik/ortak bir tanım yoktur; ve bunun birkaç anlama 

geldiğini söylemek mümkündür. Örneğin, ahlakın felsefi açıdan incelenmesi bu anlamlardan 

bir tanesidir. Diğer yandan, öğrencilerin ahlaki düşüncelerini veya davranışlarını 

şekillendirmeyi veya etkilemeyi amaçlayan bir öğretim anlamına gelebilir. Ahlaki eğitim aynı 

zamanda doğrudan veya dolaylı, açık veya örtük olabilir. Açık ahlaki eğitim, açık ve doğrudan 

müfredatın bir parçası olan öğretim anlamına gelir. Örtük ahlaki eğitim, insanların kurumda 

nasıl davranacaklarını yöneten kurallar ve durumların bir sonucu olarak, okulların nasıl 

organize edildiğinin resmi olmayan bir sonucu olarak kabul edilir.1  

Hiç kuşkusuz en başından beri, eğitim felsefesi ayrılmaz bir şekilde etik ile ilişkilendirilmiştir. 

Disiplinin kurucularından biri olan Sokrates (470-399) temel olarak erdemlerle ilgileniyordu. 

Platon (438-348) da etiği temel alarak eğitim sistemiyle ilgilenmektedir; ve ‘adalet nedir?’ 

sorusu bu tartışmasına temel olmaktadır. Tüm erken eğitim teorilerinin itici gücünün karakter 

formasyonuna ilişkin olduğu söylenebilir. Gerek Platon gerekse Sokrates söz konusu 

formasyonun erdemlerin ve erdemli davranışların doğası üzerine yapılan araştırmalarla 

başarılacağını söylemektedir.  

                                                             
1 Bkz. Alan Lockwood , ‘Moral Education”, Encyclopedia of Education and Human Development, ed. Stephen J. 

Farenga and Daniel Ness, (New York, 2005), s. 378.  
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Sokrates açısından eğitim, bireyin kendi hayatının ahlaki açıdan incelenmesi anlamına 

gelmektedir. Ona göre nihai iyilik ancak aklın sürekli eğitimi, entelektüel araştırma arayışı ve 

iyiyi kavrayışı ile mümkündür.2  

Ahlak-eğitim ilişkisi irdelenirken akla gelen filozoflardan biri de Immanuel Kant’dır.  Ona göre 

ahlaki terbiye eğitimin bir parçasını oluşturmalıdır.  

Kişinin karakteri öyle eğitilmelidir ki kişi ‘iyi amaçlar’ dışındaki şeylere yönelmesin. Başka bir 

deyişle kişi söz konusu ahlaki kimliğini sıkı bir şekilde özümsemelidir; ve bu kimliği onun 

davranışlarını yönlendiren temel referansa dönüşebilmelidir.3 Bu nedenle, Kant'a göre eğitimin 

nihai amacı ahlaki bir karakter oluşturmak olmalıdır. Kant'ın ahlaki karakteri bazı doğal 

arzulara dayanmaz; ve onun ahlak yasası yalnızca rasyonel olarak kavramaya dayanarak 

hareket etme motivasyonu anlamına gelir. Kant rasyonelliği ahlakın zorunlu bir şartı olduğunu 

düşündüğü için çocuğun doğal olarak (doğuştan) ne iyi ne de kötü olduğunu düşünür. O halde 

çocuk doğal olarak rasyonel olmadığı için onun (doğal olarak-doğuştan) ahlaki olmasından da 

söz edilemez. Çocuk hayata rasyonel özerklik-otonomi kapasitesiyle başlamaz, ancak eğitim 

sürecinde bu kapasiteyi geliştirmesi için yönlendirilmelidir. O halde, diyor Kant, eğitim 

(örneğin, ezbere dayalı öğrenme aracılığıyla) belirli alışkanlıkların oluşumundan ibaret 

değildir; ve alışkanlıklardan hareket etmek ahlaki hareket etmek anlamına gelmez. Eğitim, 

nihayetinde çocukların kendileri için düşünmelerini ve gerçek ahlaki eylemlerde bulunabilecek 

özerk-otonom bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamalıdır.4  

SONUÇ 

Böylece “bir insanı gidebileceği son noktaya kadar eğitebiliriz, o çok iyi eğitilmiş bir birey 

olabilir, ama eğer ahlaki kültürü eksikse o kötü bir insan olacaktır.”5 O halde eğitimde 

hedefimiz ne olmalıdır? Bireyde ahlaki bir karakter geliştirmeyi amaçlayan eğitim süreci, aynı 

zamanda ideal bir politik topluluğun gelişmesini de amaçlamaktadır. Bireye ahlaki bir karakter 

kazandırmayı amaçlamak ile ideal bir topluğu hedeflemek arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu 

nedenle, ahlaki bir yasadan hareket eden biri için ‘bütün rasyonel varlıkların özerkliğine saygı 

duymak ve onları o şekilde kabul etmek gerekir’ gibi bir durum söz konusu olacaktır.6  

                                                             
2 Christopher Higgins, Daniel J. Kramarsky, and Stephanie Mackler , “Philosophy of Education”, Encyclopedia 

of Education and Human Development, ed. Stephen J. Farenga and Daniel Ness, (New York, 2005), s. 219. 
3 Immanuel Kant, Eğitim Üzerine, çev. Ahmet Aydoğan, (İstanbul, Say Yay., 2017), s. 43-44. 
4 Adam B. Dickerson, “Immanuel Kant, 1724–1804”, Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to 

Dewey, Ed. Joy A. Palmer, (London and New York, Routledge: 2001), s. 67. 

5 Kant, Eğitim Üzerine, s. 87. 
6 Dickerson, “Immanuel Kant, 1724–1804”, s. 68. 
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Buna göre, ahlaki standartlara sahip olmak ile rasyonel ve otonom/özerk bir birey olarak 

yetişmek arasında zorunlu bir ilişki söz konusudur. İnsanın özerkliği korunarak ancak onun 

insaniliği korunabilir. O halde ‘ahlak eğitimi akademik eğitime eşlik etmeli midir?’ sorusuna 

kaçınılmaz bir şekilde ‘evet’ demek durumundayız. Buna göre eğitimin nihai hedeflerinden bir 

tanesinin bireye ahlaki bir karakter/formasyon kazandırmak olduğu rahatlıkla söylenebilir.  
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SEZA KUTLAR AKSOY’UN “ÇEVRİMİÇİNDE ŞERAFETTİN”  ADLI ÇOCUK 

ROMANIN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ 

Araş. Gör. Haydar ÖZDEMİR 

Hakkari Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

ÖZET 

Çocuk kitapları, çocukları hayata hazırlarken, çocuklarda pozitif anlamda tutum ve davranışlar 

sergilemelerini geliştirmelidir.  Çocuk edebiyatı ürünleri okuyucunun hayal gücünü geliştirip 

onu eğlendirirken aynı zamanda onlara; okuma zevki, problem çözme, analiz etme,  eleştirel 

düşünme, iyi ile kötüyü ayırt etme gibi özellikleri de kazandırmayı hedeflemelidir. Çocuk 

okuyucular için hazırlanan eserler, çocuğun büyüme ve gelişme çağına, psikolojisine, dilsel 

gelişimine ve algılama düzeyine uygun bir şekilde olmalıdır.  Bu çerçevede meydana getirilen 

eserler çocuğa görelik ilkesine göre olmalıdır.   

Bu araştırmada Seza Kutlar Aksoy’un “Çevrimiçinde Şerafettin”  adlı çocuk romanı, çocuk 

kitaplarında bulunması gereken çocuğa görelik ilkesi bağlamında incelenmiştir. İncelemede, 

“çocuğa görelik” ilkesi dikkate alınarak eserin taşıması gereken içerik özellikleri: Konu, dil ve 

anlatım, karakter, ileti ve çevre tema ve tasarım özellikleri: Kâğıt, sayfa düzeni ve 

resimlemelere bakılmıştır. Nitel yaklaşıma uygun olarak desenlenen çalışmada veriler doküman 

inceleme yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın sonucunda incelenen eserin, çocuğa görelik ilkesi açısından bulundurması 

gereken içerik özellikleri tema, karakter, dil ve anlatım, ileti ve çevre açısından değerlendirilmiş 

ve çocuğa göre olduğu belirlenmiştir. Çocuğa görelik ilkesi çerçevesinde eserde seçilen konu, 

çocuklara yaşama sevinci ve iyimserlik aşılamalıdır. Eser olumsuz konular kategorisinde olan 

“akran zorbalığını” konusunu, ele alsa da çocuğu hayata tüm yönleriyle hazırlaması ile işlenen 

olumsuz durumun işlenişi ve bu tip olumsuz durumlarla nasıl başa çıkılacağını çocuk okurlarına 

yol göstermesi nedeniyle çocuğa görelik ilkesine dâhil edilebilir. Eserin çocuğa görelik ilkesi 

açısından bulundurması gereken tasarım özellikleri kâğıt, sayfa düzeni ve resimlemeler olarak 

değerlendirildiğinde çocuğa görelik ilkesinin içyapı özelliklerini barındırdığı gözlenmiştir. 

Aksoy’un incelenen çocuk romanı, çocuğa görelik ilkesini barındırdığı ve okullarımızın 

kanayan yarası olan akran zorbalığı konusunu işlemesi açısından çocuk okuyucuya tavsiye 

edilebilecek nitelikli bir eser olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuğa Görelik, Çevrimiçinde Şerafettin. 
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ANALYZING SEZA KUTLAR AKSOY’S CHILDREN NOVEL NAMED 

“ÇEVIRIMIÇINDE ŞERAFETTIN” IN TERMS OF THE PRINCIPLE; 

APPROPRIATENESS TO CHILD 

ABSTRACT 

Children's books should improve their positive attitudes and behaviors while they are preparing 

them to the life. While children's literature products improve the reader's imagination and 

entertain them it should also aim to improve their abilities such as reading pleasure, problem 

solving, analyzing, critical thinking, distinguishing  between good and bad. Works prepared for 

child readers should be in accordance with the child's age of growth and development, 

psychology, linguistic development and perception level. The works created within this 

framework should be based on the principle of appropriateness to the child.  

In this study, children's novel Çevirimiçinde Şerafettin’by Seza Kutlar Aksoy has been 

examined in the context of the principle of appropriateness to the child that should be in 

children's books. In the study, the content features that the work should carry by considering 

the principle of appropriateness to the child Subject: language and expression, character, 

message and environment theme and design characteristics: Paper, page layout and illustrations 

were examined. The study was designed in accordance with the qualitative approach and the 

data were obtained through document analysis. Content analysis technique was used for data 

analysis.  

At the end of the study, the content of the study was evaluated in terms of theme, character, 

language and expression, message and environment and it was determined that it is appropriate 

for child. Within the framework of the principle of appropriateness to children, the subject 

chosen in the work should instill children the joy of living and optimism. Although the work 

deals with the issue of peer bullying which is in the category of negative subjects, it can be 

included into the principle of appropriateness to child because it prepares the child to life in all 

its aspects and the way the negative situation is committed and how to cope with such negative 

situations. When the design features that the work should have in terms of the child's 

appropriateness principle are considered as paper, page layout and illustrations, it is observed 

that the child's appropriateness principle contains the internal structure features. It can be said 

that Aksoy's children's novel is a quality work that can be recommended to the child reader in 

terms of the subject of peer bullying, which is the bleeding wound of our schools. 

 

Keywords: Appropriateness to child, Çevirimiçinde Şerafettin  
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GİRİŞ 

İnsanoğlunun yaradılışı gereği adım attığı bu dünyada belli bir hayat serüveni geçirdikten sonra 

ayrılmak zorunda kalmaktadır. İyi hayat şartları, teknolojik gelişmeler ve tıbbın ilerlemesi 

insanoğluna ölümsüzlüğü değil sadece birkaç yıl daha bu dünyada yaşamasına imkân 

sağlamaktadır.  İnsana bu kısacık ömründe farklı yaşam biçimlerini, bilgiyi ve kültürü tattıracak 

temel unsurlardan biri şüphesiz edebi eserlerdir. Edebi eserler, bir insan ömrünün 

yetmediğinden dolayı gerçek dünyada deneyimleyemeyeceğimiz kadar çok olay, duygu ve 

durumları yaşayabilmemize katkı sağlar. Yani hayattaki zamanı yaşamadan gözler önüne seren 

gerçek bir simülatördür. Aynı zamanda bizi dünyanın her yerindeki muhteşem insanlarla 

tanıştırır, onların bakış açılarını görmemizi sağlayarak bize empati becerisini kazandırıp dünya 

insanı olmamızı sağlar. Bulunduğumuz mekânın rahatlığında bize sevgiyi, aşkı, şefkati, ölümü, 

şiddeti deneyimlememizi sağlamaktadır. Edebiyat eserleri, hayatı az çok yaşayıp deneyimlemiş 

yetişkinler için bu kadar önemliyken hayata daha yeni başlayan çocuklar için daha çok önemli 

olduğu düşünülmektedir. Ancak çocuklara bu deneyimleri yaşatıp onlarda kalıcı hale getirmek 

için nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerine ihtiyaç uyulmaktadır.  

Nitelikli çocuk edebiyatı eserleri, dil ve edebiyat öğretiminin bütünleyici nitelikteki en önemli 

araç-gereçleridir ve öğretimin amaçlarına ulaşılma sürecinde anahtar birer bileşen işlevi 

görürler (Aslan, 2016). Çocuk edebiyatı amacını ve işlevini özgün ve nitelikli çocuk kitaplarıyla 

yerine getirir. Okuma kültürü çocuk edebiyatının temel işlevlerinden biridir. “Çocuk 

edebiyatının en temel işlevlerinden biri çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı 

kazandırmaktır… Başka bir söyleyişle, çocuklar adına üretilen yayınlar çocuk-edebiyat-sanat 

etkileşiminin kapısını aralayan etkili birer uyaran olmalıdır.” (Sever,2008) 

Çocuğun kitapları hayatına almasını,  kitap okumayı sevmesini, kitapla etkili bir iletişime 

girmesini ve zamanla okuma alışkanlığı edinmesini sağlayabilmek için çocuk kitapların kimi 

yapısal ve eğitsel özellikleri taşıması gerekir. Sever (2010)’e göre, kitapların çocuğun 

gelişimine amaca uygun katkılar sağlayabilmesi için, öncelikle çocukla kitap arasında etkili bir 

iletişimin kurulabilmesi gerekir. Kitapların taşıdıkları özellikler, bu iletişimin niteliğini 

belirleyen temel öğelerdir. 

Bu bakımdan, çocuğun kitabı kabul edip onunla etkileşim kurabilmesi için öncelikle kitabın 

çocuk gerçekliğine, çocuğa göreliğine ve çocuk bakışına uygun olması gerekir. Çocuk 

gerçekliği, çocuğun doğasının, ilgi ve gereksinmelerinin, bakış açısının, dil ve anlam evrenin 

yaş ve gelişimsel olarak farklılığını ortaya koyar. Çocuk görelik, çocuk okur için hazırlanacak 

bir eserin çocuk gerçekçiliği çerçevesinde kaleme alması gerekir.  
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Yani çocuğun ilgi ve gereksinmelerini, dil ve anlam evrenini, gelişimsel farklılığını ve doğasını 

göz ardı etmeden eser oluşturmaktır. Çocuk bakışına ise çocuğun olgu ve olaylara yani dünyaya 

baktığı gözle bakabilmektir. 

Fazıl Hüsnü Dağlarca bu üç temel kavramı “çocuğun baktığı yerden bakmak ve gördüğünü 

görmek” Dağlarca’ya göre, çocuğun baktığı yerden bakan ve onun gördüğünü gören yazar, “bu 

çocuk ne istiyor/Yüzüne baktığım an” sorusunu sorabilen yazardır. “Bu doğallığı, içtenliği ve 

yalınlığı sağlayabilmenin tek yolu, çocuğun dünyasını “çocuğun dili” ile söylemektir. 

“Çocuğun dili ile söylemek”, çocuğun aklı ile düşünebilmeyi, çocuğun mantığı ile 

sorgulayabilmeyi ve çocuğun bakışları ile algılamayı gerektirir.” (Taşdelen,2005) 

Çocuk edebiyatı yetişkin edebiyatından faklı olarak güdümlü bir edebiyat olması münasebetiyle 

bu alan için hazırlanacak eserlerde verilmek istenilen mesajın: çocuğa deneyim kazandıracak, 

çocuğu eğlendirecek ve onun hayal gücünü geliştirecek nitelikte olmalıdır.  Bu amaçla 

yazılacak eserlerin de çocuğa görelik ilkesinden bağımsız olmamalıdır.  

Çocuğa Görelik 

Çocuk edebiyatının yetişkin edebiyattan faklı olarak gelişmesinin temel unsurlarından biri 

çocuk gerçekçiliğini kabul etmektir. Çocuk gerçekliği, çocuğun doğasının, ilgi ve 

gereksinmelerinin, bakış açısının, dil ve anlam evrenin yaş ve gelişimsel olarak yetişkin 

bireylerden farklılığını ortaya koyar. Çocuk okur için oluşturulacak eserlerin çocuk gerçekliği 

doğrultusunda oluşturulması ise çocuğa görelik kavramını oluşturmaktadır. Özdemir’e göre 

“çocuğa görelik” ilkesi, çocuğun ilgi ve beklentilerini, gereksinimlerini, dil evrenini göz 

önünde tutmayı, hazırlanacak okuma metnini bunlarla örtüştürmeyi zorunlu kılar. (Özdemir, 

1983). “Çocuğa göre deyince, çocuklar için yapılacak edebiyatın çocuğun büyüme ve gelişme 

çağlarına, psikolojisine, sözcük ve kavram ilgisine, algılama dünyasına uygun bir duyarlılık 

anlaşılmalıdır.”(Şirin 2007). Sever ise, sanatçının eğer çocuğa göre eser oluşturmak istiyorsa 

çocuk gerçekliğine inanmasını ve bunu bir sorumluluk olarak hissetmesi gerektiğini söyler. 

(Sever 2003). Sanatçının kendisini anlatması, anlatılacak olanı bulması ve bunu nasıl 

anlatacağını belirlemesi çocuk gerçekliğine dayalıdır. İçinde bulunduğu toplumun kendine has 

dinamiklerini hem basit hem de düşünsel anlamda yansıtabilen metinler “çocuğa göredir”. 

Güleryüz de “çocuğa göre” olan bir öyküde bulunması gereken özellikleri şu şekilde 

sıralamıştır. (Güleryüz 2003) : 

  Öyküler, çocukların gelişim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.  

 İçeriksel örüntü uygun olmalı, ders vermemeli, çocuk doğruyu kendisi bulmalıdır.  
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 Sözcük ve kavram ilgisi düzeyinde dilsel açıdan yeterli, anlaşılabilir, çocuğun dil evrenini 

geliştirebilecek düzeyde olmalıdır.  

 Çocuğun hislerine, çocuk gerçekliğine, çocuksu duyarlılıklara uygun olmalıdır. 

  Resimleme, renk ahengi ve yumuşaklığı ile estetik bilinci geliştirebilecek,  

 Bilinçaltına gönderdiği mesajlarla okuma isteği uyandıracak nitelikte olmalıdır.  

Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin bu ilke doğrultusunda değerlendirilebilmesi için, öncelikle 

çocuğa göreliği oluşturan temel unsurların bilinmesi gerekir. Çocuğun çeşitli evrelerdeki tüm 

gelişim özellikleri, yaş özellikleri, toplumsal ve sosyal etmenler, çocuğun yaşadığı coğrafyanın 

özellikleri, çocuğun beğeni düzeyi ve seviyesine uygunluk gibi farklılıklar bu ilkenin temel 

aldığı özelliklerdir. 

AMAÇ VE YÖNTEM 

Çocuk edebiyatı yetişkin edebiyatından faklı olarak güdümlü bir edebiyat olması münasebetiyle 

bu alan için hazırlanacak eserlerde verilmek istenilen mesajın: çocuğa deneyim kazandıracak, 

çocuğu eğlendirecek ve onun hayal gücünü geliştirecek nitelikte olmalıdır.  Bu doğrultuda 

yazılacak eserlerin de çocuğa görelik ilkesinden bağımsız düşünülemez.  Bu çalışmanın amacı, 

Seza Kutlar Aksoy’un “Çevrimiçinde Şerafettin”  adlı çocuk romanın “çocuğa görelik” ilkesine 

uygun olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla incelenen çocuk romanı “çocuğa görelik” 

ilkesi dikkate alınarak aşağıda belirtilen başlıklar altında incelenmiştir: 

1. “Çevrimiçinde Şerafettin”  adlı çocuk romanın taşıması gereken “tasarım özellikleri” 

bakımından çocuğa görelik ilkesine uygun yapılandırılmış mıdır?  

2. Çevrimiçinde Şerafettin”  adlı çocuk romanın taşıması gereken “içerik özellikleri” 

bakımından çocuğa görelik ilkesine uygun yapılandırılmış mıdır?  

Çocuk okurlara her türlü eserin okutulmaması gerektiği bilinmektedir. Çocuklara hitap eden 

onların dünyalarına girmeye aday eserlerin edebiyat eleştirmenlerin ve araştırmacıların nesnel 

değerlendirmelerine ihtiyaç vardır. Bu ilke doğrultusunda bu araştırmayı amaç edindik.  

Araştırma, Sever’in belirlemiş olduğu tasarım ve içerik özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. 

Sever’e göre (2007), kitabın sayfasında yer alan tüm öğeler (fotoğraf, resim, yazı, rakam) 

arasındaki uyum ile sayfa kenarlarındaki izleme-okuma rahatlığı sağlayan boşlukların yarattığı 

bütünlük, sayfa düzenin estetik niteliğini belirler. Bu sebeple ‘çocuğa görelik’ ilkesine göre eser 

şu sayfa düzeni içinde verilmelidir: Harfler 10 puntodan daha büyük olmalıdır. Eserlerde 

kullanılan resimler sayfa bütünlüğü içinde olmalı, yazının önüne geçmemeli, konuyla birebir 

ilişkili olmalı ve çocuğun yaşına göre resim oranlaması yapılmalıdır. Yazı ve resimler hem 

görsel olarak hem de içerik açısından birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. 
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Çocukların görsel algılarının gelişmesinde tasarım özellikleri etkili iken, çocuğun hayata, 

insana ve dile ilişkin duyarlılık kazanmasında da içerik özellikleri etkilidir. İçerik özellikleri dil 

ve anlatım, konu karakterler, tema, ileti ve çevredir. Belirtilen bu başlıklar çocuk edebiyatı 

eserlerinin metinlerini yapılandıran altı temel öğedir. Bu altı temel öğe Sever’e göre çocuk 

kitaplarının taşıması gereken içerik özellikleri olarak ele alınmıştır. (Sever 2007). Çocuğa göre 

olan bir öyküde konu, tema (izlek), çocuğun gelişimine ve anlam evrenine uygun olmalıdır. 

İleti, çocuğun düşünmesine, düş kurmasına olanak sağlamalı; çevre, çocuğun yaşadığı toplumu 

ve kültürü yansıtmalı, karakterler de, çocuğun farklı gelişim alanlarına olumlu yönde katkı 

sağlayacak özellikte geliştirilmelidir. 

BULGULAR VE YORUMLAR  

Seza Kutlar Aksoy’un Çevrimiçinde Şerafettin adlı romanın özeti şu şekildedir: 

Romanın kahramanı olan Şerafettin sefaletten annesi evi terk eden fakir bir ailenin çocuğuydu. 

İşsiz babası, örük ören ninesi ve kuaförde çıraklık yapan ablasıyla yaşardı. Şerafettin’in kekeme 

ve parasız olması onu hayattan ve okuma sevdasından uzaklaştıramıyordu. Dönemin en iyi 

okulu “Gökyüzü Koleji” bursunu birincilikle kazanmıştı. Ailesi bu duruma çok sevinmiş ancak 

okulun servis ve forma parasını karşılayamacak kadar fakirdi. Tanıdıkların ihtiyaçlarını 

karşılamasıyla okuluna gidebildi. Kekeme olduğundan daha ilk gün arkadaşları tarafından dalga 

geçilerek derslere katılmasını engellediler. Yeni gittiği sınıfında herkesi rahatsız eden, haraç 

toplayan, ödevlerini yaptıran başını Berkay’ın çektiği bir çete mevcuttu.  Okulda yaşadığı bu 

durumla başa çıkmak için kendince bir mücadeleye girdi. Derslere konuşarak değil yazıyla 

katılım sağlıyordu. Mağdur olan arkadaşlarıyla iletişime geçerek çetenin yaptığı her şeyi kayıt 

altına alıp dosyalıyordu. Başından geçen zorbalıkları ilk olarak drama dersinde oyun haline 

getirip sergiledi. Drama hocasının çok hoşuna gitmişti. Daha sonra bilgisayar oyunu yarışması 

için yine başından geçen olayları bir oyun haline getirip yarışmaya katıldı. Yarışmadan birinci 

olmasa da oyunu İngilizceye çeviren sınıf arkadaşının oyunu bir siteye koymasıyla büyük bir 

ses getirdi.  Çetenin kendisine yaptırdığı ödevlerden dolayı kendi ödevlerine zaman kalmıyor, 

yorgunluktan bitkin düşüyordu. Derslerdeki başarısı gittikçe düşüyordu. Karar verip çetenin 

yaptığı bütün olayları bir kâğıda yazarak dosyayla beraber drama hocasına verdi. Ertesi gün 

bütün hocalar bir toplantı yaparak mağdur olan öğrencilerin ifadelerini aldıktan sonra çeteye 

arkadaşlarından özür diletip bir hafta uzaklaştırma cezası verdiler. Şerafettin sınıfta bir 

kahraman gibi karşılandı. Bu olayları ailesine anlatırken ailesi Şerafettin’in artık kekelemediği 

fark etti bununla beraber hem Şerafettin hem de ailesi sevinç çığlıkları attılar. Şerafettin artık 

kazanmıştı. 
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İçerik Özellikleri 

Konu: Eserin konusu çocuğun gelişimine, anlam evrenine uygun olmalıdır. Çocuğun doğasına 

aykırı yani düş gücü ve yaratıcılığına aykırı olmamalıdır.  

Araştırmaya konu olan “Çevrimiçinde Şerafettin” adlı eserin konusu akran zorbalığıdır. Çocuk 

edebiyatında ölümü yücelten, şiddeti öven, intiharı tasvir eden, müstehcenlik barındıran, 

cinsiyet ayrımcılığı gösteren ve ideolojik konular tavsiye edilmez. 21. Yüzyılda okullarımızın 

kanayan yarası olan akran zorbalığı her ne kadar şiddet başlığı altında bulunsa da yazarın 

konuyu ele alış biçimi ve bu olumsuz durum karşısında çocuğun bu problemden nasıl 

kurtulabileceğinin yollarını göstermesi nedeniyle eserin konusunun çocuğa göre olduğunu 

söyleyebiliriz. Konuyla beraber çocuğu hayata hazırlaması, bir problemle başa çıkma becerisi 

kazandırması, sentez analiz örnekleri sunması açısında önemli bir eser olduğu söylenebilir. 

Karakter: Eserde yer alan karakterler, insan gerçekliğini sezdiren özellikler taşımaktadır. 

Eserin kahramanı esere isim olmuş Şerafettin’dir. Şerafettin karakterinin kekeme olması ve 

fakir olması onu hayatla mücadele etmesini ve okuma azmini engellememektedir. 

Kahramanımızın yaşadığı olumsuz hayat şartlarıyla bir şekilde başa çıkması ve en önemlisi 

zorbalığa uğramış bir mağdur olarak bu problemle başa çıkmak için kendisinin belirlemiş 

olduğu yöntemlerle baş etmesi açısında onu azimli, zeki, mücadeleci, çalışkan bir birey haline 

getiriyor. Karakterlerin çocuk okurlar için örnek teşkil etmesi bakımında Şerafettin son derece 

başarılı bir karakter örneğini sergilemektedir. Olayları ele alış bicimi ve çözümlemesi açısında 

bize sentez analiz ve çözümleme tekniklerinin incelikleri ve değerini anlatmaktadır. Zihninde 

yaşattığı dünya ile çocukların hayal dünyasına ışık tutmaktadır. Kendisini ve arkadaşlarını 

zorbalıktan kurtarması da onu gerçek anlamda bir kahraman yapmaktadır. 

Şerafettin’in ablası: Kuaför çırağı olarak çalışmaktadır. Hayattaki kurtuluşu evlilikte medet 

bulmaktadır. Kardeş sevgisini gösteren çalışkan bir karakterdir.  

Melahat: Yani Meloş, Şerafettin’in babaannesidir. Şerafettin ve ablasına hem annelik hem de 

babalık etmektedir.  Çünkü yokluktan Şerafettin’in annesi evi terk etmiş babası ise işsizdir. 

Meloş, sevgi dolu, mücadeleci, hayata hep pozitif anlamda bakan ve alçak gönüllü bir karakter 

profilini çizmektedir. 

Boğaç amca: Şerafettin’in akıl hocalığını yaptığı üniversiteli arkadaşıdır. Boğaç aynı zamanda 

sahaf işletmekte ve iyi İngilizce bilmektedir. Şerafettin’in kitap okumasını teşvik eden onu 

bilgisayar oyunlarından uzak tutması ve her şeyden önce onu hayata hazırlaması açısında 

mükemmel bir profil çizmektedir. 
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Şebnem: Şerafettin’in sınıf arkadaşı olup çok hızlı konuşma becerisine sahip biri. Şebnem 

arkadaş canlısı biri olup çetenin yaptığı kötü işleri Şerafettin’e bildiren ve aynı zamanda 

Şerafettin’den hoşlanan karakterimizdir. 

Berkay: Çetenin başı olan arkadaşlarına zülüm eden zengin bir karakterdir. 

İleti: Eserdeki ileti çocuğun hayal kurmasına ve düşünmesini teşvik etmelidir. İleti bilgi 

aktarma görevinden çok çocuğa hayat ve insan duyarlılıklarını benimsetmelidir. Bu eserde 

verilmek istenen birçok ileti mevcuttur. En önemlisi ise okullarımızın çok önemli bir problemi 

olan akran zorbalığıyla başa çıkmak için neler yapılabileceğini bize göstermektedir.  Eser 

okurlarına, olumsuz hayat koşullarıyla nasıl mücadele edileceğini göstermektedir. Aynı 

zamanda bu eser okurlarına çocuğun düş gücünü, düşüncesini,  duyarlılığını, problemleri 

başarma becerisini, işbirlikli çalışmanın önemini ve mücadele ruhunu göstermeye 

çalışmaktadır. 

Dil ve Anlatım: Her şeyden önce edebi bir metin olması nedeniyle sıradan bir dil 

kullanılmamalıdır. Çocuğa görelik bir dil, çocukça bir dil olmayıp çocukların dil ve anlam 

evrenine uygun estetik bir dil kullanma becerisidir. Bu eserde Türkçenin renkliliğini, zengin 

imgelerini, çağrışım yönünü ve estetikliğinin bariz bir şekilde görmekteyiz Eserde seçilen 

kelimeler, kurulan cümle ve paragraflar çocuğun gelişim özelliklerine uygun olup kullanılan 

deyimler, atasözleri, ikilemeler ve söz sanatları da esere zenginlik kattığı söylenebilir. Eserde 

kullanılan renkli ve olumlu dille okurun ana dilinin gelişimini ve okuma alışkanlığı becerisi 

kazandırması açısında başarılı olduğu görülmektedir. 

Deyimler: Ağzının suyu akmak, tepesine dikilmek, iç çekmek, sevince boğmak, içi kalkmak, 

yüreğinde hissetmek, yüzünü ekşitmek, sevinci kursağında kalmak, gözleri dalmak, yürekleri 

pas tutmak... 

Atasözü: Ucuz etin yahnisi bol olur. 

İkilemeler: Pırıl pırıl, pat pat, bas bas, ılık ılık, hırlı hırsız, pır pır… 

Eserin içerik özellikleri bakımında çocuğa görelik ilkesini barındırdığını açık bir dille 

söyleyebilir.  

Söz Sanatları: Menekşelerin selamlaştığı, rokaların dans ettiği, kuşlar çaresizlikten pır pır 

ettiği, gökyüzünü fetheden kocaman bir kuş, mor kuşlar tepiniyordu, fatura yazan köpekler…  

Tasarım Özellikleri 

Eserdeki içerik özellikleri ne kadar önemliyse çocuklara hitap etmesi açısından tasarım 

özellikleri de bir hayli önemlidir. Eserin biçim yönünden iyi tasarlanmasına son derece önem 
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gösterilmelidir. Çocuklar genellikle dış tasarıma bakarak kitap seçmektedirler. Bu yüzden 

çocuk kitapları ilk gördüğünde onda okuma isteği uyandırmalıdır.  

Kapak Tasarımı: Kapak resmi, canlı ve ilgi çekicidir. Kapak resmindeki renkler. Eserin kapak 

resmi konuyla ilişkili olup resimde kullanılan renkler son derece göze hitap eden canlılığı 

barındırmaktadır. Kapağının karton ve selofanla kaplı olması açısında bu eserin 

ilüstrasyonunun çocuğa göre olduğu söylenebilir.  

Sayfa Düzeni:. Metnin sayfaya oturtulması ve cümleler arasındaki boşluğun iyi ayarlanması 

açısında okura kolay bir okuma sunduğunu söyleyebiliriz. Yazı boyutunun on yaşından 

büyükler için elverişli olduğu(on punto ve fazlası) görülmektedir.  

Kağıt: Sayfaların kaliteli kağıttan ve mat olması açısından okurun ışıktan yansıyacak 

rahatsızlığı engellediğini söyleyebiliriz.  

Resimleme: Kapak resmi dışında resimleme yapılmamıştır. On yaşından büyükler için resim 

ya yazının üçte biri oranında ya da hiç olmamalıdır. 
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CEMAL ŞAKAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNE HALKBİLİMSEL BİR BAKIŞ 

(ESENLİK ZAMANLARI)1 

 

Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü  

ÖZET 

Gerçekliğin kurgusal inşası üzerinden yaşanılan gerçekliği belirlemeye dönük çalışmalar 

yaygınlaşmaktadır. Hikâye, roman gibi bireysel, yazılı yaratmalara dayalı incelemelerin 

yanında masal, destan ve halk hikâyeleri gibi sözlü kültüre dayalı anonim yaratmalarda bir 

toplum yaşamına dayalı gerçekliğin izleri araştırılmaktadır.  Bu incelemeler dilin kültürü 

kaçınılmaz olarak yansıtacağını varsayar. Dili kullanan birey hayale dayalı bir anlatı inşa etse 

de bir şekilde deneyimlediği yaşamı yansıtmak zorunda kalacaktır.  

Halkbilim çalışmaları, belirli bir kültürel bütünlüğün sözlülük, geleneksellik, anonim oluş, 

sözlü estetik iletişim gibi bazı ölçütler çerçevesinde incelendiği çalışmalardır. Halkbilim 

incelemeleri olguların belirli bir zaman, belirli bir mekan çerçevesinde değerlendirilmesini 

içerir. Bu anlamda halkbilimsel inceleme birimi çok farklı etkileri yansıtmakla birlikte bir 

grup hâlinde varoluştan kaynaklı, gerçekliğin doğrulanması ve sürekliliği özelliklerine 

sahiptir. Benzer bir şekilde kurgusal yaratmaların gerçekliği de topluma başvurularak 

değerlendirilir.   

1990 sonrası Türk öykücülüğünde belirli bir yeri olan Cemal Şakar’ın öykücülüğü farklı 

incelemelere konu edilmiştir. Bununla birlikte yazarın öykülerinin halkbilimsel bir incelemesi 

yapılmamıştır.  Bu incelemede yazarın “Esenlik Zamanları” öykü kitabı incelenecektir. Bu 

eser, yazarın erken dönem metinlerinden biridir. Eser, “Eşik, Dört Güzel Şey, Atlas, Rüya, 

Sergerdân, İzlek, Birkaç Kırık Görüntü, Saat Henüz Üç, Şâr, Irmak, Saatli Maârif Takvimi” 

başlıklı bölümlerden oluşur. Bu öyküler, maddi kültür unsurları, davranış kalıpları, inanç; 

atasözü, deyim, argo, jargon gibi dilsel unsurların kullanımı açılarından incelenecektir. 

Halkbilimsel unsurların varlığı ve kullanış şekilleri tespit edilecektir. Tespit edilen 

halkbilimsel unsurlara dayalı olarak toplum, yazar, eser etkileşimine dair değerlendirmeler de 

bulunulacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Cemal Şakar, gerçeklik, kurgusal gerçeklik, halkbilim, edebiyat.  

                                                             
1 Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından  SAP-

2019-8499 kodlu “Cemal Şakar’ın Öykülerinde Halkbilim Unsurları” başlıklı proje kapsamında 

desteklenmektedir.  
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FOLKLORISTICS APPROACHING TO CEMAL ŞAKAR’S SHORT STORY 

(THE TIME OF PIECE) 

ABSTRACT 

The studies aiming to determine experienced reality through fictional reality are becoming 

widespread. In addition to individual and written creations such as stories and novels, 

anonymous creations such as fairy tales, epics and folk tales are studied for explored to traces 

of reality based on a community life. These studies assume that language will inevitably 

reflect culture. Even if the person who uses the language constructs an imaginary narrative, he 

will somehow have to reflect the life he has experienced. 

Folkloristics are studies in which a certain cultural integrity within the framework of certain 

criteria such as verbalism, traditionalism, anonymity, and oral aesthetic communication. 

Folklore studies include the evaluation of some facts within the framework of a certain time, a 

certain place. In this sense, the folklore unit reflects very different effects, but it has the 

characteristics of verification and continuity of reality originating from a group. Similarly, the 

reality of fictional creations is evaluated by referring to society. 

Cemal Şakar, who has a certain place in Turkish short story after 1990, has been subject to 

different studies. However, no folkloric analysis of the author's stories has been made. In this 

review, the author's story book “The Times of Peace” will be examined. This work is one of 

the early texts of the author. The work consists of chapters titled “Threshold, Four Beautiful 

Things, Atlas, Dream, Thunderstruck, Themes, A Few Broken Images, Time Three, City, 

River, Time Calendar. These stories will be studied in terms of the use of material culture 

elements, behavior patterns, belief; linguistic elements such as proverbs, idioms, slang, 

jargon. The existence and usage of folklore elements will be determined. Based on the 

determined folkloric elements, it will be evaluated on the interaction of society, author and 

work. 

Key Words: Cemal Şakar,  Reality, Fictional Reality, Folkloristics, Literature. 
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Yazdıklarımda sadece bana ait bir dil olsun, ben sadece yazdıklarımla 

var olayım derken, galiba kendimi tüketmiştim. Oysa yazdıklarım 

benim tek dayanağımdı, her fırtınada tutunduğum yerli bir kaya. 

Benden önce içi boşaltılmış kelimeleri, anlamları yeniden yan yana 

getirmeye çalışmaktan, artık yoruldum (Esenlik Zamanları, s. 44). 

GİRİŞ2 

“Esenlik Zamanları” Cemal Şakar’ın ilk baskısı 1999 yılında yapılan öykü kitabıdır. Kitabın 

1. Baskısı Yedigece Kitapları’ndan yayınlanmıştır. Kitabın 2. Baskısı Okur Kitaplığı 

tarafından yayınlanmıştır. Bu incelemede kullanılacak 3. baskı ise İz Yayıncılık tarafından 

yapılmıştır. 11 öyküden oluşan kitap 85 sayfadır. Öyküler “Eşik, Dört Güzel Şey, Atlas, Rüya, 

Sergerdân, İzlek, Birkaç Kırık Görüntü, Saat Henüz Üç, Şâr, Irmak, Saatli Maârif Takvimi” 

dir. 

Bu öyküler, tasavvufi unsurlar etrafında örülmüştür. Din, dinden beslenen geleneksel yaşam, 

bu yaşamın kaybolmaya yüztutmuş yönleri, zaman, arayış içindeki fertler öykülerin temel 

izlekleri arasındadır. Öykülerde zaman, mekân, olay kategorileri nesnel/dışsal bir gerçeklikten 

çok içsel/öznel kategoriler olarak vardır. Öykülerde kullanılan dil de bu kullanım çerçevesine 

uygundur. Cemal Şakar’ın “Esenlik Zamanları” kitabındaki öykülerinde aşağıdaki 

halkbilimsel unsurlar belirlenmiştir.   

BULGULAR 

Sözlü kültür ürünlerinin bir kısmı kaynaklarını yazılı metinlerden almaktadır. “Eşik” 

öyküsünde anlatıcı ölen annesinin anlatılarının kaynakları arasında Ahmediye ve 

Muhammediye ve cenk hikâyelerinin bulunduğunu belirtir: “Çok sonraları Ahmediye’lerden, 

Muhammediye’lerden, cenk hikayelerinden kaynaklandığını anladığım uzun hikayeleri bana 

anlatırken” (12). Bu anlatılar Türk halkının din ve tarih kaynakları arasında önemli bir yere 

sahip olmuştur.3  

Öykülerde din/inançla ilgili kullanımlar yoğunluktadır. “Eşik” öyküsünde anlatıcı annesinden 

söz ederken onu sıklıkla dua eden bir kişi olarak tasvir eder: “nazar dualarının ardından üç kez 

üflediğinde…” (7), “Her akşam eve döndüğüm zaman, halleşmek için yanına iliştiğimde o 

gün benim için ettiği duaları bir bir sıralardı. Dualarıyla beni efsunlar.”(7).  

                                                             
2 Cemal Şakar öykülerinde halkbilim unsurları ile ilgili bu metin geniş ölçekli bir inceleme dizisinin bir 

parçasıdır. Bu kapsamda kurgusal metinlerde halkbilimsel unsurlar başlıklı bir incelemede konu ile ilgili bazı 

kavram ve açıklamalar geniş bir şekilde yinelenmeyecek, konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalara atıf 

yapılacaktır. Bu çalışmanın yazarına ait daha önce bu bağlamda yapılmış bir inceleme için bkz.: Metin Eren, 

“Kurgusal Gerçek ve Halkbilimsel Gerçek Etkileşimi”, Social Sciences Studies Journal, Vol. 4, Issue: 22, pp: 

4178-4198. 
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammediyye--yazicioglu (20.12.2019).  
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Bu öykülerde abdest, ezan ve namaza ilişkin kullanımlar da yer alır: “Bahçesindeki 

tulumbadan abdest aldı.” (29), “Sabah namazını ancak kuşluk vaktinde, yaşlı bir çınarı sütre 

yaparak kılabildi.”(31), “Sabah namazından sonra bir-iki saatlik uykunun derinliklerinde 

yüzerken, dediklerimi unutma…”(38), “Müezzinlerin sesleriyle irkildi. Bir minareden 

diğerine şehri ezan kaplıyordu. Yine uykuya boyun eğmişti.”(56), “Birlikte camiye doğru 

yürüdüler.”(57), “Abdestini evde alıp sabah namazı için köye yürüdü.” (69).  

Geleneksel esnafın din ve gelenekten kaynaklanan nasip, rızk, bereket, siftah ile ilgili 

inançları da öykülerde yer alır:  

“İşi olan, olmayan tüm esnaf, dükkanlarında nasiplerini bekliyorlar.”(36). 

“Tam karşısındaki aynanın üzerindeki “Errızkualallah’ levhasını gördü.” (57). 

“Siftah çok önemliydi. O bereketliyse işler de o gün bereketlenirdi.” (58). 

“Sergerdân” öyküsünde iç dünyasının gizlerine ulaşmak isteyen anlatıcı için rüyalar 

önemlidir.  

“Güzel rüyalarını kimselere anlatma, deyişini anımsayacaktım.”(37).4  

“Oturup onu bekleyecektim. Güzel rüyaların anlatılıp anlatılmayacağını soracaktım. İlkin, o 

da anlatma diyecekti, bir daha göremezsin. Sus. Bir gün rüya sana kendini açar. Bir rüyadan, 

bir rüyaya geçersin, sonra başka birine, sonra, sonra…”(38). 

“Eşik” öyküsünde ölüm etrafında şekillenen inanç ve gelenekler yer alır.  

“Yorgun bedenini taşıyan eski tabutun içinde mahalleliyle son kez helalleşiyordu.”(8).5 

“O bir kuş olup evimizden uçarken içim eziliyordu. Onun için okunan aşırları, edilen duaları 

duydukça, beni koruyan fanusumun parçalandığını hissediyordum. (8).6 

“Avlumuzdaki kalabalıktan yükselen, onunla ahretlik tutuşan bir iki komşunun hıçkırıklarına 

karışan methiyeler gönlümü genişletiyordu (9). 

“İmamın telkinini beklemeden, bizimle buraya kadar gelen insanlarla tek tek tokalaşıp 

teşekkür etmeden hızlı hızlı çıktım mezarlıktan.”(9).7 

                                                             
4 “Rüya yorumlamayla ilgili bir hadiste Hz. Muhammet; “Rüyayı ancak bilen veya size karşı samimi olan 

kimselere anlatınız. diye buyurur.” Bu hadisten hareketle birçok İslam âlimi, rüyaların sadece onu 

yorumlayabilecek kişilere anlatılması gerektiğini ifade etmiştir.” Mehmet Surur Çelebi, Türk Halk Kültüründe 

Rüya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora 

Tezi, 2012, Muğla. 
5 Bulgaristan Türklerinde, tabut taşınmadan önce yakınları tarafından helalleşme olarak adlandırılan bir tören 

gerçekleştirilir (Tacemen 1995: 609-610’dan akt. Eren (2010), 185. 
6 Ruh, ölüm ve kuş ilgisi için bkz.: Eren (2010), s. 42, 271, 290, 300. 
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“Geride bıraktıklarını yaşatmam için benden son bir söz almıştı. Ancak sözümü tuttuğumda 

toprağında dinlenebileceğini söylemişti.”(10).8  

“…eve döndüğümde, lavanta kokulu eşyalarını saklayan ceviz sandığını salonun ortasında 

açık buldum. Onun yaşmaklarının, mendillerinin konduğu aynalı dolabın çekmeceleri 

boşaltılmıştı. Uzun bir ömrün gizleri orta yere boca edilmişti. Ardından eşyaları da evi terk 

ediyordu. Yalnızca kurban derisinden tabakladığı seccade, tespih ve namaz kılarken üstüne 

alıverdiği hırkası, simli bir bohçanın içinde yüklüğe kaldırılmıştı. Aynalı dolabı ve bohçayı 

almak istediğimi söyledim. Bu ayna belki beni yeniden tanımlar, eşyaları ondan haber 

getirirdi bana.” (10).9  

“Dört Güzel Şey” öyküsünde “senden haber sorduğum çocuk bir avuç toprakla birlikte adını 

ve giysilerini bana getirdi. Giysilerini kuşandım, adını takındım, toprağı alıp başıma 

saçtım…” (18).10 

“Eşik” öyküsünde halk anlatısı bağlamında memorat olarak kabul edilecek bir kısım yer alır: 

“O gün meleklerin onu nasıl alıp götürdüğünü, nereleri gezdirdiklerini anlatırdı. O konuştukça 

ölümün yaklaştığını düşünüp yaralanırdım.”(8).11 

“Eşik” hikâyesinde anlatıcı annesinin giysilerine dair birkaç detay verir: “Solgun yaşmağının 

altından” (7), “Uzun yıllar giydiği fistanının altında kaybolmuştu.”(7), “Yeleğinin iç 

cebine”(8) 

Öykü kitabında halk takvimi bağlamında iki yerde zemheri geçer (8, 9). 

Cemal Şakar öykülerinde halk anlatılarında formel bir sayı olarak kabul edilen üç sayısı 

sıklıkla kullanılır: “Yıllardır çalmadığım ahşap kapının önünde duruyorum. Kararmış pirinç 

tokmağa üç kez vuruyorum.” (12), “Üç gün, üç gece güneye doğru yürüdü.” (25), “Birkaç 

masa ilerilerine bir gurup gelmiş, garsonlar üç masayı birleştirmişlerdi.”(52). 

  

                                                                                                                                                                                              
7 Telkin geleneği için bkz. Eren (2010), s. 213 vd.  
8 Vasiyet ve vasiyeti yerine getirmenin önemi için bkz.: Eren (2010), s. 102 vd.  
9 Ölen kişinin geride kalan eşyaları ile ilgili uygulamalar için bkz.: Eren (2010), s. 284-286. 
10 Ölen kişinin kaybının acısını azaltmak için ağır bir şekilde yas tutan kişinin ölünün mezarından alınan toprakla 

teskin edilmesi uygulaması vardır. Toprak ve ölüm çerçevesinde yapılan uygulamalar için bkz.: Eren M. (2010). 

Türk Kültüründe Ölüm ve Toprakla İlgili İnanış ve Ritüeller. Actaturcica. Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 

“Kültürümüzde Toprak”, (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun) 
11 Ölüm belirtisi ve görünmeyen varlıklarla temas bağıntısı hakkında bkz.: Eren (2010), s. 81 vd. 
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Öykü kitabının isminden başlamak üzere bir esenlik ifadesi olarak selam ve selamlaşmaya 

sıklıkla yer verilir: “Bir esenlik dileyerek, ona yaklaştı.”(31), “Ona selam getirmiştim, onu 

tanımayan birinden belki o selam, ona gideceğim kapıyı açacaktı.”(36), “Hal-hatır sormalar 

ilk tedirginliğin atılmasına yetmemişti…”(48), “Selamlama cümlelerini hızla geçti.”(69),  

“Son satırlar, esenlik temennisi ve dualarla bitiyordu.”(69), “Selam verip yanlarına oturdu. 

Attarı soracaktı. Önce hatırlarını sordu.” (75).  

SONUÇ 

Bu incelemede Cemal Şakar’ın “Esenlik Zamanı” öykü kitabı halkbilimsel unsurlar 

bağlamında incelenmiştir. Yazarın dil kullanımı, zaman, mekân gibi temel kategorileri 

kullanma tercihlerinden dolayı halkbilimsel unsurlar sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte sözlü 

kültürün yazılı kaynakları, din ve inanç unsurları, bir geçiş dönemi olarak ölümle ilgili inanç 

ve gelenekler, kıyafet kültürü, bir davranış kalıbı olarak selamlaşma gibi halkbilimsel veriler 

tespit edilmiştir.  

Bu öykü kitabında kullanılan verilerin metnin bağlamı çerçevesindeki değerlendirme başka 

bir çalışmada detaylı olarak değerlendirileceği için burada değinilmemiştir. Öykü kitabının 

tasavvuf kültürü temelli daha geniş bir incelemesinin de yapılması gerekmektedir. 
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CEMAL ŞAKAR’IN ÖYKÜLERİNDE SAVAŞ VE GÖÇ 

(PORTAKAL BAHÇELERİ)1 
 Dr. Öğr. Üyesi Metin EREN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

ÖZET 

İnsanlığın kadim olgularındandır savaş ve göç. İnsan ve toplumu derinden etkileyen unsurlar 

olmaları nedeniyle edebi eserlere de sıklıkla konu edilmişlerdir. Mitoloji, destan ve halk 

hikâyeleri bu konuları içermiştir. Sözlü kültürün tarihsel olarak en yaygın türlerinden 

destanlar özellikle savaşlar etrafında şekillenen mücadeleleri işleyen türlerden olmuştur. Türk 

destan geleneğine ait metinler kahramanlık konusunun zengin örneklerini temsil etmiştir. 

Sözlü geleneğin çoğunlukla idealize edilmiş kahramanlıkları ihtiva eden metinlerinin yanında 

savaş ve göçün bireysel ve toplumsal yıkıma yol açan etkilerinin işlendiği çok sayıda roman, 

hikâye ve tiyatro türünde eserler ortaya çıkmıştır. Bu yüzyıl, savaş ve göçlerin yoğunlaştığı 

bir dönem özelliği göstermektedir. Dünyanın birçok ülkesinde savaş ve göçler yaygın etkiye 

sahip yıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Göçler, dünyanın birçok ülkesinde çok yönlü tartışmaların 

odağındadır.   

Cemal Şakar, 1980 sonrası İslamcı edebi geleneğin öykü alanında önde gelen isimlerindendir. 

İlk öykü kitabı “Gidenler Gidenler” 1990 yılında yayınlanır. Bu kitabını sırasıyla “Yol Düşleri 

(1996), Esenlik Zamanları (1999), Pencere (2003), Hayalperdesi (2008), Hikâyât (2010), 

Sular Tutuştuğunda (2010), Mürekkep (2012), Portakal Bahçeleri (2014), Kara (2016), Adı 

Leyla Olsun (2018)” izler. Portakal Bahçeleri, Cemal Şakar’ın savaş ve göç olgusunun yol 

açtığı yıkımları işlediği öykü kitabıdır. Bu incelemede kitabın İz Yayıncılık tarafından 2019 

yılında yayınlanan ikinci baskısından yararlanılacaktır. Şakar, Orta Doğu merkezli savaş ve 

göçleri, bu olayların yansımalarını öykülerinde işlemiştir. Kitap, onsekiz öyküden 

oluşmaktadır. Şakar, öykülerinde hem içerik hem de kelime düzeyinde İslam dininin sembol 

ve göndermelerine sıklıkla er verir. Bu bildiride, Portakal Bahçeleri kitabındaki savaş ve göç 

olgusu hem öykü metinleri hem de yazarın yaşam ve düşünceleri dikkate alınarak 

incelenecektir.     

Anahtar Kelimeler: Cemal Şakar, Portakal Bahçeleri, savaş, göç.  

 

 

                                                             
1 Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından  SAP-

2019-8499 kodlu “Cemal Şakar’ın Öykülerinde Halkbilim Unsurları” başlıklı proje kapsamında 

desteklenmektedir.  
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ABSTRACT 

War and migration are among the ancient phenomena of humanity. They have been the 

subject of literary works as they are the elements that affect people and society deeply. 

Mythology, epics and folk tales included these subjects. Epics, one of the historically most 

common forms of oral culture, have been one of the genres that deal with the struggles that 

have been shaped around wars. The texts of the Turkish epic tradition represented rich 

examples of heroism. In addition to the texts of oral tradition, which contain mostly idealized 

heroism, many novels, stories and theatrical genres have emerged in which the effects of war 

and migration leading to individual and social destruction have been studied. This century is 

characterized by a period of intense war and migration. In many countries of the world, wars 

and migrations have brought widespread ruins. Migrations are the focus of multifaceted 

debate in many countries of the world. 

Cemal Şakar is one of the leading figures in the story field of the post-1980 Islamic literary 

tradition. His first short story collection “Departures and Departures” was published in 1990. 

This book, respectively “Road Dreams (1996), Time of Peace (1999), Window (2003), 

Imagination Screen  (2008), Stories (2010), When the Water Fires (2010), Ink (2012), Orange 

Gardens (2014), Black ( 2016), The name be Leyla (2018)” follows. 

Orange Gardens is a story book in which Cemal Şakar writes about with the destruction 

caused by the phenomenon of war and migration. In this review, the second edition of the 

book published by İz Yayıncılık in 2019 will be utilized. Şakar are processed  the Middle 

East-centered wars and migrations and the reflections of these events in his stories. The book 

consists of eighteen stories. In his stories, Şakar often gives importance to the symbo ls and 

references of Islamic religion both at the content and word levels. In this paper, the phenomenon 

of war and migration in the Orange Gardens book will be studied by considering both the story texts 

and the life and thoughts of the author. 
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“İNSAN İNSANIN KURDUDUR” 

Cemal Şakar’ın “Portakal Bahçeleri” öykü kitabı yoğun olarak savaş, göç ve çatışmalarla 

parçalanmış hayatlara dairdir. On sekiz öykünün yer aldığı kitapta göç ve savaşın işlendiği 

öyküler esas alınarak yazarın bu konuları öykülerine yansıtma şekli değerlendirilecektir.   

Öyküler bir bütün olarak değerlendirildiğinde öykülerin yazarın daha önceki eserlerinde de 

tespit edilebilinecek bazı estetize etme tarzları fark edilmektedir.  
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Öykülerde mekân ve zaman kategorileri belirsizdir. Öykülerdeki kimi veriler yaşanan zaman 

ve olaylarla birleştirilerek değerlendirilebilse de açık bir yer ismi ve belirli bir tarih verilmez. 

Bu belirsizlik insanı da içine alacak şekilde genişler. Savaş ve göçle birlikte kişiselliği yok 

olmuş, anonim bir varlığa dönüşmüş insanı imler bu veriliş tarzı.  “Zarurat-ı Hamse” öyküsü 

de bu belirsizlikle başlar: “Şükür, gece gelmişti! Her şey geceye kalbolurken sınırları 

silikleşiyor, varlığı buharlaşıyordu” (7). Bu belirsizlik, öyküleri savaş ve göçün yıkıcılığına 

maruz kalmış her insanı temsil edecek şekilde genişletir. 

Cemal Şakar’ın savaş ve göç öykülerinde tabiat ve kültür zıtlığı belirgin şekilde vurgulanır. 

Genellikle önce, barışı temsil eden sakin, uyumlu, bütünlüklü bir tabiat manzarası ve ardından 

insanın yıkıcı doğasına ilişkin bir göç veya savaş tasviri verilir. “Zarurat-ı Hamse” öyküsünde 

de bu zıtlık belirgin bir şekilde işlenmiştir:  

“Ay, sim olup yaprakların arasından üstlerine dökülürken; yıldızlar sallanan dallar arasında 

bir var, bir yoktu. Ne üzerine uzanıverdikleri taze otların ne de baharla kabarmış toprağın 

kokusu, lime lime olmuş elbiselerden sızan tozu ve teri bastırmaya yetiyordu. Leş gibiydiler, 

ölü gibiydiler!” (7). “Kuşlar…kuşlar…Gökyüzünün bulutsuz, keskin maviliğini yırtan çelik 

cırnaklı kuşlar…”(7).  

“Ebubekir baktı ve gördü: bembeyaz bulutlarla kaplanmış gökyüzü; bulutların arasında keskin 

mavilik; maviliğin düştüğü kayalarda aydınlık; bulutların arasından dağın eteğine doğru 

uzanan kıvrım kıvrım patikalar; eteklerde tek tük çamlar; çamlardan başlayan geniş ova; çınar 

ve söğüt ağaçlarının sıralandığı dere; dereden sonra, bir alacalık altında ılık bir rüzgarla 

ırgalanan buğday başakları; eteklerinde tek tük çamların olduğu çıplak dağlar.” Anlatıcı 

tasvirde insanın yokluğunu mülteciler için insana ilişkin derin bir umutsuzluk olarak verir. 

İnsanın ortaya çıktığı kısımlar ise bu tabiat tasvirlerinin içerdiği yalınlıktan uzak, kaotik, 

yıkıcı sahnelerdir: “kendi köyünü gördü: önce kuşlar..kuşlar…kuşlar…Gökyüzünün bulutsuz, 

keskin maviliğini yırtan çelik cırnaklı kuşlar…bir vınlama, bir ıslık, bir ışık,, kayan yıldızlar 

dökülürken gökten; yerde bir is, bir duman, bir koku, toprak yumak olup uçuşup dağlar delik 

deşik olup parçalanıp ormanlar kül olup yanıp uçuşurken insanlar kaçışıp koşup ziyan 

oluyordu. Sonra otları, çiçekleri, avluları, tarhları, limonlukları, eyvanları, hayatları, odaları 

çiğneyen postallar. Hepsi barut kokuyordu. Barut kokularıyla çökmüşlerdi kadınlara. Sonra 

yollara, sonra derelere, sonra ovalara, sonra dağın eteklerine, sonra dağlara, sonra mağaralara 

ulaşabildikleri herkese ilişmişlerdi.” (12)  
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Vüsat öyküsün de bir mülteci kampında kalan genç bir kızın hayaller ve gerçek arasındaki 

derin uçurumun oluşturduğu travma doğa ve insan/toplum zıtlığı bağlamında işlenir:   

“önümde geniş, bereketli bir ova;  

Cenneti temsilen başağa durmuş yemyeşil ekinler, serin sabah esintisine boyun eğiyor; 

Ovayı sarıp sarmalamış gibi iki yanda çıplak ulu dağlar, sur gibi; 

Yemyeşil ekinleri ikiye bölen, ancak bir arabanın geçebileceği kadar dar bir yol” 

Dağlardan inen derecikler, yemyeşil ekinlere köpük köpük koşuyor.” (26, 27). 

Yukarıdaki tasvirle tezat teşkil eden anlatımlar öykünün dramatik dokusunu teşkil eder: 

“Arkamda yoksulluğun dışarıya dışarıya aktığı konteynırlar, çadırlar; 

Herkese yayılmış bir acı, dinmeyen, her geçen gün biraz daha koyulan; 

Diz boyu çamurun içinde gözleri çapaklı, burunları sümüklü çocuklar; 

Sayısızca bir kalabalığın aynı konteynırı, aynı çadırı paylaşmanın utancı; 

Büyüyen, büyüdükçe nefes aldırmayan, kalbi sıkıştıran toprak özlemi; 

Bir zamanlar yanaklarından hayat fışkıran kadınların, çöken avurtları; 

Sadece bir cesede dönüşen ihtiyarlar; 

Ellerimde dikenli teller; 

Dikenli tellerden sonra mayınlar; 

Mayınlardan sonra dikenli teller (27).  

Maide öyküsünde de yazar benzer bir anlatım yöntemini seçer. Öncelikle doğanın huzur verici 

durumu tasvir edilir:  

“Güneş dağlardan kurtuldu; altın bir tepsi gibi bozkıra düştü. 

Ekindeki, ottaki, çalıdaki, çırpıdaki çiy buharlaştı. 

Toprak, suyu derinlerine çekti.  

Hava, yeni bir günü müjdeleyen surun nağmelerini yaydı başakların üzerine. 

Başaklar, gencecik bir kızın gür saçları gibi dalgalandı.  
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Bozkır, bütün şehri besleyecek bir sofra gibi açtı kendini.” (45). 

Bu tasviri insanın kendi türüne karşı kıyıcı tavrının betimlemeleri izler. Savaş yıkıntıları 

arasında kalmış bir şehirde hayatta kalmış insanları bulup onları öldüren ve bunu yaparken de 

merhamete ilişkin en küçük bir jesti barındırmayan kişilere ilişkin bir anlatım yer alır. 

Öldürdükleri insanlar için kullandıkları mermilere acıyan, insan öldürmelerine namaz için ara 

veren kişilerdir. (46-47). 

“Elini yüzünün bir daha yıkadı. Su, sızılarını alsın istiyordu.” “Temiz sular, tere toza bulanmış 

kokularını gidermeye yetmiyordu.” (8) 

SAVAŞ, GÖÇ VE KAYIP 

“Portakal Bahçeleri” kitabının savaş ve göç etrafında örülen öykülerinde en yoğun vurgular  

savaş ve göçün ortaya çıkardığı çoklu kayıplara ilişkindir. Kaybedilenler yalnızca madde ile 

ilgili unsurlar değildir; aynı zamanda insanın bireysel ve toplumsal kültürel kimliğinin çoklu 

yapısına ilişkindir. “Zarurat-ı hamse” öyküsünde anlatıcı yeni doğum yapmış ve çocuğunu 

kaybetmiş bir kadının düşünceleri üzerinden aktarır bu olguyu: “Daha yeni doğum yapmıştı. 

Yorgundu. Yıpraktı. Loğusa yatağındayken yollara düşmüştü. Gece düştüğü topraktan bir 

daha kalkamamıştı. Zaten kucağı da boştu. Oysa bildikleri bütün isimleri koymuşlardı bu 

çocuğa. Unuttukları, geride bıraktıkları her ne varsa hepsinin adını taşıyacaktı çocuk.”(8). 

Çocuğa yüklenen mitik anlam, çocuğun ölümüyle ortadan kalkmıştır. Göçle birlikte kendi 

bütünlüğünü kaybeden kişi, onu farklı bir mekânda yeniden inşa etmek zorunda kalacaktır. 

Anlatıcı öykü boyunca bu kayba odaklanır: “geldikleri yerler, ulaştıkları dereler, dağlar 

nereleriydi; nerelerini nerelerde bırakıyor, dağılıyor, un-ufak oluyor, toza toprağa 

karışıyorlardı? Karıştıkları toprak ne kadar da yabancıydı ne kadar da yadırgıyorlardı 

geldikleri yerleri, geldikleri yerlerde kendilerini.”(9). “her adımda biraz daha 

yabancılaşıyorlardı…her adımda bildikleri bir kelimeyi unutuyorlardı.” (10). “Yürüdükçe 

insansızlaşıyorlardı; her şey arkalarında kalıyordu, insanlıktan uzaklaşıyorlardı.” (13). 

“Olmuyordu. Artık hiçbir şey bildikleri, tanıdıkları şeyler değildi. Kendileriyle toprakla suyla 

havayla ateşle temas kuracakları dili unutmuşlardı.” (13). Bu varlık olma bilincini kaybetmeyi 

imler. Çünkü varlığı mümkün kılan dört unsur ve bunlara ilişkin tüm anlamlar kaybolmuştur. 

“yemeyi, içmeyi, konuşmayı, yürümeyi, sürünmeyi unutmuşlardı.” (14). Bir insan, hatta bir 

canlı olduğunu unutma durumu ortaya çıkarır savaş.  

“Bahar” öyküsü, köylerini terk etmek zorunda bırakılmış bir kişi etrafında örülmüştür.  
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Askerler eşliğinde geride bırakılan bir köyle birlikte geride bırakılan tüm bir bilinç tasvir 

edilir. Bu kaybediş baba üzerinden resmedilir. Baba, bir daha asla kendisi olamazken her şey 

anne etrafında toplanmaya başlar: 

“Annemin ağıtlarını. Babamın gırtlağındaki öfkeyi. 

Taşıyordum karlara bata çıka. 

Gidiyorduk.  

Her şey geride kalıyordu. 

Yalnızlaşıyorduk. 

Yalınlaşıyorduk. 

Mekanla bağımız koparılıyordu. 

Hafızasızlaşıyorduk. 

Karlar yukarılarda kalıyordu. 

Biz bir şehre…bir şehre sürülüyorduk.” (54). 

Bu yeni şehir anlatıcı için hiçliktir: “Geldim: dilsiz, hatırasız, yalnız, yalın… 

Bir leş işte! 

Leşi çıkmış biri! 

Bir isim sahibiydim artık.” (56-57). 

KUTSALIN TEMSİLİ  

Cemal Şakar, bu kitabındaki öykülerinde göçmenlerin şartlarını sıklıkla Kur’an’dan kıssalar, 

İslam tarihinden örneklerle bir yandan tarihsel anın dışına taşımaya, mitolo jik bir anlam 

yüklemeye çalışırken bir taraftan da güncel olanı tarihsel ve kutsal anlamda güçlü unsurlarla 

temsil eder. “Zarurat-ı Hamse” öyküsünde İslam tarihi ve Kur’an kıssalarına göndermeler ana 

anlatının bir parçasını oluşturur. Öyküde adı geçen isimlerden biri Ebubekir’dir. Ebubekir, 

İslam tarihinin önemli simalarından Hz. Muhammed’in yakın arkadaşlarından bir şahsiyetin 

adıdır. Hicret sırasında Hz. Muhammed ile birlikte yolculuk ederek Mekke’den Medine’ye 

göç etmiştir.2 Öyküde, Ebubekir isminin bir kahramana verilmesi bu olaya yapılan 

göndermeyi de içerir. Aynı zamanda göçü İslam tarihinin önemli bir zaman dönümüne 

“Hicret”e bağlar.  Öyküde bir yere sığınmak gerektiğinde Ebubekir göçmenleri bir mağaraya 

götürür:  “Ebubekir, yine de bir mağara bulalım dedi.  

                                                             
2 https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-bekir 20.12.2019  
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Yaralarından sızan kanlar kayalara bulaşmış, kokuları sinmişti havaya.”(10). Mağara, Hz. 

Muhammed ile Hz. Ebubekir’in kendilerini takip edenlerden kurtulmak için sığındıkları 

mekândır. Öyküde bu bağlamdaki göndermeler bununla sınırlı değildir. Mağara sürecinde 

yılan, akrep gibi zehirli canlıların saldırılarından kurtulmak için bütün delikler kapatılmış, 

açık kalan bir deliği ise Hz. Ebubekir ayağıyla kapatmıştır. Bu ayak bir yılan tarafından 

ısırılmıştır. Bu olay, Hz. Ebubekir’in fedakarlığının göstergesi olarak anlatılagelmiştir. Öykü 

de bu olaya da değinilir: “Mağaraya girdiler. İçerdeki taşla toprakla girişi kapatmaya 

çalıştılar. Sesleri ve kokuları duyunca korku geldi, kalplerine çöktü. Sessizce uzandılar. 

Nerdeyse nefes almıyorlardı. Ebubekir açık kalmış küçük bir deliğe ayağını 

dayadı….Ebubekir acıyla uyandı, yılan tam topuğundan sokmuşçasına. Ayağını çekti 

delikten, acıyla ovdu, rahatladı.”(11).  

Dinsel olana yapılan göndermeler  arasında Kur’an’da “Ashab-ı Kehf”3 olarak anılan ve kendi 

dönemlerinde gerçekleşen baskılardan kaçan kişilere yapılan atıflar da yer almıştır: “Vakti 

bilemediler. Ceplerinde nasılsa kalmış, tedavülden kalkmış akçelerle kendilerini geçersiz 

hissettiler.”(11). 

Öyküde Hz. Musa4 ve kavminin Mısır’dan çıkışı, çölde bu kavmin belli bir dönem için 

başıboş dolaşmaları, kendilerine verilen yiyeceklerden hoşlanmamaları nedeniyle yiyecek 

arayışlarına göndermeler vardır: “Güneşle aralarında oluşan bu gizde nelerini saklamışlardı. 

Çöldeydiler, kaç zamandır çölde olduklarını bilmiyorlardı. Sanki bir dairenin içindeymişler 

gibi, sanki hep bir çember çiziyorlarmış gibi, umutları tükeniyordu, özgürlük, izzet, 

haysiyet…hepsinden vazgeçeyazdılar; yurtlarını düşündüler, sofralarını; en çok sarımsak, 

soğan, acur geldi akıllarına, tıka basa doymalar. Umutsuzca göğe bakıyorlardı, hadi hadi diye! 

Gökten bir sofra iniverse, bıldırcınlar…indi de. Tıka basa yediler…”(9). “Parataksis” 

öyküsünde de Hz. Musa ve İsrailoğullarının yazgısı üzerinden bütün zamanlar boyunca 

yürüyen toplumlara atıf vardır: “Musa Sina Dağından dönüyordu. Yalınayaktı. Dört bir yana 

baktı. Uzaklarda, verimli bir ovada, bir kavim korkuyla, başıboş ilerliyordu.” (30). “İki tepe 

arasında çaresizlikle kaygıyla koşuşan anneyi; topuklarıyla çölde tepinen çocuğu; çocuğun 

topuklarından fışkıran suyu görünce yüzü aydınlandı” (14).5 

                                                             
3 https://islamansiklopedisi.org.tr/ashab-i-kehf 21.12.2019  

 
4 https://islamansiklopedisi.org.tr/musa--peygamber 21.12.2019  
5 https://islamansiklopedisi.org.tr/ismail--peygamber#1 21.12.2019  
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Tarihsel olaylar ve şahsiyetler dışında melekler, cennet gibi dinsel varlık ve mekânlara ve dua 

gibi manevi durumlara atıflar yapılır: “Cennet Kokusu” öyküsünde savaş ortasında 

arkadaşlarının omzunda parçalanmış bir halde köyün ortasına bir çocuğun cesedinin bırakılışı 

ve köyün kadınlarının çocuğun kim olduğuna ilişkin tanıma gayretleri anlatılır. Savaşın 

yıkıcılığı, göksel varlıkların tesellisi ile içiçe geçer. Maddi varlık, meleklerin nefesiyle diri ve 

canlıdır. Bu etki insanları ayakta tutmaktadır: “Rüzgar işte! Mikail’in köyün üzerinden 

geçtiğini düşündüler; -ürperdiler belki bu yüzdendir bombaların kesilmesi diye düşündüler.” 

(38), “Meleklerin indiği göklere; sonsuzluğa akan sulara sinmiş hayat diriliveriyordu: Hayat 

buluyorlardı.” (39), “Sarıldı. Cennet kokularına sarılmış karısını görünce, koştu adam, 

adamların içinden. Bir muştu gibi sarıldı oğluna. Çocuk imbatı çekti içine; içine 

denizleri…İçine denizlerin…Bir nefes gibiydi, Cebrail’i gördü. Güldü. Anneciğim, babacığım 

diye sarıldı.”(40), “Dualarla yolcu etti.” (41). 

Yazarın “cennet” imgesini kullandığı diğer bir öykü “Cennet Güzeli”dir. Yazar, bu metinde 

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ve insan hakları aktivisti Rachel Corrie’nin 16 Mart 

2003 tarihinde İsrail askerleri tarafından buldozerle ezilerek öldürülmesini öyküleştirir. 6 

“Corrie'nin, öldürülmeden bir süre önce ailesine gönderdiği mektuplardan birinde şu ifadeler 

yer alıyordu: "Filistin'de tanık olduğu olaylardan çok etkilendiğini" "Herhangi bir akademik 

bir çalışma, okuma, konferans, bölge hakkında izlediğim belgesel, hikâye veya duyduğum 

olay, bana buradaki durumu anlatamamıştı. Buradaki durumu kendi gözlerinle görmediysen 

hayal etmen mümkün değil. Sonra uzun süre yaşadığın tecrübelerin, gerçeği yansıtıp 

yansıtmadığını düşünürsün." 

“Renkler” öyküsü, renkleri savaş ve göç etrafında şekillenen duygular etrafında örülmüştür. 

Kırmızı, ateşe verilmiş geçmişi (15), mavi yeni bir geleceğin şekilleneceğine ilişkin umudu 

(16), gri hayatın umut umutsuzluk arasında yol alınan hayatı (17), kahverengi hem arkada 

bırakılan hem de göçmenlerin önünde uzanan toprağı (18), sarı aydınlık bir geleceğin 

ışıldayan güneşi (19), yeşil parayı, paraya dayalı göçmen taşıma anlayışını (20),  siyah 

ölümleri (21), beyaz belirsizliği (22), lila ölümle, yoklukla yüzyüze gelen kişinin hayata 

sarıldığı her türlü somutluğu(23), buzmavisi ölümü (24), alaca ise anlatıcının bu dramları dile 

getiremeyişini(25) temsil eder. 

“Yarım” öyküsü yazarın karikatürist hasan Aycın’la ortak çalışmasıdır. Bir sayfada Hasan 

Aycın’ın bir çizimi vardır. Bu çizimde kapkara bir göğün altında tamamen yıkılmış bir kent, 

bu kent üzerinde uçan savaş uçakları.  

                                                             
6 https://www.fikriyat.com/galeri/islam-dunyasi/filistinin-kizi-corrie-oldu-mucadelesi-yasiyor/9 19.12.2019  
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Sokak ortasında ölen bir kişi üzerine kapaklanmış bir ölü kadın. Kubbesinde delikler açılmış 

bir cami silüeti ve yazdığı mektubu tamamlamak üzereyken başından vurulan ve elinden 

kalemi fırlayan bir asker (48).Yan sayfada askerin yazdığı mektup büyütülerek verilmiştir. 

Öykü, savaşın bir tarafı olan ve öldürmelerden sorumlu bir askerin ağzından babasına 

yazılmış bir iç muhasebe mektubudur. (49-50).  

 “Otuz Saniye” öyküsü, bir askerlik öyküsüdür. Kesitler halinde bir konvoyda saldırıya 

uğrayan asker ve onun yakınları verilir. Saldırıya uğrama ile başlayan öykü, askere uğrama 

törenleri, oğullarının şehit haberini alan anne ve babanın ruh hali, kocasından haber almaya 

çalışan bir kadın, mahallesinde bir şehit daha olduğunu öğrenen muhtar etrafında örülür. Her 

kesimin duyguları, birkaç cümle ile belirginleştirilir (59-65). 

SONUÇ 

“Portakal Bahçeleri”, savaş ve göçü yaşanılan zamanın ötesine taşıyan, geçmişle bugünün 

içiçe geçtiği öykülerden oluşmaktadır. Yazar, bu öykülerinde savaş ve göçün insanın tüm 

varlığına karşı yapılmış yıkıcı bir eylemler dizisi oluşuna vurgu yapar. Maddi ve ruhsal 

bütüncül bir yıkım söz konusudur.  

Cemal Şakar’ın dil ve anlatı kurgusu savaşı doğal bir olgu olarak değil; doğa karşıtı bir eylem 

olarak kurguladığını gösterir. Savaş ve göç, insanı herhangi bir canlı olmaktan bile 

uzaklaştırır ve onları mekân ve hafızadan mahrum birer varlık olarak tümüyle nesneleştirir.  

Öykü kahramanları dinsel varlıklar, şahsiyetler ve olaylarla içiçe verilerek savaş kurbanları 

dinsel kahramanlar olarak imlenir.  

Öykülerin konu dağılımı, savaş ve göçün birçok kesimi içerecek şekilde kurgulandığını 

gösterir.  
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LOCKE’UN DİL VE ANLAM ANLAYIŞI1 

Doç. Dr. Eren RIZVANOĞLU 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü 

ÖZET  

Anlam sorunu yirminci yüzyılın başı itibariyle felsefenin temel sorunlarından biri halini 

almıştır. Dil felsefesi de bu değişimle birlikte felsefede ayrı bir alan olarak ortaya çıkmıştır. 

Dili, felsefi bir sorun olarak ele almanın geçmişi, felsefenin ilk çıkışına kadar geri götürülebilir. 

Yine de dilin, felsefi bir sorun olarak çoğunlukla hakikate ulaşmanın bir aracı olarak 

düşünüldüğü de söylenebilir. Oysa dil felsefesi ayrı bir alan olmadan çok önce, dili hakikate 

ulaşmanın yalnız bir aracı değil aynı zamanda önemli bir belirleyicisi olarak ilk ele alan filozof 

John Locke’dur. Locke deneyci bir filozof olarak doğuştan sahip olduğumuz idelerimizin 

olmadığını düşünür. Bu anlamda zihni boş bir levhaya benzeten Locke için bilginin kaynağı 

duyularımızdır. Biz duyular yoluyla elde ettiğimiz materyali zihnimize aktarırız. Locke 

zihnimize aktardığımız bu tür şeyleri ide olarak adlandırır. İdeler nesnelerin zihnimizdeki 

düşünsel karşılıklarıdır. Locke ideler aracılığıyla bilmenin yolunu araştırırken, bunun sıkı 

sıkıya dille (sözcüklerle) bağlantılı olduğunu keşfeder. Burada onun açısından merkezi olan 

temel sorun, doğası gereği tikel olan bir deneyimin tümel olarak dille aktarılmasıdır. Bu sorun 

dâhilinde Locke, anlam sorunu açısından uzun dönem egemen olmuş bir yaklaşımı ortaya 

koyar. Anlam zihnimizdeki idelerdir. Bu yaklaşım gereğince bir sözcüğün anlamı, o sözcüğün 

karşılık geldiği nesne değil ama o sözcüğün bizim zihnimizde karşılık geldiği idedir. Bu 

anlamda sözcükler, insanların idelerimizin yanı sıra insanların kendi zihnindeki düşünce ve 

imgelemlerin de bir başkasına aktarılmasını sağlayan araçlardır. Bunuysa, sözcüğün bir im 

olarak genel bir anlam kazabilmesiyle yaparlar. Bu nedenle Locke, dili bilgiyi aktarmak 

konusunda eksikli bulsa bile, yine de dilin doğasına dair ilk sorgulamayı yaparak, anlam 

sorununu daha merkezi bir sorun haline getiren ilk filozof olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Locke, Dil, Anlam 

LOCKE’S CONCEPTİON OF LANGUAGE AND MEANİNG 

ABSTRACT 

The question of meaning has become one of the fundamental problems of philosophy as of the 

beginning of the twentieth century. With this change, philosophy of language has emerged as a 

separate field in philosophy. The history of treating language as a philosophical problem can 

                                                             
1 Söz konusu bildiri metin, Eren RIZVANOĞLU’nun 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi SBE Felsefe Anabilim 

Dalında sunulan ve kabul edilen, “Anlamdan, Yoruma: Dil Felsefesinin Sınırları Üzerine Bir inceleme” başlıklı 

doktora tezinin birinci bölümünden faydalanarak üretilmiştir.  
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be traced back to the first out of philosophy. Nevertheless, it can be said that language is often 

considered as a philosophical problem as a means of attaining truth. However, long before the 

philosophy of language became a separate field, it was the philosopher John Locke who first 

dealt with language as an important determinant of not only a means of attaining truth. Locke  

as an experimental philosopher, thinks that we do not have our innate ideas. In this sense, for 

Locke, who likens the mind to a Tabula Rasa, the source of information is our senses. We 

transfer the material that we obtain through the senses to our minds. Locke calls these kinds of 

things which we transfer to our minds as ideas. Ideas are the intellectual equivalents of objects 

in our minds. While Locke explores the way of knowing through the ideas, he discovers that it 

is strictly linked to language or words. The central problem, central to it, is the general 

transmission of a particular experience by nature. Within this problem, Locke presents a long-

term approach to the question of meaning. Meaning is ideas in our minds. According to this 

approach, the meaning of a word is not the object to which it corresponds, but that it corresponds 

in our minds. In this sense, words are the means of transferring the thoughts and visions in the 

minds of the people to another as well as our people. It does so by the ability of the word to 

gain a general meaning as a sign. For this reason, Locke was the first philosopher to make the 

question of meaning more central, even though he found the language incomplete in conveying 

knowledge, yet by making the first question about the nature of language. 

Keywords: Locke, Language, Meaning. 

GİRİŞ 

Platon’dan bugüne değin filozoflar dünyanın neliğini kendilerine sorun edinmişlerdir. Bilme 

iddiamızın yapısını ele almış ve onun sınırlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Yine de felsefenin 

uzun tarihi içerisinde yakın bir dönem öncesinde, bu tavırda bir kırılma olmuş ve temel sorun 

artık dünyanın neliği yerine anlamı sorununa dönüşmüştür. Elbette halen dünyanın neliği 

sorusunu temel sorun kabul eden filozoflar vardır ve böylesi bir genellemeyi tüm felsefeye 

yüklemek de yanlış olacaktır, nitekim bu durum felsefeyle ilgili nerdeyse tüm genellemeler için 

de söz konusudur, yine de bunun özellikle yirminci yüzyıl felsefesini tarif etmek açısından çok 

da yersiz bir tespit olmadığı söylenebilir. Bu tespitin sorunlu bir sonucu olarak hakikat kavramı 

yerini anlam kavramına bırakmıştır. Bir bakıma dünyanın neliği yerine dünyayı bilmemizi 

sağlayan şeyin neliği sorunu öne çıkmıştır ve bu artık tek başına bir nelik sorunu değil, dünyayı 

dilsel yolla bir kurma sorunudur. Bu bağlamda dünya dil ilişkisinin niteliğindeki bu değişiklik 

bizi anlam kavramını etraflıca ele alma zorunda bırakır. Bu durumda anlam kavramının 

felsefenin son zamanlarda merkezi olan ama en başından Platon’dan beri bir karşılığı olan bir 
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kavram olduğunu söyleyebiliriz. Locke’un anlam anlayışınınsa Platon’dan bu yana geçerli olan 

anlam yaklaşımın en berrak dillendirimi olduğunu belirtebiliriz. Bu anlam yaklaşımı, diğer 

anlam yaklaşımları arasında zihinselci anlam yaklaşımı olarak adlandırılır. Bu anlayışın gereği, 

Denkel’in ifadesiyle “bir sözcüğün anlamlı oluşu, bir zihinsel olayın ona eşlik ediyor olup 

olmamasına bağlıdır” (1984: 41). Locke söylendiği üzere bu anlayışın en özlü sözcüsüdür. 

LOCKE’UN ANLAM VE DİL ANLAYIŞI 

Locke, en ünlü yapıtı İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme’nin başında, kendine biçtiği 

amacı şu biçimde belirtir: “Genel olarak insan bilgisinin kaynağını, kesinliğini ve genişliğini 

araştırmak” (Locke, 1999: 1.1.2)2. Bunun içinse idelerin ya da kavramların, kaynağını ve 

anlama yetisinin bunu edinme yollarını araştıracağını vurgular (1.1.3). Locke bunuysa ideler 

yoluyla yapacağını söyler. Öyle ki kendi kitabına biçtiği amaç, bir nevi ideler aracılığıyla 

bilmenin yeni yolunu bulmaktır. Ona göre anlama yetisi şeyleri doğrudan değil, ama onlar 

hakkında edindiği ideler aracılığıyla bilir (4.4.3.). Locke’un bu noktada özellikle aradığı şey,  

idelerin neyin yerini tuttuğudur. Bunun için öncelikle ideyi tanımlamak gerekir. Locke için ide, 

düşünme sırasında, anlama yetisinin nesnesi olan şeydir (1.1.8). Bu anlamıyla ide hem bir 

içeriğinin kavranması hem de kavranmış olan içeriktir (Altuğ 2008: 27). Anlama yetisi ideleri, 

duyum ve düşünümle edinir. İnsanda doğuştan idelerin olmadığını savunan Locke için anlama 

yetisi, önce duyular yoluyla tikel ideleri edinir, zamanla zihin bu ideleri belleğe yerleştirir ve 

onları adlandırır. Bu aşamadan sonra edindiği ideleri soyutlayarak genel adları kullanmayı 

öğrenir ve bunu yaparak dille donanır (1.2.15.).   

Locke yapıtına biçtiği rol açısından idelerin kaynağı ve kapsamını belirledikten sonra, zihnin 

bunları nasıl kullandığının belirlenmesi gerektiğini vurgular. Bunu yaparken de idelerle 

sözcükler arasında sıkı bir bağlantı olduğunu, dolayısıyla dilin doğasını, kullanımını ve 

imlemini incelemeden, bilginin açıklığından söz edilemeyeceğini belirtir (2.33.19.). Bu nedenle 

yapıtının üçüncü bölümü sözcüklerle ilgilidir. Locke sözcüklerle ilgilenmesinin zorunluluğunu 

şu şekilde ifade eder: “İdelerimizin kökeni ve oluşumu üzerinde durduktan sonra bilgimizin 

düzeyi ve kesinliği konusuna geçtiğimde gördüm ki sözcüklerle bilgimiz arasında çok sıkı bir 

bağlantı vardır; sözcüklerin ifade gücü ve biçimi iyice gözlemlenmedikçe, bilgi üzerine açık ve 

tutarlı çok az şey söylenebiliyordu” (3.9.21). Dolayısıyla Locke, dili bilgi sorununu çözmenin 

bir aracı olarak görmüş ve anlamda değerlendirmiştir. Hatta kitabının sonunda bilimleri; Fizik, 

                                                             
2 Alıntılar bundan sonra Locke’un İnsanın Anlama Yetisi Üzerine bir Denemenin adlı kitabının bölümlenmesine 

uygun olarak yapılacaktır. 
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Pratik ve İmbilim ayrımında (4.21. 1-4), son bilim olan İmbilime yüklediği misyon, bilgiyi 

aktarmamıza yarayan imlerin doğasını keşfetmektir.  

Locke söz konusu imleri, kitabının yalnızca sözcüklere ayrılmış bölümünde ele alır. Ona göre 

sözcük adı verdiğimiz düzenli sesler çıkarabilme yetisi mevcuttur. Lakin bizim gibi düzenli 

sesler çıkaran diğer canlılardan, örneğin papağanlardan farklı olarak biz aynı zamanda 

konuşabiliriz de. Bir bakıma insan bu sesleri zihnindeki kavramların imleri kılarak başka 

zihinlere aktarabilir hale getirir (3.1.2.). Burada Locke’a özgü sayılabilecek esas vurgu, özünde 

hiçbir insanın kullandığı sözcüklere dair genel bir deneyime asla sahip olamayacağını 

söylemesi ve bu genellemeyi ancak doğası gereği genel olan imler aracılığıyla sağladığıdır. 

İmlerin bu tümel doğası sayesinde iletişim kurmak mümkündür. Aksi takdirde her nesnenin bir 

adı olsaydı değil konuşmak bir dili öğrenmek bile mümkün olmazdı. Elbette kendisi deneyci 

bir filozof olan Locke açısında bu imlerin kaynağı dolaylı bir biçimde duyumlardır. Yine de 

onun başarısı kökeni duyulur olan ideleri, kökeni duyulur olamayan sözcüklere aktarmaktır. 

Locke açısından insanlar, zihinlerindeki ideleri başkalarına aktarmak için bu idelerin karşılığı 

olan imler kullanırlar. Onun deyişiyle insanlar, idelerin duyulur imleri olan sözcükleri kendi 

düşüncelerini kaydetmek ya da idelerini açığa çıkarmak, başkalarına sunmak için kullanır 

(3.2.2). Dolayısıyla imler, onlara erişen herkes için aynı oranda anlaşılabilir olmalıdır. Aksi 

durumda eğer her tikel ide başka bir sözcüğe karşılık gelseydi, sözcüklerin anlaşılması mümkün 

olmazdı. Bu anlamıyla sözcüklerin onları kullananların zihnindeki idelerin imleri olduğu 

söylenebilir. Locke’un burada vurguladığı sözcükleri kullandığımızda aslında bu sözcüklerin 

başkalarının zihnindeki, ona ait idelerin yerini tuttuğunu varsayarız. Bu bağlamda Denkel’in 

deyişiyle anlamın taşıyıcısı yegâne şey olan dilsel ifade, Locke’da, bir düşünce veya kavramın 

yerine durduğu, onun yerine kullanılabildiği için anlamlıdır (Denkel 1984: 41). Locke’a göre 

insanlar düşündüklerinde sözcüklerle iki farklı bağlantıya gönderme yaparlar. İlk bağlantı 

Locke’un sözcüklere yüklediği uylaşımsal yanla ilgilidir. Dilin uylaşımsallığı, kısaca söylemek 

gerekirse, sözcükler konusunda daha onları kullanmaya başlamadan uylaşmamıştır.  

Dilin bu yanıyla bizim zihnimizdeki bir ideye karşılık gelen sözcüğün aynı zamanda bir başkası 

içinde geçerli olduğunu varsayarız. Locke’a göre sözcükleri dile getiren kişi, aynı ülkeden 

düşünen herkesin, bu adla adlandırılan ideyi anlayacağını varsayar (3.2.4-1). Dilin 

uylaşımsallığına yaptığı vurgu, Locke’un dil ve anlam konusundaki düşüncesinin en ayırıcı 

özelliğidir. İkinci bağlantı ise sözcüklerin şeylerin gerçekliğini temsil ettiği yönündedir (3.2.5.). 

Sözcükler kökeni deneyim olan idelerin karşılığı olmakla, deneyimin içinden çıktığı gerçekliği 

temsil de ederler. Öyle ki Altuğ açısında düşüncenin birimi olan idenin, dilin birimi olan sözcük 
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tarafından dışsallatırıldığı söylenebilir (Altuğ 2008: 31). Bu dışsallaştırma neticesinde idelerle 

sözcükler arasında doğal bir kurulur. Bunu sağlayanda bu bağın sürekli yinelenmesidir. Örneğin 

hayatı boyunca Türkçe konuşan biri, önünde yemek yediği, ders çalıştığı ya da üstüne eşya 

koyduğu nesneyi masa olarak adlandırdığında, aynı dili konuşan karşı taraf bir masadan 

bahsettiğinde benzer deneyimlerle edinilen ideleri zihninde çağrıştıracaktır. Bir çocuk bunu, 

daha en başında bir dili öğrendiğinde yapmaya başlar ve erişkin hayatı boyunca da sürdürür  

Sözcüklerin bu yanıyla en önemli özelliklerinden biri de genellikleridir. Sözcükler tümel bir 

değer kazanmak suretiyle kendilerine karşılık geldiği idelerin tikel doğalarının ötesine geçerler. 

Bu bağın doğru bir biçimde tümel bir değer kazanması için öncelikle Locke açısından zihnin 

bu nesneler hakkında açık seçik ideleri olmalı ve de her ideye ait olan tikel adı, o ideyle özel 

uyumu içinde saklayabilmelidir. Oysa bu insan gücünün çok ötesindedir (3.3.2.). Öyle ki Locke 

açısından bilgi tikel şeyler üzerine kurulmuş olsa bile, ancak genel adlar altında genişler. Lakin 

bu durumunun zorunlu bir sonucu olarak dil açısından bazı sorunlar ortaya çıkar. Hatta 

unutulmaması gereken Locke’u dille ilgili sorunlara çeken şeyin onun dilde gördüğü 

eksikliklerin olduğudur (Harris, Taylor 2002: 103). Locke açısından dil farklı kişilerin 

zihnindeki idelere karşılık gelen bir şey olarak adeta olanaksız bir görevi yerine getirmeye 

çalışmaktadır. Bu durumu daha da belirgin kılan belirli durumlar da vardır. Locke bunu 

sözcüklerin çift kullanımı ya da iki işlevinden söz ederek belirtir. İlki, düşüncelerimizin 

kaydedilmesi; ikincisi de, düşüncelerimizin başkalarına iletilmesidir. İlki açısından bütün 

sözcükler işe yarar. İkinci kullanım ise kendi içinde ikiye ayrılır: Sözcüklerin iletişimde felsefe 

dışı ve felsefi kullanımı. Sözcüklerin felsefe dışı kullanımı, günlük işler ve gereksinimler için 

ortak iletişim ve alışverişi sağlamak ve sürdürmek üzere düşünce ve idelerin sözcükler 

aracılığıyla iletilmesidir. Felsefi kullanım ise zihnin gerçek bilginin peşindeyken dayanak 

yapacağı ve doyum sağlayacağı kesin doğruların anlatılmasına elverişli bir kullanımdır (3.9.3.). 

Locke’un dilin yetersizliğine ilişkin vurgusunun bir başka tamamlayıcısı da sözcüklerin kötü 

kullanılmasıdır.  

Onun için öncelikle bir sözcüğü, karşılığı olan açık ve seçik bir ide olmadan kullanmamak 

gerekir (3.10.2). Burada Locke açıklıktan, zihnin tam ve apaçık algısına sahip olduğu ideyi, 

seçiklikten de zihnin diğer idelerden ayrımını algıladığı ideyi anlar (2.29.4). Locke için açık 

seçik olamayan kullanımlara en yaygın olarak felsefede rastlarız. Nitekim felsefede 

kullandığımız idelerin açık birer karşılıkları yoktur. Locke’a göre eğer sözcükleri şeylerin değil, 

yalnızca idelerimizin imleri olarak ele almasaydık, dünyada tartışılacak çok daha az şey olurdu 

ve insanlar sözcükleri hangi idelerin yerine kullandıklarını söyleselerdi, doğruluğun 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 94 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

araştırılması veya desteklenmesindeki varolan belirsizlik ve çekişmenin yarısı bile olmazdı 

(3.10.15).  Locke tüm bunlardan kaçınmak için uyulması gereken kimi kurallar belirler. 

Öncelikle kişi, ona ekleyecek bir idesi olmayan hiçbir sözcüğü, yani anlamı olmayan hiçbir 

sözcük kullanmamalıdır (3.11.8). Ayrıca sözcüklere eklenmiş belirgin idelere sahip olmadır. 

Bu nedenle bir insanın sözcüklerini bazı idelerin imleri olarak kullanması yeterli olmaz. Bu 

sözcüklere eklediği ideler eğer basitseler, açık ve seçik, bileşikseler belirlenmiş olmalıdırlar 

(3.11.9). Bu noktada Locke dilin uylaşımsallığı düşüncesiyle uyumlu olarak, insanların, imlerin 

yerine belirlenmiş idelere sahip olmasının yetmediğini düşünür, aynı zamanda ona göre 

sözcüklerin ortak kullanımının imlere eklediği böylesi idelere olabildiğince yakın olmalısı da 

gerekir (3.11.11).  

SONUÇ 

Sonuçta Locke’un dil ve anlam anlayışında merkezi olan iki temel fikir ortaya konulabilir. İlki 

anlamın bizim zihnimizdeki ide olduğu, ikincisiyse dilin anlamı aktarmak konusunda sahip 

olduğu giderilmez bir eksikliğe sahip olduğudur. Bu noktada vurgulanması gereken bir diğer 

şeyse, Locke’un anlam kuramının temelinde hem idelerin hem de sözcüklerin “işaret” niteliği 

düşüncesinin yer aldığıdır (Altınörs 2010:137). Bu anlamda Locke’un anlam kuramı 

sözcüklerin imsel bir değer kazanarak, tikel idelerin tümel hale getirilebilmesi düşüncesine 

dayanır. Bu düşünce gereği dil, her biri anlamlı olan sözcüklerden oluşur. Bu sözcüklerin temel 

özelliği zihindeki bir ideyi olabildiğince açık bir biçimde çağrıştırabilmeleridir.  
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SPINOZACI BİR DEMOKRASİ MÜMKÜN MÜDÜR?1 
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ÖZET 

Kimi düşünürler liberal demokrasinin, kendisi aracılığıyla özgürlüğün ve eşitliğin nihai 

noktasına varıldığı bir örgütlenme biçimi olduğu iddiasındalardır. Bununla birlikte, dünya 

tarihinin en sorunlu dönemlerinden bazıları tam da liberal demokrasinin etkin olduğu bir 

dönemde yaşanmıştır. Liberal demokrasi, bir yanda eşitlik, özgürlük iddialarını öne sürerken 

diğer yandan bu iddiaların gerçekliğini sorgulatan birtakım başka sorunların ortaya çıkmasına 

da neden olmuştur. Yine de tüm bu sorunların tek başına liberal demokrasiden kaynaklandığını 

söylemek çok indirgemeci bir düşüncedir. Buna karşın şüphesiz liberal demokrasinin bu 

sorunlara dolaylı yoldan katkıda bulunduğu da göz ardı edilemez. O halde sorunun temellerine 

inmek, yani liberal demokrasinin kendisini ontolojik ve epistemolojik olarak dayadığı modern 

egemenlik düşüncesine bakmak belki de sorunun doğasını anlamak açısından en öneli adım 

olacaktır. Modern egemenlik düşüncesi; iktidarın meşruiyetinin ve dolayısıyla normların 

kaynağının dünyevi olmayan, yani aşkın bir alandan kaynaklı olmanın aksine, tam da dünya 

kaynaklı, içkin bir düzlemde olmanın, meşruiyetin de buradan hareketle kurulması gerektiğinin 

ifadesi olarak tanımlanabilir. Fakat modern egemenlik düşüncesinin sonucunda ortaya çıkan 

merkezileşme, bir temsil sisteminin doğuşunu sağlayıp, içkin bir düzlemde “aşkın” bir durumun 

yaratılmasına neden olmuştur. Merkezileşmeyle birlikte yöneten-yönetilen ayrımı ve böylece 

yönetilenin tüm olup bitenler karşısında etkilendiği ama gerçek bir etkide bulunamadığı ortaya 

çıkmıştır. İşte Spinoza tam bu nokta için önemli bir isimdir. Çünkü Spinoza felsefesinin liberal 

demokrasi dışında bir imkân olarak başka bir demokrasi için gerekli ontolojik ve epistemolojik 

zemini sunabilir. Modern egemenlik düşüncesi temsil üzerinden hakların devredilmesini 

kendine zemin olarak alır. Oysa Spinoza’nın felsefesinde bir hak devriminin olanağının neliği 

gayet bir sorun olarak ele alınmaya açıktır. Dolayısıyla, Spinoza’nın felsefesinden 

çıkarılabilecek demokrasisinin merkezileşme karşıtı, dolayısıyla yöneten-yönetilen ayrımına 

aykırı bir pozisyon için cevap üretebileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spinoza, Demokrasi, Modern Egemenlik Düşüncesi, Ontoloji, Hak 

                                                
1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Başkanlığı tarafından SYL-2018-6945 

numaralı proje olarak desteklenmiştir 
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IS A SPINOZACIAN DEMOCRACY POSSIBLE? 

ABSTRACT 

Some thinkers argue that liberal democracy is a form of organization through which freedom 

and equality are reached. However, some of the most troubled periods of world history have 

taken place in a period of liberal democracy. Liberal democracy, while arguing for claims of 

equality and freedom on the one hand, has also led to some other questions that question the 

reality of these claims. Nevertheless, it is a very reductive idea to say that all these problems 

stem from liberal democracy. On the other hand, there is no doubt that liberal democracy 

contributes indirectly to these problems. So it is perhaps the most important step to understand 

the nature of the problem, to look at the idea of modern sovereignty on which liberal democracy 

relies ontologically and epistemologically. Modern sovereignty; contrary to the fact that the 

legitimacy of power, and hence the origin of norms, originates from a non-worldly, ie 

transcendental domain, it can be defined as an expression of the fact that the origin of the world 

is an immanent plane, and that legitimacy must be established from this point of view. But 

centralization, which emerged as a result of modern sovereignty, led to the emergence of a 

system of representation, creating a "transcendent" situation on an inherent plane. With the 

centralization, it has been revealed that the distinction between ruler and ruled, and thus that 

the ruled is affected by all what is happening, but has no real effect. That's exactly shows us 

why Spinoza is very important. Because Spinoza's philosophy can offer the ontological and 

epistemological basis for another democracy as an opportunity other than liberal democracy. 

The idea of modern sovereignty takes the transfer of rights as a basis for representation. In 

Spinoza's philosophy, however, the nature of the possibility of a right revolution is open to 

consider as a problem. Therefore, it can be said that the democracy that can be drawn from 

Spinoza's philosophy can produce an answer for an anti-centralization and thus a position that 

contradicts the ruling-managed distinction. 

Keywords: Spinoza, Democracy, Modern Sovereignty Thought, Ontology, Right 

Giriş  

Bu çalışma, demokrasiyi Spinoza felsefesi üzerinden okumanın imkanının ne olduğunun bir 

araştırmasıdır. Bu anlamda öncelikle böylesi bir demokrasinin, mevcut parlamenter demokrasi 

anlayışıyla bağı değerlendirilecektir. Bu araştırmada dikkat edilecek ilk nokta; demokrasi 

tasavvurlarının üzerinde yükseldikleri zemin olacaktır. Buradan hareketle, demokrasi zeminin 

kendisine kazandırdığı biçimi alacaktır. 
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Zamanımızı siyasi bir yönetim biçimiyle anacak olsaydık, herhalde “demokrasi çağı” adını 

verirdik. Bugün dünya üzerindeki siyasi örgütlenme biçimi açık arayla demokrasidir. 

Demokrasi, tıpkı her çağa hakîm olan siyasi örgütlenme biçiminin o çağda yaşayanların 

zihinlerindeki karşılığı gibi, genel bilinç düzeyinde ideal olana karşılık gelir. Fakat bu çağın bir 

farkı var, en azından bu iddiaya sahip olduğu söylenebilir. Demokrasi öncesi dönem, egemenin 

sözünün yasa olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla, insanların yapılması gerekenler üzerine ikna 

edilmesinin bir gereği yoktur. Fakat demokrasinin kendinden hareketle kendini yönetmek 

olduğu söylenecekse, artık egemenin/yöneticinin temsil ettiklerini ikna etmesi gerekir. İknanın 

bir tarafı, her zaman ideolojiye açık olduğundan şununla karşılaşırız: Demokrasinin genel bilinç 

düzeyindeki bu karşılığı, tam da bu ideal olanla eşitlenme nedeniyle kişi, grup, parti ve ülkelerin 

birbirlerini demokrasi üzerinden suçlamaları ve hatta ülkelerin işgali için gerekçe olarak 

kullanılmasıyla sonuçlanır. Bugün, her ne kadar ideal olanın eşiti demokrasi içinde olsak bile, 

hala temel insan hakları, kadın hakları, mülteci hakları vb. birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu 

sorunların çözümü birçok yazar için daha fazla demokrasi olacaktır şüphesiz. Fakat belki tam 

da böyle bir demokrasinin bu sorunları ürettiği de aynı şekilde söylenebilir. O halde, soruna 

yeni bir boyutta ele almak, demokrasinin üzerinde yükseldiği zemini ele almak gerekir.  

Modern Demokrasinin Felsefi Temelleri 

Demokrasi varlığını, modern felsefeye ve daha özelde modern egemenlik düşüncesine 

borçludur. Modern egemenlik düşüncesi bir aşkınlık karşıtlığı olarak kendisini 

konumlandırmıştır. Öncelikle modern felsefenin konumunu iyice anlayabilmek için aşkınlığı 

kısaca tanımlamak gerekir. Aşkın olan mevcut deneyim ve akıl aracılığıyla elde edilecek 

gerçeklikten daha ötede ve daha büyük olanı imler. Kant sonrası deney ve gözlem sınırlarını 

aşan alanı aşkın olarak anlıyoruz. Aşkın olanın siyaset felsefesi açısından önemiyse meşruiyet  

kaynağı olmasından ötürüdür. Aşkın alan, modern dönem öncesi, dünyayı tertip ve düzenin 

zeminidir. Diğer bir deyişle, yaşama nasıl bakılacağının, nasıl yaşanacağının izleğini veren bir 

normlar kümesidir. Çatışmada buradan doğar, çünkü aşkın olan hakikat olma iddiası nedeniyle 

değişmez ve sürekli normları içerir. Fakat yaşam sürekli bir devinim içerir. Yeni keşif ve 

bilimsel gelişmelerle birlikte dünyaya dair kavrayışının sonucu olarak bir süre sonra aşkın 

olandan kaynaklı normlarla çatışma başlar. Böylece aşkın olan ve onun dünya üzerindeki 

hakimiyeti sorgulanır hale gelir. 

Modern dönem bu sorgulamanın sonucu olarak ortaya çıkar. Artık, bu dünyadan ve -özellikle 

aydınlanmayla birlikte- insan aklı merkeze alınarak hareket edilir.  
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Modern egemenlik düşüncesiyse siyasal alanın yeni zemini olur. Bu noktada modern egemenlik 

düşüncesi iki evre üzerinden anlatılabilir. Modern egemenlik düşüncesinin ilk evresi 

Hobbes’tur.  

Hobbes meşruiyetin belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan her insanın doğal haklarını bir 

egemene devretmesiyle oluşacak bir sözleşme aracılığıyla oluştuğunu ifade eder. Buna göre 

sözleşme egemen ile uyruklar arasında yapılmıştır, fakat egemen sözleşmenin tarafı değildir. 

Diğer bir deyişle egemenin uyruklar karşısında herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Egemen 

sözleşme uyarınca, uyruklar üzerinde güç sahibi olarak bütünün barış ve güvenliğini sağlar; 

uyruklar arasındaki sorunları çözüm bulup, gerektiğinde yargılayıp ceza verir (Hobbes, 2011: 

142). Dolayısıyla egemen mutlak güç sahibi olarak belirir. 

Hobbes aracılığıyla betimlediğimiz bu evre, monarşinin içkin bir düzlemde 

meşruiyetinin sağlanmasına karşılık gelir. Bu içkinlik anlayışı, yani dünyanın kendinden 

hareketle kendini kurması, demokrasi içinde zemin sağlayacaktır. Demokrasinin belirişi, 

modern egemenlik düşüncesinin Rousseau tarafından sistemleştirilen ikinci evresiyle görünür 

hale gelir. Rousseau’ya göre toplumun oluşması insanların haklarının tamamından sözleşme 

aracılığıyla vazgeçmesiyle mümkün olur. Tek tek her bir kişi sözleşme aracılığıyla haklarını 

devrettiğinden durum herkes için aynıdır, dolayısıyla ortada bir eşitsizlik olmaz. Bu durumun 

olumsuz olabilecek tek bir yanı vardır, o da şeylere ilişkin sınırsız arzunun sınırlanmış 

olmasıdır. Fakat bunun karşılığında toplumdaki yurttaş kimliği insana elindeki şeylerin 

sahipliğini kazandırır. Bu andan itibaren, toplum ancak genel bir istemle yönetilebilir; çünkü 

toplum özel çıkarlar arasındaki bazı ortak noktalar sonucunda oluşur ve ancak bu ortak noktalar 

üzerinden yönetim sağlanabilir. Genel istemin öne çıktığı bir siyasi bütünde, egemenlik ise halk 

oyuna karşılık gelecektir (Rousseau, 1987: 35). Diğer bir ifadeyle, egemenlik toplumun genel 

istemidir ya da genel istem, genelin çıkarına karşılık gelen halkın egemenliğinin ifadesidir. 

Demokrasinin zemini ve tarihi bu iki evrede ifade edilebilir. En nihayetinde, demokrasi genel 

istemle, halkın kendi kendini yönettiği bir sistem olarak görünür ve genel istem tam olarak hak 

devredilmesiyle mümkün olur. Fakat sorun burada başlar. Bir kararın alınabilmesi için herkesin 

konu hakkındaki görüşü gereklidir. Herkesin aynı anda aynı yerde olması mümkün 

olmadığından temsil sistemi ortaya çıkar. Fakat temsil sistemi az sayıda insanın kapalı kapılar 

ardında, gözlerden uzak bir şekilde iş yapmasının da önünü açar (Schmitt, 2014: 59). Bu 

noktadan itibaren, demokrasinin özündeki eşitlik ilkesi sorgulanabilir olur. Yine, insanlar 

haklarını devrettiğinden yurttaşlıkları ancak hepsinin üzerinde olan, içkin bir düzlemdeki 

aşkınlık olan anayasa tarafından sağlanır. Yurttaş hakları anayasadaki normlardan yani 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 99 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

 

hukuktan kaynaklanır. Yurttaşların anayasa üzerindeki etkileri temsilcileriyle sınırlı 

olduğundan, diğer bir deyişle yurttaşlar doğrudan yasama ve yürütmeye katılamadıklarından 

haklara dair talepler yeterince güçlü olmadığı sürece kabul görmez ve ortaya çatışma çıkar. 

Dahası anayasanın belirlediği topraklarda doğulmamışsa temel insan hakları da tehlikeye girer. 

Bugün dünyada mültecilerin yaşamış oldukları bunun sonucudur. 

Spinozacı Bir Demokrasi 

Modern demokrasinin bir temsil sistemi olması, ufkunun kapitalist sistemle ve ulus devletle 

sınırlı olması kimi tartışmaları beraberinde getirir. Bir sistem düşünür olarak Spinoza, varlığı 

belli bir sistem içerisinde açıklamaya çalışır. Spinoza’nın felsefesinde varlığa ilişkin herhangi 

bir şey, varoluşunu bu sistem içerisindeki diğer şeylerle ilişkisinde kazanır ve bu sistem onun 

ontolojisinde temellenir. O halde, ontolojinin her şeyin zemini olarak düşünülebilir. 

Spinoza’nın ontolojisini karakterize eden kavramlar basitçe özetlenirse Tanrı, sıfat ve mod 

olarak ifade edilebilir. Buna göre, Tanrı dışındaki her şey bu kavramlarla ilişkili olarak 

anlamlarını kazanır. Spinoza’nın felsefesinde varlığı anlamak ve bilmek için Tanrı’yı ve 

Tanrı’ya içkin olan sıfat ve modları bilmek gerekir. Tanrı kendisinin nedenidir ve kendisi 

aracılığıyla kavranabilir olandır (Spinoza, 2014a: 33-34). Sadece Tanrı’nın özü varoluşunu 

kuşatır, dolayısıyla varlığını kendisine borçludur. Sıfat zihnin tözün, yani Tanrı’nın özünü 

kuran şey olarak anladığı şeydir (Spinoza, 2014a: 34). Spinoza mektuplarından birinde töz, 

dolayısıyla Tanrı ve sıfattan aynı şeyi anladığını; aradaki tek farkın sıfatın töze belli bir doğa 

yüklemesi olduğunu ifade eder (Spinoza, 2014b: 92). Mod ise Tanrı’nın bir hali olarak 

tanımlanır (Spinoza, 2014a: 34). Modlar, altında yer aldıkları sıfatların biçimsel özelliklerini 

alarak, Tanrı’nın bir hali olurlar. Modların özleri varoluşlarını içermediğinden, var olabilmeleri 

ve kavranabilmeleri kendileri aracılığıyla değil, hep bir başkası aracılığıyla mümkün olur. 

Modların Tanrı’nın birer hali olduğunu ifade etmiştik. Her biri Tanrı’yı belli bir biçimde ifade 

ederken, burada Spinoza felsefesinin önemli bir ayrımı da ortaya çıkar. Çünkü her mod Tanrı’yı 

ifade etmesi bakımından aynı ontolojik değere sahiptir, dolayısıyla eşittir. Bir insan, bir kedi, 

bir toz tanesi aynı şeyi, yani Tanrı’nın birer hali olmak, onu ifade etmek bakımından eşit olurlar. 

Spinoza felsefesinin demokrasiye yakınlığı ilk olarak burada görülebilir. Çünkü tam olarak 

hiyerarşi karşıtı bir şekilde varlık düzenlenmiştir.  

Bir mod Tanrı’nın ifadesi olmakla, onun kudretinin bir parçası da olmaktadır. Diğer bir deyişle, 

bir mod Tanrı’yı ifade etmesi bakımından, onun kudretinin bir parçası olarak güç taşımaktadır. 

Modlar var olmak ve eylemde bulunmak bu gücü kullanırlar (Spinoza, 2009: 16).  
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Var olmak ve eylemde bulunmak için sarf edilen bu güç, hakkı belirler. Spinoza için güç aynı 

zamanda hak demektir. Spinoza bu özdeşliği şöyle ifade eder: 

Tabiatın hakkı ve düzeninden, yalnızca, her bireye ilişkin tabiat kurallarını anlıyorum. Bunlar 

aracılığıyla, her varlığın, tabiat gereği belli bir biçimde var olmak ve davranmak üzere 

belirlendiğini düşünürüz. Örneğin tabiat, balıkları yüzmek, büyük balıkları da küçükleri yemek 

üzere belirlemiştir. Dolayısıyla, üstün tabii hak uyarınca balıklar suların efendisidir ve büyük 

balık küçük balığı yer. Kuşkusuz, mutlak olarak düşünüldüğünde tabiatın, gücü altında olan her 

şey üzerinde üstün bir hakkı vardır. Bir başka deyişle, tabiatın hakkı onun gücünün uzandığı 

yere kadar uzanır. Çünkü tabiatın gücü her şey üzerinde üstün bir hakkı olan Tanrı’nın gücüdür. 

Ama tüm tabiatın evrensel gücü, bir arada ele alındıklarında tüm bireylerin oluşturduğu güçten 

başka bir şey değildir. Bunun sonucunda, her bireyin, gücü altında olan her şey üzerinde üstün 

bir hakkı vardır. Ya da her insanın hakkı, kendisine ait belirlenmiş gücün uzandığı yere kadar 

uzanır. Tabiatın üstün yasasına göre de her şey, elinden geldiğince, kendi varlığında var olmayı 

sürdürmeye uğraşır. Bunu da kendinden başka hiçbir şeyi hesaba katmadan yapar. Sonuç 

olarak, her bireyin bunun için, yani (daha önce de söyledim) tabii olarak belirlendiği biçimde 

var olmak ve davranmak için üstün bir hakkı vardır. Burada, insanlarla tabiatın diğer bireyleri 

arasında hiçbir fark olmadığını söylüyoruz. Akıllılarla gerçek akıldan habersiz olan diğerleri, 

sağlıklı bir kafaya sahip olanlarla deliler ve ahmakça davrananlar arasında da hiçbir fark yoktur. 

Her varlık, tabiatının yasalarına uyarak yaptığı her şeyi üstün bir hak uyarınca yapar. Çünkü 

tabiat tarafından belirlendiği biçimde davranmaktadır ve başka türlü de davranamaz (Spinoza, 

2012: 230-231) 

Buna göre, modlar güçlerinin uzanabildiği yere kadar, yani eyleme kapasiteleri ölçüsünde hak 

sahibidirler. Bir insanın gücü ya da bir ağacı gücü olsun, her ikisi de Tanrı’nın gücünün 

parçasıdırlar ve bu gücün yettiği yere kadar hak sahibi olurlar. Bunun bir sonucu olarak, gücün 

moddan ayrılamadığı ya da moddan ayrılırsa modun varlığının ortadan kalkacağı açıktır. 

Dolayısıyla, hak -çünkü güç hakla özdeştir- moddan ayrılabilir, yani devredilebilir değildir. 

Tam bu nokta, modern demokrasinin üzerinde yükseldiği sacayağını baştan yıkar. 
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Sonuç 

Bugün yaşadığımız sorunların birçoğunun daha az ya da daha çok demokrasi olmasından 

ziyade, modern demokrasinin kendi özüne ait yapısal sorunlar olduğu söylenebilir. İçinde 

yaşadığımız modern dünya, kendisini aşkın anlayışın yerine geçen içkinlik tasarımının hakîm 

olduğu bir dönem olarak deklare eder. Ama ilginç bir biçimde, modern düşüncenin kendisine 

dair önemli kavramları Schmitt’in dediği gibi dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır (2016: 

43). Aşkınlığa ait hiyerarşi, dünyevileştirilmiş kavramlarla içkin bir tasarımda yeniden yaratılır. 

Diğer bir ifadeyle, aşkınlık modern düşünce tarafından içselleştirilmiştir.  

Modern düşünce için toplumun oluşmasının koşulu, hakların tamamıyla devredildiği bir 

sözleşmeye bağlanıp, egemenin sözleşmenin koruyucusu olmasıdır. Çağdaş dünya egemenin 

gücünün korkutuculuğuna karşı egemeni de içine aldığı varsayılan anayasa üst çatısını 

kurmuştur. Çünkü hakların devredilmesi egemenin gücüyle birlikte düşünüldüğünde insan 

hayatının her an tehlike altında olmasıdır. Oysa insan tam da ölüm korkusu nedeniyle 

toplumsallaşmıştır diyebiliriz. Böylece, artık haklar pozitif hukuk üzerinden tanımlanır. Buna 

göre, haklar hukukla tanınmış olur ve böylece her türlü tehlike bertaraf edilmiş olur. Fakat 

istisna hali gösterdi ki tehlike hiçbir yere gitmiş değil.  

Spinoza’nın önemi hakların devrinin, toplumsal sözleşme gereği tamamıyla olmamasıdır. 

Spinoza bunu Hobbes ile arasındaki farka istinaden- bu tamda modern egemenlik 

düşüncesinden ayrıldığı noktadır aynı zamanda- şöyle ifade eder:  

Politika hususunda, Hobbes ile benim aramdaki fark ki sorun bununla ilişkiliydi, şuna 

dayanıyor: Ben doğal hakkı bütünüyle daima muhafaza ediyor ve bir Site’de üstün yöneticinin, 

bir uyruk üzerinde, yalnızca sahip olduğu gücü ölçüsünde hakkı da olduğunu savunuyorum. 

Doğa durumunda da hep böyledir (Spinoza, 2014b: 268).  

Hakların devredilmesi bir imkân olarak devre dışı bırakıldığında, insanın haklarıyla birlikte 

düşünülür. Bugün, hukuk tarafından korunduğu iddiasında olan haklar, bir egemenin istisna hal 

içerisinde tümüyle yok saydığı bir durum olabiliyor. Üstelik hukukla tanınan bir hak sahipliği 

ancak bir toplum üyesi olmayı dayatıyor. Bugün mülteciler tam da, haklarının tanıyacak bir 

hukuk olmadığından dolayı haklarından yoksunlar.  

Spinoza’nın felsefesi ontolojik tasarımı gereği farklı bir imkân sunuyor. Hakkın hukukla değil, 

tam da beden ve zihinden yani insan olmaktan ayrılamayacağı fikri ve her şeyin aynı ontolojik 

değere sahip olması demokrasinin eşitlik ve özgürlük iddiasına yeni bir cevap üretebilir.  
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JOHN STUART MILL’DE KADININ DEĞERİ1 

                                                                                                    Dr. Selahattin AYDAR 

ÖZET 

Kadın ve erkek arasındaki farklılığa dair tartışmaların insanlık tarihi ile birlikte başladığı 

kabul edilir. Özellikle biyolojik açıdan erkek cinsiyeti ile kıyaslandığında kadın, zayıf ve 

kusurlu bir varlık olarak kabul edilmiş ve söz konusu olan biyolojik farklılık, zamanla 

psikolojik ve sosyal farklılığı artırdığı gözlemlenmiştir. Yine tarih boyunca insan hayatına 

yön veren birçok toplumsal kurum tarafından erkek cinsiyetine sunulmuş olan pozitif 

ayrıcalık, kadının ikinci türden bir değer hatta değersiz bir varlık olarak görülmesini 

pekiştirmiştir. Bununla birlikte günümüzde dünya üzerinde yaşayan birçok insan zihninde, 

kadının söz konusu olan değersizliği sorunu, esas itibariyle varlığını sürdürmeyi devam 

ettirmektedir.  

John Stuart Mill, tarih içinde kadının toplumsal değerinin erkek egemenliği altında 

kaybolduğunu ve aynı nedenden ötürü kadının zihinsel olarak bir tür köleliğe itildiğini kabul 

eder. Bu nedenle kadının değeri sorunu, aslında bir tür özgürlük sorunudur. Kadının erkeklere 

olan bağımlılığının evrensel bir görenek olduğuna vurgu yapan Mill, insanların kadına 

yönelik tabularının ve önyargılarının bir nedeninin insan yaşamındaki alışkanlıklarla ilgili 

olduğunu düşünür. Mill, kadının sosyal hayatın dışına itilmesini ve erkeğin sahip olduğu her 

türlü haktan mahrum bırakılmasını, evrensel adalet ilkeleri ile bağdaşmadığına inanmaktadır. 

Bu nedenle Mill, toplum içinde erkeğe sunulan tüm hakların, koşulsuz olarak kadına da 

tanınması gerektiğini savunmaktadır.   

Kadın ve erkek arasındaki cinsiyetçi ayrımı kesin bir biçimde reddeden Mill, kendisine uygun 

fırsatlar verildiği takdirde kadının da en azından erkekler kadar toplumsal değerlere katkı 

sunabileceğini düşünmektedir. Öte taraftan o, özellikle toplumsal ahlakın şekillenmesinde 

kadının önemli bir rolünün olduğunu düşünür. Bu rol ise en çok iki alanda, savaş karşıtlığında 

ve hayırseverlikte kendisini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: J.S. Mill, kadın, ahlak, değer 

WOMEN'S VALUE AT JOHN STUART MILL 

ABSTRACT 

It’s accepted that discussion about the difference between man and woman started with the 

history of humanity. Especially as biologically compared with man sexuality, woman was 

accepted as weak and imperfect and it was observed that biologial difference issue increased 

                                                             
1 Bu çalışma, “JOHN STUARAT MILL’DE BİREY-TOPLUM  İLİŞKİSİ” adlı doktora tezinden üretilmiştir.     
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psychological and social difference in the course of time. At the some time, positive privilege 

that was presented to man sexuality by a lot of social institution conducted the life of 

humanity during the history reinforced that women are seen as the second type of value even 

worthless existence. However, the problem of women's worthlessness remains in the minds of 

many people living in the world today.  

John Stuart Mill admits that the social value of women in history has been lost under male 

domination, and for the same reason women have been mentally pushed into a form of 

slavery. Therefore, the question of the value of women is in fact a kind of problem of 

freedom. Mill emphasizes that women's dependence on men is a universal tradition, and  

thinks that people's taboos and women's prejudices are related to habits in human life. Mill 

believes that the removal of women from social life and the deprivation of men of any kind is 

incompatible with the principles of universal justice. Because of this reason, Mill argues that 

all rights granted to men in society must be granted to women unconditionally.  

Mill strongly rejects sexist discrimination between women and men and thinks that women 

can contribute to social values as well as men if they have the same opportunities. On the 

other hand,  he thinks that woman has such an important role in taking shape of social 

morality. This role shows itself in two field: anti-war and philanthropy. 

Keywords: J.S. Mill, woman, morality, value. 

1.GİRİŞ 

Kadının değeri ve bireyselliği sorunu, insanlık tarihiyle birlikte başlamış bir sorun olarak 

görünmektedir. Eski Ahit’te kadının, ilk insan olan Âdem’den yaratıldığı kabul edilir. 

Bununla birlikte insanlığın cennetten çıkarılma nedeni, Eski Ahit’e göre kadının zayıf 

iradesidir. Çünkü kadın yani Havva, iradesine yenik düşmüş ve yenilmemesi gereken yasak 

meyveyi yemiş ve Tanrı tarafından cezalandırılmıştır. 

İlk çağlarda kadının köle olduğu kabul edilmiştir. Aristoteles’in aktardığına göre, insanlığın 

ilk yazılı eserlerinde kadının bir köleden farklı olmadığı vurgulanmıştır. Öte taraftan 

Aristoteles’e göre kadın, zekâ olarak yeterli bir varlık değildir; ancak bu durum, kadının köle 

olarak görülmesini meşrulaştırmaz.2 Aristoteles’in kısmen yumuşatıcı bu yaklaşımından önce 

Platon kadınları yurttaşların ortak mülkü olarak kabul eder. Yine Ortaçağ Avrupa’sı 

Hıristiyan dünyasında ve İslam dini ortaya çıkmadan önce Arap toplumlarındaki kadın algısı 

ve kadın cinsiyetine yönelik ötekileştirici tutum, aynı şekilde kadın sorunun tarih içinde 

                                                             
2 Aristoteles, Politika, (Çev. Mete Tuncay), Remzi Kitapevi, İstanbul 1993, s. 8 
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sürekli biçimde var olduğunu göstermektedir.  Dolaysıyla kadının değeri sorunu, esasında bir 

bütün olarak insanlık tarihinin sorunudur.  

Liberalizmin önemli bir temsilcisi kabul edilen İngiliz filozof John Stuart Mill, (1806-1873) 

yaşadığı 19. yüzyılın toplumsal sorunları çerçevesinde, her türlü cinsiyetçi ayrımı reddederek 

kuşatıcı ve özellikle bireysel özgürlüğü temel alan bir felsefe ortaya koymak ister. Bu 

bağlamda kadının değerini ve cinsiyet meselesini, yüzyılın liberal çizgisini takip ederek 

geliştirdiği özgürlük anlayışının bir izdüşümü olarak temellendiren Mill, eşi Harriet Taylor’ın 

desteği ile geliştirdiği fikirlerini 1869 yılında The Subjection of Women (Kadınların 

Köleleştirilmesi) adlı eseri ile bir araya getirerek yayımladı. Mill, The Subjection of 

Women’da erkek cinsiyetinin sahip olduğu tüm siyasi, sosyal ve ekonomik hakların koşulsuz 

olarak kadın cinsiyetine de tanıması gerektiğini savunur. Öte taraftan Mill’in bu eserde 

kadının bireysel ve toplumsal değeri ile ilgili ortaya koyduğu sorunların, son iki yüz yıl içinde 

büyük oranda çözüldüğü görülmektedir. Ancak tarihsel anlamda sorunun kökenlerini 

irdelemek ve günümüz kadın-erkek ilişkisinden türeyen sorunların nedenlerini ortaya koymak 

açısından Mill’i anlamak, kanaatimizce ayrı bir önem taşımaktadır. Zira kadının değeri 

meselesi, esasında insanların geliştirdiği bir algısı meselesidir ve bu algı, farklı şekillerde 

günümüzde de varlığını sürdürmektedir.   

 2.KADIN SORUNUNUN TEMELLENDİRİLMESİ: KÖLELİK 

 The Subjection of Women’da Mill, toplumun mantık ilkesine göre organize edilmesi ve 

cinsiyet gibi ‘doğum tesadüfleri’nin geçerli olmamasını ileri sürmektedir.3 Filozof, kitabın 

daha ilk sayfalarında amacını; insani gelişimin önünde duran iki cinsiyet arasındaki sosyal 

ilişkileri düzenleyen bütün ilkelerin ve bir cinsiyetin diğerine olan her türlü bağımlılığının 

kendi içinde yanlış olduğunu ve bu durumun koşulsuz olarak kadın-erkek arasındaki eşitlik 

ilkesi ile değiştirilmesi gerektiği biçiminde ortaya koymaktadır.4  Mill, 1861 yılında 

yayımladığı Considerations on Representative Goverment adlı eserinde ise kadın sorununa ve 

onun toplumsal değer ve önemine şu cümleleri ile dikkat çeker: “İnsanlar şu gerçeği 

yeterince dikkate almamaktadırlar: Kadının dış dünya üzerinde erkekten bağımsız olarak bir 

eylemde bulunabilmesi, sıradan bir insanın gözünde onun haysiyet ve değerini yükseltir ve 

şahsına yönelik bir saygı uyandırır. Toplumsal varlığı tamamen erkeğin kontrolünde olan bir 

kadının hiçbir kişisel niteliği ona aynı derecede saygınlık kazandırmaz.”5 Bununla birlikte 

Mill, sadece kadınların oy hakkı, temsil, cinsiyet eşitsizliği gibi konuların toplumda meydana 

                                                             
3 Andrew Heywood, Siyasi İdeolojiler, (Çev. Ahmet K. Bayram, Özgür Tüfekçi ve diğerleri), Adres Yayınları, Ankara 2013, 
s. 245. 
4  John Stuart Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, (Çev Ahmet Özcan), Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017, s. 23. 
5 John Stuart Mill, Demokratik Yönetim Üzerine Düşünceler, Çev. (Özgüç Orhan), Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 233 
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getirdiği eksikliklerle değil, aynı şekilde cinsiyet eşitliğinin, değer verdiği liberal kültürün bir 

parçası olarak, bağımsız bireylerin kişisel yaşamlarındaki tatmine nasıl katkıda 

bulunacaklarıyla da ilgilenmektedir.6 

Mill’in kadın cinsiyetine dair ileri sürdüğü görüşleri, dönemin genel özellikleri ve kadının 

tarihsel statüsü göz önüne alındığında, bir protesto niteliği taşıdığını söylemek mümkündür. 

Çünkü özellikle 19. yüzyıl İngiltere’sinde Sanayi Devrimi’nin etkisiyle ihtiyaç duyulan iş 

gücünün büyük bir bölümü, iş yerlerinde daha az ücretle ve kötü koşullar altında çoğunlukla 

yönetimleri kolay olan kadın ve çocukların çalıştırılması ile karşılanmaktaydı.7  Yine bu 

dönemde, siyasal alanda kadınların kocaları tarafından temsil edildikleri görüşü güçlü bir 

biçimde yerini korumaktaydı. Genel kabule göre kadınların kendilerine ait bir söz hakkına 

ihtiyaçları yoktu çünkü onların çıkarlarını koruyacak güçlü babaları ve kocaları vardı. Bu 

nedenle kadınları ayrı düşünmek anlamsızdı.8 

Öte taraftan İngiltere de dâhil olmak üzere dönemin en gelişmiş ve uygar diyebileceğimiz 

ülkelerde kadının konumu 19. yüzyıla gelindiğinde halen şu şekildeydi: Kadınların miras 

hakkı bulunmadığı gibi kadınlar mülk sahibi olamazdı. Bir kadının emeği karşısında gelir 

elde etmesi neredeyse imkânsızdı. Çocukları üzerinde velayet hakkı bulunmayan kadınların 

ayrıca çocuklarının eğitimi konusunda da söz hakları bulunmuyordu. Kadın kocası tarafından 

tecavüze uğraması durumunda hukuki hiçbir hak talep edemiyordu. Parlamento kararı 

olmadan kadının boşanması söz konusu değildi. Jürilerde bulunma hakkı olmayan kadınlar 

ayrıca sınırlı sayıda oy kullanma hakkına sahiptirler.9 Dolayısıyla bu dönemde kadının 

bireyselliğine, değerine ve özgürlüğüne dair yapılacak olan vurgu önemliydi ve Mill, bu 

vurguyu güçlü bir biçimde yapar. Bu nedenle Mill’i diğer çağdaşlarından farklı kılan önemli 

bir özelliğinin, kadın cinsiyetine dair ileri sürdüğü görüşlerinden kaynaklandığını söylemek 

mümkünüdür.  

Mill, kadın sorununun köklerinin, insanlık tarihi kadar eski ve derin olduğunu kabul eder. O, 

kadının değerini ve sosyal statüsünü, kölelik sorunu ile birlikte ele alındığı zaman sorunun 

tespitinin yapılmasının mümkün olabileceğini öngörür. Esas itibariyle her iki sorun, birbirine 

paralel biçimde gelişme göstermiştir. Yine de kölelik ile kadın sorunu kısmen birbirinden 

farklılık göstermektedir.  

                                                             
6 Nicholas Capaldi, John Stuart Mill ( Çev. İsmail Hakkı Yılmaz), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010, s. X 
7 Eric Hobsbawm, Devrim Çağı, (Çev. Bahadır Sinan Şener), Dost Kitapevi, Ankara 2003, s. 227. 
8 Anne Phillips, Demokrasinin Cinsiyeti  (Çev. Alev Türker), Metis Yayınları, İstanbul 2012 s. 40 
9 Capaldi, John Stuart Mill, s. 351 
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Kadınlığın ‘doğal’ olduğu ve kadının erkeğe bağımlılığın kadınların doğasının temel bir 

bileşeni olduğu görüşünü reddeden10 Mill, tarih boyunca kadının erkek egemenliğinden ve 

toplumun önyargılarından dolayı birey olma mücadelesinden yenik çıktığına inanır. Bu 

nedenle kadının köleleştirilmesi doğal bir olgu değil, tamamıyla tarihsel bir rastlantıdır.11 

Filozof, kadının erkek iktidarı ve efendiliği altındaki durumunun, tıpkı tarihte olduğu gibi bir 

kölenin efendisi ile olan durumuna benzediğini kabul eder. Ancak bir efendi sadece kölesinin 

bedeni üzerinde hâkimiyet sahibi iken erkek, karısının duygu, düşünce ve zihninin de efendisi 

olmayı isteyerek kadını sınırsız bir itaate sürüklemektedir.12 Dolayısıyla erkeğin kadın 

üstündeki iktidarının zihinsel ve ruhsal bir boyutu da bulunur ve Mill, özellikle dikkati bu 

noktaya doğru çekmeye çalışmaktadır. 

Yüzyıllar boyunca genel kabul görmüş ve çoğu zaman dönemin genel şartları içinde ahlaki 

değeri tartışılmamış olan kölelik durumunun zayıfladığı ve tamamıyla ortadan kalktığı kabul 

edilebilir. Ancak filozofa göre erkeğin kadın üzerinde iktidar kurma talebi, başta kölelik 

olmak üzere tarihteki diğer tüm egemenlik türlerinden farklı olarak ayakta durmaya devam 

etmektedir. Bununla birlikte kadın üzerinde egemenlik kurma isteği esasında bütün erkek 

cinsiyetine aittir. Nitekim kadın-erkek arasında söz konusu olan bu iktidar ilişkisi esas 

itibariyle her erkeğin kişiliğine ve zihnine yerleşmiş ayrıca aile hayatının olağan bir parçası 

haline gelmiştir. Öte taraftan bu durum, iktidar arzusunun en güçlü olduğu yerdir. Çünkü 

iktidarı arzulayan erkek, onu en çok kendisine yakın olan, hayatını ve zamanını birlikte 

geçirdiği kişi üzerinde, yani eşi üzerinde uygulamayı istemektedir.13 

Mill, kadının özgürlük sorununun bir nedeninin de tarihte insan hayatına yön veren her türlü 

kurumun, kadın cinsiyetine yönelik bakış açısının bir sonucu olduğunu kabul eder. Buna göre 

beşeri ilişkileri düzenleyen bütün kurumlar tarih boyunca erkekler için fırsatlar meydana 

getirmişken kadının iradesi ve yetenekleri önüne de engeller koymuştur.  Yine tüm kurumlar, 

boyun eğmelerini içselleştirmek yani  ‘kadın’ olmanın, başkalarının kontrolünde olmayı ve 

başkaları için yaşamayı kadınlara öğretmiştir. Dolayısıyla kadınların kendilerini mahrum 

bırakma ve erkeklere hizmet etmeleri gerektiği düşüncesi, kadın doğasının doğal bir sonucu 

olduğu salık verilmiştir.  

                                                             
10 Maria Morales, “Rational Freedom in John Stuart Mill’s Feminism” J.S. Mill's Political Thought : A Bicentennial 

Reassessment, (Edited by Nadia Urbinati, and Alex Zakaras), Cambridge University Press, 2007. S 50 
11 Capaldi, John Stuart Mill s. 352. 
12 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 143 
13 John Stuart Mill,“Essays On Equality, Law, and Education”, Collected Works Of John Stuart Mill, (Ed. J.M. Robson and 
others), Vol. XXI, Toronto and London, University of Toronto Press, 1962, s. 268 
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Mill’e göre toplumsal bir norm olarak kabul edilmiş olan bu durum, tarih boyunca kadına 

öğretilen ve kendisine layık görülen tek rol olarak var olmuş ve varlığını halen de sürdürmeyi 

devam ettirmektedir.14  

Mill, kadının değeri ve erkeğe bağımlılığı sorununun, kadın ve erkek arasındaki evliliği 

resmileştiren evlilik sözleşmeleri ile hukuki açıdan derinleştiğini kabul eder. Özellikle kadın 

ve erkekten müteşekkil olan aile kurumunun tarafları itibariyle eşit hak ve sorumlulukları 

olması gerekirken söz konusu sözleşme, taraflar arasında bir ast-üst ilişkisini meydana 

getirmektedir. Başka bir ifadeyle siyasal ve sosyal hayata katılım hakkından mahrum 

bırakılmış olan kadına aile alanı dışındaki bütün şeylerle ilgili hiçbir işinin olmadığı 

öğretilmiş ve kadın, evlilik sözleşmesiyle de kocasına yasal anlamda bağımlı hale 

getirilmiştir. Bu nedenle Mill evliliği, hukuk tarafından tanınan tek fiili esaret olarak kabul 

eder. Sonuç itibariyle aslında her evin kadını dışında, yasal hiçbir köle kalmamıştır.15 

Mill, genellikle erkeklerin öne sürdükleri gibi kadının duygu ve düşüncelerini 

anlayabilecekleri yönündeki savlarını kabul etmez. Kadının erkeklere olan bağımlılığının 

evrensel bir görenek olduğuna vurgu yapan Mill, insanların kadına yönelik tabularının ve 

önyargılarının bir nedeninin de insan yaşamındaki alışkanlıklarla ilgili olduğunu düşünür. 

Tarih boyunca varlığından hiç bir şey kaybetmemiş olan ataerkil aile yapısı ve geleneksel 

evlilik ahlakı, insanların kadına yönelik önyargılarının pekişmesine neden olmuştur.  Bu 

nedenle bir kadının eş ve anne olması dışında herhangi bir meslek edinmesi, yönetici, 

bürokrat, asker, memur vb. olabileceği düşüncesi -eğer çevrelerinde buna dair bir örnek 

yoksa- çoğu kere insanlara olağan dışı gelecektedir.16 Dolayısıyla kadın cinsiyetine dair 

evrensel önyargı ve inançlar, kadını daima dar bir alanla sınırlandırmış, onu sosyal hayatın 

dışına itmeyi bu şekilde başarabilmiştir.   

Mill, kadının sosyal hayatın dışına itilmesini ve erkeğin sahip olduğu her türlü haktan 

mahrum bırakılmasını, evrensel adalet ilkeleri ile bağdaşmadığına inanmaktadır. Buna göre 

kendisinde hiçbir erdem ya da gayret olmaksızın bir kişinin sadece erkek olarak dünyaya 

gelmesinden ötürü üstün görülmesi mümkün değildir. Öte taraftan toplumsal düzeni bozan ve 

bencil eğilimleri tetikleyen duyguların temelinde de esas itibariyle kadına yönelik söz konusu 

olan yanlış algı bulunmaktadır.  

                                                             
14 Mill,“Essays On Equality, Law, and Education”,  271. 
15 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s 140  
16 Mill,“Essays On Equality, Law, and Education”, s. 271 
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Nitekim Mill, şöyle der:“İnsanlık arasında var olan bütün bencil eğilimler, kendine 

tapınmalar ve adil olmayan kendini tercih etmeler, erkek ve kadın arasındaki ilişkinin mevcut 

yapısından kaynaklanır.”17 

3.GENEL/TOPLUMSAL FAYDA AÇISINDAN KADIN 

Başta meslek konusunda olmak üzere kadınlara özgür seçim hakkı tanımak ve kadınlara 

yeteneklerini kullanım hakkı sunmak, insanlığın yüksek hizmetine sunulan zihinsel yetenek 

toplamının ikiye katlanması anlamına gelmektedir.18 Ancak sosyal yaşamın sadece aile ile 

ilgili kısmı arasına sıkışıp kalmış olan kadın, doğal olarak yeteneğinin gelişip güçlenmesi ve 

zihinsel üstünlüğü ile genel fayda için yapacağı katkıdan yoksun kalmıştır. Dolayısıyla 

kadının doğuştan zayıf ve olumsuz şartların bir araya gelmesiyle küçük düşürülmüş olması 

gayet açıktır.19 Ev ile ilgili işlerde ve çocuklar ile geçen yoğun mesai kadını, toplumsal fayda 

adına yapması gereken birçok şeyden mahrum bıraktığını düşünen Mill kadının ev, çocuk ve 

kocanın sorunları ile daima meşgul olmasından ötürü her iki cinse de açık olan uğraşlardan 

doğal olarak uzaklaşmış olduğunu vurgulamaktadır. “Öyle ki günün her saatinde onlardan 

sorumlu olan kimse, nerdeyse hiçbir zaman onlardan silkinip kurtulamaz”20 diyen Mill, bir 

sosyal gerçeklik ilkesi olarak kadının ev dışı işlere yönelebilmesi için uygun koşulların 

oluşmadığını ortaya koymaktadır.  

Tarihte olduğu gibi içinde yaşadığımız çağın insanları arasında da sık sık tartışılan ve bazı 

kesimlerce kadın-erkek arasında zihinsel açıdan var olduğu kabul edilen farklılık, esas 

itibariyle kadının aldığı veya alamadığı eğitimin ve içinde uzun süre bulunmak zorunda 

kaldığı farklı yaşam koşullarının değişkenliğinin doğal bir sonucudur. Bu nedenle Mill, kadın 

ve erkek arasında olası herhangi bir zihinsel farklılığı kabul etmez. Hatta o, hızlı algılama 

yetisi ve analitik düşünce geliştirme yönüyle erkekle kıyaslandığında kadının üstün olduğunu 

kabul eder. Dolayısıyla beyin gibi bir organ söz konusu olduğunda onun büyüklüğü ya da 

küçüklüğünün değil, işlevselliği önemlidir.21   

Sosyal bir varlık olan insan türünde erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılaşmadan 

başlayarak, psikolojik ve sosyal farklılaşmanın arttığı görünmüştür.22 Fiziksel olarak erkeğin 

kadından üstün olduğu durumu kanaatimizce kimsenin itiraz etmeyeceği bir konudur. 

İstisnalar bir tarafa bırakıldığında kas gücüne dayanan ve genellikle erkek tarafından yapılan 

birçok iş, kadınlar tarafından icra edilememektedir.  

                                                             
17 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 141 
18 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 145 
19Mary Wollstonecraft, Kadın Haklarının Müdafaası,  (Çev. Kevser Erol), Doruk Yayınevi, İstanbul 2012, s. 111. 
20 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 131 
21 Mill,Kadınların Köleleştirilmesi, s. 128-129. 
22 Yumni Sezen, Çağdaşlaşma, Yabancılaşma Ve Kimlik, Rağbet Yayınları, İstanbul 2002, s. 100. 
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Öte taraftan entelektüel farklılıklardan ayrı şekilde değerlendirilen ahlaki farklılık konusunda 

kadın, erkek cinsiyeti ile kıyaslandığında genellikle ahlaki yönden erkekten üstün olduğu 

vurgulanmaktadır. Mill’e göre kadınların ahlaki açıdan üstün olduğunu iddia eden övgü dolu 

bu hüküm, esasında boş bir iltifattan başka bir şey değildir. Çünkü erkeğin elindeki 

yozlaştırıcı güce uzun süre maruz kalmış olan kadının esasında ahlaki doğaları da 

sınırlandırılmış bulunur.23 Dolayısıyla asıl sorun kadının özgürlüğü sorunudur. Ahlaki açıdan 

kadının iyi veya kötü olduğu ise ancak onun özgürlüğünün önündeki engeller kaldırıldıktan 

sonra temellendirilmesi gereken ikinci türden bir sorun olarak anlaşılmaktadır. 

Esas itibariyle kadın için engeller kalktığında ve uygun koşullar sağlandığında kadının bir 

değer olarak varlığını ortaya koyması ve genel faydaya birçok katkısının olacağı kesindir. Öte 

taraftan bütün olumsuzluk ve kısıtlamalara rağmen az sayıda da olsa kadınlar, insanlığın 

gelişim serüveninde çeşitli başarılar ortaya koyabilmişlerdir. Bu nedenle Mill, az sayıda 

kadının başarabildikleri şeyleri bir bütün olarak kadın cinsiyetinin başarabilecekleri şeylerin 

kanıtı olarak görmektedir. Bu durum, konuyu örneklendirmek açısından olumlu bir kanıttır. 

İlaveten konuya dair ileri sürülecek her türlü olumsuz kanıtın ise gerçekte bir değeri 

bulunmamaktadır: 

“Bir kadının bir Homeros, Aristoteles, Michelangelo ya da Beethoven olmasının mümkün 

olmadığı savunulamaz; çünkü henüz hiçbir kadın, onların o üstünlük çizgilerinden herhangi 

birindeki işleriyle karşılaştırılabilir işler üretmemiştir. Bu olumsuz gerçek, en fazla meseleyi 

belirsiz kılmakta ve psikolojik tartışmaya açık bırakmaktadır. Ancak, bir kadının bir Kraliçe 

Elizabeth, Deborah ya da Jeanne d’Arc olduğu hayli kesindir; çünkü bu, çıkarım değil, 

kesindir. Şimdi, var olan yasaların kadınları yapmaktan alıkoyduğu her ne varsa bunların, 

kadınların yapabileceklerini kanıtlamış oldukları şeyler olması ilginçtir.”24 

Dolayısıyla kadın ve erkek arasındaki eşitlik ilkesi, toplumun normal bir durumu olarak kabul 

edilmesi gerekmektedir. Çünkü gerçek bir ahlaki duygunun oluşmasında en önemli rol ancak 

özgürlük ve eşitlik ilkesinin hâkim olduğu aile kurumunda ve toplumda ortaya çıkarılabilir. 

Mill’in de ifade ettiği üzere, evli kimselerin yasa önündeki eşitliği, yalnızca kadın ve erkek 

arasındaki özgül ilişkinin her iki taraf için adaletle tutarlı ve her ikisinin mutluluğuna zemin 

hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda insanların günlük yaşamında, herhangi yüksek bir 

anlamda, bir ahlaki kültür alanı halini alabilmesinin de imkânlarını sağlar.25 

                                                             
23 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 135. 
24 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 103 
25 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 87 
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Genel kabulün aksine tarihsel olarak her ne kadar ahlaki doğaları sınırlandırılmış olsa da 

esasında kadının kamu ahlakı üzerinde ciddi etkilerinin olduğunu kesindir. Mill, kadınların 

ahlaki etkilerinin iki farklı biçimde ortaya çıktığını vurgulamaktadır. İlk olarak kadınların 

savaş ahlaki ile ilgili olan konularda, şiddet ve dövüşmeye başvurmadan alternatifler üretmek 

konusunda sergiledikleri yumuşatıcı etkidir. Kadınların düşüncelerinin ağır bastığı ve ahlaki 

etkilerinin ön plana çıktığı ikinci önemli nokta ise cesaret ve askeri erdemler ile ilgilidir. Buna 

göre kendi başına öğrenilmesi mümkün olmayan cesaret ve genel olarak askeri erdemler, esas 

itibariyle var oluşlarını, büyük ölçüde erkeklerin kadınlar tarafından hayran olunma arzusuna 

borçludur. Kadınların teveccühüne yönelik en iyi yolun erkekler tarafından daima yüksek 

değerler olarak görüldüğünü düşünen Mill, bu nedenle kadınların özellikle erkeklere dolaylı 

olarak uyguladıkları ahlaki nüfuzun bileşimlerinden şövalyelik ruhunun doğduğunu kabul 

eder. Mill, Ortaçağ'da etkin olan şövalyelik idealinin, kadınların düşüncelerinin insanlığın 

gelişimi üzerindeki nüfuzun doruğu olarak görmektedir.26  

Bununla birlikte Mill,  modern zamanlarda halen kadının toplumsal erdem ve özellikle de 

kamusal ahlaka şekil verilmesinde önemli bir payının olduğunu kabul eder. Nitekim 

kadınların şefkatli oldukları ve doğaları gereği toplumsal adaletsizliğe karşı durma konusunda 

yatkın olduklarını herkesçe bilinen bir gerçekliktir. Bu nedenle Mill, kadınların ağırlığının 

genelde iki önemli konuda; savaşa karşı duyulan nefrette ve yardımseverlik/hayırseverlik 

alışkanlığında varlığını ve önemi koruduğunu kabul eder.27  

SONUÇ  

Cinsiyetlere eşit fırsatlar sunulduğu zaman kişilerin yetenekleri eşitlenir ve doğal olarak kadın 

olmanın toplumsal değeri, rasyonel bir biçimde ortaya konulabilir. Bu nedenle kadın, değerli 

bir bireydir ve toplumun diğer bireyleri gibi her bir kadın esasında genel faydaya katkı 

sunabilecek bir yeterliktedir. Ancak kadının eş ve anne olma dışında sahip olduğu özellikleri 

toplumun yararına sunabilmesi için kendisine şans tanınmamıştır. Başka bir ifadeyle 

kadınların kendilerini ifade edebilmeleri için toplum tarafından kendilerine fırsat verilmediği 

tarihsel bir realitedir. Bunun en önemli sebebinin özellikle erkek zihnindeki ötekileştirici 

tutumun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu nedenle günümüzde yaşanan birçok kadın 

istismarının ve cinayetinin temel sebebinin söz konusu olan cinsiyet algısı ile ilişkili olduğu 

açıktır. Aynı şekilde kadının değerini yok sayıp onun tüm gücünün reddedilmesi ile dünyanın 

kaybının ciddi boyutlarda olduğunu da belirtmek gerekir.  Kadının çeşitli alanlarda insanlığa 

hizmet sunabilmesi için toplumun belli bir olgunluğa erişmesi gerekir ki bu, kanaatimizce en 

                                                             
26Mill, Kadınların Köleleştirilmesi,  s. 147-148  
27 Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, s. 152 
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dikkat edici ayrıntı olarak görünmektedir. Kuşkusuz toplumsal olgunluğu yakalamanın en 

sağlam yolu bilinçli bir eğitim ve kültürel ilerleme ile mümkün hale gelebilir.   

Son olarak tarihte olduğu gibi, yaşadığımız yüzyılın da en önemli sorunlarından biri olarak 

savaşlar halen varlığını devam ettirmektedir. Yine toplumlar arasındaki sosyal ve ekonomik 

farklılık, güncelliğini sürdürmektedir. Bir bütün olarak insanlığın gelişimi önünde durun bu 

iki engelin aşılmasında çok farklı unsurların etkili olabileceği kesindir. Ancak yukarıda 

değinildiği üzere, kadınların bu iki sorunun giderilmesi konusunda ciddi katkılarının olacağını 

da kabul etmemiz gerekir. 
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Dingin, lekesiz, zevkli bir yaşamdan sonra 

gelen yaşlılık rahat ve tatlı olur 

(Cicero,1998,18). 

ÖZET 

Ünlü Romalı filozof Cicero, yaşlılığa bir övgü olarak nitelenebilecek Yaşlılık adlı eserini altmış 

iki yaşındayken M. Ö. 1. Yüz yılda yazar. Ona bakılırsa bu eseri ya da bu bağlamda söyledikleri 

yaşlılık konusunda bir teselli olarak anlaşılmamalıdır. Her ne kadar yoksulluğun ve yaşlılığın 

insan hayatında ağır, taşınması zor durumlar olduğu kabul edilse de; Cicero, gerçekten de 

yaşlılığın övgüye değer bir dönem olduğunu savunmaktadır. Cicero insan hayatında yaşlılığın 

zorunluluğunu meyvelere benzeterek açıklar: Tıpkı ağaçta ve yerde yetişen meyvelerin zamanı 

gelince olgunluktan geçmesi ve düşmesi gibi, insan ömrünün de bir sonu olması zorunludur. 

Bu sondan insanın kaçınması mümkün değildir. Bilge insan bu sona uysallıkla katlanır: Çünkü 

meyvenin son döneminin olgunluk ve ürün olma (yararlı olma) evresi olması gibi; yaşlılık da 

insan için verimli, olgun, yararlı evreyi dile getirir. Cicero da o evreye denk gelen yıllarında 

bildiklerini dile getirerek topluma yararlı olmak istemektedir. Çünkü der Cicero: Ağaran saç ve 

sakal insanı kirden arındırır. Cicero yaşlılık konusundaki düşüncelerini kendisinden çok önce 

yaşayan, Roma’da yaptıkları yararlılıklarla bilinen ünlü hatip ve devlet adamı Cato’ya 

söyletiyor. Eserinde onu konuşturarak yaşlılığın erdemlerini anlatıyor. Daha etkili olacağını 

düşündüğü için görüşlerini Cato’nun dilinden aktarmayı tercih etmiştir. Ona göre yaşlılığın en 

önemli özelliği bu yaşlarda insanların bilgili ve erdemli olmalarıdır. Bu erdemler uzun ve dolu 

bir ömür sürdükten sonra insana tadına doyulmaz bir zevk verir; çünkü bunlar insanı hiçbir 

zaman, dahası yaşlanınca bile terk etmezler. Cicero’ya göre, dingin, lekesiz, zevkli bir 

yaşamdan sonra gelen yaşlılık rahat ve tatlı olur. Bildiride Cicero’nun, yaşlılıkla ilgili günümüz 

için de dikkate değer görüşleri, yaşlılığa ilişkin övgüsü irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cicero, Yaşlılık, Yaşlılığa Övgü, Bilgelik, Erdem.  
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CICERO’S PRAISE OF OLD AGE 

ABSTRACT 

Cicero, the famous Roman philosopher, wrote his book “Old Age” which can be described as 

a tribute to old age, at 1st century BC when he was sixty-two. According to him, this work or 

what had been said in this book should not be understood as a consolation about old age. 

Although poverty and old age are accepted as severe and difficult situations in human life; 

indeed, Cicero argues that old age is a commendable period. Cicero explains the necessity of 

old age in human life by resembling fruits: just as the fruits grown on trees and on the ground 

mature and fall when the time comes, there must be an end to human life. It is impossible for 

man to avoid this end. The wise man endures this end with docility: because the final period of 

fruit is like the maturity and the productive (useful) phase, old age also expresses the productive, 

mature, beneficial phase for human beings. In this manner, Cicero wants to be useful to society 

by expressing what he knows in the years that coincide with that phase. For says Cicero, the 

graying hair and beard purify person from dirt. Cicero tells his ideas on old age via Cato, the 

famous orator and political leader who lived long before, and was known for his usefulness in 

Rome. He chose to express his views via Cato because he thought it would be more effective. 

According to him, the most important characteristic of old age is that people are knowledgeable 

and virtuous in these ages. These virtues give man an insatiable taste after a long and full life 

because they never leave man, even when they are older. For Cicero, old age came after a calm, 

spotless, and enjoyable life becomes more comfortable and sweet. This paper will examine 

Cicero’s remarkable views on old age and his praise of old age. 

Key Words: Cicero, Old Age, Praise of Old Age, Wisdom, Virtue.  

GİRİŞ 

Zor ve meşakkatli bir yaş aralığını ifade ettiği söylenen ve genel olarak insan hayatında pek 

pozitif bakılmayan bir evre olarak yaşlılık konusundaki insan bakışının rölatif olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu nedenle yaşlılık hakkındaki bakış her zaman negatif değildir. Bu 

konuda en azından insanlığın düşünsel tecrübesinin verilerinin bize kanıt olması mümkündür. 

Bu kanıt metinlerden birini, Roma filozofu Marcus Tullius Cicero (M.Ö. 106- 44) yazmış ve 

kendisinden sonra da bu metin etkili olmuş ve ilgi görmüştür. Daha çok negatif olarak görülen 

yaşlığın o kadar da kötü olmadığını hatta avantajlı olduğunu ya da avantajlı hale 

getirilebileceğini savunan Cicero, bu yaş evresi ile ilgili görüşlerini, Roma’da yaptıkları 

yararlılıklarla bilinen ve toplumca sevilen ünlü devlet adamı, hukukçu ve hatip Cato’nun 
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dilinden aktarıyor. Yaşlılık üzerine yazdığı eserde Cicero, yaşlılığın erdemlerinden söz ediyor 

ve bilinenin aksine yaşlılık ile ilgili bütün olumsuzlukların aslında avantaj olarak 

yaşanabileceğini savunuyor. Cicero, yaşlılığın en önemli özelliğinin bu yaşlardaki insanların 

bilgili ve erdemli olmaları olduğunu ve bu erdemlerin uzun ve dolu bir ömür sürdükten sonra 

insana tadına doyulmaz bir zevk verdiğini bunu da yaşlılıkta olduğunu anlatır. Cicero’nun, 

insanların en zor evresi olarak bilinen yaşlılık dönemi üzerine görüşleri dikkate değerdir.  

Son zamanlarda bütün dünyada yaşlılık üzerine çalışmalar artmaktadır. Bu durum son derece 

doğal çünkü özellikle yaşam standartları yüksek ülkeler başta olmak üzere dünya nüfusu hızla 

yaşlanmaktadır. Bu günkü çalışmalara katkıda bulunmak için, geçmişteki araştırmalar da göz 

önünde bulundurulabilir. Bu nedenle yaşlılık ile ilgili insanlığın düşünsel serüveninde ortaya 

çıkan metinleri gözden geçirmekte yarar vardır.  

Bu çalışmada Cicero’nun yaşlılık konusundaki metni üzerinde durulacak ve yaşlılık ile ilgili 

bazı görüşleri irdelenecektir.  

Yaşlılık Övgüsü 

Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Sözlük’te, yaşlı, yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar ve uzun 

yılları geride bırakmış şeklinde ifade edilirken; yaşlılık da, yaşlı olma durumu 

(https://www.sozluk.gov.tr/  26.11.1019) olarak belirtilmiş. Bilindiği gibi, ‘uzun yılları geride 

bırakma’ genellikle olumsuz bir imaja sahiptir. Cicero da bu imajın yansımasını yansıtırcasına, 

insan hayatında en ağır sayılan iki şey olduğunu söyler: Yoksulluk ve yaşlılık (Cicero,1998,20). 

Fakat tıpkı ağaçta ve yerde yetişen meyvelerin zamanı gelince olgunluktan geçmesi ve düşmesi 

gibi, insan ömrünün de bir sonu olması zorunluydu. Bu zorunluluğa katlanmak insan olmanın 

görevi; çünkü başka çare de yoktur. Cicero’ya göre bilge insan buna uysallıkla katlanır. Başka 

türlüsünü “doğaya karşı gelmek, devlerin yaptığı gibi tanrılara kafa tutmak değil midir?” 

(Cicero,1998,15-16) sorusuyla dile getirir.  

Burada önemli olan bu zorunlu durum karşısında metaneti ve erdemi elden bırakmamaktır. Ona 

göre, yaşlılık sanıldığı kadar da kötü ve olumsuz değildir. Mesele onun kıymetini bilip 

bilmemekle ilgilidir. Yaşlı, yaşın zorluklarından dolayı hayata sırtını dönmemeli ve 

olabildiğince çaba içinde olmalıdır.  Cicero’ya göre, Leontinoili Gorgias tam yüz yedi yıl ömür 

sürmüş, hiçbir zaman da çabalamayı ve çalışmayı elden bırakmamış. Dünyada neden öyle çok 

kalmak istediği sorulunca, "Yaşlılığa kötüdür demem için hiçbir neden yok ki!" demiş. İşte 

parlak ve bilge insana yakışır bir yanıt. Aklı kıt olanlarsa kendi kusurlarını, suçlarını yaşlılığa 

yüklerler (Cicero,1998,20). Yaşlılık başı pek darda olana bilge olsa da kolay gelmez; ama bilge 

olmayana, bolluk içinde yaşasa bile ağır gelir (Cicero,1998,17).  
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İnsanlar erdemden uzaklaştıran kusurlardan uzak durursa, yaşlılıkta bunun yararlarını 

görecektir. Filozofa göre, maddi zevk doğanın insana verdiği en uğursuz beladır 

(Cicero,1998,32) ve şehvetin egemen olduğu yerde erdem tutunamaz (Cicero,1998,32). Cicero 

zevklerin peşine takılmanın insana nasıl zarar vereceğini şöyle dile getirir:  

Uslamlamayla, akılla zevk isteğini kendimizden uzak tutamadığımıza 

göre, doğru olmayan bir şeyin önüne geçtiği için yaşlılığa karşı büyük 

bir minnettarlık duymamız gerek. Çünkü zevk isteği insanda düşünce 

bırakmaz; uslamlamanın düşmanıdır; hem (deyiş yerindeyse) aklın 

gözlerini körleştirir ve erdemle hiç ilgisi yoktur (Cicero,1998,33). 

Buna benzer insani tutku ve arzuların kölesi olmadan insan erdemli bir yaşama kapı aralarsa, 

yaşlılıkta da erdemli yaşam devam eder.  

Cicero’ya göre, yaşlılığın olumsuz görünmesinin temel sebebi yaşlılık değildir. Yani problem 

yaşlılıkla ilgili değildir; daha çok huyla ilgilidir. O der ki: Yaşıtlarımın sızlanmalarını çoğu kez 

dinledim (Cicero,1998,16). Ama bu tür sızlanmaların tümüne yol açan suç yaşta değil huydadır 

(Cicero,1998,16). Yani yaşlıları çekilmez kılan yaşları değil huylarıdır. Bu tür sızlanmaların 

tümüne yol açan suç yaşta değil, huydadır. Ilımlı olan, hırçınlık, terslik etmeyen kimselerin 

yaşlılığı dayanılmaz bir şey değildir; huysuzlukla terslikse, insanı her çağda sıkar 

(Cicero,1998,16-17). Daha önceki yaşlarda insani ilişkileri sorunlu olanların bu huyları 

yaşlılıkta daha fazla göze çarpar görünüyor. Yaşlılardan daha dikkatli, olgun ve erdemli 

olmaları beklenir. Düşünür Şafii (767-820) de yaşlılıkta daha dikkatli olmak gerektiğini 

gerekçelerle anlatır. Şafii, yaşlılıkta daha dikkatli olunması gerektiğini şu beyitte “beyaz” 

üzerinden dile getirir: 

Beyaz kiri belli eder 

Ağaran saçı sakalı korumalısın kirden (Şafii,2013,225). 

Zira arzu edilen şeyler, nefisleri ayıplanacakları yere sevk eder (Şafii,2013,228). 

Bu nedenle iyi ve özenli ilişkiler, yaşlılıkta daha çok aranır. Böyle bir durumda da hem birey 

hem de etrafındakiler mutlu olur.  

Cicero’ya göre, mutlu ömür için de yetenek gerek: kendilerinde iyi ve mutlu ömür sürmek için 

azıcık yetenek olmayan kimselere her çağ ağır gelir; ama her iyiliği kendinden bekleyen 

insanlar için doğal zorunlukların hiçbiri kötü görünemez (Cicero,1998,15). Bunların başında da 

yaşlılık gelir; yaşlılığa herkes ulaşmak ister, ulaşınca da onu kötüler: bilge olmayanlar işte bu 

derece mantıksızdırlar, bu derece dengesizdirler. Yaşlılığın düşündüklerinden daha çabuk, 

sinsice geldiğini söylerler. Bir kez, bu adamlara kim, "Yanlış hesap yapın" demiş? Gençlikten 
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yaşlılığa geçiş, çocukluktan gençliğe geçişten daha mı çabuk oluyor sanki? (Cicero,1998,15). 

Bu sitemden kurtulmanın ya da yaşlılığa hak ettiği değeri vermenin yolu bilgelik ve erdemden 

geçer.   

Cicero sorar: Yaşlılığa karşı en yetkin silahlar nedir, bilir misiniz?   

Kendisi cevap verir: Bilgili ve erdemli olmak. Bu erdemler uzun ve dolu bir 

ömür sürdükten sonra insana tadına doyulmaz bir zevk verir; çünkü bunlar 

insanı hiçbir zaman, dahası yaşlanınca bile terk etmezler (işin asıl önemli yanı 

da budur ya). Üstelik kişinin iyi yaşadım diye düşünebilmesi, yaptığı birçok 

hayırlı işi anımsayabilmesi, son derece tatlı bir şeydir (Cicero,1998,17).  

İşte bu nedenle yaşlılık öncesi geçmiş, yaşlılık dönemine olumlu etkide bulunur. Cicero bu 

etkiyi, Antikçağ filozofu Platon (M. Ö. 427-347) örneği üzerinden şöyle dile getirir:   

Dingin, lekesiz, zevkli bir yaşamdan sonra gelen yaşlılık rahat ve tatlı olur; 

dediklerine göre, seksen bir yaşını bulan ve yazı yazarken ölen Platon'un ömrü 

öyle geçmiş (Cicero,1998,18).  

İnsanın geçmişinde erdemli olması, iyi ilişkiler geliştirmesi ve zihnini kullanması, yaşlılıkta da 

yarar sağlar. Çünkü “zihin işletildiğinde çevikleşir” (Cicero,1998,30). Erken yaşlarda da 

yaşlılıkta da zihnin bir özelliği de kullandıkça işlevlerini arttırmasıdır.  

 Cicero, her yaşta ama özellikle yaşlılıkta ruhsal benzerliğin bireyleri yakınlaştırdığını bir 

atasözü üzerinden dile getirir: “Eski bir atasözüne göre birbirine benzer kimseler bir araya 

kolayca gelirler” (Cicero,1998,16) der. Mevlana (1207-1273) da buna benzer olarak 

birbirlerine benzer olanların yakınlaştıklarını anlatır: Söz bahanedir. Bir insanı diğer bir insana 

doğru çeken şey, söz değil, belki ikisinde mevcut olan ruhi birlikten bir parçadır. Eğer bir insan, 

yüz bin mucize ve keramet görse, onda veli ve nebiden uygun bir parça bulunmazsa, 

birleşmezler ve bunun faydası da yoktur. Onu veliye ve nebiye ulaştıran, onların sevgisini 

içlerinde kaynaştıran, o ortak olan parçadır. Eğer samanda, kehribar ile müşterek bulunan bir 

parça olmazsa, hiçbir zaman kehribar tarafına gitmez. Onlar arasında bulunan bu aynı cinsten 

oluş, gizli bir şeydir, göze görünmez (Mevlana, 1990: 12).  

Yirminci yüzyıl düşünürlerinden Hannah Arendt (1906-1975) de benzer şekilde düşünür: 

Hoşlarına giden ve gitmeyen konularda aralarında bir benzerlik bulduklarında insanların ne 

denli süratle birbirleriyle kaynaştıklarını, neredeyse birbirileri için yaratıldıklarına 

inandıklarını hepimiz biliriz. Bu ortak deneyimden bakıldığında sanki zevk, dünyanın nasıl 

görüneceğine değil, aynı zamanda kimlerin orada bir arada bulunacaklarını da belirler gibi 
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görünmektedir (Arendt, 2004: 265 ).Bu durum insanın insanla beraber yaşamaya duyduğu 

zorunlu ihtiyacın bir gereğidir. Çünkü insan çocuklukta da,gençlikte de, yaşlılıkta da ancak 

insanla beraber yaşar.  

SONUÇ 

Yaşlılığın beraberinde getirdiği bedensel ve ruhsal güçlüklerden dolayı zor göründüğü genel 

kabul görür. İnsanın bu yaşlarda, daha önceki yaşlarına göre daha çok başkasına muhtaç olduğu 

aşikârdır. Yaşlılık ilerledikçe bunun artması da muhtemeldir. Fakat yaşlılığın birçok olumlu 

özelliği de vardır. Ünlü Roma filozofu Cicero, yaşlılığın olumsuzluk yerine olumluluklarının 

daha fazla olduğuna inanır. Metinde de görüldüğü gibi Cicero, yaşlılığa olumsuz bir anlam 

yüklemiyor. Ona göre hayatın son aşaması ama anlamlı, olgunluk ve tecrübe yansıtan bir 

aşamadır. İnsanların yaşlılıklarında saygı görmeleri, daha rahat bir hayat sürmeleri biraz da 

yaşlılık öncesi yaşlarda nasıl yaşadıklarıyla ilgilidir.  

Filozofun yaşlılığın faydalı bir yaş aralığı olduğunu olgunlaşan meyvelerin daha yararlı 

olmalarından hareketle “olgun meyve” metaforu ile anlatması dikkate değerdir. Kendilerinden 

sonraki kuşaklara aktardıkları, evrene kattıkları yanında, gerçekten de yaşlılar hayatın 

tecrübelerini yansıttıklarından, adeta bir okul görevi görürler. Cicero’nun belirttiği bilgelik ve 

erdeme sahip yaşlılar topluma veya kendilerinden sonraki kuşaklara her zaman örnek olmuşlar 

ve olumlu yönlendirmeler konusunda önemli işlevler üstlenmişlerdir.  

Cicero da dingin, lekesiz ve zevkli bir yaşamdan sonra gelen yaşlılığın övgüye değer olduğuna 

inanmaktadır. Yaşlanıncaya kadar hayatını belli değerler ve ilkeler bağlamında geçiren ve 

toplumu için yararlılıklar sergileyen yaşlılar, toplumlarına öncülük etmektedirler. Bundandır 

ki, farklı toplumda yaşlıların tecrübelerinden bireysel ve toplumsal olarak yararlanma söz 

konusudur. Çünkü Cicero’nun yaşlıları bilge ve erdemlidir.  
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ÖZET  

Sanat, genel olarak duygu ve düşüncelerin çeşitli araçlarla aktarımı olarak ifade edilir. Aynı 

zamanda bir işi yapmada gösterilen özeni, ustalığı, özveriyi vs. yi de dile getirir. Bu anlamda 

kadim zamanlardan bu yana belli alanların icrası sanat olarak dillendirilmiştir. Bu bağlamda 

eğitim ve yönetimin icrası da bazı düşünürlerce sanat olarak görülmüştür. Bu nedenle Kant 

“eğitim sanatı”ndan ve “yönetim sanatı”ndan söz eder. Eğitim sanatı, eğitimin en ustalıklı, en 

incelikli en ahenkli ve zarafetle gerçekleşmesini; yönetme sanatı ise yönetmenin aynı 

duyarlılıkla icrasını anlatır. Yani ikisini de hakkını vererek gerçekleştirmenin esas olmasıdır. 

Birincisinin sanat olması için icracının veya eğitimcinin bütün yeterliliklere sahip olması; 

ikincisi içinse icracı ya da yöneticinin liyakat ve ehliyet sahibi olması gerekir. Gündelik hayatta, 

bir yapıp-etmeyi gerçekleştirenler için “işine dört elle sarılmak” deyimi ile anlatılmak istenen 

neyse; eğitimde ve yönetimde,  “eğitme sanatı” ve “yönetme sanatı” ile de anlatılmak istenen 

odur. Bu çalışmada eğitmenin ve yönetmenin sanat inceliğinde olması için dikkat edilmesi 

gereken bazı konular üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Yönetim, İnsan, Eğitim Sanatı, Yönetim Sanatı.  

 

EDUCATION and GOVERNANCE as ART 

ABSTRACT 

Art is generally expressed as the transfer of emotions and thoughts by various means. At the 

same time, it also expresses care, artisanship, self-sacrifice, etc. shown in doing a job. In this 

manner, the performance of certain areas has been expressed as art since ancient times. In this 

context, the performance of education and governance has been seen as art by some thinkers. 

For this reason, Kant speaks of “the art of education” and “the art of governance”. The art of 

education narrates the realization of the most skillful, subtle, harmonious and elegant way; the 

art of governance narrates the performance of the ruler with the same sensitivity. In other words, 

it is essential to perform both by doing justice. For the first to be an art, it is necessary that the 

performer or educator has all the qualifications; for the latter, it is necessary that the performer 

or ruler must have merit and competence. In everyday life, what with the phrase “keep one’s 

shoulder to the wheel” is meant to be told for those who realizes a do-and-make is the same in 
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education and governance, what is told with the phrases “art of education” and “art of 

governance”. In this study, some issues that need to be considered for educating and ruling in 

order to be fine as same as the art will be emphasized. 

Keywords: Art, Education, Governance, Human, Art of Education, Art of Governance. 

Giriş 

Eğitim sanatı ve yönetim sanatı kavramını Kant (1724-1804) dâhil birçok düşünür kullanır. Ona 

göre eğitim sanatı ve yönetim sanatı insanlığın önemli buluşlarındandır. İkisi de insan için 

zorunludur. Eğitim olmaksızın insan, insan olamaz; yönetim olmadan da insanın toplum halinde 

yaşamasını sağlayan düzen tesis edilemez. Bu nedenle ikisi de insan için elzemdir.  

İnsan hayatı normal koşullarda zevalden kemale doğru bir yolculuktur. Bu yolculukta insana 

yardımcı olan eğitimdir. Aynı zamanda eğitimin örgün ve resmi hale gelmesinin uzun bir tarihi 

vardır. Eğitim alanındaki bu başarı hikâyesinin yönetim ile ilgisi inkâr edilemez. Burada söz 

konusu olan hem yönetimin hem de eğitimin bir sanat duyarlılığı ve inceliğiyle yapılmış 

olmasıdır.  

Neden sanat diyoruz. Çünkü sanat her ne kadar insanın duygu ve düşüncelerinin özgün bir 

ürünle ifadesi olsa da; bir çabada gösterilen özeni, ustalığı, özveriyi de anlatır. Bu anlamda 

kadim zamanlardan bu yana belli alanların icrası sanat olarak dillendirilmiştir. Eğitim ve 

yönetim de bu alanların başında gelirler. Bu çalışmada sanat olarak eğitim ve yönetim üzerinde 

durulacaktır. 

Sanat 

Sanat genel olarak insanın duygu ve düşüncelerinin sanatsal araçlarla aktarımı ya da 

dışavurumudur. Türk Dil Kurumu’nun Genel Türkçe Sözlük adlı eserde/sözlüğünde sanat için 

şu tanımlar yapılmaktadır: Bir şey yapmada gösterilen ustalık; Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin 

anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün 

yaratıcılık; Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü; (http://sozluk.gov.tr/ 08.08.2019). 

Bilindiği gibi, sanat, ahenk ve uyum sağlar. Böylece bir alanı veya konuyu dengeler ve düzen 

verir.  

Genel Türkçe Sözlük’te de belirtildiği gibi, bir işin yapılmasıyla ilgili yöntem, bilgi ve kuralları 

da dile getirir. Kant için sanat fayda beklemeden hoşa giden şeydir. Bazen sanat, eğitimin temeli 

olarak görülür; bazen de eğitim için bir araç olarak görülür. Sanat zarafeti, inceliği, bilgeliği, 

deneyimi çağrıştırır. İşi en ince ve zarafetle yapmayı anlatır. Bu nedenle Aristoteles’e göre, 

sanat rahatlatıcıdır, huzur vericidir. Bu özelliğinden dolayı da sanat terapi de 

sağlayabilmektedir.   
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Sanat Olarak Eğitim   

İnsanın insan için risk olmaya başladığı bir dünyada eğitime ve eğitimciye ayrı bir rol 

biçilebilir: İnsanı insan kılmak ve rol model olabilmek. Çünkü “her şeyin bir çaresi vardır fakat 

insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur” (Tanpınar, 2015: 91). İnsan, evrensel bir kriz yaşıyor. 

Ancak eğitimle insanı yaşanan ontolojik krizden günlük deyimle bozulmaktan alıkoyabiliriz. 

İnsanı insan olmaktan alıkoyacak bu krizlerden çıkmanın yolu eğitimden geçer. İnsanlığın 

yaşadığı krizin iki önemli sonucuna değinen Zygmunt Bauman (1925-2017), modern hayatın 

iki atık yarattığını söylüyor: Biri, çer çöp; diğeri de göçmen/mülteci/muhacir insanlar. Göç 

dalgası kısa ve uzun vadede insanlığın en büyük krizi olmaya adaydır. Öyleyse bütün insani 

sorunlar karşısında insanı dirayetli ve problemleri çözecek bir kapasitede eğitmek gerekiyor. 

Bu konuda elimizde eğitimden başka enstrümanımız yoktur. Çünkü eğitim bütün toplumsal 

katmanlarda ve sosyal hayatın bütün standartlarında bir yükselmeye yol açar. Kant der ki: 

“insan ancak eğitimle insan olabilir” (Kant, 2017, 35). Başka türlü vahşi bir canavara dönüşür. 

Rönesans döneminin ünlü Alman filozofu Desiderius Erasmus von Rotterdam (1467-1536), 

insanın eğitilmesi anlamında, “İnsan ancak aydın olursa insan olur. Ancak bu yolladır ki, 

hayvani tabiatın üzerine yükselmiş olur (Aktaran: Aytaç, 2018: 114). Bunun için de eğitimin 

bir sanat inceliği ve duyarlılığı ile icra edilmesi gerekiyor.  

İnsana yakışan iyi bir hayat için, tarih boyunca ortaya çıkan bilimsel, felsefi ve teknolojik 

çabaları takip etmek şarttır. Namık Kemal (1840-1888), insan için beyni neyse, millet için ilim 

odur” der. Bu ilim de insana veya topluma ancak eğitim ile ulaştırılabilir. Platon’a göre, 

insanın eğitimi, bütün bilimler ve felsefenin esas amacını teşkil eder. İnsanın en yüksek 

değerlere göre biçimlendirilmesi ve en yüksek değerler doğrultusunda devlete hizmet etmesi 

Platon’da felsefenin esasını tekil eder (Aytaç, 2018: 39). Platon’a göre, bütün bilimlerin ve 

felsefenin esas amacı insanın en yüksek değerlere göre biçimlendirilmesidir (Aytaç, 2018: 38). 

Bu biçimlendirmeyi yapacak olan da öğretmendir.  Eğitimim bir sanat inceliği ile icra edilmesi 

biraz da öğretmenle ilgili bir realitedir. Çünkü bütün dünyada tarih boyunca görülmüştür ki, 

eğitim sistemlerinin kalitesi öğretmenlerin kalitesi ile orantılıdır.  

Bu nedenle öğretmene bir misyon biçilmiştir. Fransızca bir terim. “Özel görev” demek. “Kişiye 

veya heyete verilen vazife; geçici belirli vazife; dini, diplomatik vb. vazifelerin tamamı” 

şeklinde de ifade edilir.    

Nietzsche (1844-1900) der ki: “Ben bir filozofa, örnek oluşturduğu ölçüde değer veririm” (Akt: 

Arendt, 2004: 298). Bu sözü öğretmene uyarlayalım: Ben bir öğretmene, örnek oluşturabildiği 

ölçüde değer veririm. Yani rol model olacak; yapıp ettikleriyle ve söyledikleriyle örnek olması 
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gerektiğinin bilincinde olacak. Yeterli olması gereken konularda kendini donatacak. Zaten, 

denir ki: Öğretmen temel yeterliliklere sahip olduğunda, cehalet ve gelişmemişlikten 

kaynaklanan kabalık ve şiddet eğiliminden uzaklaşır. 

Artık öğretmen, öğrenci ile eğitim programı arasında aracıdır. Öğretmen Bilgi aktarma/sınıf 

kontrolü yerine ortam hazırlama, rehberlik etme, öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışır (Akpınar, 

2010: 18). Attığı her adımda sorumluluk bilinciyle hareket edecek. Alanını iyi öğrenmiş ve 

öğretebilen ve sınıfını en iyi biçimde yönetebilen meslek erbabıdır öğretmen. Rönesans 

döneminin ünlü Alman filozofu Desiderius Erasmus von Rotterdam, insanlığın daha yüksek 

seviyede bir şekil kazanması için gerekli şartlardan en önemlisinin “iyi öğretmenler” olduğunu 

savunur; diğer şartlar da “değerli ders muhtevaları ve “iyi pedagojik metotlar”dır (Akt: Aytaç, 

2018: 116). Nurettin Topçu (1909-1975) demiş ki: Öğretmen, ruhlar sanatkârıdır. Burada 

Sokrates’i (M. Ö. 469-399) hatırlayabiliriz: “Fiziğimizi değiştiremeyiz ama ruhumuzu ve 

karakterimizi değiştirebiliriz. Bu yüzden Mevlana (1207-1273) öğretmenin 

şekillendirmesinden söz eder.  

Öğretmenliğin bir sanatkârlığa dönüşmesi biraz da öğretmenin işine yaklaşımı ile ilgilidir. 

Sıradan bir öğretmenlik olmamalıdır bizimki, bir aşk işi olmalıdır, aşk sarandır; o da her 

yanımızı sarmalıdır. Bir sancı gibi sarmalı her yanımızı.  

Sanat Olarak Yönetim 

En genel anlamıyla, kurallara, normlara uyarak, çalışmaları gerçekleştirmek, yönlendirmek 

anlamlarına gelen yönetim, insanın kendi kendini yönetmesinden, kurumları ve devleti 

yönetmeye kadar birçok alandaki yön vericiliği anlatır. Yönetmenin sanat olması; onun, en ince 

ayrıntılarıyla özenle gerçekleştirilmesi anlamına gelir.   

Yönetimde, birçok nitelik yanında genellikle aranan, söz konusu yönlendirmenin adilane 

olmasıdır. Halife Ömer bin Abdülaziz (Halifelik Yılları: 717–720), Humus ilinin valisine, 

“Hums şehrine adaletten bir duvar yap; yolları korku ve zulümden temizle; zira bu türlü tamir 

harca, kerpice, alçı ve taşa ihtiyaç göstermez”  diye yazar. Şimdi her beldenin adaletten bir 

duvara ihtiyacı var. Çünkü “adalet mülkün temelidir” Ve Ömer bin Abdülaziz’in ima ettiği gibi 

adaleti sağlamanın masraflı veya pahalı bir boyutu da yoktur. Sadece yöneten ve yönetilenlerin 

gelişmişliği ve sahip çıkmasıyla sağlanacak bir durumdur. Zaten adaletin tesis edilmediği yerde, 

insan “eşref-i mahlûkat” olarak yaşayamaz. Oysa insanı insan yapan bu “eşref-i mahlûkat” 

bilincidir. Adalet, her türlü anlayışın, dünya görüşünün üstünde bir evrensel ide olarak kabul 

edilmelidir. Bu yüzden onun tesis edilmesi evrensel bir yükümlülüktür. 
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Bizim gibi gelişmekte olan demokrasilerde, sözünü ettiğim adaleti sağlamanın yolu; daha çok 

siyaset, daha çok sorgulama, daha çok özgürlük, daha çok özgürlükçülük, özetle daha çok 

demokrasidir. İnsanın “gerçek hakları”nın çiğnenmemesinin yolunun; özgürlüğü, ideolojik-

grupçu dar kalıpların ötesinde, herkes için istemekten; bunun için çaba sarf etmekten geçtiğini 

bilmeliyiz. 

Yönetici Ortaçağın baskıcı atmosferini yaratmamalıdır. Ortaçağ düşünürü Cremonini (1552–

1631),“içinden istediğin gibi, dışından herkes gibi” (Weber, 1993: 190) davran, demek zorunda 

kalmıştır. Çünkü farklı bir görüş ileri sürenlerin önce dili kesilir, sonra da diri diri yakılır. Böyle 

bir atmosferde farklı düşünceye hayat hakkı tanınamayacağı için, gelişme de olmaz; 

monotonluk devam eder. Bu nedenle yönetmenin bir sanat duyarlılığında olması için daha çok 

özgür bir atmosfere ihtiyaç vardır.   

Dileriz insan, insan özgürlüğünün bilincine varır ve evrene barış egemen olur, Barış önce 

bireyde başlar, sonra çevreye yayılır; dalga dalga büyür ve bütün evreni kaplar. 

Sonuç 

İnsan ve toplum için iki değerli ve önemli alandan söz ediyoruz: Eğitim ve yönetim. İkisi de 

hem bireysel hem de toplumsal anlamda insan için hayati kavramlar ve olgulardır. Tarih bize 

göstermiştir ki, bu olguları sanat duyarlılığı ile icra eden bireyler ve toplumlar, insana yakışır 

bir bireysel hayat ve standartları yüksek bir toplumsal hayata kavuşurlar.  

Eğitimin ve yönetimin sanat olması için, eğitimcinin ve yöneticinin bir sanatçı duyarlılığı ile 

eylemesi ve söylemesi gerekir. Çünkü belli alanlardaki başarı, o alanı icra edenlerin tavır ve 

tutumlarıyla ilgilidir. İnsanlığın belli aşamalardan geçerek eğitim yolunda kat ettiği ilerlemeye 

rağmen hala bugün insanlık, insanın hak ettiği standartlarda bir dünya düzenine ulaşmış 

değildir. Bu konuda da yapılacak olan yine eğitim yoluyla bütün insanları, diğer insanlara ve 

doğaya saygı konusunda iyi yetiştirmektir. Günümüzde insanlık daha büyük sorunlarla karşı 

karşıyadır. Bu sorunların üstesinden gelmesinin yolu, insanı bilinçlendirmek ve sorunları 

çözme iradesi ve becerisi olan yöneticiler yetiştirmekten geçer. Böylece eğitimin standartları 

yükseldikçe, yönetim standartları yükselecek ve toplum bütün katmanlarda yüksek standartlara 

ulaşacaktır.  
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KUTSALLIĞIN TRANSFERİ: AVRUPA’DA DİNİN VE MİLLİYETÇİLİĞİN 

KARŞILAŞMA SÜRECİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Aşkın  

Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis 

 

ÖZET  

Bu çalışma Avrupa toplumlarında milliyetçilik argümanının ulusal bir ruh inşa sürecinde 

yüklendiği fonksiyona odaklanmaktadır.  Daha önceki imparatorlukların geride kaldığı ve 

kralın, tanrının yeryüzündeki temsilcisi sıfatını kaybettiği süreçte önem kazanan milliyetçi 

söylem, ortak değerlerde birleşen yeni bir halk kitlesinin inşa edilmesi noktasında önemli bir 

görev yüklenmiştir. Siyasal aktörlerin yanında kendi değerler sistemini inşa eden, kutsallığı 

transfer eden, Hristiyanlık argümanlarının bazı durumlarda araçsallaştırılması ile milliyetçilik, 

toplumların yeniden ortak değerler etrafında bir araya gelmelerine zemin hazırlamıştır. 

Avrupa’da Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere parçalanan imparatorluklar 

karşısında yeni siyasal sistem içerisinde büyük anlatıların yerine daha özel ve dünyevi bir 

söylem kullanılmıştır. Benzer özellikler taşıyan halk kitlesinin yine benzer değerlere sahip 

kişiler tarafından yönetilmesi noktasında bir söylemin gelişmesi, toplulukların mikro anlamda 

bir kimlik farkındalığına kaydığını göstermektedir. Bu yönüyle farklı sosyal, kültürel ve etnik 

değerlere sahip topluluklar/devletler “vatandaşların birbirine benzediği” bir ulus devlete intikal 

etmiştir. Ortak bir geçmişi inşa sürecinde tarihçilerin önemli rol oynadığı bu dönemeçte yeni 

bir geçmiş inşa edilerek bireylerin ortak bir duyguya sahip olmaları sağlanmıştır. Daha sonra 

dış bir tehlike karşısında bir araya getirilen bu söylem ile bireyler arasındaki farklılığı önemsiz 

kılarak homojen ve aynı amaca yönelmiş bir topluluğun inşa edilmesi sağlanmıştır. Bu 

bağlamda söz konusu bu çalışma, dinin Avrupa toplumlarında birleştirici ve kuşatıcı aynı 

zamanda ayrıştırıcı değerini yitirdiği süreçte ikame edilen milliyetçilik argümanın farklı 

toplumlarda nasıl rol oynadığına odaklanmaktadır. Çalışma, literatürde yeterince yer 

bulamayan din ve milliyetçiliğin karşılaşma sürecine odaklanması açısından önemlidir. Ayrıca 

çalışmada tarihsel bir kesitin sosyolojik bir bakış açısı ile yorumlanması ve bu noktada 

toplumsallığın inşasını vurgulaması açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar Kavramlar: Milliyetçilik, Ulus Devlet, Kutsallık 
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TRANSFERENCE OF SACRALITY: AN EVALUATION OF THE PROCESS OF 

ENCOUNTERING RELIGION AND NATIONALISM IN EUROPE 

ABSTRACT  

This paper focuses on the function that the argument of nationalism imposes on the process of 

building a national spirit in European societies. The nationalist discourse, which gained 

importance in the period when the previous empires were left behind and the king lost the title 

of the representative of the god on earth, played an important role in the construction of a new 

mass of people united in common values. In addition to political actors, it has built the basis for 

the reunification of societies around common values in order to construct their own principles 

system by using the transfer of sacrality, and instrumentalize the Christian arguments in the 

process. In Europe, in the face of fragmented empires, especially in France, Germany and 

England, a more special and worldly discourse was used instead of big narratives in the new 

political system. The development of a discourse on the governance of a similar mass of people 

by people of similar values shows that communities are shifting to a micro identity awareness. 

In this respect, communities / states with different social, cultural and ethnic values have been 

transferred to a nation state where citizens are similar. In this turn, in which historians played 

an important role in the process of building a common past, a new past was built to enable 

individuals to have a common feeling. Later, this discourse brought together the mass in the 

face of an external danger has made it possible to construct a homogeneous and oriented society 

by making the difference between individuals insignificant. In this context, this study focuses 

on the role of the nationalism argument in different European societies when religion loses its 

unifying, encompassing and discriminatory value. The study is important in terms of focusing 

on the process of encounter of religion and nationalism, which is underestimated in the 

literature. In addition, it is important to interpret a historical section from a sociological point 

of view and to emphasize the construction of sociality at this point. 

Keywords: Nationalism, Nation State, Holiness 

GİRİŞ 

Siyasal sistemlerin halk kitlesini ortak değerler etrafında birleştirme sürecinde kullandıkları 

argümanlar konjonktürel olarak değişebilmektedir. Yüzyıllar boyunca farklı etno-kültürel 

kodlara sahip topluluklar, “din” ortak paydasında aynı devlet/imparatorluk bünyesinde bir 

birliktelik oluşturdular. Ancak süreç içerisinde etnik kimliğe bağlı yeni argümanların, ayrıştırıcı 

ve özelleştirici bir anlam kazanması ile din farklılıkları örtebilen konumunu kaybetmiştir.  
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Daha sonraları özellikle 18. yüzyıldan itibaren devletlerin ulusal aidiyet noktasında yeni bir 

söylem geliştirdikleri görülmektedir.  Genel itibari ile kan bağına ve ortak geçmişe atıfta 

bulunarak kendisi için meşruiyet zemini hazırlayan ulus devlet ve bu noktadaki duygusal 

bütünlüğün ve birlikteliğin kazanılması için milli duyguların toplandığı milliyetçi söylem, daha 

önce dinin sağladığı fonksiyonu yüklenmeye başlamıştır. Ancak bu süreçte milliyetçi söylemin 

dini argümanları çok büyük sıklıkla transfer ettiği görülmektedir. Bu yönüyle modern ulus 

devlet, din ve milliyetçilik arasında sıkı bir ilişki olduğu açıktır.  

Seküler/ulus-devleti ortaya çıkaran milliyetçilik düşüncesinin tam olarak ne zaman ortaya 

çıktığı tartışmalı bir konudur.  Fakat 18. yüzyılda görünmeye başlayan rasyonelleşme düşüncesi 

ile gelişen “vatandaşlık” kavramı, bireye bir devlet sınırları içinde olduğunu, yasal bir zemine 

oturan devleti(ni) tanıması, itaat etmesi ve bağlılık duyması gerektiği bilinci verdiğini söylemek 

mümkündür.  Gelişen kapitalist sistem, bireylerin diğer uluslar ile iletişime geçmesini ve kendi 

emeğini satma özgürlüğü gibi daha önce mevcut olmayan yeni sınıflar da inşa ederek onları 

birbirine bağlamıştır. Bunların yanı sıra modern dönemin bütün argümanlarını kullanan ulus-

devlet ise, ortak bir dil, eğitim, yasa-yargı, ulusal müzik, elbise ve enstrümanlar gibi modern 

araçlar üretip (Trevor-Roper: 1992: 15) tabii olarak da belli bir toprak parçası sınırı inşa 

etmiştir. Bu sınırlar içinde gümrük vergileri alabilecek, kendi parasını kullanabilen/işletebilen 

bankalar kurabilecek, bürokrasiyi, askeri gücü meydana getirebilecek bir sistem geliştirmiştir 

(Navari, 1981: 35). Fakat  bu süreçte modernizmin dışladığı ilahi dinin tasfiye edilmesi 

gerekliliği hissedilmekteydi. Bu yönleri ile modernleşme ve ulus-devlet argümanlarının beraber 

yol aldığı, ancak ulus-devlet modelinin tanımlanması ve “Wilson İlkeleri”ne kadar gelişen 

olaylar, ulus-devlet yapılanmasının modernleşme tartışmalarının altında yürütüldüğünü 

söylemek mümkündür. Bununla beraber bu yapının oluşmasını sağlayan milliyetçiliğin ortaya 

çıkışı üzerindeki muallak zaman dilimi tartışmaya açık olsa dahi bunun tedrici olarak ilahi dinin 

yerini aldığını ve bazı durumlarda ilahi dini araçsallaştırdığını söylemek mümkündür.  Nitekim 

bu tür özellikleri de çoğunlukla 19. yüzyılda1 görülmektedir (Orridge, 1981: 40).   

Ulusun İnşasında Kültürel Homojenlik  

Homojen politik bir yapı içinde aynı kültürü, dili ve ortak çıkarları olan insanların yine aynı 

özellikleri paylaşan insanlar tarafından yönetilmesi anlamına gelen ulus-devletin, tarihini de 

                                                             
1 Bunun yanında “ulus” kavramına çağdaş anlamda yüklediğimiz anlamını karşılayacak şekilde ortaya çıkması 10. 

yüzyılda Fransa ve İngiltere’de rastlandığını ifade eden çalışmalar da mevcuttur. Bu dönemde şehirler ve bölgesel 
organizasyonlar ticari anlamda öncü konuma gelerek feodal sınırlar hızlıca oluşturulmuş ve “bir ulusa ait” 

mantığın içkin olduğu ulusal sınırlar inşa edilmiştir (İnanç ve Ünal, 2013: 227).  
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çok eskilere götürmek mümkün değildir. Tarihsel olarak yaklaşıldığında daha öncede ifade 

edildiği gibi, aynı bölgede yaşayan bireyler benzer özellikleri paylaşmalarına rağmen bunun 

farkındalığı olabildiğince azdı. Bu farkındalığın yeşerme süreci kabaca 18. yüzyılın sonlarından 

itibaren başlatılabilir. Bu dönemde Fransa, Tocqueville tarafından “vatandaşların birbirine 

benzediği yer” olarak tanımlanmış, aynı özellik Britanya’da 17. yüzyılda,  Almanya’da ise 

böyle bir benzeşme yirminci yüzyıla kadar da tam olarak oluştuğu söylenemez. Ancak Fransa 

ve İngiltere’deki bu tür yapıların çağdaş anlamıyla kullanılan bir ulus-devlet bilinci ile 

yapıldığını ya da bir araya getirildiğini ifade etmek erken görülebilir (Navari, 1981: 13). Aynı 

şekilde Orridge’nin (1981: 39-40) ifade ettiği gibi, modern ulus-devlet öncesinde bireylerin 

egemenliği altında yaşadıkları devlete/yöneticilere/şehirlere ya da en azından doğdukları 

yerlere karşı elbette diğer coğrafyalara nazaran daha fazla bir sevgi ve bağlılık hissediyorlardı. 

Romalılar ve Yunanlılar Yahudilerden farklı olduklarını ifade edebiliyorlardı. Ayrıca Antik 

Yunan ve Almanya’da farklı gruplar vardı; fakat bunlar arasında politik bir birlikten bahsetmek 

mümkün değildi.  Hatta ortaçağ Avrupası’nda krallar ve din adamları benzer kültürel kodlara 

sahip bireyleri yönettiğini öne sürebilirken bile modern bir anlamda ulus-devlet mantığı 

görülemez.  Ulus-devlet yapılanmasından önce halk her ne kadar özelliklerinin farkına 

varmamışsa ve kendini diğer insanlardan farklılaştırma gereği duymuyorduysa da Navari’nin 

(1981: 14) yerinde tespitiyle, 19. yüzyıl öncesi devletler ve imparatorluklar da kendi üzerlerinde 

“sadece” bir ulusa ya da gruba hizmet etme yükümlülüğü taşımıyorlardı. Yöneticiler bu yönüyle 

kendilerinin Tanrı’nın yeryüzündeki birer temsilcisi, bu nedenle doğuştan kendisine bahşedilen 

bu görevi onun emrettiği yolda en iyi şekilde uygulaması gerektiğine inanıyorlardı.  

Genel itibariyle 18. yüzyıldan itibaren milliyetçilik, dinin daha önce yerine getirdiği işlevi yürütmeye 

aday bir şekilde ortaya çıkmıştı. Kilise ve devlet ilişkilerinin daha önceki zamanlara nazaran zayıflaması, 

İncil’in çoğu insan için bir “rehber” olmaktan çıkması bu olguyu ikame edecek yeni bir sistemi gerekli 

kılıyordu.  Milliyetçiliğin bu şekilde dini bir misyon ile ortaya çıkması ve bazı siyasal-toplumsal boyutlar 

kazanması bu olgunun sosyal ve siyasal alanda kendisine karşılık bulmasında önemi büyüktür. Çünkü 

milliyetçilikte aynen din gibi toplumda, kutsallığı, şehitliği, azizliği ve kökene ait argümanlar 

üretebilecek gücü kendi bünyesinde taşıma kabiliyetine sahiptir.  Yeni bir anlam dünyası inşa eden 

milliyetçilik, ulus devletin inşasında dinden arınmanın meydana getirebileceği toplumsal kaosu da 

önleyerek dini düşüncenin birçok özelliğini aynı bırakmasının yanında kendi ritüelini de inşa etmiş ve 

bunu halka yayabilmiştir (Trevor-Roper: 1992: 15). Diğer bir ifade ile “Ulus-devlet temelli kontrol 

toplumu inşa edildikten sonra modern egemenlik, toplumun bireysel kimlik ve var oluşlarını esas alan 

ama aynı zamanda onları yöneten ve ehlileştiren bir güç olma arzusuyla ortaya çıkmıştı. Bu durumun 
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yarattığı paradoksu aşmak içinse ulus-devlet milliyetçiliği yaratılmıştı” (Kızıl, 2007)2.  Ulus 

devlet de milliyetçilik dürtüsü ile dinden transfer ettiği anlayış doğrultusunda kendi 

meşruiyetini sağlayacak kişileri ön plana çıkarır.  Niktekim, Haupt’un (2008: 77-78) aktardığı 

şekilde E. Weber, bu dinin papazını tarihsel meşrulaştırma güçlerinden dolayı tarihçileri görür. 

Dinin “meşrulaştırma” ve “harekete geçirme” özelliğini yine kendi bünyesinde barındıran bu 

olgu  Ozouf’un ifadesi ile  (1988: xii) “kutsallığın transferi”  (the transfer of sacrality) olarak 

nitelenebilecek  bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla burada bir “tasfiye” olayından bahsetmek 

yerine bir değişim ve başkalaşım hatta bazı dönemlerde bu iki argümanı aynı zaman diliminde 

ön plana çıkaran bir olgudan bahsetmek daha doğru olacaktır. Ozouf’un (1988) bu kavramı 

kullanmasının sebebi, “ilahi din” in “milliyetçilik”e bir süreliğine yardımcı olmaya doğru bir 

fonksiyon yüklenmesinden kaynaklanmaktadır.  Dolayısıyla bu kavram 18. yüzyılda Fransa’da 

siyasal anlamda seküler kesimin politik bir yatırım aracı olarak ortaya koyduğu düşüncesinin 

bir ifadesi olarak okumak mümkündür. Özellikle devrim sürecinde halkı bir arada tutmanın 

azami önemli olduğu bir dönemde bu kavram kendisine yüklenilen misyonu layıkıyla yerine 

getirebilmiştir. Artık toplumsal anlamda Fransa’nın cumhuriyetçi kesiminin dini argümanlara 

alternatif içeren milliyetçiliğin yeni değerleri modern ulus devletin inşa sürecinde dindeki 

kapsayıcı özelliğini koruduğu gibi ayrıcı ve farklılaştırıcı taraflarının da olduğunu görmek 

mümkündür (Wahnich, 2012:17; Roberts, 2011: 21).  

İlahi dinin toplumu bir arada tutan özelliğini yitirmesi ve onun yerine ekonomik değişim ile 

beraber yeni bir argümana ihtiyaç duyulması bir bakıma sadece bir paradigma değişimidir. 

Daha önce kralın ilahi bir elbiseye bürünüp kendi himayesi altına aldığı tebaa artık ekonomik 

ilişkileri elinde bulunduran burjuvanın tarafına geçince,  burjuvanın süreç içerisinde gerek 

kitleleri kendi etrafında birleştirmek gerekse de dinden boşalacak boşluğu doldurmak için 

kullandığı milliyetçilik ulus devletin ayrılmaz ama daha da önemlisi ihtiyaç duyduğu bir kalkan 

vazifesi görmüştür. “Öyleyse, ortaklıklar yaratarak var olan toplumsal heterojenliği kültürel ve 

ekonomik bir hiyerarşi içine koyarak homojenleştiren, ve kendi halkını yaratan bir ulus-devletin 

kurulumu, modern burjuvazi egemenliğinin ana karakteri” (Kızıl, 2007)3 olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. 

                                                             
2 http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/165/ulus-devlet-ve-milliyetcilik#.V5YDiNKLQdU  

(Erişim tarihi: 25.07.2016) 

  
3 http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/165/ulus-devlet-ve-milliyetcilik#.V5YDiNKLQdU  

(Erişim tarihi: 25.07.2016) 
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Yeni kapitalist ekonominin  yıkmış olduğu feodal sistemin işleyiş yapısını çok da aratmayan 

yeni mutlakiyetçi sistem, bireylerin duygusal ilişkilerini miras alıp kullanmaya devam ederek 

kendi konumunu daha da güçlendirmiştir. Bu noktada milliyetçilik ise “mucizevi bir işlev 

görmüş, kapalı ulus-devlet sınırları içinde birbirleriyle çatışan çıkarları olan grupları, bir dış 

tehlike anında koşul gözetmeksizin bir araya getirebilecek bir bilinç oluşturmuştur.” 

Milliyetçiliğin bu yönü onun doğal şartlar altında kendiliğinden ortaya çıkmadığını 

göstermektedir. Tam aksine milliyetçiliğin, gelişen modern ulus devlette genel olarak dışladığı 

ilahi dinin yerine önemli bir kurtarıcı olarak ortaya çıktığını ifade etmek mümkündür. Daha 

önce büyük devletlerin din şemsiyesi altında yürüttükleri savaş artık daha yerel ve devletin 

sınırlarını tehdit edecek bir argümanın ortaya atılması ile halk ulus devletin milliyetçilik dürtüsü 

etrafında toplanma (Kızıl, 2007)4 refleksini göstermiştir. 

Ortak Bir Bilinç İnşasına Doğru 

Yeni siyasal aktörlerin, milliyetçiliğin içinin doldurulma aşmasında daha önceki dini 

argümanlardan yardım alındığını hatta bir bakıma milliyetçiliğin Hristiyanlığı belli bir süre 

araçsallaştırdığı çoğu Avrupa ulusunun tarihinde görülebilir. Ayrıca milliyetçiliğin meşru bir 

görünüm kazanmasında özellikle Avrupa tarihinde dini liderler, entelektüel kesim ve siyasi 

önderlerin işlevleri de yadsınamayacak derecede önemlidir. Özellikle dini liderin etkisi ile 

milliyetçilik meşru bir görünüm ve içerik kazanma fırsatı bulmuştur. Bu kaynaklara ek olarak, 

iletişim ağları, teknolojileri, okullar, ayinler yardımıyla tüm ulusu birbirine bağlayacak ağlar 

kurulur.  Bu durum ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber bazı durumlarda kilise ve 

devlet arasında çatışmalara neden olmuştur. Örneğin Fransa’da 1789 devriminden sonra din 

adamlarının sivil bir metin üzerine yemin etmeye zorlanması, dini argümanların ulus devlete 

bir düşman olarak gösterilmesi, 1880 yılında kilise tarafından işletilen hastanelerin ulus 

devletin bir gereği olarak seküler bir yapıya dönüştürülmesi, 1889’da ise rahiplerin zorunlu 

askerlik sistemine dâhil edilmesi din ile laik/seküler ulus devlet arasında meydana gelen 

çatışmaları göstermektedir. Bununla beraber Fransa’da dini yönü ağır basan ve geçmişte 

Katolikler arasında önemli bir karşılığı olan “Joan of Arc”ın uluslaştırma sürecinde 

kullanılması yine ulus devlet sürecinde dinin dünyevileştirildiği kadar araçsallaştırıldığına 

işaret etmektedir. Fransa’nın yanı sıra İtalya’nın Vatikan ve Katolik cemaati ile yaşadığı 

problemli süreç ulus devletin dini argümanları/yapıları seküler bir yapıya kavuşturması uhrevi 

dinin dünyevileşmesini ve onun milliyetçi bir form kazanmasını sağlamıştır.  

                                                             
4 http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/165/ulus-devlet-ve-milliyetcilik#.V5YDiNKLQdU  

(Erişim tarihi: 25.07.2016) 
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Bu süreçte iktidarın dini argümanları önemsizleştirmesi, dini temsil sanatlarını ortadan 

kaldırmaya çalışması ve dini figürlerden ziyade Garibaldi ve Victor Emmanuel II gibi ulusal 

isimlerin ön plana çıkarması yeni bir kimlik ve aidiyet inşasının süreç halinde ilerlediğini 

göstermektedir. Diğer taraftan Çek Cumhuriyeti’nde Katolikler arasında meydana gelen 

ayrılmada ulus devletin  Jan Hus’a seküler bir boyut kazandırarak onu ulus devletin seküler 

yönü ile barıştırması yine laik/seküler ulus devletin milliyetçilik ruhunu inşa ederken, 

yerleştirirken daha önceki dini mirasın araçsallaştırdığını örneklemektedir.  Ulus devletin din 

ile olan mücadelesi Almanya’da ise diğerlerinden farklı bir boyut kazanmıştır. Katolik ve 

Protestanlık arasındaki rekabet Protestanlığın devlet bazında kabul edilmesi ile sonuçlanarak 

Katoliklik ulus devlet eli ile dışlanmıştır. Ulus devletin kullanmış olduğu Protestanlık söylemi 

burjuva kesimi tarafından desteklendiği için mezhebin din adamları ve kilisenin gelirleri devlete 

bağlanarak onun kontrol altında tutulması amacı güdülmüştür. Ancak burada amaç Protestanlığı 

dini bir mezhep olarak öne çıkarmaktan ziyade, ulus devlet kimliğine dini bir boyut kazandırma 

ile bu sürecin halk tarafından daha kabul edilir hale getirmek olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bu 

süreçte Martin Luther (1483- 1546) gibi dini bir simge, ulusal kahraman bir kimlik ile inşa 

edilerek/öne çıkarılarak hem yeni dine hem de ulus devlete farklı bir boyut kazandırılmıştır.  

Bunun yanında cadde ve sokak isimlerinden önemli günlere kadar sosyal hayat dini kimliğinden 

arındırılarak ulusa mal edilme yönünde önemli çalışmalar yapılmıştır. (Hobsbawn, 1992: 13; 

Haupt, 2008: 79-80). Avrupa’nın bu şekilde uluslaşma sürecinde tarihçilerin ya da genel bir 

ifade ile akademik camianın etkisi hissedilir derecede fazladır. Kasıtlı ve denetimli olarak 

yazılan yazılar ve akademik çalışmalar artık halkı, ortak aidiyetlerinin din değil; fakat her dini 

kesime eşit mesafede duran/durması gereken bir laik/seküler ulus devlet olduğuna yönelik 

vurgular yapılmıştır. Bu tarz bir çalışmayı konu alan Janz (2009:274-283) Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra İtalya’da basılan kitapları ve broşürleri inceleyerek o dönemde dini ve ulusal 

aidiyetin birleştirilmesi örneklerini ortaya koymuştur. Örneğin o dönemde basılan kitaplarda ve 

broşürlerde savaşın kahramanları, gazileri ve şehitleri kutsanması yönünde faaliyetler 

yapıldığını ortaya koymaktadır. Ulus devlet adına/uğruna ölen “şehitlik” gibi dini bir sıfat ile 

taltif edilmiştir. Şehit ailelerine, akrabaları ve hatta komşularına milli bilinci ve ulus devleti 

kutsama amacıyla broşürler dağıtılmıştır. Janz’ın 2300 eseri inceleyerek sonuca vardığı bu 

çalışmasında Fransa, İngiltere ve Almanya hakkında bu süreçte inşa edilen bilince yönelik 

önemli verileri elde etmiştir. İncelenen çalışmaların %95’inde ulusa yönelik referanslar önemli 

iken üçte ikisinden fazlasında açık bir şekilde Hristiyanlığı yeren yazılar yer almaz.  
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Dolayısıyla yazılar seküler devletin dine olan galibiyetini kutlamaktan ziyade dinin 

uluslaştırılması dilini tercih ederek bir taraftan ölen asker yakınlarının ölenleri niçin öldüğü 

yönünde bir terapi sağlarken, diğer taraftan orta sınıfın ulus devletle olan duygusal bağını 

sağlamıştır ya da bunu pekiştirmiştir.  Ayrıca, Tanrısal dinin yerine ikame edilen milliyetçiliğin 

ayırt edici özellikleri de mevcuttur. Bunlardan en önemlisi, uhrevi din mükafatı diğer dünyaya 

vermeye ve hedefinin bu dünya üzerinde gerçekleşmesi ile çok fazla ilgilenmez. Ancak bunun 

aksine milliyetçilik, mükafatı bu dünyada vererek kişiyi onurlandırır (Haupt, 2008: 79).  Bu 

yüzden hedef çalışmalarda kullanılan dile bakıldığında, daha çok milliyetçi bir söylem içine 

yerleştirilmiş olan dini argümanlar ön plana çıktığı görülmektedir.  Bu şekilde ulus devlet 

uğruna yapılan savaşa kutsal bir anlam atfedilerek ulus-devlet söylemine olan yönelim de 

artmıştır.  

SONUÇ  

Özetle ifade etmek gerekirse, ulusal aidiyet, ulusal kimlik ve nihayetinde hedeflenen ulus devlet 

olgusu sıkı bir ilişki içidedirler. Bu nedenledir ki, geçmiş kuşaklar, objeler, simgeler, değerler, 

sadakatler hatta bazen isyanlar bile bir ulusun birlik olmasında ve içindeki dinamik ruhu ortaya 

çıkarmasında önemli bir araca dönüştürülür. Bu yönü ile yeni ya da inşa edilen gerçekliklere 

bir ruh yüklenilerek onlara olan sadakat, onlar uğruna yapılan fedakârlık ile ölçülen bir noktaya 

ulaştırılır. Bunlara ek olarak dinin dinamik, birleştirici, kutsallaştırıcı, farklılığı yok eden yönü 

tamamıyla milliyetçilik ve onun siyasi çıktısı olarak laik/seküler ulus devletin inşası ve geleceği 

adına yeniden yorumlanır.  

 

 

KAYNAKÇA  

Haupt, H.G. (2008). Religion and Nation in Europe in The 19th Century: Some Comparative 

Notes, Estudos Avançados, 22 (62). 77-94. 

Hobsbawm, E. (1992). Introduction: Inventing Traditions, The Invention of Tradition (E. 

Hobsbawm Ve T. Ranger). Cambridge: Cambridge University Press Ss. 1-15. 

İnanç, H. Ve Ünal, F. (2013). The Construction of National Identity in Modern Times: 

Theoretical Perspective, International Journal of Humanities and Science. 2 (11). Ss. 223-232 

Janz, O. (2009). Death and Mourning in The Memory of World War I in Italy, Memories and 

Representations of War: The Case of World War I and World War II. (Ed: E. Lamberti Ve V. 

Fortunati) New York: Rodopi Ss. 273-284. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 133 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Navari, C. (1981). The Origions of the Nation-State, The Nation State: The Formation of 

Modern Politics. (Ed: L. Tivey). Oxford: Martin Robertson. Ss. 13-38. 

Orridge. A. W. (1981). Varieties of Nationalism, The Nation State: The Formation of Modern 

Politics. (Ed: L. Tivey). Oxford: Martin Robertson. Ss. 39-58. 

Ozouf, M.  (1988) Festivals and The French Revolution. (Çev. A. Sherid), Cambridge, Harvard 

University Press,  

Roberts, D. (2011). The Total Work of Art in European Modernism. New York, Cornell 

University Press. 

Trevor-Roper, H. (1992). The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland.  The 

Invention of Tradition (E. Hobsbawm Ve T. Ranger). Cambridge: Cambridge University Press 

Ss. 15-42. 

Wahnich, S. (2012), In Defence of the Terror: Liberty or Death in The French Revolution. (Çev: 

D. Fernbach). London, Verso. 

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/165/ulus-devlet-ve-

milliyetcilik#.V5YDiNKLQdU 

              

 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 134 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

ULUSLARARASI GÖÇ VE ÜRETTİKLERİ: GÖÇ İLE İLGİLİ KAVRAMSAL 

MUĞLAKLIKLARA ÇÖZÜMLEYİCİ BİR DENEME1 

                     Öğr. Gör. Mustafa SAĞI  

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık Bölümü, Bitlis 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz AŞKIN  

Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Bitlis 

ÖZET 

Küresel bir konu olarak göç, modern zamanları en fazla meşgul eden sorunlardan biri olarak 

öne çıkmaktadır. Ülkelerin tek başına çözüm üretmekte aciz kaldığı göç olgusu, uluslararası 

toplukların etkin bir rol oynadığı bir konuma evirilmektedir. Ancak kendi ülkeleri sınırları 

dışına çıkan göçmenlerin aldıkları konum itibari ile tanımlanmaları ve aynı haklardan 

yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Genel olarak göç nedeni ve göç yolu ile belirleyici bir 

tanımlama kazanan bu konu ülkelerin kendi aralarındaki sözleşmelerine bağlı olarak da 

değişebilmektedir. Bu çalışma gerek akademi de gerekse de sosyal hayatta göçmen bireyler ile 

ilgili kullanılan kavramlara odaklanarak bu alandaki muğlaklığı gidermeyi amaçlamaktadır.  

Nitekim literatürde birçok tanımlama ile gündeme gelen göçmenlerin hangi kategoriye 

yerleştirilmeleri gerektiği netlik kazanmış değildir. Uluslararası göçmen, geçici koruma 

kapsamındaki göçmenler,  zorunlu göçmenler, mülteci, sığınmacı, Ensar, muhacir, de facto 

vatansızlık, de jure vatansızlık gibi birçok kavramın birbirleri yerlerine kullanıldıkları ve bunun 

meydana getirdiği kavramsal bir muğlaklıktan bahsetmek mümkündür. Özelikle Türkçe’de bu 

olgu ile ilgili birçok kavramın olması Türkiye’nin tarihsel olarak bu konu ile sıklıkla 

yüzleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun ise Türkiye’nin Ortadoğu’da önemli bir konumda 

bulunması ve Osmanlı Devleti’nin uzun bir süre geniş kıtalarda hâkimiyet sağlaması noktasında 

oluşturulan ortak tarihsel bilinçten kaynaklandığını ifade etmek mümkündür. Bu çalışmada söz 

konusu kavramlar Suriye’den gelen bireyler üzerinden örneklendirilerek ele alınmıştır.  Bu 

yönüyle Türkçe ’de göç ile ilgili kullanılan kavramların tanımlamalarını yaparak bunlar 

arasındaki muğlaklığı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kavramsal Muğlaklık, Tanımlama, Göç.   

 

 

                                                             
1 Bu çalışma Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde sunulan “Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında 

Bulunan Suriyelilere Yönelik Politikaların Sosyal Hizmetler Açısından Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans 

tezinden türetilmiştir. 
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INTERNATIONAL MIGRATION AND ITS PRODUCES: AN ANALYTICAL ESSAY 

ON CONCEPTUAL AMBIGUITIES ABOUT MIGRATION 

ABSTRACT 

Migration as a global issue stands out as one of the most preoccupied problems in modern times. 

The phenomenon of migration, where countries are unable to produce solution alone, evolves 

into a position where international communities play an active role. However, it is not possible 

for the migrants who go outside the borders of their own countries to be identified by the same 

position and enjoy the same rights. This issue, which has gained a certain definition by reasons 

of migration and migration path in general, may also change depending on the agreements 

between the countries. This study aims to eliminate the ambiguity in this field by focusing on 

the concepts used related to migrants both in academia and social life. As a matter of fact, it is 

not clear which category of migrants that come up with the definitions in the literature. It is 

possible to talk about the conceptual ambiguity of many concepts such as international 

migrants, migrants under temporary protection, forced migrants, refugees, asylum seekers, 

Ansar, Muhajir, de facto statelessness, de jure statelessness. Especially the fact that many 

concepts about this phenomenon in Turkish stems from Turkey's historical past in which it has 

confronted with this issue many times. It is possible to say that Turkey has an important 

geopolitical position in the Middle East and also the Ottoman Empire dominated in vast 

continents for a long time generated common historical consciousness. In this study, these 

concepts are discussed and exemplified through the individuals coming from Syria. From this 

aspect,  this study aims to remove the conceptional ambiguity used in Turkish related to the 

migration. 

Keywords: Conceptual Ambiguity, Definition, Migration, 

GİRİŞ 

Bu çalışmada göç içerikli ve göçle ilgili kavramlar üzerine yapılan tartışmalara yer verilecektir. 

Akademik literatürde göç kavramıyla ilgili farklı tanımlamalar yapılmış ve göçle ilgili farklı 

sınıflandırmalar oluşturulmuştur. Türkiye’de uluslararası müktesebat belgelerindeki çeviriler, 

ulusal mevzuattaki kavramlaştırılmaları, akademik literatürdeki anlamları ve toplumsal 

yaşamda kullanımları çerçevesinde bakıldığında göç içerikli kavramların yanlış, belirsiz ve 

karmaşık kullanıldıkları değerlendirilmektedir. Bunun bir sebebinin ise aynı kavramların 

Türkçe, İngilizce ve Arapça gibi farklı dillerdeki karşılıklarıyla kullanılmaları olduğu 

belirtilebilir.  
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Başka bir sebep olarak da basın-yayın organlarınca, sivil halk tarafından ve bürokratlarca 

muğlak içeriklerle kullanılmaları da gösterilebilir.2 Bu doğrultuda göç, uluslararası göç, 

göçmen, sığınmacı, mülteci, vatansız, de jure vatansız ile de facto vatansız, yabancı, geçici 

korunan vb. birçok kavram tanımlanarak kavramsal muğlaklık üzerine Türkiye’deki Suriyeli 

bireyler örneğinde çeşitli değerlendirmeler yapılacaktır. 

Göç, Göçmen ve Uluslararası Göç Kavramları Ekseninde Bireyler 

Arapçada göç kavramı için ‘hicret’ sözcüğü kullanılmaktadır. Aynı zamanda göç eylemini 

gerçekleştiren kişiye de ‘muhacir’ denmektedir.3 İngilizcede ise göç kavramının karşılığı 

‘migration’ ve göçmen kavramının karşılığı da ‘migrant’ olarak belirtilmektedir.4 Göç, en genel 

ifadesiyle insanın yer değiştirmesidir. Fakat göç’ü akademik bir kavrama büründürebilmek 

amacıyla insanın yer değiştirmesi eyleminin anlamlı bir uzaklıktaki farklı bir yaşam ortamına 

itici-çekici nedenlerle gerçekleşmesi gerektiğini belirtmek (Meneviş, 2008: 19) yararlı 

olacaktır. Bu doğrultuda ele alındığında göç kavramı daha açıklayıcı ve belirgin bir nitelik 

kazanacaktır. Bu noktada Şeker (2015: 38) göç kavramını şu şekilde tanımlamıştır: “Göç, çeşitli 

nedenlerden kaynaklı olarak (ekonomik, siyasal, vb.) birey ve insan gruplarının yer 

değiştirmeleridir.” Burada göç olgusunun nedenleri, bireysel ve toplumsal boyutları ve yer 

değiştirme eylemi odağında olmak üzere ortak noktalarda durulduğu görülmektedir. 

Baklacıoğlu (2010: 7) ise göçü şu şekilde ifade etmektedir: “Kişinin bulunduğu yeri terk etmesi 

ve gidilen yerde geri dönmemek üzere yerleşme niyetiyle uzunca bir süre kalması” olarak 

belirtilmektedir. Burada göçü diğerlerinden farklı olarak terk edilen yere geri dönmeme amacı 

güdülerek kesin bir yer değiştirme eylemi üzerinde vurgu yapıldığı, göçün zorunlu sebeplere 

bağlı gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Verilen farklı tanımlamalardan anlaşılacağı 

üzere göç, insan(lar)ın çeşitli nedenlerle bulunduğu yaşam alanından ayrılarak başka bir yerde 

uzun süreli kalması şeklinde ortak bir açıklamayla öne çıkmaktadır. 

Göç kavramı, yapılan tanımlamalar bağlamında değerlendirildiğinde ‘göçmen’ kavramının da 

‘göç eylemini gerçekleştiren kişi’ olacağı anlaşılacaktır. Zira göçmen kavramı Ziya (2012: 232) 

tarafından şöyle tanımlanmaktadır: “Göçmen, genellikle ekonomik nedenlerle veya içinde 

bulunduğu sosyal ortamın hoşnutsuzluğu nedeniyle kendi ülkesini gönüllü olarak terk ederek 

başka bir ülkeye yasal veya yasadışı yollarla giden, orada yaşayan yabancıdır.” Göçmenler, göç 

kavramı tanımlarında belirtildiği gibi bireyi bulunduğu ortamda çeşitli nedenlerle rahatsız 

                                                             
2 https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-suriyelileri-avrupa-kapisina-koyabilir-mi/3611511.html (Erişim 

Tarihi: 9/12/2019) 
3 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 01/11/2019) 
4 http://www.zargan.com/tr/q/g%C3%B6%C3%A7-ceviri-nedir (Erişim Tarihi: 01/11/2019) 
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etmesi itici bir etken olarak onları mutlu ve güvende olacakları başka çekici bir ortama doğru 

hareket etme ve ulaşılan hedefte yerleşme sürecini deneyimleyen bireyler şeklinde ele 

alınabilirler. 5543 sayılı İskan Kanununda (Md. 3/1-d) ise ‘Göçmen: Türk soyundan ve Türk 

kültürüne bağlı olup, yerleşmek amacıyla tek başına veya toplu halde Türkiye'ye gelip bu 

Kanun gereğince kabul olunanlardır.’’ denmektedir. Göçmen kavramını hukuki bir statü olarak 

ele aldığımızda Türkiye tarafından etnik ve kültürel gerekçelerle 1951 sayılı Cenevre 

Sözleşmesindeki ‘coğrafi sınırlama’ çekincesine bir istisna uygulandığı belirtilebilir. ‘Göç 

olgusu nedenlerine, göç biçimlerine ve aşılan sınıra bağlı olarak farklı türlerde ele 

alınabilmektedir. Bu bağlamda göçün çeşitleri bulunmaktadır. ‘‘Ulusal-uluslararası göçler; 

gönüllü-zorunlu göçler; belgeli-belgesiz göçler; düzenli-düzensiz göçler; mevsimlik (süreli)-

sürekli göçler; politik göçler, savaşa dayalı göçler (Tomanbay, 2013: 304) vb. çeşitler 

çoğaltılabilmektedir. Bu alanda konumuzla ilişkili olması nedeniyle ‘uluslararası göç’ kavramı 

üzerinde durulacaktır. 

Uluslararası göç kavramı, göç ile birlikte düşünüldüğünde, bir ülke sınırları içinde köyden kente 

göç etmekten farklı olarak; insan(lar)ın sürekli yaşanılan köken bir ülkeden belirli nedenlerle 

sınırları aşarak başka hedef bir ülkeye orada uzun bir süre kalmak üzere yer değiştirmesi 

şeklinde açıklanabilir. Uluslararası göçler ‘düzenli / yasal’ ve ‘düzensiz / yasal olmayan’ 

şeklinde ikiye ayrılmaktadır (Akıncı vd., 2015: 63). Bu doğrultuda Uluslararası Göç 

Örgütü’nün (IOM) (2009: 22) göç tanımlaması şu şekildedir: “Uluslararası bir sınırı geçerek 

veya bir devlet içinde yer değiştirmek. Süreci, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer 

değiştirdiği nüfus hareketleridir.” Uluslararası göçle ilgili verilen tanıma bakıldığında göçün 

bireysel boyuttan kitlesel boyutlara değin gerçekleşen, ekonomik, politik ve kültürel nedenlerle 

yaşanan, daha önce sürekli yaşanılan toplumdan ayrılarak farklı bir topluma orada yeniden 

yerleşme ve yaşamının geri kalanını burada sürdürme amaçlı olarak yapılan yer değiştirme 

eylemi olarak ifade edildiği belirtilebilir. Buradaki göç eyleminin uluslararası nitelik taşıdığı 

dikkat çekmektedir. Göç eyleminin bir ülke sınırını geçerek gerçekleştirilmesi, onu küresel bir  

niteliğe kavuşturmaktadır. Benzer şekilde uluslararası göç kavramı, bireylerin köken 

ülkelerinden ayrılarak diğer başka ülkelerde yaşamını sürdürmeye başlamaları şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Akıncı vd., 2015: 63). Uluslararası göç; 1980’lere kadar literatürde 

alanında belirgin bir yer edinememiştir. Ancak bu kavram günümüzde politik kimlik ve ulusal 

mensubiyet gibi modern uluslararası sistemlerin kurucu unsurları olan ulus-devletlerin 

yapılarında değişime neden olması (Baklacıoğlu, 2010: 2) açısından sürekli gündem 

oluşturmaktadır.  
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Bu çerçevede bakıldığında özel bir kavram olarak karşımıza çıkan uluslararası göç olgusu hedef 

ülkeler için çok-etnikli, çok-dinli, çok-kültürlü (farklı kültürel yapıların birlikte bulunması 

durumu anlamında) yapılar oluşmasına neden olabilmektedir. Bu yapısal ve sosyal değişimlerin 

hedef ülke için bir takım sorunları da beraberinde getirmesi kaçınılmaz olacaktır. Zira 

uluslararası göçmenlerin sağlık, çalışma, eğitim,  barınma, sosyal hizmetler gibi çeşitli 

alanlardaki ihtiyaçlarının geçici veya sürekli olarak karşılanabilirliği hedef ülke açısından 

politik, ekonomik, kültürel ve sosyal sorunlar doğuracaktır. 

Sığınmacı, Mülteci, Şartlı Mülteci ve Suriyeli Bireyler 

Üzerinde durulması gereken kavramlardan biri de sığınmacıdır. Sığınmacı sıfatı, hukuki olarak 

bireyin bir ülkeye sığınma eylemini gerçekleştirmiş olup mültecilik başvurusunda bulunan ve 

henüz durumu açıklığa kavuşmayan kimseler için kullanılmaktadır. Başterzi (2017:380) 

sığınmacı kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Sığınmacı; kendi ülkesini terk eden ve 

sığınma talebi ile gidilen ülke tarafından değerlendirilen kişidir.” Belirtildiği üzere sığınmacı, 

kendi ülkesini terk ederek başka bir ülkeye sığınmış olup hukuki durumu ve statüsü belirlenme 

aşamasında olan, bu süreci yaşayan uluslararası göçmenlere denilmektedir. Burada hukuki bir 

statüden çok fiili bir duruma gönderme yapıldığı belirtilebilir. Çünkü kişinin bir ülke sınırını 

geçerek oradaki yetkili mercilerce henüz mülteci olarak tanınmadığı sadece bu süreci yaşadığı 

anlaşılmaktadır. Sığınmacı kavramı için de facto mülteci ifadesi de kullanılmaktadır (Ergül, 

2012: 220). Bununla mülteciliği kabul edilmemiş veya edilme aşamasında olduğundan bu 

statünün henüz o kimsede bulunmadığı anlama gelmektedir. Bu kavram dilbilimsel olarak 

kavram-anlam uyumsuzluğuna neden olmaktadır. Türkçe olan sığınmacı kavramı, Arapçadaki 

mülteci kavramının tam karşılığı olup ulusal mevzuatta aynı anlama gelen iki kavramdan 

(sığınmacı = mülteci) biri sığınmacı, İngilizcedeki aslum skeer için ve mülteci, İngilizcedeki 

‘refugee’ için kullanılmaktadır (Tomanbay, 2004: 5). Bu muğlaklık farklı dillerdeki aynı 

kavramlardan faklı anlamlar anlaşılmasına neden olmaktadır. Hukuk tanımları geçerli kabul 

edilmek zorunda olmakla birlikte, aynı kavramlardan herkesin aynı anlamları çıkarması 

akademik bir gerekliliktir. Bu anlamda sığınma eylemini gerçekleştirmiş olup durumu netliğe 

kavuşmamış uluslararası göçmenlere İngilizcedeki ‘aslum skeer’ kavramının karşılığı olarak 

kullanılması gereken ifade, Türkçede sığınma arayan ya da sığınan şeklinde 

kavramlaştırılabilir. Nitekim bu süreci yaşayan bir göçmen sınırlarını geçtiği devlet tarafından 

mülteci (refugee) kabul edilsin veya edilmesin kendisi o ülkeye sığınmış durumda veya sığınma 

aramaktadır. Sığınma arama sürecini yaşayan uluslararası göçmene sığınma arayan demek söz 

konusu kavramı daha anlaşılır ve belirgin hale getirmektedir. 
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Göç eden kişinin uluslararası hukuktan kaynaklanan bazı haklara ve statüye sahip olunabilecek 

bir başka kavram da mültecidir. Kartal (2014: 271) mülteci kavramına şu şekilde yer vermiştir: 

“Mülteci: Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ve siyasi görüşleri yüzünden 

haklı bir zulüm korkusu nedeniyle vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve söz konusu 

korku yüzünden ilgili ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen kişidir.” Verilen tanımda; 

bir insanın taşıdığı değişken özellikler çerçevesinde vatandaşı olduğu ülkenin dışında 

bulunması ve söz konusu zulme uğrama korkusu nedeniyle ülkesinin korunmasından 

faydalanmak istemeyen kişiye mülteci denilmekte olduğu görülmektedir. Burada bir kişiyi 

mülteci yapmanın bazı kıstasları dikkat çekmektedir. Uluslararası göçmenlerin haklı sebeplerle 

zorunlu olarak göç etmesi ve geri dönmek istememesi hususu belirleyici olmaktadır. Bu 

göçmenler korunmaya ve yardıma layık görülmektedirler. Ayrıca ilgili melce devletin bu 

kimseleri uluslararası sözleşmeler ile ulusal mevzuatları çerçevesinde kabul etmesi 

gerekmektedir. Menşe ülkesinde ekonomik sebeplerle veya daha müreffeh bir yaşam için başka 

bir ülkeye göç eden kimseler ile menşe ülkesinde suç fiili işlediği için başka ülkeye kaçış yapan 

kimseler bulundukları ülkede mülteci kabul edilmezler. Sığınma talep eden göçmenin 

bulunduğu ülkedeki yetkili mercilerince kabul edilmesiyle ‘de jure mülteci’ sıfatını 

kazanmaktadır (Ergül, 2012: 220). Bu doğrultuda; 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 

İlişkin Uluslararası Sözleşme kapsamında mülteci statüsü alan kişiler sığındığı ülkede bazı 

haklara sahip olmaktadır. Bahsi edilen haklar: geri göndermeme, sınırları yasak yollarla 

geçmesi nedeniyle cezalandırmama, çalışma hakkı, eğitim hakkı, kamusal sosyal yardım alma 

hakkı, din özgürlüğü hakkı, mahkemeye başvuru hakkı, ülke sınırları içinde serbest dolaşım 

hakkı, kimlik ve seyahat kartı edinme hakkı gibi çeşitli haklardan oluşmaktadır (Seyaz ve 

Gürsoy, 2016: 589). Görüldüğü gibi mülteci kavramı, uluslararası göçmenlerin sığındıkları 

ülkede sığınma taleplerinin kabul edildiği durumda edinilen statüyü ifade etmektedir. 

Türkiye’de Arapça kökenli mülteci kavramının Türkçedeki karşılığı sığınmacıdır (Tomanbay, 

2004: 5). Bu sebeple ulusal mevzuatta ve akademik literatürde Türkçe ya da Arapça kökenli 

olmak üzere sığınmacı ve mülteci kavramları aynı anlamı içererek kullanılmalıdır. Bir ülkeye 

sığınma talebinde bulunmuş uluslararası göçmenlerin sığındığı devlet tarafından kabul edildiği 

durumda ‘mülteci=sığınmacı’ oldukları belirtilebilir. Türkiye’deki Suriyeliler için 

düşünüldüğünde, Suriyeli bireylerin bu statüyle edinilen haklara doğrudan sahip oldukları 

söylenemez. Geçici koruma rejimi altında özel olarak tahsis edilmiş benzer haklardan 

yararlandıkları ileri sürülebilir.  
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Bu kapsamda Suriyeli bireylerin Türkiye’deki konumu ve statüsü henüz bir kesinliğe 

kavuşmamıştır. Suriyelilere Türkiye’de nasıl bir hukuki sıfat ve bağlantılı haklar verileceği, 

üzerinde durulması gereken konulardandır. 

Benzer bir kavram olarak ‘Şartlı Mülteci’ ifadesi bulunmaktadır. Göç İdaresi Kurumu bu 

kavramı şu şekilde tanımlamaktadır5: “Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar 

sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 

düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 

ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 

nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı 

ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 

istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.” Şartlı 

mülteci kavramının mülteci kavramından farklı olarak iltica sebebine dayanak oluşturan 

olayların Avrupa dışında meydana gelmesiyle belirdiği ifade edilebilir. Bu statüye ilişkin 

olarak; şartlı mültecilerin mültecilik haklarına sahip olmakla beraber bu hakların üçüncü ülkeye 

yerleştirildiğinde geçerli olacağı ileri sürülebilir. Bir bakıma ‘şartlı mülteci’ bir ülkede üçüncü 

bir ülkeye yerleştirilinceye kadar o ülkede geçici süreli mülteci pozisyonunda bulunmakta, asıl 

mültecilik statüsünü, üçüncü ülkede alacağı günü beklemektedir. Türkiye’de bulunan Suriyeli 

bireyler üçüncü bir ülkeye yerleştirildiklerinde bu kısım göçmenlere şartlı mülteci denilebilir. 

Vatansızlar ya da Yabancılar 

Uluslararası göçmenler için kullanılan bir diğer kavram da ‘vatansız’dır. Vatansız kavramının 

Türkiye’deki geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler için kullanılmasının doğru olup 

olmayacağı ele alınması gereken başka bir tartışmadır. Nitekim vatansız kavramına Koç vd. 

(2015: 69) tarafından şu şekilde yer verilmiştir: “Vatansız, hiçbir ülkenin hukuku altında 

vatandaş olarak kabul edilmeyen kişidir.” Verilen tanımdan anlaşılacağı üzere, tüm dünya 

ülkeleri için ‘yabancı’ sayılan kişiler vatansız kabul edilmektedir. Başka bir deyişle; vatansız 

kişiler; herhangi bir devletin vatandaşlık kanunları çerçevesinde vatandaş olarak sayılmayan 

kimselerdir. Bu sebeple vatansız kişiler, vatandaşlık hukuku gereği sağlanan birtakım 

haklardan, devletçe sağlanan diplomatik korumadan, vatandaşı olunan ülkede sürekli olarak 

kalma hakkından mahrum bulunmaktadırlar (Koç vd., 2015: 69). Bunula birlikte vatansızlık 

kavramını ‘de jure’ ve ‘de facto’ şeklinde ikiye ayırmak da mümkündür. De jure vatansızlar, 

dünyada hiçbir devletin vatandaşlığına sahip olmayanlar için kullanılır.  

                                                             
5 https://www.goc.gov.tr/icerik3/sartli-multeci_409_546_550 (Erişim Tarihi: 17/06/2019) 
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De facto vatansızlar ise bir kişinin belirli bir devletin vatandaşlığında olduğu halde, politik 

nedenlerle vatandaşı olduğu devlet tarafından kendisine diplomatik koruma verilmesi 

reddedilmekte veya söz konusu kişi vatandaşı olduğu devletten diplomatik koruma talep 

etmemektedir (Ergül, 2012: 219). Bu çerçevede Suriyeli bireylere bakıldığında; Suriyeli olduğu 

ve orada doğduğu halde kendisine Suriye devletince vatandaşlık hakkı verilmemiş kişiler ile 

ebeveyni Suriye vatandaşlığına sahip olup kendisi Türkiye’de doğan kişiler -Türkiye’de yetkili 

mercilerce kendilerine henüz vatandaşlık hakkı verilmemiş olanlar için- ‘vatansız’ kişilerdir 

denilebilir. Suriyeli bireylerin ‘de jure vatansızlık’ veya ‘de facto vatansızlık’ halinde olup 

olmadıkları ayrıca araştırılmaya değer bir konudur. Bu konumdaki Suriyeli bireyler, 

uluslararası platformda hukuki statüsü belirsiz ayrı bir göçmen kitlesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Şuanda Türkiye’de yaşayan ve bu belirsiz konumda bulunan kişiler ayrıca 

değerlendirilmeyi hak etmektedir. Ayrıca, vatan kavramı Arapça kökenli olup bir insanın doğup 

büyüdüğü orada var olduğu yurt anlamında kullanılmaktadır.6 Uluslararası göçmenlerin 

doğdukları, orada var oldukları, özümsedikleri ve özlem duydukları bir yurtları olabilir. Aslında 

vatansız kavramıyla verilmek istenen mesaj, bir kimsenin dünyada herhangi bir devletle 

yurttaşlık ilişkisinin ya da o kişinin resmi devlet statülerinin bulunmadığıdır. Bu kimseler 

aslında yurtsuz değil devletsizdirler.7 Bu durum bir insanın herhangi bir devletle vatandaşlık 

yasaları çerçevesinde uyrukluk ilişkisi bulunmama hali olarak ifade edilebilir. Zaten İngilizcede 

bu durumda olan göçmenler için ‘stateless=devletsiz’ kavramı kullanılmaktadır.8 Bu anlamda 

hiçbir ülke tarafından kendisine resmi devlet statüsü verilmemiş kişiler için devletsiz 

kavramlaştırılması yapılabilir. 

Suriyelilerle ilişkili olabileceği değerlendirilen bir diğer ifade de ‘yabancı’ kavramıdır. Geçici 

Koruma Yönetmeliğinde (2014/6883- Md. 3/1-p) bu kavram şu şekilde geçmektedir: “Yabancı: 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişidir.” Ulusal mevzuatta 

Türkiye vatandaşı olmayanların hukuken ‘yabancı’ sayıldıkları görülmektedir. Suriyeliler 

açısından bakıldığında Türkiye’de yaşayan, henüz vatandaşlık hakkına sahip 

olmamış/olamamış göçmenlerin içinde bulundukları durumdan kaynaklı olarak ‘yabancı’ diye 

anılması hukuki bir zorunluluktur. Ayrıca, Tük Vatandaşlığı Kanunu kapsamında ‘‘Türk 

vatandaşı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişiyi’’ ifade 

etmektedir.  

                                                             
6 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 01/11/2019) 
7 https://www.ilhantomanbay.com/2019/02/05/uluslararasi-goc-siginma-ve-insan-kacakciligi-ticareti-sorunlari-

ve-sosyal-calisma/ (Erişim Tarihi: 18/11/2019) 
8 http://www.zargan.com/tr/q/stateless-ceviri-nedir (Erişim Tarihi: 01/11/2019) 
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Bu çerçevede Türkiye Devleti ile uyrukluk anlamıyla hukuksal bağı olmayan herkes yabancı 

kabul edilmektedir. Bu noktada genel anlamda vatandaşlar ile yabancılar olarak iki gruba 

ayrılabilirdir. Göçmen, sığınmacı, mülteci vd. gibi tüm kavramlar yabancılar olarak ifade 

edilebilirdir. 

Aynı Yönetmeliğin (2014/6883- Md. 3/1-f) Suriyelerin hukuki durumunu ve uluslararası 

pozisyonlarını belirleyen şu tanımı da dikkate değerdir: “Geçici koruma: Ülkesinden ayrılmaya 

zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel 

olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 

geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara 

sağlanan koruma” şekilde tanımlanmaktadır. Belirtilen tüzel tanımda Türkiye Devleti, 

Suriyelileri ‘geçici koruma rejimi’ altına aldığını ilan ederek Suriyelilerin nasıl 

sıfatlandırılacağı sorunsalını bir derece çözmüştür (Abdi, 2016: 628). Geçici koruma politikası 

hakkında 1994 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 

tarafından yayınlanan uluslararası belge statüsündeki bir rapor da9 bulunmaktadır (Poyraz, 

2012: 61). Bahsi edilen raporda, Eski Yugoslavya örneğinden hareketle tanımlanan geçici 

koruma politikasının temel özellikleri şu şekilde belirtilmektedir: Sığınma talep edilen ülkeye 

kabul edilme, zorla geri gönderilmeme, temel insan haklarına dayalı muamele görme ve 

şartların normalleşmesi durumunda ülkesine geri dönebilme imkânı sağlama (Poyraz, 2012: 61) 

şeklinde sıralanmaktadır. Bu bağlamda, Suriyeli bireyler için Türkiye’de geçici korunan 

yabancılar demek yerinde olacaktır. Bu durumla bağlantılı olarak geçici koruma rejimi bazı 

hakları içermektedir. ‘Geçici Koruma’ kavramı; açık kapı politikası, geri dönmeye zorlamama, 

bireysel belirlemenin yapılmaması, kamplarda barınma ve diğer temel hizmetlerin sunulması 

gibi asgari uluslararası standartları içermektedir (Abdi, 2016: 628). Geçici koruma altındaki 

Suriyelilerin durumlarına bakıldığında uluslararası standartlardaki bu hizmetlerden bazılarının 

koşulların ve imkânların el verdiği ölçüde kendilerine sağlandığı söylenebilir. Türkiye’de geçici 

koruma rejimi altında bulundurularak zorla geri göndermeme, temel insan haklarına dayalı 

muamelede bulunma haklarının sunulduğu ve Suriye savaşı sona ererek şartlar elverişli hale 

geldiğinde Suriye halkının kendi istekleriyle ülkelerine dönme haklarının da sunulacağı 

öngörülebilir. 

 

 

                                                             
9 BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Daha Geniş Bir Bağlamda Geçici Koruma Notu, 1 Haziran 1994, 

http://www.unhcr.org/refworld /docid/3ae6b32514.html   (Erişim Tarihi: 22/03/2019) 
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Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Bireyler 

Anılan Geçici Koruma Yönetmeliğinin (2014/6883- Md. 3/1-ö) hükmü uyarınca; Suriyeli 

bireylere ilişkin ‘uluslararası koruma’ kavramını ise mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma 

statüsü şeklinde tanımlayarak bazı yabancıların uluslararası sözleşmelerle tanınan haklar 

doğrultusunda ele alınabileceği ve kendilerine hukuki bir statü verilebileceği şeklinde 

anlaşılmaktadır. Bahse konu yönetmeliğin (2014/6883- Md. 7/3) ilgili hükmü uyarınca; geçici 

korunanların ilgili kanuna göre belirlenen uluslararası koruma statülerinden herhangi birini 

doğrudan elde etmiş sayılmayacakları da ayrıca belirtilmiştir. Bu belirlemeyle Suriyeli 

bireylerin tüzel koşullarının elverişli olmadığı ve bu yüzden ‘uluslararası koruma’ altında 

olmadıkları hükme bağlanmıştır denilebilir. Bu bağlamda ‘geçici koruma’ ile ‘uluslararası 

koruma’ kavramlarının hukuken ayrı anlamlar taşıdığı ve ayrı haklar tanıdığı anlaşılmaktadır. 

Aynı tüzel düzenlemede (2014/6883- Md. 2/1) yabancı statüsündeki kişilerin ülkede kalış 

süresiyle ilgili bir düzenleme de yapılmıştır ki buna göre; geçici koruma kimlik belgesinin 

Türkiye’de kalış hakkı sağladığı; ancak bu belgenin ilgili kanunda düzenlenen ikamet izni veya 

ikamet izni yerine geçen belgelere eşdeğer sayılmayacağı düzenlenmiştir. Ayrıca, uzun dönem 

ikamet iznine geçiş hakkı tanımayacağı, süresi ikamet izni toplamında dikkate alınmayacağı ve 

belge sahibi için Türk vatandaşlığına başvuru hakkı sağlamayacağı da vurgulanmaktadır. 

Suriyeli bireylerin Türkiye’ye göç etmeleri bireysel düzeyde değil daha çok topluluk şeklinde 

cereyan etmiştir. Bu sebeple resmi işlemlerde ve hizmet sunumunda zorluklar yaşanmış 

olabileceği öne sürülebilir. Türkiye’ye sınırları geçerek topluluk halinde göç eden ve sığınma 

arayan Suriyeli bireylerin tüzel düzenlemelerde belirtildiği üzere kitlesel olarak akın ettikleri 

değerlendirilmektedir. Nitekim Geçi Koruma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde (2014/6883- 

Md. 3/1-j) kitlesel akın şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kitlesel akın: Aynı ülkeden veya coğrafi 

bölgeden kısa bir süre içerisinde ve yüksek sayılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar 

nedeniyle bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usulen 

uygulanabilir olmadığı durumları ifade eder.” Belirtilen tanıma göre; Türkiye’deki Suriyeli 

bireyler kitlesel akın şeklinde göç eylemi gerçekleştirmişlerdir. Suriyeli bireylerin Türkiye 

sınırlarını topluluk halinde geçerek uluslararası düzeyde korunma ve yardım talebinde 

bulunmaya çalışmaları onların belirtildiği şekliyle kitlesel olarak Türkiye’ye akın ettikleri 

gerçeğini doğrular niteliktedir. 

Belirtilen bilgiler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti nezdinde Suriyeli bireyler için 

iç savaş nedeniyle coğrafik yer değiştirme eylemi bazında uluslararası zorunlu göçmenler 

oldukları ve uluslararası hukuk sistemine göre ise geçici korunan yabancılar sayıldıkları 
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değerlendirilmektedir. İlerleyen süreçte Suriyeli bireylerin değişen koşullarda Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olabilmeleri, Suriye savaşı ve krizinin sona ererek şartlar elverişli 

olduğu takdirde ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeleri veya uluslararası sorumluluktan 

kaynaklanan yükümlülüklerinden dolayı ilgili/ilişkili başka üçüncü bir ülkeye transfer 

edilebilmeleri gibi olasılıklar beklenen durumlar arasında yer almaktadır. 

SONUÇ 

Yapılan tüm değerlendirmeler ışığında ‘göç’ kavramının kişinin belirli sebeplerle coğrafik yer 

değiştirme olayı sosyal bir eylem şeklinde bir içerikle açıklanmaya çalışıldığı; ‘göçmen’ 

kavramının ise bu tanımlamaya uygun bir şekilde göç eylemini gerçekleştiren kişiye vurgu 

yaptığı görülmektedir. ‘Sığınmacı’ kavramıyla bir ülkenin sınırlarını geçmek şeklinde bir 

uluslararası göç eyleminin gerçekleşmesine karşın sınırları geçilen devletin yetkili mercilerince 

resmen kabul edilmemiş veya edilme aşamasında olan kişinin kastedildiği anlaşılmaktadır. 

Buna karşın ‘mülteci’ kavramının ise bir kişinin belirli nedenlerle uluslararası göç eylemini 

gerçekleştirdiği ülkedeki yetkili makamlarca o kişinin sığınma isteminin kabul edilerek söz 

konusu kişiye uluslararası geçerlikteki hukuki bir statünün ve buna bağlı birtakım hakların 

verilmesi anlamlarıyla ifade edildiği görülmektedir. Bunun yanında, ‘şartlı mülteci’ kavramının 

ise söz konusu uluslararası statü ve bağlı hakların bulunulan ülkede geçici olarak tanındığı, 

durumun netleştirilmesi için üçüncü bir ülkeye transfer işlemlerinin gerçekleşeceği 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, bir kişinin herhangi bir ülkeyle vatandaşlık bağı 

bulunulmadığı takdirde o ülke için ‘yabancı’ sayılacağı, bu bağlamda hiçbir ülkede vatandaşlık 

bağının bulunmadığı kişiler için ‘vatansız’ kavramının kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Kavramsal muğlaklık olgusunun iki eksende ele alınması gerekmektedir. Birinci olarak hukuk 

metinlerinde ve akademik literatürde doğru kavramsallaştırma yapılması ve ikinci olarak da 

Suriyeliler örneğinde bu kitlenin nasıl sıfatlandırılacağı şeklinde değerlendirmeler yapılmalıdır. 

Göç içerikli ve göçle ilişkili kavramların kavram–anlam bütünlüğü içinde kullanılması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti’nde kullanılan uluslararası hukuk 

metinlerinde yukarıda geçen kavramların belirtildiği üzere dilbilimsel özellikleriyle ‘kavram-

anlam’ bütünlüğü ve uyumu içerisinde yeniden tanımlanması ve açıklanması herkesin aynı 

kavramdan aynı anlamları algılamasını ve olay/durumların doğru bir şekilde anlaşılarak 

iletilmesini sağlayacaktır. Uluslararası müktesebat metinlerinin çevirilerinde, ulusal mevzuatta 

ve akademik literatürde söz konusu kavramlar şu şekilde kullanılmalıdır: Refugee için 

Sığınmacı ya da Mülteci; Asylum Skeer için Sığınma arayan ya da Sığınan; Migrant için 

Göçmen ya da Muhacir şeklinde çeviri yapmak yararlı olacaktır. Ayrıca, dünyada hiçbir ülke 
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tarafından kendisine resmi devlet statüsü verilmemiş kişiler için devletsiz kavramlaştırılması 

yapılabilir. Özellikle Türkiye açısından değerlendirildiğinde Türkiye’deki Suriyelilerin 

hukuken nasıl sıfatlandırılacağı sorunsalı karşımıza çıkmaktadır. Suriyeliler hem halk 

tarafından hem de yöneticiler tarafından zaman zaman farklı tabirlerle ifade edilmektedir. 

Türkiye’de bulunan Suriyeli bireyler hukuki statü itibariyle birkaç grup oluşturmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş Suriyeliler, Türkiye’de geçici korunan yabancı 

statüsündeki Suriyeliler ve Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan vatansız Suriyeli 

bireyler olarak farklı hukuki statülere sahip Suriye kökenli uluslararası bireyler bulunmaktadır. 
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YAŞLILIK ve YAŞLILARA İLİŞKİN TUTUMLAR ÜZERİNE  BİR ALAN 

ARAŞTIRMASI  

 
Doç. Dr. M. Zeki DUMAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

Hicret GÖK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Esntitüsü  

 

ÖZET 

Hem dünyada hem de Türkiye’de değişen nüfus yapısı ve artan yaşlı nüfus oranıyla birlikte 

yaşlılık ve yaşlanma olgusu çok önemli boyutlar kazanmaya başlamıştır. Zira sosyal refahın 

ve ortalama gelirin artması, bireylerin daha sağlıklı ve uzun yıllar yaşamalarına imkan 

sağlamıştır. Bireysel olduğu kadar sosyal ve ekonomik açıdan da birçok sorunu beraberinde 

getiren yaşlılık,  

genel olarak takvimsel yaşın artması sonucu bireyde görülen fiziksel, bilişsel ve sosyal 

düzeyde fonksiyonel yetersizlik ve düşüşlerin görülmesi olarak tanımlanabilir. Yaşadığımız 

çağda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ilerlemesi ve önem kazanması sadece toplumun 

yaşam standardını artırmakla kalmamış aynı zamanda toplumun demografik yapısının 

değişmesine özellikle de sağlık hizmetlerinin artması sonunu insan ömrünün uzamasına da 

yol açmıştır. Dolayısıyla insan ömrünün uzaması ve doğum oranlarının düşmesi, dünyadaki 

birçok ülke gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun artmasını sağlamıştır. Bu nedenle gelişmiş Batılı 

toplumlar gibi Türkiye de hızla yaşlanan ülkeler arasına girmeye başlamıştır. Bu çalışma, 

değişen nüfüs yapısı içinde Türkiye’nin doğusu olarak nitelendirilen ve daha çok geleneksel 

tutum ve değerleri ile öne çıkan Van ili ile Batı olarak tanımlanan ve modern, seküler bir 

yaşam tarzının hâkim olduğu bilinen Muğla ili arasında yapılan bir saha araştırmasının 

niteliksel verilerine dayanmaktadır. Çalışma, Türkiye’nin iki önemli ili olan Van ve Muğla’da 

yaşayan bireylerin kültürel düzeyde yaşlılığa bakış açıları, yaşlılığa yükledikleri anlamlar, 

yaşlı bireylere ilişkin algı ve tutumlarını ele almayı amaçlamıştır. Bu kapsamda Türkiye’deki 

yaşlılara yönelik algı ve tutumlar nicel ve nitel veriler üzerinden incelenmiştir.  

Anahtar Kavramlar: Demografik Dönüşüm, Nüfus, Yaşlılık, Yaşlanma, Yaşlılık algısı, 

Kültür, Kültürel Tutumlar 
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A FIELD SURVEY ON OLD AND OLD-RELATED ATTITUDES 

 

ABSTRACT 

Both in the world with changing demographics and the increasing elderly population ratio in 

Turkey has started to gain aging phenomenon of old age and size are very important. The 

increase in social welfare and average income has enabled individuals to live healthily and for 

many years. Aging, which brings many problems in terms of individual as well as social and 

economic aspects, In general, it can be defined as the physical, cognitive and social 

deficiencies and decreases seen in individuals due to the increase in calendar age. The 

advancement and importance of scientific and technological developments in our age not only 

increased the standard of living of the society, but also changed the demographic structure of 

the society, especially the increase in health services, leading to the prolongation of human 

life. Therefore, the human life span and falling birth rates, many countries around the world 

such as Turkey also led to an increase in the elderly population. Therefore, Turkey as well as 

advanced Western societies have begun to enter the aging rapidly between countries. This 

study, described as Turkey's eastern structure in the changing population and more traditional 

attitudes and values with prominent Van defined as West with the province and the modern, 

secular are based on qualitative data from a field study conducted among known to be a judge 

of a lifestyle province of Mugla. The study, Turkey's two major provinces of Van and Muğla 

cultural level perspectives of individuals living in old age, meaning that they upload to old 

age are aimed at addressing perceptions and attitudes about the elderly. perceptions and 

attitudes towards the elderly in Turkey is studied in this context quantitative and qualitative 

data. 

Keywords: Demographic Transformation, Population, Aging, Aging Perception of Aging, 

Culture, Cultural Attitudes 

1.Giriş 

 İnsan doğumla başlayıp bebeklik, çocukluk, gençlik ve son evre olarak yaşlılıkla hayatını 

tamamlayan bir varlıktır. Bu hayat döngüsü içerisinde her dönemin kendine göre farklı yaşam 

biçimleri ve farklı davranış kalıpları oluşmaktadır. Aslında yaşam döngüsünde ilk temel anne 

rahminde atılmakta ve son evre olarak da yaşlılık oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle sağlıklı 

her insanın doğumuyla başlayan yaşamsal ömrü, yaşlılıkla sonlanmaktadır. Sosyal bir varlık 

olan insan yaşam kalitesine bağlı olarak yaşlılık ya erkenden ya da geç bir dönemde 

yaşayabilmektedir.  
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Ancak son derece güçsüz bir varlık olan insan yaşamsal döngünün her döneminde bir 

başkasına ihtiyaç duymaktadır. Nitekim tarih boyunca insanların sadece sosyal olmaları 

nedeniyle değil, aynı zamanda bir başkasının varlığına gereksinim duyması nedeniyle de tek 

başına yaşayamadığını görmekteyiz. Yaşlılık, bu evreler içerisinde insanın en çok bir ötekinin 

desteğine ihtiyaç duyduğu dönemdir. Biyolojik ömrün uzaması, zihinsel ve bedensel yetilerin 

gerilemesine, muhakeme ve irade gücünün azalmasına neden olmaktadır.  

İnsan öznesi de doğa içerisinde birçok nense gibi sürekli bir değişim ve dönüşüm yaşamakta, 

yaşamının her evresinde fiziksel olduğu kadar ruhsal olarak da farklı bir forma 

girebilmektedir. İçinde doğduğu kültürün hem bir taşıyıcısı hem de uygulayıcısı olarak 

yaşayan insan, aynı zamanda bir sosyalleşme sürecinin de yapıcısı olabilmektedir. Nitekim 

insan yaşamında ergenlik dönemi kimi zaman kararsız kimi zaman da tutarsız ama genellikle 

de amatörce denilebilecek bir yaşam evresine girerken, orta ve üst yaşlara doğru gelindiğinde 

çok farklı bir kimliğe ve kişiliğe erişmektedir. Hiç şüphesiz insan, hayatında için her bir 

dönemin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Zira bu dönemlerin hem biri, kendi içinde olduğu 

kadar birbirleriyle de organik bir ilişki barındırmaktadır. Onun içindir ki, ileri yaşta olsa bile 

bir bireyin kimi zaman gösterdiği patolojik davranışların altında genellikle ya bebeklik ya 

gençlik ya da ergenlik döneminde yaşandığı düşünülen bir olay aranılır. Çünkü sosyal 

psikologların ve psikiyatristlerin çok haklı olarak dile getirdikleri husus, insan hem yaşamsal 

döngüsü içerinde yaşadığı evrelerin birbirileriyle olan ilişkisi anlamında hem de kişiliği ve 

kimliği noktasında sergilediği tutum ve davranışlar açısından bir bütündür.  

Toplumsal bir olgu olarak karşımıza çıkan yaşlılık evresi, genellikle insanların kendi başına 

yaşayamadıkları için bir başkasının yardımına muhtaç oldukları bir döneme işaret eder. Kimi 

zaman karanlık bir evre olarak da tanımlanan yaşlılık, özellikle tıbbı olanakların ve sağlık 

hizmetlerinin artmasıyla beraber ertelenmeye, ötelenmeye hatta üstesinde gelinmeye 

çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra birey açısından olduğu kadar toplum açısından da yaşlılık 

özel bir dönem olarak görülmektedir. Ancak yaşlılık evresi, kimi zaman toplumda bir rol ve 

statü kaybı olarak görülürken, kimi zaman da deneyim ve tecrübe açısından saygınlık 

atfedilmektedir. Hangi açından bakılırsa bakıldın aslında yaşlılık, hem birey hem de toplum 

açısından bir sorunsal evreyi temsil etmektedir. Diğer bir deyişle bireyin kendi kendine 

yetememesi, dolayısıyla yardıma ihtiyaç duyması nedeniyle yaşlılık bir sorun olarak da 

görülebilmedir.  
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Özellikle içinde yaşamakta olduğumuz modern ve modern sonrası toplumlarda insan 

ömrünün ilerlemesine bağlı olarak yaşlılık üzerinde durulması gereken bir olgu haline 

gelmiştir. Bireyin yaşam koşullarının iyileşmesi, sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi ve 

özellikle de teknolojinin yaşamın her alanına girerek hayatı kolaylaştırması, doğal olarak 

insan ömrünü hem bedensel hem de zihinsel açıdan pozitif yönde etkilemiştir. En başta insan 

ömrü daha sağlıklı bir biçimde uzamıştır. Ancak demografik dönüşümün içinde yaşlı insan 

sayısının gittikçe artmasının da arzulanmayan sonuçları doğurmuştur. Çünkü her ne kadar çok 

daha fazla yaşamak, her insanın temel hedefi olsa da aslında yaşlı olmanın hem topluma hem 

de devlete ağır bir maliyetinin de olduğunu görmek gerekir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde 

sadece yaşlılara yönelik yapılan maddi harcamaların tutarı milyar dolarları bulmakta, yaşlı 

bakımı ve hizmetlerinde on binlerce çalışan istihdam edilmektedir. 

Gerek fiziksel gerekse zihinsel fonksiyonlarının yavaşlaması ve buna bağlı olarak da aktif 

hayatın dışına atılmaları nedeniyle yaşlılar, genellikle kendi dünyalarına çekilmekte, 

toplumdan ve günlük yaşam sosyolojisinden uzaklaşmaktadırlar. Bu durum toplumun da 

yaşlılara ilişkin bakışını doğrudan etkilemektedir. Genel kanı, modern toplumlarda yaşlılığın 

bir sorun, yaşlıların da bir yük olarak görüldüğü, geleneksel toplumlarda ise, yaşlıların, 

saygıyı ve değeri hak ettikleri yönündedir. Bu bakış açısının toplumsal yapılardan, 

değerlerden ve kurumsal işleyişten ama daha da önemlisi toplumsal ve sınıfsal ilişkilerden 

bağımsız olmadığını belirtmek gerekir. Ama daha da önemlisi kültürel kodlar ve dinsel, 

geleneksel değerler de yaşlılara ilişkin algının oluşmasında çok fazla etkili olmaktadır.  

2.Araştırmanın Konusu ve Amacı 

İçinde yaşadığımız yüzyılda dünya ülkelerinde özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 

ülkelerde ‘genç bir toplum’ tanımı yerini ‘yaşlı bir toplum’ tanımına bırakmıştır. Bilim ve 

teknolojide yaşanan önemli ve hızlı gelişmeler; eğitim, sağlık, ekonomik, kültürel ve en 

önemlisi toplumsal yapıda belli başlı değişimleri meydana getirmektedir. Eğitim ve sağlık 

olanaklarının artması ile birlikte kadının çalışma hayatına katılımı doğurganlık seviyesinin 

düşmesi gibi, bireysel ve toplumsal düzeyde yaşam standardının yükselmesi ve insan 

ömrünün uzaması, sözünü ettiğimiz toplumsal değişimlere örnek olabilmektedir. Bu durum 

yaşlı bir toplum tanımını da beraberinde getirmektedir. Genelde gelişmekte olan ülkelerde 

özelde de Türkiye gibi ülkelerde yaşlı nüfusun artması bu konuda yapılması gereken 

çalışmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Yaşlılık ve yaşlanma olgusunun biyolojik ve psikolojik boyutunun yanı sıra sosyolojik boyutu 

ile de öne çıkması yaşlılığa toplumsal bir gerçeklik kazandırmıştır.  
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Toplumsallığı içinde barındıran her olgu, aynı zamanda kültürel olanı da içine dâhil 

etmektedir. Çünkü toplum ve kültür ikililiği arasında grift bir ilişki bulunmakta, bu ikili ilişki 

karşılıklı olarak birbirini beslemektedir. Kısacası toplum ve kültür birbirinden bağımsız 

olmayan iki yapısal kavramdır. Bu bağlamda toplumsal gerçeklik zemininde yer bulan 

yaşlılık olgusu, aynı zamanda bizlere kültürel bir gerçeklikte sunmaktadır. Dolaysıyla yaşlılık 

ve yaşlanma olgusunun kültür dediğimiz önemli bir kavramı taşıyor olması, tez çalışmamın 

konusunu Türkiye’de yaşlılık olgusu ve yaşlılığın kültürel temelleri oluşturmasına neden 

olmuştur. Bu çalışmada amaçlanan pek çok konu olmakla birlikte çalışmanın asıl amacı 

yaşlılık ve yaşlanma olgusunun ne olduğudur. Bu bağlamda bireylerin kendi zihinsel anlam 

dünyalarında yaşlılığa ve yaşlıları nasıl algıladıkları, yaşlılara ilişkin düşünce ve tutumların 

kültürel düzeyde nasıl farklılaştığı, birbirinden tamamen ekonomik, coğrafi, sosyal en 

önemlisi kültürel boyutu ile birbirinden ayrılan iki il arasında ne tür farklılıklar ve 

benzerlikler olacağı sosyolojik bakış açısı ile ortaya koymayı amaçlamıştır. 

3.Araştırmanın Önemi 

Gerek yaşlılık deneyimi ve yaşlılığın etnografisi, gerekse “ileri yaş’ın” kültürlerdeki ve zaman 

içindeki kurgulanışı konusundaki araştırmalara duyulan ilgi gün geçtikçe çoğalmaktadır 

(Marshall, 1999: 817). Nitekim yaşlı ve yaşlılık kavramları sosyolojik açıdan ele alındığında 

toplum tarafından konan normlara ve o toplumun kültürel değerlerine göre biçimlenen tüm 

değerlendirmeleri kapsar. İnsanların kendi bireysel görüşleri kendi biyografileri, içinde 

bulundukları toplumun yaşlıyı tanımlayışı, kültür ve kültürel unsurlarla bağlantılıdır. 

Günümüzde toplumsal bir gerçeklik olarak ortaya çıkan yaşlılık, toplumsal, ekonomik, 

bireysel temellere dayandığı gibi gerçekte de kültürel temellere de dayanmaktadır. Yaşlılığın 

kültürel boyutu dolaysıyla toplumsal yapıya sosyokültürel farklılığa yansıması çalışmada 

kültürün sosyolojik açıdan incelenmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu nedenle yaşlılığın 

kültürel temeller üzerinden yeniden açıklanmaya çalışılıyor olması yaşlılık literatürüne 

önemli katkılar sağlayacaktır. 

4.Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Gerçekleştirilen çalışmada; yaşlılık olgusuna ilişkin tanımlamalar, yaşlılığın tarihsel serüveni, 

yaşlılık sınıflandırmaları, yaşlılık teorileri, dünyada ve Türkiye’de yaşlılık olgusu gibi konular 

geniş kapsamlı bir literatür taraması sonucunda Van ve Muğla örneğinde yaşlı bireylere 

ilişkin algının ne olduğu, yaşlı bireylerin toplumsal yapıda nasıl bir konuma sahip olduğu, 

yaşlı bireylere yüklenilen anlamların neler olduğu sorularına yanıt aranmak üzere alan 

araştırılması yapılmıştır.  



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 152 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Çalışmada Van ve Muğla’da yaşayan bireylerin yaşlılığa ilişkin algılarının ne olduğu, kendi 

kültürleri içerisinde nasıl bir tutum geliştirdikleri, yaşlının nasıl bir toplumsal konuma sahip 

olduğu gibi sorular ışığında formülize alan araştırmasının sınırlılığından dolayı çalışmanın 

örneklemi Van ve Muğla’da yaşayan 30 kişi oluşturmuştur. 

5. Araştırmanın Veri Toplama Teknikleri 

Tez çalışmamda, kültürel temeller üzerinden yaşlılık ve yaşlanma olgusuna, Türkiye’nin 

sosyal, ekonomik, sınıfsal, en önemlisi kültürel olarak birbirinden tamamen farklılaşan iki ili 

arasında karşılaştırma yaparak söz konusu illerde yaşayan bireylerin yaşlılığa dair ne tür bir 

bakış açılarının olduğu ve kültürel anlam dünyalarında yaşlılığı ve yaşlanmayı nasıl 

algıladıklarına bakılmıştır. Toplumsal bir olgu olarak ele alınan yaşlılık ve yaşlanmaya dair 

bireylerin nasıl bir anlam ve bakış açısı inşa ettikleri, toplumsal bir gerçekliği daha ayrıntılı, 

doğal ve derinlemesine bilgiler elde etmek için çalışmada niteliksel araştırma yöntemine 

başvurulmuştur. Çalışma 2019 yılında Van ve Muğla ilinde yaşayan yaşları 18 ile 65 yaş ve 

üzeri arası değişen iki ilden eşit bir şekilde toplamda 30 kişi ile derinlemesine görüşme 

tekniği uygulanarak sahadan bilgi toplanmaya çalışılmıştır.  

Birçok araştırmacı için önemli bir konu olan, çalışmada görüşülecek kişileri bulma ve 

belirlemede tesadüfî örneklem yöntemi kullanılmıştır. Görüşülecek kişilerin sosyoekonomik 

ve sınıfsal özelliklerine dikkat edilerek, sosyoekonomik gelişmişliklerine göre gelir düzeyi 

yüksek, orta gelirli ve düşük gelirli yerlerde yaşayan kişilerden seçilmiştir.Bu araştırmanın 

alan çalışması 2019 yılının mayıs ayında ilk olarak Muğla’da daha sonra Van ilinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma etiğine uygun olarak görüşmelere başlamadan önce çalışmanın 

içeriği ve amacı hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Görüşmeler otuz ile bir buçuk saat arasında 

tamamlanmıştır.  

6. Araştırmanın Bulguları ve Tartışmaları 

6.1. Yaşlı Anne Babalar: Yaşlılık Tanımları 

Özel bir kavram olarak değerlendirebileceğimiz yaşlılık, bireye özgü kişiden kişiye tanımı 

değişebilen bir olgudur. Yaşlılığın bireysel bir algılanışının olması kavrama ilişkin farklı 

tanımların oluşmasına yol açmıştır. Çalışmada da katılımcıların yaşlı bireylere karşı nasıl bir 

tutuma sahip olduklarını öğrenmek için yaşlılığı nasıl tanımladıklarına değinmek gerekiyordu. 

Bu nedenle “yaşlılığı ve yaşlı bireyi nasıl tanımlıyorsunuz? sorusunu Muğla’da doğup 

büyüyen Ev hanımı Fatma Hanım (39) şu şekilde ifade etmiştir: “Yaşlılık, bir meyvenin 

olgunluk süreci gibi birey, artık kıvama gelmiş durumdadır. Benim için yaşlılık kesinlikle bir 

hastalık değildir sadece bir evredir.” 
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 Fatma Hanım, yaşlılığı bireyin en çok olgunlaştığı dönem olarak tanımlamış birçok görüşün 

aksine yaşlılığın bir hastalık olmadığını bireyin yaşamında bir evreye tekabül ettiğini dile 

getirmiştir. 

Anne rahmine düşmesiyle başlayan bireyin yaşamı, bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik 

ve son olarak yaşlılık evresi ile tamamlanmaktadır. Yapılan görüşmelerde yaşamın son evresi 

olarak nitelendirilen yaşlılık evresi ile bireyin çocukluk evresi arasında benzerlikler kurulmuş 

yaşlı bireylerin yaş aldıkça bir çocuğa benzediğini ve yaşlıların zaman içerisinde 

çocuklaştığına dair katılımcıların benzer söylemleri olmuştur. Örneğin bu konuda Muğla’da 

yaşayan Ayşe Hanım (36) ile Van’da yaşamını devam ettiren Meryem Hanım benzer 

söylemlerde bulunmuşlardır: “yaşlı birey ilgiye muhtaç bebek gibidir. Bebeğe nasıl bakıyoruz 

her şeyiyle ilgileniyoruz yaşlıda öyledir bebek gibidir sürekli ilgi alaka ister.” (Ayşe, 46, 

Öğretmen) 

İnsanın yaşlanma sürecine ve yaşlılığa ilişkin pek çok görüş ortaya atılmıştır. Yaşlılık evresi, 

kimilerince bir hastalık kimilerince bakıma, yardıma muhtaç ve ölüme yakın olunduğu bir 

evre olarak tanımlanmıştır. Yaşlılığı daha çok yardıma muhtaç bir evre olarak tanımlayan  

Emine Hanım (40-Ev Hanımı): “Yaşlılık, zor bir dönemdir. Allah kimseyi elden ayaktan 

düşürmesin. Yaşlılık benim için bir muhtaçlıktır.” Şeklinde ifade etmiştir. 30 yaşındaki 

mühendis olan Bırak bey ise yaşlılığı; Muhtaç, kısıtlanmış olan birisidir yaşlı. Çabuk küsen, 

alıngan sevgi ve saygıya ihtiyaçları olan insanlardır.” Şeklinde belirtmiştir. 

Muğla’da yaşamına devam eden Emine Hanım’ın söylemlerinde öne çıkan nokta yaşlılığın 

daha çok olumsuz yönlerine vurgu yapıldığıdır. Yaşlılık, ölüme yakın bir evre ve bireyin 

başkalarına daha çok bağımlı olduğu ve muhtaç kaldığı bir evre olarak tanımlanmıştır. Emine 

hanımın söylemlerine paralel olarak Muğla’da doğup büyüyen Burak Bey, yaşlılığın daha çok 

psikolojik yönüne dikkat çekmiş, yaşlandıkça bireyin sevgi, saygı ve ilgiye ihtiyacının 

olduğunu dile getirmiştir.  

Hiç şüphesiz yaşlılık, kendine özgü biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve kültürel özellikleri 

olan bir evredir. Yaşlılık kaçınılmaz ve doğal bir süreci içinde barındırmakla birlikte gerek 

fizyolojik gerek bedensel ve gerekse de psikolojik devinimleri ile ön plana çıkan bir yaşam 

evresidir. İnsan yaşamının bir parçası olan yaşlılık evresinde bireyin birtakım fiziksel, 

bedensel ve algı potansiyel olarak gerilemeler yaşaması doğal bir sonuçtur. Nitekim Van’da 

gerçekleştirdiğim görüşmelerde de yaşlı birey, geçirdiği fiziksel ve bedensel değişimler ile 

tanımlanmış, yaşlılık olgusunun bireyde yarattığı fizyolojik gerilemelere vurgu yapılmıştır.  
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Örneğin, Van’da yaşayan genç bir birey olan Hakan (18) ve Muğla’da yaşayan Gökhan Bey 

(30) yaşlı bireyi benzer özellikler ile tanımlamış, Gökhan Bey, yaşlılığın doğal ve kaçınılmaz 

bir evre olduğuna dikkat çekmiştir.  

“Yaşlı benim için beyaz saç, kırışık yüz, kambur bel, aksakallı, dişleri hafiften gitmiş 

tontiş dede ve nenelerdir.” (Hakan, 18, Öğrenci).   

“yaşlılık sadece tamamen bedensel olarak bir gerilemedir. Çünkü vücut organları 

eskiyor, yıpranıyor tabi kişiye bağlı değişiyor. İnsanların yüzde doksanı yaşa takılır, 

yaşlılarda öyle. Bence yaşa takılmanın bir anlamı yok yedi yaşındayken nasıl eğleniyorsan 70 

yaşında da eğlenebilirsin, evet eskisi gibi hızlı yürüyemiyor koşamıyor olabilirsin ama bu 

engel değildir. Yaşlanıyorsun saçlarına aklar düşüyor ama yapacak bir şey yok. Sonuçta 

hayatın bir kademesi doğal bir durumdur.” (Gökhan, 30, Barmen)  

“Yaşlılık, fiziksel olarak bir ağırlaşmadır. Bireyler istedikleri hareketleri rahat 

yapamıyorlar, bazen beyin olarak değişebiliyorlar. Yani beyin ve fiziksel olarak güçsüzler. 85 

yaşında babam var göz tansiyonu hastasıdır.  Bir gözü hiç görmüyor diğer gözü yüzde otuz 

görüyor ama o hala ben görüyorum deyip yaşlandığını kabul etmiyor, her işini yapmaya 

çalışıyor, camisine de gidiyor, arkadaşlarıyla da geziyor. Yaşlandım diye kendini 

bırakmıyor” (Hilal, 50, Ev Hanımı). 

Artan yaş ile bireyde ortaya çıkan fiziksel, bedensel ve psikolojik açıdan görülen fonksiyonel 

yetersizlik ve gerilemelere de vurgu yapan Muğla’da yaşayan Hilal Hanım, tüm bunlara 

rağmen bireyin yaşlılık evresinde de halen aktivitesini koruyabileceğini dile getirmiştir. 

Birey dünyaya geldiği ilk andan itibaren sosyal bir varlık olma özelliğini kazanmaktadır. 

Sosyal bir varlık olarak nitelenen bireyin sosyal yaşamı doğumla başlar, ölümle sona 

ermektedir. Ölüm olgusu bireyler tarafından hep uzak bir geleceğe mal edilmekle birlikte bu 

olgunun bireyler üzerinde büyük bir etki alanı yarattığı düşünülmektedir. Bireylerin ölüm 

düşüncesi onun zihin dünyasında insan hayatının yaşam evreleri ile ilgili bir takım kalıp 

yargılar oluşturmasına neden olmaktadır. İnsanın gelişim evrelerinde ölüm olgusu yaşlılık 

evresi ile daha yakın tutulmuş bireyin yaşlılık evresinde ölüm olgusu ile karşı karşıya kalacağı 

düşünülmektedir. Yapılan görüşmelerde ölüm ve yaşlılık olgusu arasında ilişkisel bir bağ 

kuran ‘Muğla’da yaşayan 67 yaşındaki Hatice Hanım yaşlılığı şu şekilde tanımlamıştır.  

“Yaşlılık denilince aklıma ne mi geliyor, insan yaş aldıkça yaşlanıyor yaşlandıkça da 

ölüyor.” ( Hatice, 67) 
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Yaşlılık evresinde olan Hatice Hanım’ın söylemine benzer bir şekilde Van’da doğup büyüyen, 

genç bir birey olma özelliğini taşıyan Sibel, yaşlılığa yönelik oldukça olumsuz psikososyal bir 

bakış açısı ortaya koymuş, yaşlılığı iki temel düşünce ile açıklamıştır. 

Yaşlılık bir hastalık, kurtuluşu yoktur. Ölümcül işte insan yaşlandıkça ölüyor. O 

yüzden ben yaşlanmak istemiyorum.” 

6.2. Yaşlılara İlişkin Tutumlar 

Yapılan görüşmelerde katılımcıların yaşlı bireylere karşı nasıl bir tutum içerisinde olduklarını 

öğrenmek amaçlı sorduğumuz “yaşlı bireylere karşı nasıl bir tutuma sahipsiniz?” sorusuna 

Muğla ve Van’da yaşayan görüşmecilerin birçoğu benzer tutumlara sahip olduğu 

gözlenmiştir. Görüşmeciler genellikle yaşlı bireylere karşı saygılı, sabırlı, merhametli 

olduklarını, ölüme yakın olduklarından dolayı acıdıklarını, yardıma muhtaç bireyler olarak 

düşündüklerinden dolayı yardımcı olmaya ve her ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını 

belirtmişlerdir. Örneğin bu konuda Gökhan Bey tutumunu şu şekilde dile getirmiştir.   

“Sürekli yardım ederim, kibar davranıyorum öyle de olması gerekir. Çünkü yaşlı yolu 

yarılamış biri, benden çok daha fazla tecrübelidir. Benim arkadaş grubumun yaş ortalaması 

genelde kırklı yaşlarda olan kişilerdir. Benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi 70 

yaşındaki bir adam, onu dinlemekten acayip keyif alıyorum, çok güzel hikâyeler anlatıyor, 

gençlerle değil de onlarla takılmak daha keyif verici. Onların dönemleri farklı her halde o 

dönemleri daha çok sevdiğimden kaynaklanıyor. Onlarla vakit geçirmek hoşuma gidiyor, 

bilgi birikimleri var onlar bir cevher aslında. Çünkü orda hayat tecrübesi var.” (Gökhan, 30, 

Barmen). 

Yaşlılık olgusu nitel olarak yorumlandığında toplumlar ve bireyleri tarafından bir deneyim, 

tecrübe, bilgi birikimi olarak değerlendirilmektedir. Geçmişin bir aynası olarak yorumlanan 

yaşlı bireylerin deneyim tecrübe sahibi olmaları kimileri için iyi kimileri içinde kötü bir  

özellik olarak algılanmaktadır. Yaşlı bireyin geçmiş tecrübesini iyi yönde yorumlayan 

Gökhan Bey, yaşlı bireylere karşı arkadaşça bir tutuma sahip olduğunu, en iyi anlaştığı yaş 

grubunun yaşlı bireylerden oluştuğunu ifade etmiştir. Gökhan Bey’in ‘yaşlılar bizim için bir 

cevherdir’ benzetimine paralel olarak Van’da gerçekleştirdiğim görüşmecilerimden biri olan 

Zehra Hanım ise ‘yaşlılar, bizim için birer kazanımdır’ söyleminde bulunmuştur. 
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“Merhametliyimdir. Bilinçli, olgun, sırtımı dayayabileceğim, dertleşebileceğim bir 

yaşlı isterdim etrafımda. Yaşlılar bizim için dayanaktır, bazı durumlarda yaşlı tecrübedir. 

Geçenlerde iftardaydık 82 yaşında bir yaşlı bayanla tanıştım. Normalde insanların yaşını 

yakalarım. Ama sorsalardı bayan kaç yaşında diye 65 falan derdim. O kadındaki enerjiyi 

genç bir bireyde bulamazsınız. Öyle bir ihtiyar yanında niye olmasın böyle yaşlılar bizim için 

birer kazanımdır.” (Zehra, 46, Öğretmen)  

Zehra Hanım, yaşadığımız toplum içerisinde bazı yaşlı bireylerin gençlik evresinde olan bazı 

bireylerden daha aktif, daha üretken, hayata daha bağlı ve hayat enerjisini hala yitirmeyen 

yaşlı bireylerden söz etmiş, bunu deneyimlediği bir olayla örneklendirmiş bu tür yaşlı 

bireyleri toplum için birer kazanım olarak değerlendirmiştir. 

Fiziki yetersizliklerinden dolayı yaşlı bireylere acıdığını ve merhamet duyduğunu belirten 

Fatma Hanım, aynı zamanda yaşlı bireylerin sevgi, saygı, ilgi ve alakaya muhtaç bireyler 

olduğunu dile getirmiştir. Fatma Hanım yaşlılara ilişkin var olan tutumunu belirtirken doğu ve 

batı arasındaki yaşam biçiminin farklılığına dikkat çekmiş, doğuda insanların daha samimi ve 

daha güvenilir bir yaşam geçirdiklerinden söz etmiştir. Bu durumun da bireylerin yaşlılara 

karşı olan tutumları etkilediğini ve davranışlara sirayet ettiğini ifade etmiştir.  

Kendini yaşlılık evresinde olan bir birey olarak tanımlayan Muğla’da yaşayan 65 yaşındaki 

Mehmet Bey, yaşlılara karşı olan tutumun hiçbir zaman değişmediğini gençlik yıllarında 

benzer tutum ve davranışlara sahip olduğunu dile getirmiştir.  

“Bende artık yaşlılık evresindeyim. Yaşlılara karşı tutumum gençken de aynıydı. 

Yoldan geçerken yaşlının elinde poşetleri gördüğüm zaman erkek olsun kadın olsun yardım 

ederim. Yardım ettiğim yaşlının Allah razı olsun demesi bile bana yetiyor.” (Mehmet, 65, 

Emekli). 

Van’da yaşayan ve üniversite öğrencisi olan Alper, genellikle yaşlı bireyler ile iletişime 

geçmekten kaçındığını belirtmiştir. Yaşlılık evresinde olan bireylerin genellikle huysuz 

olduklarını ve yaşlıların bireylerin gençlerin fikir ve düşüncelerine saygı duymadıklarını dile 

getirmiştir. Kendi deneyiminden örnek vererek düşüncelerini ifade eden Alper, yaşlılara karşı 

olumsuz tutumunu yaşlı bireylerin gençlere karşı olan olumsuz tutum ve düşüncelere 

bağlamıştır.  

“Fazla muhatap olmamaya çalışırım. Çünkü her şeye çok karışıyor, eleştiriyorlar. 

Muhatap olunca istemediğimiz şeyleri söyleyebiliyorlar. Buda bizi sinir ediyor. Uzun saçlı 

olduğum dönemlerde yaşlılar sürekli beni aşağılıyorlardı bize saygı duyduklarını 

düşünmüyorum. Galiba bundan dolayı yaşlılara karşı tutumum böyle.” (Alper, 21, Öğrenci). 
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Van’da yaptığım görüşmecilerimden biri olan Esra, farklı bir tutuma sahip olduğunu samimi 

bir şekilde ifade etmiştir. Van ve Muğla ‘da yaptığım görüşmelerimden farklı bir tutum 

gösteren Esra, yaşlı bireylere çoğu zaman saygısızca davrandığını, yaşadığımız çağın 

gençlerin çağı olduğunu hatta tecrübe ve bilgi sahibi olarak gösterilen yaşlı bireylerin genç 

bireyler kadar bilgi sahibi olmadığından söz etmiştir.  

“Ben biraz yaşlılara karşı saygısız davranıyor olabilirim. Çok basit örnekler; 

dolmuşta kimseye yer vermem, karşıdan karşıya kimseyi geçirmem, poşetleri taşımam. Sigara 

içerken yaşlının biri beni uyardığında çok rahat bu seni niye ilgilendiriyor diyebilirim. Yani 

otobüse biniyorum mesela oturuyorum. Yaşlı bir teyze biniyor. Günden geliyor belli, tüm gün 

oturmuş, eğlenmiş. Ben ise tüm gün dershanedeyim yoğunum, yorgun bir gün geçirmişim. 

Başımda durup kalkmam için bakıyor. Asla yerimi vermem. Buna saygısızlık diyebilirsiniz 

ama bence değil”(Esra, 18, Öğrenci). 

6.3. Yaşlılığın Toplumsal Algılanışı ve Değişimi 

Muğla’da yaptığımız görüşmelerde yaşlı bireylere ilişkin tutum ve algının görüşmecilerin 

söylemleri doğrultusunda farklılıklar gösterdiği genç, orta yaşlı ve yaşlılık evresinde olan 

görüşmecilerin farklı görüşlerde olduğu ortaya çıkmıştır. Genel itibari ile Muğla’da yapılan 

görüşmelerde toplumsal algının geçmişten günümüze değiştiği söylenmiştir. Örneğin; Doğu 

batı toplumları arasındaki farklılıklara değinen Ezgi Hanım, 

“Muğla’daki yaşlı bireyler genel olarak doğudaki yaşlılara oranla daha enerjik, 

sosyal faaliyetler içinde bulunan insanlardır. Çevremdeki doğulu arkadaşlarımdan biliyorum. 

Doğudaki yaşlılar, genelde bir süre sonra bir yerlerde bile yürüyemeyecek, bir şey 

yapamayacak durumundalar. Çocukları sürekli yardım ettikleri için elden ayaktan 

düşüyorlar. Ama burada öyle değil. Muğla’daki gençlerin yaşlılara karşı çok daha yakın 

olduklarını görüyorum. Doğuda daha çok şu ver: hürmet ve saygı. Burada gençler, tam bir 

arkadaş gibiler yaşlılara karşı, bir masada oturup sohbet edebiliyorlar. Batıda ege 

taraflarında geleneğe bağlı saygı hürmet var. Ama en çok arkadaşça bir tutum var. Doğuda 

geleneğin ve kültürün yukarı seviyelerde muhafaza edilmesi oranın daha sınırlayıcı olmasına 

neden oluyor. Bu ilişkilere de yansıyor. Burada olumlu anlamda düşündüğümüzde daha güzel 

bir algı var. (Ezgi, 24, Öğrenci) 

Genç bir birey olan Ezgi Hanım, yaşadığı yerde yaşıtlarının yaşlı bireyler ile arkadaşça ve 

samimi ilişkiler kurduğunu dile getirmiştir. Bu düşüncenin aksine Muğla’da yaşayan ve yaşlı 

bir birey olan Mehmet Bey, yaşadığı yerde gençlerin yaşlı bireyleri görmezden geldiğini çoğu 

zaman yaşlıların olumsuz tutum ve davranışlara maruz kaldığını, gençlerin yaşlılar ile birlikte 
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vakit geçirmek istemediklerini söylemiştir.  Toplumsal algının değiştiğine dikkat çeken 

Mehmet Bey, bu durumun nedenini eğitim düzeyinin yükselmesi ile gençlerin gelenek, örf ve 

adetlerden uzaklaşmasına bağlamıştır.  

Şimdiki gençler eski yaşlıları tanımıyor, bilmiyorlar. Eskiden Muğla bambaşkaydı. 

Şimdi babaanne dede… Bazı gençler yaşlıları hor görmeye başladı. Bunlar olmaması gereken 

şeyler ama maalesef oluyor. Çok okuyanlarda mı oluyor yoksa biz kendimiz mi ihtiyarlandık 

diye düşünüyorum. Ya biz bazen Yunanistan’a gidip geliyoruz, oranın genci yaşlısı hep 

birlikte. Bizde bir Cuma namazı oluyor. Anca o zaman birlikte olabiliyoruz. Sahil 

kesimlerinde bu yok. (Mehmet, 67, Emekli). 

Toplumsal yapıda birçok birey ve grup dil, din, etnisite, yaşam biçimi veya cinsiyetinden 

dolayı toplumsal dışlanma ve ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Toplumsal dışlanma veya 

ayrımcılık yaşa bağlı da yapılabilmektedir. Yaşa bağlı yapılan ayrım genç bireyleri hedef 

aldığı gibi yaşlı bireylere yönelikte olabilmektedir. Gençlere yönelik yapılan dışlanma, yaşa 

bağlı deneyimsiz olmaları bundan dolayı fikirlerinin önemsenmemesi şeklinde olmaktadır. 

Gençler çoğu konuda yetersiz görülmekte aile büyükleri tarafından görüşlerine 

başvurulmamaktadır. Yaşa bağlı yapılan bir diğer ayrım ise gittikçe yaş alan yaşlı bireylere 

karşı yapılmaktadır. Yaşlı bireylerin genç nesil tarafından yeniçağa ayak uyduramayan,  

üretemeyen, yeni olana uyum sağlamayan bireyler olarak görülmesi bazı çevrelerce yaşlı 

bireylerin genç bireyler tarafından toplumsal yaşamın dışına itildiği görüşünün ortaya 

atılmasına neden olmuştur. Bu görüşü destekler şeklinde görüşlerini belirten Muğla’da 

yaşayan Berna Hanım, yaşadığı toplumda gençlerin yaşlıları azarladığı, hor gördüğü ve 

aşağıladığı durumlarla karşılaştığını dile getirmiştir.  

Toplum açısından çeşitli nedenlerden dolayı yaşlılık ötelenmeye çalışan bir olgu 

olmuştur. Bununla birlikte fiziksel güçsüzlük ve hayattan kopma fikri korkuya neden 

olmaktadır. Bazı toplumlarda yaşlılar bir değer olarak yükseltilirken bazı toplumlarda da 

istenmeyen yük haline gelmektedir. Ben açıkçası toplumun yaşlılara bir değer ve anlam 

yüklediğini düşünmüyorum. Çünkü günlük yaşamda çok karşılaşıyorum ya da duyuyorum. 

Gençler belli bir yaşa gelmiş yaşlılara konuşma ve davranışları ile aşağılıyorlar ve ben 

bunlara şahit oldukça yaşlıların değer kazandıklarını düşünmüyorum.” (Berna, 25, 

Öğretmen). 

Van’da yaşlılara ilişkin toplumsal algının hiç değişmediğini söyleyen Esma Hanım, Van’da 

hala gelenek, görenek, inanç, tutum ve değerlerin vb. tüm kültürel unsurların muhafaza 

edildiğini, yaşlı bireylere yönelik algı ve tutumların hala geçerliliğini koruduğunu söylemiştir. 
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Van’da toplumsal algı hiç değişmedi. Bizim bir kültürümüz var. Bu kültür kuşaktan 

kuşağa hiç değişmeden geçti. Küçüklükten terbiyeyi alıyorsun bilinçli veya bilinçsiz çocuğuna 

da onu öğretiyorsun. En azından kendi çevremde yaşlılara olan algının değiştiğini hiç 

görmedim. Bizde yaşlı geldi mi yolu açarsın geçsin, ona yardımcı olursun. İnşallah Van’da 

öyle kalır. (Esma, Yönetici, 49) 

Toplumda yaşlı bireylere yüklenilen anlamlar olduğu gibi yaşlı bireyden beklenen 

davranışlarda vardır. Toplum bireye yaşına uygun hareket etmesini bekler. Yaşlı bireylerde 

ileri yaşlılığın göstergelerinden biri olan fiziki yetersizlik gibi yavaş yürüme, yavaş hareket 

etme, saçların ağarması, belin bükülmesi gibi değişimler yaşlı bireyi farklı sınıfsal gruba dâhil 

etmektedir. Bu durum da daha çok toplumun kültürel normları ile ilgilidir. Birey her evre de 

sosyal varlık olma özelliğini kazanmaktadır. Yaşlılık evresinde de birey sosyal varlık 

olmakta, aktivitesini koruyabilmektedir. Yaşlı bireyin evde zaman geçirmeyip sosyal 

ortamlara dâhil olma isteği başarılı bir yaşlanma geçirmesine de neden olmaktadır. Sosyal 

ortamlara karışma, sosyal iletişimin güçlü olması kendini yaşlılık evresin de hissettirmektedir. 

Kimi yaşlılar kalan zamanlarında ev ortamını bir yaşama alanı seçerken kimi yaşlılar ise 

dışarıyı veya kamusal alanları yaşam alanı olarak seçmektedir. Van’da yaşlı bireylerin sürekli 

dışarıda zaman geçirmelerini eleştiren Hakan Bey sosyal yaşlanma ve başarılı yaşlanma 

kavramlarını gözden kaçırdığı görülmüştür.  

“Buradaki yaşlıların sürekli çarşıya çıkma gibi bir hastalıkları var. Benim dedemde 

böyledir. Yani siz yaşlısınız, yerinizde oturun, torunlarınıza bakın, çayınızı için yani ne 

bileyim televizyonunuzu izleyin. Niye kendinizi yorup başınıza bir şey gelme riskinizi 

arttırıyorsunuz. Kendilerini hala genç görüp çarşıya çıkıyorlar. Bence gerek yok bunlara. 

Burada yaşlılara karşı büyük bir saygı var. Van’da yaşlıları hor gören var mı bilmiyorum 

ama varsa da yaşlının zamanında ne yaptığı ile alakalı bir şey.   Bazen gerçekten iyilik 

yapmak istemiyorsun ama yaşlı diye yapmak zorunda hissediyorsun kendini. Bu tamamen 

yaşlının geçmişteki tutumuna bağlıdır.” (Hakan, 18, Öğrenci). 

Yaşlılık evresinde bireyde biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda birçok değişimler 

meydana gelmektedir. Yaşlı bireyin toplumsal yaşamda edindiği rol ve sorumluluklar sosyal 

ilişkilerini etkilemekte ve ona yüklenecek anlamları belirlemektedir. Yaşlılıkta bireyin sosyal 

aktiviteleri azalmakta, saygınlığı sosyal ilişkileri, statüsü ve yaşam beklentisi kişiden kişiye 

değişmekle beraber değişimler geçirmektedir. Genel itibari ile fiziksel ve sosyal aktivitesini 

kaybeden yaşlı, kronik hastalıkların baş göstereceği, toplum içerisinde yardıma muhtaç, elden 

ayaktan düşen ve birer yük olarak görülmesine neden olacaktır.  
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Van’ın toplumsal yaşamında meydana gelen değişimler ile yaşlının rol ve statü kaybı 

yaşadığını belirten Zehra Hanım, yaşlıların günümüzdeki nesil tarafından birer yük olarak 

değerlendirildiğini belirtmiştir. Ayrıca kırsal ve şehir yaşamında bireyin yaşlılığı farklı 

deneyimlediğini, rol ve statü bakımından farklı sorumluluklar edindiğine dikkat çekmiştir.  

Toplum artık bir yük olarak bakıyor. Üzerinden atılması mümkün mertebe bir yük 

gibidir.  Bize biraz uzak olsun iyi olsun anlayışı var. Eskiden bu kadar şehir hayatı yoktu 

şehirleşme ile değişti yaşlı algısı. Kırsal kesimde bir gelini düşünün çoluk çocuk doğuruyor. 

Tarlası bağı bahçesi var evdeki yaşlı insanlar çoluk çocuğun bakımını üstleniyor. Onlar için 

aslında yaşlı bir yardımcıdır. Bu ne kadar büyük bir yük olabilir ki. Ama şehir ortamında eş 

çalışıyor, karı koca çalışıyor, çoluk çocuk okula gidiyor. Evde yaşlı olunca sürekli aklın orda 

kalıyor. O yüzden şehir ortamındaki yük ile kırsal kesimdeki aynı değil. Biraz da insanlar 

bencilleşti. Çocuklar daha çok nefsini düşünüyor. Herkesin bir odası televizyonu cep telefonu 

var artık ister istemez yaşlıya çok ihtiyaç duyulmuyor sanki. (Zehra, 49, Öğretmen). 

6.4. Yaşlılığın İki Yönü: Kayıp ve Kazanım 

Yaşlılığı tamamen bir kayıplar dönemi olarak değerlendiren Muğla’da yaşayan Emine ve 

Leyla Hanım benzer ifadelerde bulunmuşlardır. 

“Yaşlandığımızda ömrümüzü kaybediyoruz. Yaşam ne yazık ki göz açıp kapanıncaya 

kadarmış. Zaman su gibi akıp gidiyor.  Yaşlanınca insan çok boşa zaman harcadığını anlıyor. 

Gençlikte ne yaparsan yap o sana kar kalıyor. O yüzden yaşlılıkta bir kazanım olduğunu 

düşünmüyorum. Belki ibadete daha çok zaman kaldığı için kazanım olabilir.  Ama her şeyi 

gençken yapıyorsun.” (Emine, 40, İşçi). 

“Yaşlılıkta başkalarına muhtaç oluyorsun en büyük kayıp bence. Eski sağlığını, 

hareketliliğini kaybediyorsun. Yaşlılıkta hep kaybediyorsun ne kazanımın olabilir ki” (Leyla, 

36, Esnaf)  

Yaşlılık yaşamın bir evresi olmakla birlikte bu evre de birey; biyolojik, fiziksel, sosyal, 

psikolojik ve zihinsel anlamda bir takım değişimler geçirmektedir. Görüşmeler sonucunda 

genç ve yetişkin görüşmeciler yaşlılık evresinde meydana fiziksel değişimler üzerinde durmuş 

ve bu değişimleri yaşlılıkta bireyin karşı karşıya kaldığı en büyük kayıp olarak 

nitelendirmişlerdir. Görüşme yaptığım yaşlı bireyler ise fiziksel değişimlerin yanında bilişsel 

düzeyde kayıpların da olduğunu ifade etmiş, yaşlılığın bireye kaybettirdiği ve yaşlılıkta ortaya 

çıkan önemli bir sorun olarak unutkanlığa dikkat çekmişlerdir. Bu konuda kendini yaşlı olarak 

tanımlayan 67 yaşındaki Mehmet Bey kendini şu şekilde ifade etmiştir: 
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“Sağ olsun devlet, emekli maaşımızı veriyor, yiyip içiyoruz. Yaşlı olunca insan, hep 

gezmek dolaşmak istiyor, her yeri görmek istiyor. Bunlar aslında bizim için kazanımdır. Tabi 

bunun için her yaşlının biraz birikimi olmalı. Bizim için en büyük kayıp unutkanlık oluyor. Bir 

şeyi hatırlamak için iki üç saat düşünmek zorunda kalıyorum. Büyüklerimiz üç gün yatak dört 

gün sonrası toprak derler. Yaşlılık bakana da yatana da zordur.” (Mehmet, 67, Emekli) 

Yaşlılığın başlangıcı olarak pek çok düşünce ortaya atılmış genel olarak 65 yaş ve üzeri 

insanlar yaşlı olarak tanımlanmıştır. Yaşlılığın ne zaman başladığına dair ortaya atılan 

görüşlerden bir tanesi de bireyin emekli olma durumunda yaşlılık evresine girdiğidir. Başka 

bir deyişle emeklilik, yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilir. Bu yönüyle emeklilik ve 

yaşlılık birbiri ile ilintilidir. Dolaysıyla emeklilik yaşlı bireyin yaşamında meydana gelen 

önemli bir sosyal değişim sürecidir. En önemlisi bireyin yaşamında bir değişim süreci olarak 

nitelenen emeklilik, aynı zamanda bireyin yaşamına da pek çok değişimler yaratmaktadır. 

Emeklilik ile birlikte yaşlı, boş zaman elde etmekte, kendine ve çevresine zaman 

ayırabilmekte, hoş zaman geçirmektedir. Bu noktada emeklilik yaşlı birey ve çevresi 

tarafından olumlu karşılanabilmektedir. Bazı bireyler açısından değerlendirildiğinde ise 

emeklilik, bir rol ve statü kaybı olarak düşünülebilmektedir. Kısacası emeklilik, sosyal 

rollerdeki bir kayıp olarak düşünülebileceği gibi bireye yeni roller atfettiğinden bir kazanım 

olarak da düşünülebilir. Yapılan görüşmelerde emeklilik görüşmecilerin pek çoğu için birer 

kazanım olarak değerlendirilmiştir.  

“Yaşlılara yaşlandıklarında insanlar daha fazla değer göstermeye çalışıyorlar. Ne 

kadar ömürleri var ki diye düşünüyorlar. Daha çok ilgi görüyorlar bu yaşlılar için bir 

kazançtır. Tabi buda göreceli herkese göre değişebilir. Emekli olan burada geziyor, tozuyor 

gayet güzel yani. Emeklilik onlar için bir kazanım.” (Hilal, 50 Ev Hanımı) 

Çoğu görüşmeci gibi yaşlılık evresinde meydana gelen fiziksel ve ruhsal değişimleri birer 

kayıp olarak değerlendiren Kübra Hanım, emekliliğin yanı sıra yaşlı bireyin tüm yaşamı 

boyunca edindiği deneyim ve yaşanmışlıkları birer kazanım olarak görmüştür. Nesillerin 

çoğalmasını aile üyelerinin ve bireylerin bir aradalığını yaşlı bireylere borçlu olduğunu 

söyleyen Kübra Hanım, yaşlı bireyler gibi bu tür durumların kendileri içinde kazanım 

olduğunu dile getirmiştir.  

Balkonda otururken gençler geçtiğinde dönüp bakacaksın, üzüleceksin. Çünkü sende 

bir zamanlar öyleydin. Yaşlılıkta hareketlerin kısıtlanıyor, cinsel dürtülerden tutun fiziki 

görünüm ve manevi olarak değişimler olacak, belki de sokağa çıkma isteğin bile olmayacak 

bunlar kayıp. Ama her yaşın bir güzelliğinin olduğundan yanayım.  
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Böyle düşünürsek her yaş çok güzel geçebilir. O yüzden kazanımlar olarak bakıldığında eğer 

bir arada tutabileceksen senden olabilecek çok güzel bir nesil, çok güzel deneyimler oluyor ve 

bunları başkaları ile paylaşıyorsun her şeyin bir sonu olduğu gibi yaşamın da yaşlılığın da 

var. Bir yuva aile kurmak bile bir kazanımdır. Ege tarafların da yaşlı kadın evlenmemişse 

evine bir sürü kedi almış ve onlarla hayat sürüyor. Yaşlı emekli oluyor buda bir kazanım.  

Bireyde meydana gelen fiziksel değişim ve gerilemelere rağmen yaşlılığın doğal ve güzel bir 

durum dönem olduğunu söyleyen Van’da yaşayan Esma Hanım, yaşlılık evresini mutlulukla 

özdeşleştirmiştir. 

“Yaşlılıkta fiziksel kayıpların çok oluyor elbette. Saçların beyazlıyor, dizlerin 

tutmuyor, hareket yetin kısıtlanıyor. Kullana kullana o bedeni yıpratıyorsun, eskitiyorsun. 

Tamam ama çok güzel şeylerde oluyor. Yaşanmışlıkların var, ailen oluyor, çocukların, 

torunların onların o mutlulukları seni de mutlu ediyor. Bunlar güzel kazançlar. Yaşlılık 

mutluluktur. Bu hayata bir kere geliyorsun. Yani fiziksel ve duygusal kayıpların oluyor. Ama 

ben yine de yaş almayı torun sahibi olmayı isterim.” (Esma, 46, Yönetici). 

Yaşlılığın tıpkı çocukluk ve gençlik gibi doğal ve kaçınılmaz olduğunu söyleyen Esma 

Hanım, bütün canlıların yaşlanacağını, yaşlandıkça da doğal olarak belli bazı değişimler 

yaşayacağını dile getirmiştir. Bu nedenle yaşlılığın önüne geçilemeyeceğini, durdurulamaz bir 

süreç olduğunu belirtmiştir.  Zehra Hanım’a göre yaşlılık dönemini yaşayan kişilerin bu 

süreci kabullenmeleri ve evreye uygun rol, davranış ve etkinliklerde bulunmaları gerektiğidir. 

Yaşlı ve genç bir birey arasındaki temel farkın his ve duygular olduğunu söyleyen Zehra 

Hanım, yaşlı bir bireyin gençlikte yaşadığı his ve duygulara sahip olamayacağını belirtmiştir. 

“Ben yaşlılığın kayıplar getirdiğine inanmıyorum. Bunların hepsi bir dönemdir ve 

yaşanması gerekiyor. Mesela düşünsene bu yaşta 16 yaşındaki bir gencin duygularını 

besleseydim. Ne kadar zavallı olurdum. Hatta bir İslam âlimi şunu der: ne bedbahtırki ihtiyar 

ağırmış saçlarıyla içinde delikanlı coşkusu hisseder, duyguları hala dünyaya aç hisseder ve 

sonra diyor ki ne bedbahtırki genç on altı yaşındadır ama ruhu seksen yaşındadır. Seksen 

yaşa yeri geldiğinde buruşmuş bir yüz ağarmış bir saç bence çok yakışıyor. Onun olgunluğu 

odur. Her şey yerinde uygundur merdiveni yavaş çıkması, gerekiyorsa yavaş çıkacak. 

Bunların hepsi olması gerektiği kadar güzeldir. Kazanım var tabi ki arkada çocuk, torun 

bırakıyorsun, gurur var tecrübe var, arkana baktığında ürün var. Etrafında torun çocuk 

müthiş bir manzaradır. Böyle bir ihtiyarlığı Allah herkese yaşatsın. Asıl kayıp yaşlılıkta 

etrafın da kimseyi bulamamaktır. En yalnız en kaybetmiş yaşlı, çoluk çocuk içindeki insandır. 

Yaşlılar Allah’ın merhamet celbidir.”(Zehra, 49, Öğretmen) 
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İnsan ömrünün giderek uzaması ve artan yaşlı oranı, yaşlılık olgusunu ve yaşlılık ile ilintili 

olan her konuyu yeniden gündeme getirmiştir. Yaşlı ve sorunları, yaşlı beklentileri, yaşlılıkta 

meydana gelen değişimler, yaşlılık ve ölüm korkusu gibi konuların yanı sıra henüz konu ile 

ilgili sınırlı çalışmalar yapılsa da yaşlılık ve cinsellik ilişkisi merak edilen ve incelenen 

konular arasındadır. Her yaş grubunda olduğu gibi yaşlılık evresinde de cinsellik önemlidir ve 

insan hayatını etkilemektedir. Yaşlılık evresinde cinsel dürtülerin olamayacağını savunan 

görüşlerin aksine bazı bilim adamları tarafından cinsel dürtü ve arzunun mümkün olabileceği 

görüşü ortaya atılmıştır. Genç bir birey olan Van’da yaşayan Esra, yaşlılıkta bireyin kaybettiği 

en önemli kaybın cinsellik olduğuna vurgu yapmıştır. 

“Enerjini hayata olan o inanılmaz bakış açını kaybediyorsun. Bir ayağın çukurda 

zaten varsa eğer toplumun çok baskın bir dini ona kayıyorsun. Daha fazla sorguluyorsun. 

Gençlikte ölümü düşünmeyen insan yaşlılıkta sürekli ölümü düşünüyor. Değer vermeyi kıymet 

görmeyi çok seven bir kadınım. İnanılmaz hoşuma gider. Kırk kırk beş hele altmışlı yaşlarda 

bunun asla olmayacağını bilirim. Eğer bir hayat arkadaşın yoksa. Altmış yaşından sonra 

dünyanın en mükemmel olan şeyi cinsellik, senin için bitmiş oluyor. Bu çok büyük bir kayıptır. 

Elinde bir nimet var ama onu kaybediyorsun. Cinsel çekiciliğinizi kaybediyorsunuz. Kadın 

veya erkek hiç fark etmez eğer benim gibi ilgiyi seven biriyseniz bu yaşlılıkta sizin için büyük 

bir kayıp.” (Esra, 18, Öğrenci). 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyal varlık olan bireyin toplumsal yaşamda sosyal ilişkilerini, rollerini, davranışlarını, ilgi 

alanlarını, deneyim ve görüşlerini etkileyen birtakım faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin 

başında kültür dediğimiz önemli bir sosyal olgu gelmektedir. Bireyin algı ve tutumunu toplum 

içerisindeki diğer bireyler ile olan ilişkisi belirlerken belirleyici olan diğer bir etmen ise 

kültürel farklılıklardır. Bireyin kültürel geçmişi ve kültürel geleceği onun sosyal ve bireysel 

gelişimini etkileyen çok önemli bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kültürün etki 

alanı ve işlevselliği toplumdan topluma değişmektedir. Kültür bazı toplumlar için yaşamsal 

bir zorunluluk iken bazı kültürlerde arka plana itilmiş olabilir. Toplumlar arası bu farklılık 

toplumsal algı ve tutumların da değişmesine yol açmaktadır. Kısacası kültür ve kültürel 

etmenler bir nesneyi, bir canlıyı, bir bireyi ya da sosyal bir olguyu nasıl algılayacağımızı 

belirler.  

İnsan yaşamının her dönemi kendine özgü özelliklere sahip olmakla birlikte, oluşabilecek 

önemli sonuçları da içinde barındırmaktadır. Genel olarak bireyler tarafından insan yaşam 

döngüsü çocukluk, gençlik ve yaşlılık olarak sınıflandırılmakta ve tanımlanmaktadır. 
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Toplumlar genç ve yaşlı toplum olarak tanımlanırken bireylerde çocuk, genç ve yaşlı olarak 

tanımlanır. Çünkü her birey bu evrelerden geçmektedir. Dolaysıyla bireyin geçireceği 

evrelerden biri olan yaşlılık, her toplumun her bireyi tarafından tanımlandığından çok çeşitli 

anlamları içinde barındırmaktadır. Yapılan araştırmalarda yaşlı bireylerin genel olarak 

yaşamın son evresinde olan ve yardıma muhtaç bireyler olarak tanımlandığı görülmüştür.  

Çalışmada yaşlı bireyler, genel itibari ile daha çok tecrübe bilgi birikimi olan kişiler olarak 

yaşlılık evresi ise doğal, kaçınılmaz, ölüme yakınlık ve olgunluk dönemi gibi ifadeler ile 

tanımlandığı ortaya çıkmıştır.  Yaşlı bireylere karşı olan tutumlar noktasında hem Van hem de 

Muğla’da görüşmeye katılanların söylemlerinden hareketle belirgin farklılıkların olmadığı 

tespit edilmiştir. Görüşmecilerin pek çoğu yaşlı bireylere karşı olumlu bir tutum içerisinde 

olduklarını, saygı duyduklarını, yaşlılara yardım etme çabasında olduklarını belirtmişlerdir. 

Muğla’da yapılan araştırmada 65 ya grubunda olan bireyler gençler tarafından hor 

görüldüğünü dile getirmişlerdir.  

Van’da yapılan görüşmelerde ise 18 genç yaş grubunda olan iki görüşmeci Van’daki 

yaşlıların hala geleneksel tutum ve değerlere göre hareket ettiklerinden dolayı yaşlılara karşı 

bazı durumlarda mesafeli olduklarını ve iletişime geçmediklerini dile getirmişlerdir. Yaşlılık 

olgusunun bireye hem fiziksel hem de bilişsel anlamda kaybettirdiği birtakım özelliklerin 

olduğu yadsınamaz bir düşüncedir. Fakat yaşlılık evresinin bireye tamamen kayıplar 

getirdiğini savunmak bizleri yanlışa düşürecektir. Çalışmada görüşmeciler, yaşlılık evresinde 

olan bireyin fiziksel anlamda birtakım kayıplar yaşadığını fakat bireyin yaşlılıkta iki önemli 

kazanım elde ettiği araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki yaşlı bireyin emekli 

oluşu diğeri ise bireyin tecrübe sahibi oluşudur.  
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ÖZET 

Küreselleşme süreci, dünya ölçeğinde yüksek düzeyde katma değer ve sosyal refah yaratmış 

olmasına karşın, ülkeler arasında var olan toplumsal, sınıfsal ve ekonomik eşitsizlikleri de 

derinleştirmiştir. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkan bu eşitsizlikler, daha 

çok ekonomik yaşamda kendisini hissettirmektedir. Zira ülkeler arasında var olan sınırların 

ortadan kalkmasına, iletişim ve ulaşımın hızlanmasına ve dolayısıyla dünyanın küçülmesine 

yol açan küreselleşme, aynı zamanda toplumlar arasında var olan gelişmişlik düzeyinin, 

farkının da artmasına adeta dünyanın varsıllar ve yoksullar şeklinde ikiye ayrılmasına yol 

açmıştır. Günümüzde bir yandan yaratılmakta olan katma değerin büyük bir bölümünü 

tüketen toplumlar, diğer yandan bu katma değerin üretilmesi için çok fazla emek sömürüsüne 

maruz bırakılan halklar söz konusudur. Dolayısıyla küreselleşmenin en önemli sonuçlarından 

birisi de işgücünün sömürülmesi yanında çok zor koşullarda yaşamak zorunda bırakılan 

kitlelerin yaşadığı yoksulluktur. Gelişen bir ülke olarak Türkiye’de de yoksulluk alt sınıfların 

adeta kaderi haline gelmiştir. Özellikle kentlere göç edenler, yoksulluğu aşmanın veya en 

azından onunla mücadele etmenin bir yolu olarak çok farklı stratejiler geliştirmişlerdir. Bu 

stratejilerden birisi de kadınların aile bütçesine katkı sunmak amacıyla yaşadıkları yoksullukla 

mücadele etmeye çalışmalarıdır. Bu çalışmanın da ana sorunsalı, yoksul kadınların hane 

içinde gerçekleştirdikleri bir faaliyet olan tandırda ekmek pişirmenin haneye katkısının olup 

olmadığını, bu faaliyetin kadın sağlığını etkileyip etkilemediğini ve en önemlisi de geleneksel 

bağlamda da ele alınan bu faaliyetin yoksullukla mücadele mi yoksa gelenek mi olduğunu 

saptamak olmuştur. 

Anahtar Kavramlar: Yoksulluk, Kadın Yoksulluğu, Kadınların Yoksullukla Mücadele 

Stratejileri, Tandırda Ekmek Pişirme 
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STRATEGIES DEVELOPED BY WOMEN IN POISONING POVERTY: A CASE 

STUDY ON WOMEN MAKING BREAD IN TANDOOR AS A CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

Although the globalization process has created a high level of added value and social welfare 

on a global scale, it has deepened the existing social, class and economic inequalities among 

countries. Especially in developing countries, these inequalities are more visible in economic 

life. This is because globalization has led to the abolition of the existing borders between 

countries, accelerated communication and transportation, and consequently to the shrinking of 

the world. At the same time, the level of development and difference between societies has 

increased and the world has been divided into two as wealthy and poor. On the one hand, 

there are societies that consume a large part of the added value being created, and on the 

other, peoples who have been subjected to much labor exploitation to produce this added 

value. Therefore, one of the most important consequences of globalization is the poverty 

experienced by the masses forced to live in very difficult conditions besides the exploitation 

of the labor force. As a developing country, Turkey has also become almost a fate of poverty 

subclass. Especially those who migrated to cities have developed very different strategies as a 

way of overcoming or at least fighting poverty. One of these strategies is that women try to 

combat poverty in order to contribute to the family budget. The main problem of this study 

was to determine whether bread in the tandoor, an activity carried out by poor women in the 

household, contributes to the household, whether this activity affects women's health, and 

most importantly, whether this activity, which is also considered in the traditional context, is 

combating poverty or tradition. 

Keywords:  Poverty, Women Poverty, Women's Strategies to Fight Poverty, Baking Tandoor 

Bread 

1.Giriş 

Günümüzün küreselleşen dünyasında yaşanmakta olan en önemli sorunlardan birisi de 

yoksulluk ve yoksulluğa bağlı olarak meydana gelen yoksunluk halidir. Birçok küresel sorun 

gibi yoksulluk da şimdiden ülkelerin geleceğini tehdit etmeye başlamıştır. Zira küreselleşme 

süreciyle beraber ülkeler arasında sadece sınırlar ve gümrük duvarları ortadan kalkmamış aynı 

zamanda bilişsel kapitalizmin yarattığı devasa üretim toplumlar arasında aşılmaz sınıfsal 

eşitsizliklere de yol açmıştır. Nitekim sermayenin 1980’lerden sonra genellikle emek 

sömürüsünün en yoğun biçimde yaşandığı Doğu Asya’ya özellikle de Çin, Vietnam ve 
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Hindistan gibi ülkelere gitmesinin en önemli nedeni de işgücünün ucuz olmasıdır. Küresel 

kapitalizmin sömürdüğü kitleler, genelde karın tokluğuna çalışmak zorunda kalmıştır. Bu 

durum, dünyanın kendi içinde adeta iki ayrı kutba yani bir yandan sürekli zenginleşen 

kapitalist batılı toplumlar, diğer yandan sürekli yoksullaşan doğulu toplumlar şeklinde 

ayrılmasına neden olmuştur.  

 Dünyada yaratılan katma değerin, zenginliğin ve fırsatların eşit bir biçimde dağıtılmaması, 

toplumlar arasında var olan sosyal ve ekonomik eşitsizliği daha da derinleştirmiştir. Aynı 

şekilde uygulanan küresel politikalar, Batılı toplumların gelişmesini ve büyümesini sağlarken, 

batı dışında kalan toplumların da yoksullaşmasına neden olmuştur. Özellikle son yıllarda 

doğudan batıya doğru yaşanan küresel ölçekli göçlerin temel nedeni de dünyada yaşanmakta 

olan ve toplumlar arasındaki sosyal refah farkının açılmasına yol açan politikalardır. Bu 

durumun en somut tezahürü sadece ülkeler arsında değil, aynı zamanda kıtalar arasında da 

devasa boyutlara varan küresel göçlerin yaşanmasıdır. Zira yoksullaştırılan insanlar doğal 

olarak zenginliğin ve yaşam koşullarının görece daha iyi olduğu ülkelere doğru akın 

edeceklerdir, etmektedirler.  

Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de de yoksulluk her geçen gün daha fazla artmakta 

gerek bireysel ve sınıfsal temelde gerekse ulusal ve bölgesel düzeyde bir yoksullaşma eğilimi 

yaşanmaktadır. En başta gelir adaletsizliği ve yaşanan ekonomik krizler, toplumsal yaşamda 

insanların alım gücünü ve yaşam standardını düşürmekte, ağır vergiler altında ezilen kesimler 

yoksullaşmaktadır. Yanlış uygulanan istihdam politikaları bir yandan işsizliğin azaltmak 

yerine daha çok artırmakta diğer yandan kentlere akın eden kitlelerin yarattığı göç ve göçe 

bağlı oluşan sorunlar yoksulluğun derinleşmesine yol açmaktadır. Aslında yoksulluk, 

dönemsel olarak farklı nedenlerden ortaya çıkabilmekte, kimi zaman siyasal nedenler, kimi 

zaman da ekonomik krizler bunu körükleyebilmektedir. Ancak nihayetinde artan yoksulluk 

oranları bir bütün olarak toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. Bireyler, bu sorunları 

aşmak, yoksullukla mücadele etmek için doğal olarak farklı tutunma stratejilere 

başvurmaktadırlar.  

2.Araştırmanın Konusu  

Yoksulluk çok boyutlu bir sorun olarak toplumun çok farklı kesimlerini ve bireylerini 

özellikle de toplumun sosyal yapısı, değerleri ve normları tarafından etkile(n)mektedir. En 

başta da toplumda kadının sahip olduğu rol ve statünün, yoksulluğun daha çok kadınların 

yaşamasına veya kadınların daha çok yoksul kalmasına neden olduğu söylenebilir. Yoksulluk, 

eril kültür içinde katma değer yaratmaktan mahrum bırakılan kadınların yüz yüze kaldığı ve 
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en çok yükünü hissettikleri bir olgu olarak da görülebilir. Endüstriyel açıdan gelişmiş olan 

toplumlarda sadece kamusal yaşama değil, aynı zamanda ekonomik yaşama da (k)atılan 

kadınlar geleneksel toplumlardan farklı olarak görece daha fazla üretimde 

bulunabildiklerinden dolayı daha az yoksulluğu yaşamaktadır. Oysa kadının kamusal 

yaşamdan dışlandığı ve daha çok özel alanla sınırlandırıldığı toplumlarda ise üretime dahil 

olamadığından dolayı kadın, yoksulluğa daha çok yaşamaktadır. Bu nedenle yoksulluk 

olgusuna karşı savunmasız kalan kadınlar hanede yoksullukla mücadelenin yollarına bakmaya 

başlamışlardır. Bu çalışmada da söz konusu yoksullukla karşı karşıya kalan kadınların hane 

içinde sergiledikleri mücadele biçimi üzerinde durulmuştur.  

3.Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın temel amacı, erkeklere göre daha dezavantajlı bir konumda bulunan kadınların 

yoksulluğa karşı nasıl mücadele ettiklerini ortaya koymaktır. Bu nedenle kadının yoksulluk 

karşısında yaşadığı sıkıntılar ve geçirdiği süreçler erkeklere göre çok daha zor olmaktadır. 

Tarihsel açıdan bakıldığından kadınların her zaman üretimin ana öznesi olamasalar da 

üretimin dışında da kalmadıkları görülmüştür. Bunun için de başta yoksulluk ve yoksunluk 

olmak üzere aile yaşamını olumsuz yönde etkileyen sosyal ve ekonomik sorunlarda veya 

konularda farklı stratejiler geliştirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda çalışmada tandırda 

ekmek pişirmenin hane içi yoksulluğu hangi boyutlarda etkilediği ve böyle bir stratejinin 

kadın açısından ne tür sorunlar yarattığı sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. Bunun yanı 

sıra kadınların ev içinde var olan kaynakları nasıl kullandıkları, yoksulluk karşısında nasıl bir 

dayanışma biçimi sergilediği konular üzerinde de durulmuştur. Çalışmanın önemi, kadınların 

yoksulluk karşısında geliştirdikleri stratejilere değinmesi ve bu stratejilerden bugüne kadar 

pek kimsenin üzerinde durmadığı tandırda ekmek pişirme pratiğini konu edinmesinden 

kaynaklanmaktadır.  

4.Araştırmanın Problemleri 

Çalışmanın temel sorunsalı kadınlar tarafından geliştirilen stratejileri belirlemek ve özelde ise 

hane içinde geliştirilen bir strateji olarak tandırda ekmek pişirmenin hane içi yoksulluk 

boyutunu nasıl etkilediğini belirlemek olmuştur. Çalışmanın temel sorunsalı çerçevesinde 

şekillenen aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır. 

1. Hane içinde ve hane dışında yoksullukla mücadelede geliştirilen temel stratejiler nelerdir?  

2. Geliştirilen yoksullukla mücadele stratejileri yoksulluk boyutunu nasıl etkilemektedir?  

3. Hane içinde bir strateji olarak tandırda ekmek pişirmek kadın sağlığını nasıl 

etkilemektedir? 
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4. Kaynakların tükenmesi halinde kadınlar geliştirdikleri bu stratejiyi nasıl sürdürmektedirler? 

5. Kadınlar bu stratejiyi -tandırda ekmek pişirmek- gerçekleştirmek için nasıl bir süreç 

işletmektedirler? 

5. Araştırmanın Yöntemi 

Çalışma Van merkez ilçelerin dış çeperini oluşturan ve genellikle sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük olan mahallelerde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini, kentin sosyo-ekonomik 

düzeyi düşük mahalleleri olarak da bilinen İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi, 

Edremit ilçesine bağlı Süphan mahallesi ve Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe mahallesinde 

ikamet eden yoksul kadınlar oluşturmuştur. Söz konusu kadınlarla derinlemesine mülakatların 

yapıldığı bu mahalleler, kentin dış çeperinde yer alan, alt yapı yetersizliği, sağlık ve teknik 

koşullardan mahrum olan ve ilçelere bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

tarafından belirlenmiş olan yerlerdir. Yoksul kadınlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Teşvik Fonu aracığıyla ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel bir yönteme başvurularak her 

mahalleden 7'şer olmak üzere toplamda 21 kadın ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapılmıştır. Aynı zamanda kadınların yoksulluk olgusu karşında ne tür mücadeleler verdiğini, 

tandırda pişirdiği ekmeğin hane içi yoksulluğu nasıl etkilediğini ve bireysel olarak bu sürecin 

kadının günlük yaşamını nasıl etkilediğini belirlemek için de çeşitli sorular sorulmuştur.  

6. Araştırmanın Niceliksel (Anket) Verileri ve Analizi 

 
Tablo.1. Katılımcıların Yaşını Gösteren              Tablo.2. Katılımcıların Medeni Durumunu Gösteren 

Frekans Dağılımı                                                  Frekans Dağılımı                                                                                                                                                         

                                   

                                              
                

  

Örneklem grubuna dâhil olan kadınların yaş oranlarına bakıldığında %66,7’lik kısmının 

genellikle orta yaşlarda olan (31 40 yaş aralığı) olduklarıdır. Genç grubunda yer alan 

kadınların ise oranı %4,8 (21-25) iken, 51-60 yaş grubunda yer alan kadınların oluşturduğu 

oranı ise %19'dur. Ayrıca tablo 3'de yer alan bilgilere göre kadınların çoğunluğu %90,5 

evlidir. Görüşmeye katılan kadınlardan biri boşanmış diğerinin ise eşi ölmüştür.  Ayrıca 

görüşmeye katılan kadınların hepsi mesleklerini ev hanımı olarak işaretlemiştir.  

%90,5

%4,8
%4,8

Evli

Boşanmış

Diğer

%4,8

%66,7%9,5

%9,5
%9,5

21-25

31-40

41-50

51-55

56-60



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 171 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Ancak bazı kadınlar başka işlerde çalışıyor olmasına rağmen bunu bir iş olarak görmeyerek 

kendini ev hanımı olarak tanıtmıştır. Örneğin ev temizliğine giden kadınlar bunu bir iş olarak 

görmemektedir. Aynı şekilde para veya gıda karşılığı başkasına ekmek pişiren kadınlar da 

kendini ev hanımı olarak tanıtmış kazandığını ise -cüzi bir miktar ev geçimine katkı- şeklinde 

belirtmiştir. 

 
Tablo.3. Katılımcıların Eğitim Durumunu         Tablo.4. Katılımcıların Sağlık Güvencesini Gösteren 

Gösteren Frekans Dağılımı                                  Frekans Dağılımı 

          

  
 

Kadınların eğitim durumuna baktığımızda %85,7'nin okuma yazma bilmediğini geriye kalan 

diğer kısmının %14,3 ise okur yazar olduğu ve ilköğretim ortaöğretim terkleri olduklarını 

belirtmişlerdir. Daha önceden değindiğimiz gibi bireyin eğitim düzeyi ile bireyin içinde 

bulunduğu yoksulluk boyutu arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Çalışmada yer alan 

kadınların eğitim düzeyi göz önünde bulundurulduğunda aslında yoksulluk olgusunun da 

kadınların bulunduğu hanelerde kaçınılmaz olduğu apaçık ortadadır.  Ayrıca okur-yazar 

olmayan kadınların kaymakamlık, belediye ve vakıflara yardım başvurusunda bulunurken 

zorlandıkları ve genellikle başkasından yardım alarak veya başkasına dilekçe yazdırmak 

zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir.  

Sadece yoksulluk bağlamında değil aynı zamanda kadının eğitim düzeyinin düşük olması 

kadını toplumda birçok konumda zor durumda bırakmış ve kadını erkeğe oranla istihdam gibi 

alanlarda geride bırakmıştır. Bireylerin toplumda etkin bir rol alması, toplumla uyum içinde 

yaşayabilmesi, haklarını bilmesi ve kullanabilmesi ile yakından ilişkilidir. Bu haklardan biri 

olan eğitim, diğer haklarını bilmesi ve kullanması açısından son derece önemlidir. Eğitim 

hakkını toplumun diğer üyeleriyle eşit ve etkili kullanan birey toplumun gelişimde etkin rol 

oynar.Bunun yanı sıra kadınların çoğu sağlık güvencesinin bulunmadığını (%81) sağlık 

sorunlarından dolayı hastanelere Yeşil Kartlı olarak başvuru yaptıklarını belirtmektedirler. 

Ayrıca sağlık güvencesi olan kadınların ise genellikle eşlerinin SSK'larından yararlandığını 

belirtmişlerdir. 

 

%19

%81

Var

Yok

%18

%85,7 Okur-yazar

Okur- yazar

değil
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7. Araştırmanın Niteliksel Verileri (Mülakatlar) ve Analizi 

Görüşme formunda yer alan ilk soru kadınların yoksulluk olgusu hakkındaki genel 

görüşleriyle ilgiliydi. Çalışmaya dahil olan katılımcılar yoksulluğa sadece maddiyat olarak 

bakmadığını yoksun olma durumuna sağlık, huzur, mutluluk, merhamet, insanlık gibi 

kavramların da girebileceğini belirtmişlerdir. Yoksulluk karşısında dezavantajlı grupta yer 

alan kadınların yoksullukla mücadelede erkeklere nazaran daha çok mücadele verdiklerini ve 

bundan dolayı daha çok yıprandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca yoksullukta hane içinde 

kadının emeği üzerine kurulu birçok stratejinin bulunduğunu da ifade etmişleridir. 

Yoksullukla mücadelede hane içinde gerçekleştirilen stratejileri görüşmeci Aysel Hanım (37) 

şöyle belirtmektedir:  

"Balık tutarız tuzda biliyorsundur tuzlu balık peynir tutarım, arada bir lahana tutarız 

sarma için, konserve pek yapmam pazarda pahalı olur komşum hasta olduğu için onun 

ekmeğini ben pişiriyorum o da onun karşılığında yazın bahçesinde sebze falan verir biber, 

domates, salatalık çok olursa konserve yapıyorum. Onun dışında her ekmeğini pişirdiğimde 

50 TL veriyor öyle fasulye dolaba atarım, biber domatesten menemenlik hazırlarım, en 

önemlisi ekmek almam evde ekmeğimi kendim yaparım." Yoksullukla karşısında birçok 

strateji gibi hanede gerçekleştirilen ve kadın emeği üzerine kurulu olan tandırda ekmek 

pişirme faaliyeti ise yoksulluk karşısında mecburiyetten öğrenilen bir strateji olarak 

görülmüştür. Görüşmecilerden Asiye Hanım (36) bunu şöyle ifade etmektedir. "Kendim 

pişiriyorum ilk buraya geldiğimde burada oturan kadınlarla konuştuk ortak bir tandır aldık. 

Hemen girişte belki görmüşsündür orada ekmek pişiriyorum işte." 

Yoksullukla mücadele bağlamında kadınların hane içinde geliştirdikleri stratejiler genellikle 

haneye giren gelir yetersizliğinden dolayı hane ihtiyaçlarının karşılanmasında fayda 

sağlamaktadır. Bu nedenle yoksullar çoğunlukla gıda, giyim, sağlık, eğitim, ısınma gibi temel 

ihtiyaçlarından kısmak suretiyle yeni yaşam stratejileri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu 

stratejilerden biri olan tandırda ekmek pişirme faaliyetinin ise hane katkı sağladığını 

görüşmeci Sabriye Hanım (45) şöyle belirtmektedir: “Tabii diyorum ya ekmek alsam ayda 

600 TL veririm evde dokuz kişi yaşıyoruz bir evde günde kimse bir ekmekle doymuyor ki en az 

günde 20 ekmek girer evime. 75 TL bir torba un alıyorum bir ay yetiyor kalan para 525 TL 

hesap et neler neler alınır mutfak masrafı, kocamın hastane masrafı pazar parası aslında 

hepsini ben karşılıyormuşum katkı değil de bu ne?” 
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Ayrıca çalışmada katılımcı olan bütün kadınların yoksulluk karşısında ekmek pişirmeye 

mecbur kaldıklarını ve genellikle bu faaliyetin nasıl yapıldığını bilmediklerini yoksulluk 

kategorisinden yer aldıktan sonra annelerinin ya da komşularının desteğiyle öğrendiklerini 

belirtmişlerdir. Kısacası hane gelirinin yeterli olması durumunda bu faaliyeti 

gerçekleştirmediklerini, ancak gelirin düşmesi durumunda hane ihtiyaçlarından kısma 

durumunda bu faaliyeti öğrendiklerini ve gerçekleştirdiklerini görüşmecilerden Emine Hanım 

(51) şöyle ifade etmektedir: ”25-30 yıla yakındır yapıyorum. Evlendim başladım yapmaya 

köydeydik yaptık köyde fırın falan yok. Maddi durumun iyi olsa da yapıyorsun bunun. 

Kayınpederimin durumu iyiydi mesela ama yine de on beş kişiye ekmek pişirdim 4 günde bir 

fırın olmayınca köyde uzak çarşıya pişirmek zorunda kalıyorsun. Ama şimdi buranın 

imkanıyla köy imkânı bir değil ki burada fırın var bakkal var market var ama para yok bu 

sefer yine mecbur pişiriyorsun."  

Bunun yanı sıra geleneksel olarak görülen bir faaliyet olan tandırda ekmek pişirmenin 

çalışmada gelenekten çok yoksullukla mücadelede verilen bir strateji olduğu gerçeğidir. 

Kırsal alanlarda imkân kısıtlılığından dolayı -köyde fırın olmaması- sürdürülen bir faaliyet 

olan tandırda ekmek pişirme modernleşen kent yapısıyla birlikte kentlerde yapılmamaktadır. 

Çünkü modernleşen kent yapısında bu faaliyet fırınlarda gerçekleştirilmektedir. Ancak genel 

olarak iş, eğitim, sağlık hizmetlerine erişebilmek amacıyla kırsal alanlardan kentlere yapılan 

isteğe bağlı veya zorunlu göçler bu tür faaliyetlerin kentlerde de yapılmasına neden olmuştur. 

Herhangi bir gelire sahip olmadan kente göç eden göçmenlerin kentin dış çeperine yerleşerek 

kendi imkanlarıyla sağladıkları gecekondularda eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yoksun 

bir şekilde yaşamaktadırlar.  

Bu durumun göçmenler için getirdiği en büyük sorun ise yoksulluk olmuştur. Dolayısıyla 

hane bireylerinin sayısının fazla olması, maddi gelirin yetersiz olması durumunda kadınlar 

aile gelirine destek olmaları açısından kırsal alanda yaptığı bir faaliyet olarak tandırda ekmek 

pişirmeyi aynı şekilde çaresiz ve zorunlu bir şekilde yapmayı sürdürmektedir. Gecekonduların 

bulunduğu alanlarda bakkallar ve dükkanlardan ekmek temin etme imkanlarına sahip 

olmasına rağmen kadınlar ekmek ücretlerinin pahalı olması ve aile gelirinin bunun 

karşılamayacağı gerekçesiyle bu faaliyeti yapmaya devam etmektedirler. Yürütülen çalışma 

kapsamında bulunan kadınlar ise tandırda ekmek pişirme faaliyetini mecburiyetten 

yaptıklarını bu faaliyetin geleneksel bağlamda yapmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bütün 

katılımcılar yoksulluk kategorisinden yer aldıktan sonra ekmek pişirmeye başladıklarını ve bu 

tür faaliyetlerin genellikle yoksulluk karşısında verilen mücadeleler olduğunu ifade 
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etmişlerdir.  Görüşmecilerden Saime Hanım (37) bütün görüşmecilerle benzerlik gösteren 

görüşü şöyle ifade etmektedir: 

"Evet mücadele gerçekten de. İnsan yokluğa düşmeden bilemez bakıyorsun paran yoktur 

kendi hemen çözüm aramaya başlıyorsun nereden kısabilirim diye en çok neye harcama 

yapıyorsan oradan başlıyorsun kısmaya. Ben hemen ekmek pişirmeye başladım mesela. 

Çünkü ayda en fazla ekmeğe para veriyordum zaten önceden gördüğümüz bildiğimiz bir şey." 

Yoksullukla mücadelede gerçekleştirilen bir strateji olan tandırda ekmek pişirme faaliyetinin 

zor bir gerçekleştirme süreci olduğundan görüşmeciler yeterli gelir düzeyi olması durumunda 

bu faaliyeti geçekleştirmeyeceklerini belirtmişlerdir. Çünkü tandırda ekmek pişirme 

faaliyetinin sağlıklarını olumsuz yönde etkilediğini ve bu faaliyeti gerçekleştirirken 

zorlandıklarını belirtmişlerdir. Çalışma kapmasında yer alan bütün görüşmeciler maddi 

imkanlarının yeterli olması durumda bu faaliyeti kesinlikle gerçekleştirmeyeceklerini dile 

getirmişlerdir. Görüşmecilerden Meryem Hanım (37) bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

"Pişirilmez ki yazın pişirmek çok zor, hastayken pişirmek çok zor hamileyken pişirmek çok 

zor. Yani mecbur olmadığın sürece pişirilmez ben pişirmem vallahi." Görüşmelerden de 

anlaşılacağı gibi yoksullukla mücadelede geliştirilen bir strateji olan tandırda ekmek pişirme 

faaliyetinin aslında çok zor bir süreci olduğunu ve kadın sağlığını kötü etkilediğini 

söyleyebiliriz. Bu nedenle kadınlarım imkanları olması dahilinde bu faaliyeti 

gerçekleştirmeyeceklerini belirtmişlerdir.  

Sonuç  

Kadınlar çalışmada da sıklıkla üzerinde durulduğu gibi yoksulluktan demografik olarak 

çocuklardan sonra en fazla etkilenen kesimdir. Bunu etkileyen nedenler ise cinsiyet 

ayrımcılığı, hane içi eşitsizlikler, kadın istihdam alanlarının dar olması, kadının eğitim 

düzeyinin düşük olması, dini normlar ve ataerkil sistem ile karakterizedir. Araştırma 

kapsamında görüşülen kadınların büyük çoğunluğu orta yaş kategorisinde yer almakta ve 

neredeyse hepsinin eğitim düzeyi düşüktür. Görüşmeciler genellikle yoksul olduklarını ve bu 

nedenle mağdur ve çaresiz bir yaşamdan özellikle çocukları için yoksullukla baş etmeye 

çalıştıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca görüşmecilerin çoğu tek katlı ve fiziki koşulları yetersiz 

konutlarda oturmaktadır. Oturanların konutun mülkiyetine sahiplik oranı düşüktür.  

Görüşmecilerin çoğu kiracıdır, bir kısmı da akraba konutlarında kira ödemeden oturmaktadır.  

Kadınların hane dışında gerçekleştirdiği stratejilerin yanı sıra hane içinde gerçekleştirdiği 

stratejiler de olmaktadır. Hane içinde gerçekleştirilen stratejiler daha çok kadın emeği üzerine 

kuruludur. Açıkçası kadın hane içi yoksulluk yönetim stratejilerinin görünmez/örtülü lideri 
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konumundadır. Ayrıca hanede yoksulluğa maruz kalan kadın içinde bulunduğu olumsuz 

koşulları çoğu kez görmezden gelerek çocuklarını yoksulluk sorununda olabildiğince uzak 

tutmak adına annesinden ve çevresinden gördüğü, öğrendiği davranış kalıplarını 

kullanmaktadır. Bu durum kadın yoksulluğunun bir göstergesi olsa da aslında kadının 

yoksulluk adına geliştirdiği yönetim pratiğidir. Pratik hem geleneksel ve toplumsal olarak 

öğrenilmiş bir pratiktir hem de bir sonraki kuşağa aktarılmaktadır. 

Bu pratiğe ise hane içinde gerçekleştirilen ve çalışmanın asıl sorunsalı olan tandırda ekmek 

pişirme faaliyeti örnek verilebilir. Çalışmadan da anlaşılacağı gibi yoksunluk durumunda 

anneden ve çevreden öğrenilmiş bir pratik olan tandırda ekmek pişirme faaliyeti karşımıza 

çıkmaktadır. 

Genellikle hane içinde kadın emeği üzerine kurulu bu faaliyet yoksulluk durumunda 

mecburiyetten öğrenilmiş bir faaliyettir. Çalışma kapsamındaki görüşmeciler ekmek 

ihtiyaçlarını genellikle yoksun olma durumlarından dolayı kendi pişirdiklerini belirtmişlerdir. 

Ayrıca bu faaliyeti gerçekleştirerek aileye katkı sağladıklarını ve hanede ekmeğin temel gıda 

olduğunu diğer ihtiyaçlar arasında her zaman önceliği ekmek için un ile yakacağa verdiklerini 

belirtmişlerdir. Aynı zamanda görüşmeciler gelir düzeyleri yeterli durumdayken ekmek 

pişirmediklerini yoksulluk kategorisinde yer aldıktan sonra kendi imkanları ile veya 

taşıdıkları mahallelere komşularıyla birlikte tandır kurduklarını ve ekmek pişirmeye 

başladıklarını belirtmişlerdir. Yoksullukla mücadelede komşu ve akraba ilişkilerinin ön 

planda tutulduğu ve genellikle mahallede sosyo- ekonomik düzeyi haneler yer aldığında 

komşuluk ilişkilerinde dışlanmanın aksine memnuniyetin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.    

Tandırda ekmek pişirme faaliyetinin genel olarak toplumda geleneksel anlamda sürdürüldüğü 

kanısı mevcuttur. Ancak son zamanlarda değişen kent yapısıyla birlikte bu faaliyet kent 

merkezlerinde veya kentin sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan mahallelerde 

gerçekleştirilmemektedir. Çünkü bu faaliyet aynı zamanda kent merkezlerinde fırınlarda 

kurulan tandırlarda pişirilmekte ve satışı yapılmaktadır. Ayrıca bu faaliyetin kırsal alanlarda 

ve kentin dış çeperinde yer alan sosyo-ekonomik düzeyi düşük mahallelerde sürdürülmesinin 

nedeni ise çok daha imkân kısıtlılığı ve yoksullukla açıklanmaktadır. Dolayısıyla 

görüşmeciler de bu faaliyeti geleneksel anlamdan çok mecburiyetten yaptıklarını aslında 

yoksulluk karşısında mücadele verdiklerini, imkanları olması dahilinde bu faaliyeti kesinlikle 

gerçekleştiremeyeceklerini belirtmişlerdir. Çünkü bu faaliyeti gerçekleştirmenin meşakkatli 

bir süreci olduğunu ve sağlık durumlarını kötü etkilediklerini ifade etmişlerdir.  
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Çalışma, konu ile ilgili literatür taraması ve sonrasında saha çalışması ile kent merkez ilçelere 

bağlı sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan mahallelerde ikamet eden yoksul kadınlara 

yoksullukla mücadele kapsamında tandırda pişirilen ekmek ve yoksullukla ilgili soruların 

yönetilmesinden oluşmuştur. Çalışmanın hipotezlerini destekleyecek nitelikte olan saha 

çalışmasından da anlaşılacağı gibi kadınların toplumda birçok norm ve değerlerden dolayı 

yoksulluk karşısında savunmasız kaldığı ve yoksulluk durumunu çocuklarına yansıtmamak 

için hane içinde kendi emeği üzerine kurulu birçok stratejiler gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca çalışmanın hipotezlerini desteleyen kısmın aslında tandırda pişirilen ekmeğin gelenek 

bağlamından çok yoksulluk karşısında verilen bir mücadele olduğu gerçeğidir. Görüşmeler 

eşliğinde kadınların maddi imkanları yeterli durumdayken tandırda ekmek pişirme faaliyetini 

gerçekleştirmediği yoksulluk kategorisinde yer aldıktan sonra bu faaliyeti gerçekleştirdiği 

görülmektedir. 
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BEŞ KİŞİLİK HİKÂYE: ERİVAN’DAN VAN’A ZORUNLU GÖÇ 

Arş. Gör. İsmail KIRAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

ÖZET  

1650’li yıllardan itibaren Anadolu’dan Erivan’a yine zorunlu bir göç nedeniyle giden Bruki 

Aşiret üyeleri 1900’lü yıllara kadar orada yaşamışlardı. Kinyas Kartal’ın babası Bedir Bey’in 

ve aynı tarihlerde aşirete mensup çok sayıda kişinin Ermeniler tarafından şehit edilmesiyle 

beraber Bruki Aşireti’nin Kartal ailesinin öncülüğünde ikinci defa zorunlu göçü Erivan’dan 

Van’a olmuştur. Rahmetli babaannem, her gün öğleden sonra bir yandan tütün dolu tabaktan 

evvela sigarasını sarar ve sonrada onu içmeye çalışır diğer yandan da Erivan Radyosu’nda 

söylenen Kürtçe şarkıları gözyaşları içinde dinler bana da çektikleri acıları hafiften anlatmaya 

başlardı. Ancak birkaç yıl sonra babamın halasının da anlattıklarını dinlediğimde dökülen bu 

gözyaşlarının nedenlerini öğrenebildim. Makale; özelde babaannemin ve sonra da iki büyük 

babam ile babamın halasının yaşadıkları acıları bana anlatmalarının yanı sıra Vanlıların 

Zeve’de yaşadıkları katliamlar ve bunun yanında okuduğum kitaplarda öğrendiğim 

gerçeklerin anlam dünyamda meydana getirdiği izdüşümleridir. Hikâye beş kişiliktir. 

Anahtar kelimeler: Beş kişilik hikâye, Bruki Aşireti, Kinyas Kartal, zorunlu göç. 

 

THE STORY OF FIVE PEOPLE: FORCED MIGRATION FROM YEREVAN TO 

VAN 

ABSTRACT 

Since the year 1650 again because of a mandatory migration from Anatolia to Yerevan Bruki 

Tribe members had lived there until the 1900s. Kinyas Kartal's father, Bedir Bey and in the 

same date in many tribal members were killed by Armenians, so Bruki Tribe migration has 

been the second time from Yerevan to Van under the leadership of the Kartal Family. My late 

grandmother, rolling of the firstly cigarettes from plate filled with a hand tobacco in the 

afternoon every day, and then she tries to smoking. On the other hand, she was listining the 

Kurdish song with tears in Yerevan Radio and she began to tell me her pain and suffering as 

well. But a few years later when I listened to my father's aunt, I learned the cause of these 

tears. This report is about in private My grandmother and than two my grandfathers and My 

father's aunt's histories, their explain, as well as massacres have people of Van of the Zeve 

and the fact that I have learned in books which I read, so all of them projected here.  This 

story is about five person. 

Keywords: Five persons story, Bruki tribe, Kinyas Kartal, forced migration. 
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GİRİŞ 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı illerinde annelerin uyumalarını istedikleri çocukları için 

“Uyuyun yoksa Ruslar gelecek” dediklerini ve bu korkutucu psikolojinin etkisiyle de 

çocukların uyumak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Avrupalıların da aynı mantıkla yıllarca 

çocuklarını uyutmak için “Uyuyun yoksa Osmanlılar gelecek” diye korkuttuklarını Paris’te 

bulunurken öğrendim. Anlaşılan mekânlar her ne kadar farklı olsa bile kullanılan yöntem aynı 

olmuştur: Osmanlılar, Ruslar ve Ermeniler üzerinden kurulan bir köprü ve bu köprünün 

altında korkuyla geçmek zorunda bırakılan insanlar. Sonuçta bu korkudan beslenen korkunç 

bir “psikoloji” söz konusudur. Oysa ortak nokta insan olmaktır. 

Ortak nokta unutturulduğu için de Bruki Aşireti’nde olduğu gibi evvela savaş, sonrada 

karşılıklı katliamlar başlamıştır. 1650’li yıllardan itibaren Diyarbakır Karacadağ’dan Erivan’a 

yine zorunlu bir göç nedeniyle giden Bruki Aşireti 1920’li yıllara kadar orada yaşamıştır. 

Ama bu tarihten itibaren başlayan “Müslüman” ve “Gâvurlar” Savaşı-ki o zamanın anlam 

dünyasında Osmanlılar, Müslümanları; Ruslar ve Ermeniler ise Gâvurları temsil ederdi-

Kinyas Kartal’ın babası Bedir Bey’in ve aynı tarihlerde aşirete mensup çok sayıda kişinin 

Ermeniler tarafından şehit edilmesiyle beraber Bruki Aşireti’nin Kartal ailesinin öncülüğünde 

ikinci defa zorunlu göçü başlamıştır. Bu kez istikamet Erivan’dan Ermeniler tarafından harap 

edilen Van’a olmuştur. Gelenler içinde Babaannem, iki büyük babam ve babamın halası ile 

yakın akrabaları Erivan’dan Van’a çok zor şartlar altında gelmişlerdir. Onlar, bütün 

yaşantıları boyunca tarihin birer canlı tanığı olarak hafızalarda yer edinmişlerdi. 

Makale, Erivan’dan Van’a gelirken açlığın, sefaletin ve insan onurunun nasıl ayaklar altına 

alındığının hikâyesidir. Özelde babaannemin ve sonra da iki büyük babam ile babamın 

halasının yaşadıkları acıları bana anlatmalarının yanı sıra Vanlıların Zeve’de yaşadıkları 

katliamlar ve bunun yanında yazılan bilimsel kitaplarda anlatılan gerçeklerin anlam 

dünyamda meydana getirdiği izdüşümleridir. Hikâye beş kişiliktir. 

1.Karacadağ’dan Erivan’a Göç 

1.2.Bruku Aşireti Karacadağ’dan Kafkasya’ya Zorunlu Göç 

Eskiden göçebe olan ama 1920’li yıllardan itibaren Van’a göç eden Bruki Aşireti’nin asıl 

bilinen kökleri bundan yaklaşık 400 yıl önce Kinyas Kartal’ın beşinci göbekten dedesi 

Şemdin Bey ve beraberinde bulunan aşiret üyelerinin Diyarbakır Karacadağ’da yaşarken 

istenmeyen bir hadisenin yaşanması sonucu yuvası bozulan kuşlar gibi göç etmeleriyle 

başlamıştır. Bunun üzerine aşiretin yönetim kurulu gibi çalışan “Glave” toplanmış ve göç 

etmeye karar vermiştir.  
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Aşiret üyeleri, zahmetli bir yolculuktan sonra Tendürek Dağı üzerinden Iğdır’a bağlı Aralık 

ilçesini geçerek Dil bölgesine yerleşmiştir. O zaman Dil bölgesi İran sınırları içerisinde 

bulunmaktaydı. Bu bölge daha sonra yapılan sınır değişikliği ile Rusya topraklarına dahil 

edilmiştir. 

Göç hadisesinden hemen sonra Şemdin Bey’in ölümü üzerine aşiret iki kola ayrılmıştır. 

Birinci kol İran’daki Hoy ve Makü bölgelerine giderken diğer kol ise Güney Kafkasya bölgesi 

içinde yer alan bugünkü Erivan ve çevresine yerleşmiştir. Rusya ve İran’daki Brukiler göçebe 

yaşamışlardır. Kışın Aras Nehrinin iki yakasında konaklamış yazın ise Kafkaslardaki Elegez 

Yaylalarına çıkmışlardır. Büyük babamın anlatımına göre aşiret, kışın Erivan yakınlarında 

bulunan Gökçe Gölü civarına yazın ise kendilerine ait yaylalarda yaşamışlardır. Böylece 

Brukiler, Paulo Çello’nun deyimi ile kişisel ve aşiretsel menkıbelerinin peşine, Elegez 

yaylalarına, Kafkaslardaki bozkırlarla Makü ve Hoy civarındaki düzlüklere yayılmışlardır. 

Aşiretlilerin yaşadığı ve Kafkasya olarak tanımlanan bölge; Azak Denizi, Maniç Çukurlukları,  

Hazar Denizi’nin batısı, Karadeniz ve Türkiye’nin doğusunda yer alan ve Apşeron 

Yarımadası’ndan başlayarak kuzeybatı istikametine doğru uzanır. Toplam 1200 km 

uzunluğundaki Kafkas sıradağlarının hem güneyini ve hem de kuzeyini içine alan geniş 

coğrafi bölgeyi içine alır (Grigorantz, 2000).  Kafkaslar Bölgesi, Güney ve Kuzey Kafkasya 

olmak üzere ikiye ayrılır. Güney Kafkasya bölgesinin sınırları içinde İran’ın kuzeyi, Türkiye, 

Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı kapsar. Bu beş bağımsız devletin dışında 

Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Gürcüstan’a bağlı Acara Özerk 

Cumhuriyeti bulunmaktadır. Azerbaycan’a bağlı özerk Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ise 

Ermenistan’ın işgali altındadır ve bağımsızlık için mücadele vermektedir. Bu nedenle de 1988 

yılında Ermenistan’la başlayan ciddi çatışmalar 1993 yılına kadar devam etmiştir. Kuzey 

Kafkasya ise Rusya Federasyonu toprakları içinde yer alan Dağıstan, Çeçenya, Kabartay-

Balkarya, Kuzey Osetya, Adigey, İnguşya, Karaçay-Çerkesya ile il statüsünde olan Krasnodar 

Kray ve Stavropol Kray bölgelerinden oluşmaktadır.  

20. yüzyılın başından itibaren Ruslar süratli bir şekilde Kafkasya bölgesini Ermenileştirmek 

istemiş ve buna direnen Müslüman kesimleri ise zorunlu göçe zorlamıştır. Bunun için de 

Rusya, gerek kendi toprakları içinde yaşayan Ermenilerle ve gerekse de 1915 tarihinde 

Suriye’ye gitmeleri için zorunlu göçe tabi tutulmasına rağmen gizlice kaçarak Rusya 

topraklarının içine giren bir milyondan fazla Ermeniyi ki Kinyas Kartal onları “kahdogom” 

olarak tanımlar bugün Ermenistan denilen bölgeye yerleştirmiştir. Erivan’dan Kars’a gelen 
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Ezidilerle yapılan görüşmede1 “Bugün dahi Erivan civarında yaşayan 40-50 bin kadar Kürt 

nüfusun bulunduğunu ve onların da büyük çoğunluğunun Ezidi” olduğu ifade edilmiştir. Şu 

anlaşılıyor ki bugün orada yaşayan Kürt Ezidiler, Ermeniliği kabul etmeyen ama o günün Rus 

politikalarını kabul ettikleri için kalan Kürtlerdir. Oysa 1920’li yıllardan itibaren Türkiye’ye 

gelen bütün Kürtler Müslüman’dı. Türkiye’de de binlerce Ezidi yaşamıştır. Bugün sayıları 

kesin olarak bilinmemekle beraber çeşitli nedenlerle göç ettikleri için nüfuslarının 377 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

1.3.Kafkasya’dan Van’a Zorunlu Göç 

Lenin’in 1917’de Bolşevik İhtilâli’ni gerçekleştirmesi ve Van’da bulunan “kahdogom”ların 

Erivan’a göç ederek Bruki aşiret üyeleriyle çatışmaya başlamıştır. Bu da aşireti göç etmeye 

zorlamıştır. Bu sırada iç çatışmalar başlamış ve Kafkasya’nın kuzeyinde Kazaklar isyan 

etmişlerdir. Yeni rejime uyum sağlamak zorlaşmış bunun sonucunda intibak sağlayamayanlar 

çeşitli yollardan faydalanarak Sovyetler Birliği’ni terk etmeye başlamışlardır. Yeni iktidar 

çeşitli cephelerde savaşmakta olan askerlerini geri çekmiş ve iç sorunlarını çözmeye 

çalışmıştır. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti’ne bağlı 9.Kafkas Tümeni de Erivan’dan 

geri çekilmek mecburiyetinde kalmış ve denge Ruslardan destek gören Ermenilerin lehine 

dönmüştür. Kinyas Kartal’ın babası Bedir Bey’in Ermenilerle yapılan çatışmaların birinde 

şehit olmasından sonra aşiret İran’a göç etmiştir. Bruki Aşiret üyeleri İran’da bir yıl daha 

kalmış ve sonra kesin olarak Van’a dönmeye karar vermiştir (Kartal, 1987). Aynı tarihlerde 

büyük babamın anlatımına göre babası Hasan Bey, asi ruhlu çok sayıda aşiret üyesiyle 

beraber aynı tarihlerde gerek Rus ve gerekse de Ermenilerle yapılan çatışmaların birinde şehit 

düşmüşlerdir. 

Aşiret göç etmeden önce ileri gelenlerden oluşan Glave, ikinci defa çok acil bir karar almak 

için toplanmış sonuçta gelecek 5000 ailenin durumu ağır basmış ve göç bu şekilde 

başlamıştır. Böylece 400 yıl önce Karacadağ’dan Kafkaslara olan göç bu sefer Kafkaslardan 

Van’a doğru aynı zorluklarla devam etmiştir. Van bölgesine olan bu göç, aşiret üyelerini 

Pereşit’te, Süphan’da, Gola Kado’da bir araya getirmiştir. Sonra bunu Van ve merkez köyleri 

ile Gürpınar ve Özalp ilçelerine ait köylere yerleşen yaklaşık 5000 aile takip etmiştir. Böylece 

Kafkasya bölgesinde nesillerin yıllarca doğması, büyümesi ve ölmesi onlara gelecek 

sunamamıştır. Buna rağmen gelenlerin bir kısmı yeni duruma intibak edememiş ve geri 

dönmüştür. Geri dönenlerin başında özellikle Canik ve civarına yerleşenler gelmektedir. 

                                                             
1 Kişisel görüşme, Kars, 2013. 
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Bugün hala bu ailelerin ardılları Rusya, Kazakistan ve Nahçivan sınırları içinde 

yaşamaktadırlar.  

Bu gelişmeler olurken İran’da bulunan Brukilerin diğer kolu da Türkiye’ye gelmiş ve 

Muradiye İlçesi’ne ait köylere yerleşmişlerdir. Ancak 1926 ve sonrasında yeni yönetimle 

ihtilafa düşenler tekrar İran’a dönmüşlerdir. Bu gidiş ve gelişler çok sık olmuştur. Sonra 

adaptasyon sağlandıktan sonra 1930 yılında dönemin Van Valisi’nin aracılığıyla İran’a giden 

Brukiler’in İran kolu geri çağrılmıştır. Çünkü daha önce bölgede yaşayan Ermeniler yaşanan 

olaylar sonucu 1915 yılında tehcire tabi tutulmaları sonucu bölge adeta insansızlaştırılmıştı. 

Boşalan köylere yerleşmeleri için İran başta olmak üzere yakın yerlerdeki aşiretlerin gelip 

yerleşmeleri teşvik edilmiştir.  

Kinyas Fethibekof(Rusya’daki soyadı) Bakü’de kalmış ailesi ve akrabaları ise aşiret üyeleri 

ile birlikte Kars’ın Iğdır bölgesi üzerinde 1920 yılında Van’a gelmişlerdir. Daha sonra göçün 

arkası kesilmemiş fırsat buldukça aşiretin geri kalan kısmı da Türkiye’ye gelmiştir. Ancak 

aşiretin hepsi geri dönmemiş bir kısmı kalmaya devam etmiş ve bugün de orada 

yaşamaktadırlar. Gelenler ise geride sosyal hayatlarını, sahip oldukları tarih bilincini ve 

anılarını mezarları ile beraber daha dün yaşamışçasına derin isyan ruhlarıyla beraber geride 

bırakarak Van’a gelmişlerdir. 

Bu arada bir kısım akraba ve aşiret mensubu örneğin Alibeyoğlu, Alp ve Taştan gibi aileler 

ise Kars’ta kalmayı tercih etmiş Tepeköy ve Hani gibi köylere yerleşmişlerdir.  

Babaannem, Erivan’dan Kars’a doğru gelirken uzun süre Ermeni ve Rus askerleri tarafından 

takip edildiklerini ve bu yüzden bazı aşiret üyelerinin Ruslar tarafından vurulduğunu 

söylemişti.  Yine aynı tarihlerde kafileler halinde geldiklerini ve dikkat çekmemek için de 

gündüz saatlerinde bazı yerlerde saklandıklarını bunun sonucunda mecburen gece yola 

çıktıklarını anlatmıştı. Kendisinin de içinde bulunduğu kafile üyelerinin ise canlı ölüler gib i 

Aras Nehri’nin kıyılarında saklandıklarını ve gecenin karanlığını yarabilmek için de kaçarken 

beraberlerinde getirdikleri elbiselerin büyük bir kısmını yollarını aydınlatmak için yakmak 

mecburiyetinde kaldıklarını büyük bir acıyla anlatmıştı. Gelenler Kars’tan sonra yola devam 

etmiş açlık ve hastalık yüzünden çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Sonra iki büyük 

babam, babaannem ve babamın halası ile bazı akrabaları o günün zorlukları altında Van’a 

gelmişler. Bugün oturduğumuz köye iki defa arka arkaya yuvaları bozulduktan sonra 

gelmeleri ve yeniden yuva inşa etmek için girişimlerde bulunmaları 1920 tarihine tekabül 

eder. Kısa bir süre sonra babaannem, komşu köye geçmiş çünkü kendisi Kinyas Kartal ile 

amca çocuğu olduğu için o köye Kartal ailesi ile birlikte yerleşmiştir.  
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Böylece Dibekdüzü Köyü, Kartalların köyü olmuştur. Köyde kendilerine ait tarım arazilerinin 

yanı sıra Kinyas Kartal’ın, annesinin, kardeşlerinin ve diğer yakın akrabalarının mezarları da 

bulunmaktadır.  

Babaannem, şu an oturduğumuz köye geldiklerinde Ermenilerin birkaç saat önce köyü terk 

ettiklerini bunu da Ermenilerin tandırlarının hala sıcak olduğundan anladıklarını söylemişti. 

Kendilerinin de aynı durumda olduğunu çünkü aniden verilen bir haberle oturdukları köyü 

terk etmişlerdi. Ermenilerden kalma köyümüze iki büyükbabam ve kardeşlerinin yanı sıra 

birkaç akrabaları yerleşmiş ve kendileri için köyü yeniden inşa etmeye başlamışlardır.  

Komşu köyler ise Ermenilerin inşa ettiği kanal ve değirmenlerden uzun yıllar istifade 

etmişlerdir. Ermeniler, su değirmenini çalıştırmak için de en az 10 km uzakta inşa ettikleri 

bentlerden yararlanmışlardır. Ayrıca inşa ettikleri kanallar sayesinde de bütün tarım arazilerini 

sulamışlardır. Artan suyla da bahar mevsimiyle beraber devasa taştan yapılmış altlı üstlü ve 

yan yana dizilen toplam sekiz çarktan oluşan değirmenlerini altı ay aralıksız çalıştırmışlardır. 

Değirmenin bir ustası ve iki de yardımcı elemanı vardı. Bu sistem üzerinde kurulan 

değirmenden 10 komşu köy istifade etmiştir. Bu süreç elektrikli değirmenlerin rağbet 

görmeye başladığı 1990 tarihine kadar devam etmiştir. Elektrikli değirmenlere olan rağbet su 

değirmenlerini tarihe gömmüştür. Oysa su değirmenleri son derece otantik, sağlıklı ve 

doğduğu kültürün birer habercisiydiler. Bu değirmenlerin bile hiç hak etmedikleri halde 

zamanın ruhuna uymadıkları gerekçesiyle tarihe gömülmeleri beraberinde onlarca kelimenin 

yok olmasına ve kültürün biraz daha fakirleşmesine neden olmuştur. İçerdiği kepekle sağlığın 

ve tasarrufun nişanesi olan su değirmenleri teknolojik gelişmelere karşı çıkmadan bir istisna 

olarak kullanılmalı ve yeni kültür bunun üzerinde inşa edilmeliydi. Ama yapılmadı.  

Belli ki şehirlerde yaşayan Ermeniler ticaret ve kuyumculuk işiyle uğraşırken köylerde 

yaşayanlar tarım işiyle uğraşmıştır. Değirmencilik ve taş ustalığı ayrı birer zanaattı Ermeniler 

için. Büyük şehirlerde ve özellikle İstanbul’da “barok mimari” Ermeni ustaların elinde kemale 

ermiştir.  Dolmabahçe ve Çırağan Saraylarının yanı sıra birçok tarihi eserlerin inşası yıllarca 

hep Ermeni ustaların ve bu mimari sayesinde vücut bulmuştur. 

Diğer taraftan Van’ın eskiden Timar olarak bilinen nahiyesine bağlı köylerde en acıklı tablo 

ise Ermenilerin bin bir cefayla yetiştirmiş oldukları meyve ağaçlarının ve asma bahçelerinin 

nasıl tahrip edildiği bilinmektedir. Tüm bunlar Ermenilerden somut hiçbir nesne kalmasın 

diye yapılmıştı. Oysa canlı bir tarih, dönüşü olmayan bir tarzda meyve bahçeleriyle beraber 

yok edilmişti. Bir tek iğde ağaçlarına karışılmamıştı. Şu an bile bütün komşu köylerde 

Ermenilerin yetiştirdiği ve birer anıt mahiyetinde olan iğde ağaçları vardır. Bununda nedeni 
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bin bir zahmetle Van’a gelinmesine rağmen yarı göçebe hayatın hala iz sürmeye devam 

etmesiydi. Oysa kaderin inşa sürecini değiştirmek biraz da insanların iradesiyle doğru 

orantılıdır. Bugün bile bakıldığında yok edilen bu tarih üzerine mevcut kültüre dayalı yeni bir 

tarihin inşa edilemediği gerçeğidir. 

Van’a gelen Bruki aşireti göçebe ve yarı göçebe kabilelerdi ve zamanla yerleşik hayata 

geçmişlerdir. Zamanla tam göçebelik tamamıyla son bulmuş ama yarı göçebelik ise yer yer 

devam etmiştir. Göçebelikten yerleşik hayata geçişte şehirlerin büyüyüp gelişmesinin ve yeni 

iş imkânları etkili olmuştur. Bu sebeple şehre yakınlık derecesine göre yerleşik hayata geçiş 

artmıştır. Bugün Van’a bağlı ilçe ve köylerinde bulunan Brukiler, yerleşik hayata geçmiş 

tarım, hayvancılık ve ticaret yaparak geçinmektedirler. Kafkasya üzerinden gelenler, İran 

Brukilerine nazaran daha geniş araziler üzerinde tarım yapmaya başlamışlardır. Bunun üç 

temel nedeni vardır: 

1. Daha önce gelip geniş arazilere sahip olmaları, 

2. Yerleşik hayata İran Brukilerinden önce geçmiş olmaları, 

3. Van merkezine daha yakın olmalarıdır (Özer, 1990. 

Kinyas Kartal’ın (1934 yılında çıkarılan soyadı kanunu ile Kartal soyadını almıştır) 

Türkiye’ye gelişi ise 1924 yılına tekabül eder. Kendisi Erivan’a bağlı Tarımkent dedikleri 

köyde 1900 yılında doğmuştur. Kartal, kendisiyle yapılan mülakatta ilk tahsiline Tarımkent’te 

başladığını o dönem Rusların ilk ve ortaokullarının bir arada olduğunu ve bu okullara 

“Gimnaziye” denildiğini söylemektedir (Susoy, 1986). Kiev Askeri Lisesi'ni 1918 yılında 

bitirdikten sonra Bakü Harp Okulu'na devam etmiş ve buradan mezun olmuştur. Bakü, İran, 

Kazvin ve Nahçivan şehirlerinde Sovyet ordusunun subayı olarak görev yapmıştır. 

Kendisi Nahçıvan’da görevli iken Rüştü Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusuna bağlı 

9.Kafkas Tümeni’nin Erivan’da olduğunu öğrenmiştir. Babası, Rüştü Paşa komutasında 

bulunan bu ordunun saflarında çarpışmış ve şehit düşmüştür (Çölaşan, 1987). Tümen 

komutanı Rüştü Paşa’nın aşiretlerle ve özellikle de Bruki Aşireti’yle sağlam ilişkileri 

olmuştur. Babasının komutasında bölgeyi çok iyi bilen, bölge şartlarına uyumlu, binici ve 

atıcı kimselerden oluşan 600 kişilik bir kuvvet vardır. Nitekim Bedir Bey’in resmi olmayan 

600 kişilik kuvvetinden önce babası Fethi Bey bir alayı yönetmiş ve bu kuvvet Hamidiye 

Alayları örnek alınarak kurulmuştu.  

Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nde kurulan Hamidiye Alayları bölgede aşiret reisliğini kalıcı 

kılan faktör olmuştur. 1890 yılından itibaren Doğu Anadolu’da politik yapının tehlikeli bir hal 

alması ile birlikte, Batılı devletlerin bu bölgeyle ilgilenmeye başlaması Osmanlı Devleti’nin 
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yönetimini harekete geçirmiştir. Bunun sonucunda ilk defa Müşir Zeki Paşa aşiretlerden 

askeri yönden faydalanma önerisinde bulunmuş bunun Padişah II.Abdülhamit tarafından 

kabul görmesiyle Hamidiye Alayları kurulmuştur. Bu alaylarla şunların gerçekleştirilmesi 

istenmiştir: 

             1.Merkezi otoriteyi meydana getirmek ve Doğu’da devletin hâkim olacağı bir denge 

kurmak, 

            2.Savaşçı bir yapıya sahip olan aşiretlerden askeri güç olarak faydalanmak, 

          3.Ermenilerin yıkıcı faaliyetlerine engel olmak ve Müslümanlarla Ermeniler arasındaki 

güç dengesini tesis etmek, 

          4.Rusların ve İngilizlerin Doğu Anadolu üzerindeki emellerinin gerçekleştirmesini 

engellemek, 

          5.İslam birliği politikası gütmektir. 

Ayrıca memleketin düşmanlara karşı herkes tarafından korunmasının zorunluluğu, aşiretlerin 

de bu savunmaya katılmalarının gerekliliği ve Doğu bölgelerine asker toplamanın zor oluşu 

gibi faktörler de Padişah II. Abdülhamit tarafından Hamidiye Alayları’nın kurulmasını 

zorunlu kılmıştır. II. Abdülhamit’in aşiret reisleri ve şeyhlerle kurmuş olduğu yakınlık, 

Halifeye karşı saygıyı ve itaat duygularını kuvvetlendirmiştir. 1891 tarihinde kurulan 

Hamidiye Alayları ile şehir eşrafının karşısına silahlı aşiret alayları çıkarılarak, nüfusları 

kırılmış ve bir kuvvet dengesi kurulmuştur. Teşkilatlı ve silahlı Ermeni çetelerine karşı 

aşiretler silahlandırılmış ve aşiretlere devletin kendilerini koruduğu hissi verilmiştir. Ordu ile 

aşiretler yani halk arasında her türlü tehlikeye karşı iş birliği kurulmuş, aşiretler arası 

kavgalar, devletin sivil ve askeri yöneticilerinin aracılığıyla ve barış yoluyla nispeten 

engellenmiştir (Kodaman, 1987). 

Ailesinin Van’a göç etmesi Kinyas Bey’in ailesine ve halkına kavuşmasını tetiklemiştir. 

Bunun için de Rus asıllı eşi Victoria ile beraber Erivan’da Aras Nehri’nin yakınlarına 

gelmiştir. Burada da gerek babasının ve gerekse de aşiretin Ermenilerden oluşan komşu ve 

kirvelerle irtibat kurmaya başlamıştır. Kirvelerinin yardımıyla Van’da bulunan ailesi haberdar 

edilmiş  ve 1924 yılında Van’a getirilmiştir. Kartal’ın eşiyle evvela büyük bir aşk, sevgi ve 

tutku ile başlayan yaşamı onun 1960 yılında ölmesiyle büyük bir hüsranla neticelenmiştir. 

2.Ermenilerin Suriye’ye Zorunlu Göçü 

2.1.Van 

Van isminin Urartuca “Biane” veya “Viane”den geldiği söylenmektedir. Tarihi süreç içinde 

Urartuların kendilerine Bianili dedikleri ve hâkim oldukları dönemde Biane adı altında birçok 
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şehri ve bunlar üzerinde yaşayan toplulukları da Van bölgesinde topladıkları bilinmektedir 

(Perk, 1943). Van, tarihi M.Ö. 4000 yıllarına kadar gitmektedir. İlk yerleşenler Hurriler olmuş 

ve onları da  Hititler izlemiştir M.Ö. 2000‘li yıllara kadar. Sonra Asur hâkimiyeti başlamıştır. 

M.Ö. IX. yüzyılın ortalarına kadar devam eden Urartu ve Asur mücadelesi, Urartu Kralı I. 

Sardur’un M.Ö.840-830 yılında Urartu Devleti’ni kurması ve başşehri Tuşba yapmasıyla 

neticelenmiştir. Urartuları, İskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, ve Sasaniler 

takip etmiştir (Talay, 1988). Van, 1071 tarihinde yapılan Malazgirt Savaşı’yla fethedilmiştir 

(Sevim, 1986). Daha sonra Sökmenli Devleti’nin  bunu Eyyubiler (Göyünç, 1986), XIII. 

yüzyıldan itibaren ise Selçukluların egemenliği takip etmiştir. Kısa aralıklarla da olsa 

İlhanlıların, Karakoyunluların ve Akkoyunluların da Van’da hâkimiyeti olmuştur. 1507 

tarihinde ise Şah İsmail bölgede hâkimiyet kurmuştur. 1514’de Şiiliğin yayılmasından endişe 

duyan Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı ile Osmanlıların eline geçmiştir (Uzunçarşılı, 

1983). Zaman içinde Van özerk bir eyalet olarak yıllarca kendine bağlı çok sayıda sancağa 

merkezlik etmiştir. 1915’de Ermenilerin hâkimiyetine geçmiş ve sonrada Rusların desteği ile 

devlete dönüştürülmüştür. Van, 2 Nisan 1918 tarihinde Rus işgalinden geri alınmış ve 29 

Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin ilan ile beraber vilayet yapılmıştır. 

Van, Ortaçağ’da Şahrah-ı Garbi yani Büyük Anayol’a Bend-i Mahi ile bağlıydı. Bu özelliğini 

günümüze kadar korumuştur. Orta Anadolu’yu İran’a bağlayan yol da Van’dan geçiyordu. 

Erzurum, Kars, Tiflis, Revan, Hoy, Tahran, Tebriz, Nahçıvan ve Bağdat gibi merkezlerle de 

temasları vardı (Konukcu, 1990). 1664 yılında Van’a seyahat eden Jean-Babtiste Tavernier, 

Van’ın önemli bir alış veriş merkezi olduğunu ve ticaretin halk arasında bir gelenek gibi kabul 

gördüğünden söz etmeltedir (Tavernier, 1682). 

2.2.Ermeniler ve Zorunlu Göç 

3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayestefanos Antlaşmasının 16. Maddesi ve 13 Temmuz 

1878 tarihli Berlin Antlaşmasının 61. Maddesi ile Ermeni meselesi resmiyet kazanmış ve 

Avrupa devletleri tarafından her seferinde Osmanlı Devleti’ne karşı koz olarak kullanılmıştır.  

Ermeni uyanışı XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diğer ulusalcı hareketlerde olduğu 

gibi kiliselerin öncülüğünde başlamıştır. Ermeni tarihçileri bu başlangıcın özellikle Fransa’nın 

Cizvit misyonerlerinin etkisiyle başladığını ifade ederler (Pasdermadjian, 1949). 1839 

yılından itibaren zengin Ermeniler tarafından özellikle Fransa ve İtalya’da açılan okullar ve 

bu okullarda okuyan çok sayıda elit Ermeni çocukları Ermenilerin bağımsız bir devlet 

kurmaları için önderlik rolünü oynamışlardır. Bunun dışında Doğu Anadolu’da teşkilatlanan  
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Ermenilere Van’da bulunan Akdamar Kilise’si de destek vermiştir. Bu yapılanlar onlara Aram 

Paşa komutasında ayaklanmayı başlatmıştır.  

Osmanlı Devleti’nin diğer milletlere tanıdığı eğitim özgürlüğünden yararlanan Ermeniler 

kendilerine ait örgün eğitim kurumlarını 1790’lı yıllardan itibaren açmaya başlamışlardır. 

Onların bu başlattıkları okullaşma süreci 20. yüzyılın başlarında yaklaşık olarak bin okula 

ulaşmıştır. Uzun yıllar bu yabancı okullar sorun olmamış ama daha sonra kendi toplumları 

üzerinde milliyetçi duyguların yeşermesine neden olmuştur (Öntuğ, 2009). 

Yıllar sonra Ermeni örgütlerinden Hınçak; 1890’da Kumkapı eylemlerinine, 1894’de Sason 

Ayaklanmasına 1895’de Babıâli eylemlerine ve 1895-1896 ise Zeytun Ayaklanmasına 

öncülük etmiştir. Diğer terör örgütü Taşnak ise 1896 yılında Osmanlı Bankası baskınını 

tertiplemiştir (Mayewski, 1997). Bu eylemler evvela Müslümanların sonra da Ermenilerin 

kıyımına neden olmuştur. Hatta iki dönem Van’da belediye başkanlığı yapan Bedros 

Kapamacian kendilerine destek olmadığı için militanları tarafından öldürülmüştür (Demirel, 

2007).  

Osmanlı topraklarında meydana gelen terör hadiselerine batı toplumu aşırı tepki göstermiş ve 

bu konuda yazılan eserlerin bir kısmı Protestan misyonerleri tarafından kaleme alınmıştır. 

Ama bu eserlerin çoğu tek taraflı ve Osmanlıyı suçlayıcı mahiyettedirler (Lepsius, 1896). 

Bunlar ölümlerle ilgili rakamları çok büyük göstermişlerdir. Bu açıklamalara karşı çıkan 

Pierre Loti ise 1896 katliamlarında Ermeni Devrimci Partisi’nin şiddet uyguladığını ve 

kentleri yakma girişiminde bulunduğunu söylemiştir (Loti, 1920). 

Osmanlı toprakları üzerinde iki Ermeni toplumu söz konusuydu. İstanbul ve diğer büyük 

şehirlerde yaşayan Ermeniler genel anlamda refah içinde yaşamakta ve bunlar birinci kesimi 

oluşturmaktaydılar. Bu kesim aynı zamanda Osmanlı yönetimine de aktif bir şekilde 

katılmaktaydı. Tanzimat ve Islahat Fermanları Müslüman olmayan gayrimüslimlerin eşitliğini 

ve idari görev almalarını kabul ediyordu. O dönem üst düzey idari görev alan çok sayıda 

gayrimüslim vardı. Fakat onların bu idari görevlerini sürekli sürdürebileceklerine dair bir 

garanti yoktu. Çünkü bu konuda belirleyici olan sultan veya diğer yönetici elit söz sahibi 

olmalarının yanı sıra Hıristiyanların idari görevleri yerine getirmesi için İslami bir 

formasyona da sahip olmaları gerekirdi (Vambery, 1878).  

İkinci kesim ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve kısmen de olsa Müslüman halkla karışık 

şekilde yaşayan ve İstanbul Ermenilerine göre daha fakir bir yaşam sürdüren Ermenilerden 

oluşuyordu. Ama bu kesim beraber yaşadığı Müslüman kesimden daha iyi ekonomik şartlara 

sahipti. Örfler farklı olmakla beraber bu iki kesim iç içeydi. İstanbul Ermenilerinin zenginliği 
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daha çok Yunanların bağımsızlıklarını kazanmaları sonucu İstanbul’u terk eden Rumların 

geriye bıraktıkları ticari boşluğun İstanbul Ermenileri tarafından doldurulması nedeniyledir. 

Diğer yanda Ermeni toplumunun bu ayrık iki duruşu birbirinden tamamen de kopuk değildi. 

O zaman Doğu’dan İstanbul’a çalışmak amacıyla gelen çok sayıda Ermeni vardı. Bu kesim 

fakir olduğu için İstanbul Ermenilerini etkilemekte ve sorunlarını gündeme getirebilmekteydi. 

Buna rağmen iki Ermeni toplumunun gündemi hep farklıydı. Örneğin İstanbul Ermenileri 

daha çok Avrupa’nın etkisi altındaydı ve esas olarak kültürel özlemler taşırken, Doğu 

Ermenileri daha çok Rusya’nın etkisi altındaydılar. Bu kesim içinde şiddet eylemlerine katılan 

küçük gruplar olsa dahi asıl hedefleri idari özerklikten bağımsız devlete doğru bir hedef 

peşindeydiler (Timur, 1996). Diğer bir fark da İstanbullu zengin Ermeniler eğitim için 

çocuklarını Avrupa’ya gönderirken Doğu’da bulunan zengin Ermeniler ise çocuklarını evvela 

İstanbul’a sonra Avrupa’ya gönderirdi.  

Bruki Aşireti’ne gelince onlar Ruslarla birlikte hareket etmemiş buna da Ermenilerle olan 

çatışmaları neden olmuştur. Çünkü Güneyde Osmanlıların Enver Paşa komutasındaki Kafkas 

Cephesi Kuvvetleri etrafında Ermenilerle çatışmalar yapılmış ve bu çatışmalar Türkiye’ye 

gelinceye kadar devam etmiştir. Aşiret, Rusya’da yaşamı boyunca birçok güçlük ve 

çatışmayla karşılaşmıştır. Kafkas Cephesi, Ermenilerle olan çatışmalar ve 93 Harb’i 

bunlardan bir kaçıdır.  

Rusya’da iki tür Ermeni vardı. Birincisi, Bruki Aşireti ile komşu olan Ermenilerdi. İkincisi ise 

Anadolu’dan gelen ve “kahdogom”lardı. Bütün huzursuzluğu bu kesim çıkarmıştır. Çünkü 

bunların asıl işi çetecilikti. Bu çetelerden biri 1918 tarihinde Van’a gelmiş ve bugün Zeve 

olarak bilinen yerde gözlerinin kendilerine ihanet etmesine çanak tutarak herkesi katletmiştir. 

Bu katliamlar Kafkasya’da da devam etmiştir. Kartal’a göre Ermenilerin aşirete yaptığı asıl 

büyük mezalim ise İran’dan geçerken yol boyunca olmuştur. Çünkü göç kervanlarına 

saldırılar yapılmış ve sürülerine el konulmuştur (Kartal, 1987). 

Bundan yıllar önce de Ermeniler Müslümanlarla dost olarak yaşadıkları Van’da 1 Haziran 

1896 tarihinde “birinci büyük isyan” hareketini başlatmışlar. Onların bu isyanı sonradan 

bastırılmıştır. Aynı tarihlerde Ermeni olaylarının arttığı Mart 1907’de Ali Paşa Van’a vali 

vekili olarak atanmıştır. Ali Paşa, kısa bir sürede güvenliği sağlamış ve daha sonra asaleten 

tayin edilmiştir. Öncelikle yakalanamayan kanun kaçaklarını yakalatmış, sonra ticaretin 

büyük bir bölümünü elinde bulunduran Ermenilerin yıllardır ödemedikleri vergi borçlarını 

taksitle de olsa tahsil etmiştir. Elde edilen bu gelirle de aylardır maaş alamayan memurlara ve 

zaptiyelere maaşlarını ödemiştir. Müslümanlarla Ermeniler arasındaki sorunları gidermeye 
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çalışarak kentte barışı sağlamıştır. Halk tarafından çok sevilen Ali Paşa, yaptığı bu icraatlarla 

Ermeni komitacıların bir numaralı hedefi haline gelmiştir. Görev  süresi boyunca birçok 

Ermeni örgütü çökertilmiş ve bunların depolarında çok sayıda silah ele geçirilmiştir. 

Örgütlerle ilişkisi bulunmayan Ermeni halkının da  sevgisini kazanan Ali Paşa’nın şehirde 

barışı ve huzuru tesis etmeye başladığını gören Avrupalı devletler bu durumdan rahatsız 

olmaya başlamışlardır. Hükümete baskı yapılmış ve Ali Paşa’nın görevden alınması 

istenmiştir. Bu baskılara dayanamayan İstanbul hükümeti Ali Paşa’nın görevine Ekim 

1908’de son vermiştir.  

Ermeni komitacılar tarafından öldürüleceğini bilen Ali Paşa, İstanbul’a dönüş yolunu gizli 

tutmuş sonunda yaklaşık 19 ay hizmet verdiği Van’dan ayrılmıştır. Ali Paşa, Ermeni 

çetecilerden kurtulmak için önce Erzurum’a sonra Tiflis’e oradan da Batum’a varmış ve sonra 

vapurla İstanbul’a gitmek istemiştir. Fakat Ermeni komitacılarından Alev Başyan tarafından 

1908 yılında Batum İskelesi’nde öldürülmüş ve cenazesi Sinop’ta defnedilmiştir. Ağlayarak 

yolcu ettikleri Ali Paşa’nın bu şekilde öldürülmesi Vanlıları çok üzmüştür. Bunun üzerine 

Vanlılar içli bir ağıt yakarak onu ölümsüzleştirmişlerdir. Ali Paşa’nın ismi Van’da bulunan 

mahallelerden birisine verilmiştir. 1907 yılında Van’a vali olarak atanan Ali Paşa’nın 

öldürülmesi sonucu Van halkı tarafından kendisi için yakılan ağıt, ilkokul öğrenciliğimde 

1990’lı yıllara kadar Van’da bulunan okullarda türkü formatında okutulmuştur. Bugün ise bu 

güzel türkü tamamıyla unutulmuştur. Türkünün sözleri şöyledir: 

Arpa ektim biçemedim, 

Bir düş gördüm seçemedim, 

Alışmıştım soğuk suya 

Issı sular içemedim 

Ali Paşa giyer kürkü  

Yarı sansar yarı tilki 

Ali Paşa buradan gitti 

Yıkılsın Van'ın mülkü 

Üç atım var biri yedek 

Arkadaşlar binin gidek 

Ali Paşayı vurmuşlar 

Yavrusuna haber verek 

Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen Avrupa devletlerinin de desteğini alan Ermeni 

komitacılar, soykırım yıldönümü olarak kabul ettikleri 15 Nisan 1915 tarihinde “ikinci büyük 

Van isyanı” ile katliamlarına devam etmişlerdir. Raphael De Nogales, 21 Nisan-14 Mayıs 

1915 tarihleri arasında Van’a yapmış olduğu seyahatte bu ayaklanmanın acı sahnelerini Hilal 

Altında Dört Yıl isimli kitabında anlatmaktadır (Méndez, 1931). 
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“Zeve Katliamı”nda hayatını kaybeden Müslümanların sayısı 2000-3000 arasındadır. Burayı 

dünyaya açık bir “trajedi müzesi” olarak nitelendirmek mümkündür. Bunun dışında yine 

Van’da yapılan irili ufaklı çok sayıda katliam yapılmıştır (Süslü, 1990). O sırada Rus birlikleri 

Van Gölü çevresini kuşatmış halk muhasara altına alındığı gibi Adır, Çarpanak ve Akdamar 

adalarında bulunan çok sayıda yük ve yolcu gemileri evvela teslim alınmış ve sonrada savaş 

gemisine dönüştürülmüştür. Savaş boyunca kurtulmak amacıyla Varag(Erek Dağı) yönüne 

Acem Haço mevkiine doğru gidenlerin sayısı ise bilinmemektedir. 

Bugün dahi Zeve Şehitliği Bardakçı ve Çitören Köyleri arasında bulunan küçük bir tepenin 

yamacında açık bir “trajedi müzesi” olarak durmaktadır. Bu müzeye tepenin yukarısında inşa 

edilen bir anıt da şahitlik etmektedir. Komşu köylerde bulunan yaşlı amca(rusipi) ve 

teyzelerin anlatımlarına göre savaş sırasında Zeve Vadisi’ne sıkışan Müslümanların çok 

yakınlarda akan Mermit Çayı’ndan içme suyu temin etmelerine dahi Ermeniler tarafından 

müsaade edilmemiştir. Aynı şehitliğin içinde yıllar sonra bir yatır da keşfedilmiştir. Yaşlı 

amcaların ifadelerine göre2  burada yatan şahıs o dönemin âlimlerinden birisidir ve savaş 

döneminde o da şehit edilmiştir. Yıllar sonra o âlimin mezarının üzerine yatır inşa edilmiş ve 

insanlar yıllarca hem şehitliği ve hem de yatırı ziyaret etmektedirler. 

Zeve’de o gün anne ve babaların gözleri önünde evlatları öldürülmüştür. O gün duaların aciz 

kaldığı, Tanrının büyük bir sabırla kullarının ne yaptığına dair muhteşem sabrının zirveye 

çıktığı ve insanların cesaretlerini toparlayamamalarının bir sonucu olan kaçmanın dahi bir 

alternatif sunamadığı bir gün olmuştur. O gün Maalouf’un ifadesiyle “Herkesin ötekilerin 

duasını sustursun diye kendi tanrısına yakardığı” gün olmuştur (Maalouf, 1996). Yapılmak 

istenen o güne kadar “millet-i sadıka” olarak bilinen Ermenileri “Şark Meselesi” ile gündeme 

oturtmak olmuştur. 

O olaylar Ermeni sorunu açısından dönüm noktası olmuş ve Osmanlı Devleti bunun 

sonucunda bir karar vermek mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu da Ermenilerin zorunlu göçünü 

başlatmıştır (Türkdoğan, 2006). Bunu takip eden dönemde 27 Nisan 1915 tarihinde onların 

ifadesiyle “Medz Yeghern” yani zorunlu göç kanunu(tehcir) çıkartılmış ve Ermeni toplumu 

bunun sonucunda kendi tarihleri boyunca en büyük travmayı yaşamaya başlamışlardır. 

Vatansız kalma realitesi ile karşı karşıya kalarak yurtlarını, evlerini ve tarlalarını mezarları ile 

beraber geriye bırakarak Deir-es-Zor istikametine dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkmışlardır. 

Bu isim onlar için cehennemin ucuna işaret ediyordu (Donikian et Festa, 2009). 

                                                             
2 Kişisel Görüşme, Van, 2015. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 190 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Bugün dahi Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan ve hiç de hoş olmayan bu hadisenin etkileri 

hissedilmektedir. Bugün hala Van’da tarım, ticaret ve sosyal hayatta var olan açmazların en 

büyük nedeni 1896 ve 1915 tarihlerinde Van’da yaşanan bu hadiselerden kaynaklanmaktadır. 

Bu gerçekler bilinmesine rağmen Van’ın Edremit İlçesi Belediyesi tarafından ilçeye bağlı 

köylerin girişinde bulunan tabelaların üzerine Türkçe ve Kürtçe isimlerin yanı sıra Ermenice 

isimlerde yazdırmıştır.  

2.3.Beş Kişilik Hikâye 

Babaannem seferberlik dönemi Kafkasya’dan Van’a gelirken aylarca süren ve çile dolu 

yolculuğunu, Aras Nehri’nin kabaran suları ve geçit vermez duruşu karşısında yaşadıkları 

zorunlu göçü, ilerlemiş yaşına rağmen daha dün yaşamış gibi gözyaşları içinde bana ve 

ailenin diğer efradına anlatmıştı. Gerek savaş ve gerekse de Kafkasya’dan Van’a gelirken 

gıdasızlıktan dolayı anneler çocuklarını Aras Nehri’ne atmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 

nedenle de doğuya yönelerek Ağrı ve Soğanlı Dağları arasında vadi açarak Transkafkasya’ya 

akan Aras Nehri’nin haftalarca kanla karışık aktığını söylemişti. Kendi ifadesiyle 

camuş(manda) ve at sırtında aylar süren meşakkatli bir yolculuktan sonra Van’a, şimdiki 

köyümüze geldiklerini anlatmıştı. Bu gözyaşlarının bir benzerini Kinyas Kartal’la yapılan 

mülakatlarda da okumak mümkündür (Çölaşan, 1987). Çünkü o da yıllardan beri yaşadığı 

acıları içine akıtmasına rağmen bir şekilde bunlar kendisine hatırlatıldığı zaman her seferinde 

gözyaşlarına boğulmuştur. Babaannemde bir mecliste konu Kafkasya’dan Van’a yapmak 

mecburiyetinde oldukları göç söz konusu edildiğinde evvela sağ eliyle şapkasını hafiften 

yukarı kaldırır ve sağ dizini de kendine doğru çekerdi. Sonra hafiften doğrulur ve derin bir 

nefes aldıktan sonra konuşmaya başlardı. 1900’lü yıllardan itibaren Erivan civarında 

huzursuzluğun had safhaya ulaştığını ve orada yaşayan Müslüman Kürtler ile Ermeniler 

arasında komşuluk ilişkilerinin bozulduğunu söylerdi. Karşılıklı güvenin sarsıldığını ve 

kavgayı da Rusların her seferinde tetiklediğini tekrarlardı.  

Benim gibi çocukluğunun krallığını yaşayan yaşıtlarımın çoğu buna benzer yaşatılan 

trajedileri, büyüklerinin dizlerinin dibinde onları dinleyerek büyümüştür. Tüm bu anlatılanlara 

gündüz saatlerinde Revan Radyosu’nda seslendirilen Kürt halk müziği büyüklerimizin 

gözyaşı dökmesine ve yaşıtlarımın da iç burukluğu yaşamasına neden olmuştur. Gaz 

lambasının ağır kokusu ve hiçte berrak olmayan ışığı ise altında çocukların ve ebeveynlerin 

birbirine karışan gözyaşlarına şahit olmuştur.   

Erivan Radyosu her ne kadar 1955 yılında Sovyetler Birliği’nin siyasi amaçlarını 

gerçekleştirmek amacıyla kurulsa dahi bu radyo bizler için kelimelerle anlatılamaz sadece 
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olanların bittiği yer olmuştur. Evvela zengin ailelerin sonra da birçok ailenin sahip olduğu bu 

radyo, Kürtlerin hafızası olmuş ve bu radyoda söylenen bütün şarkılar o hafızanın dile 

gelmesidir. Anlatılanlara göre bu radyonun sesini duyurması eskilerin tabiriyle epey 

meşakkatli olmuştur. Çünkü ilk açıldığında bu radyoda Kürtçe yayın süresi 15 dakika olarak 

belirlenmiş ama Mustafa Barzanin’nin girişimleri sonucu yayın süresi günde iki saate 

çıkarılmıştır.  

Kürtler bu radyo sayesinde teselli bulmuş ve kültürün aktarımı onun sayesinde mümkün 

olmuştur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşayan Kürtler, anadilleriyle yayın 

yapan bu pilli radyoyu her zaman çok önemsemiş ve üzerini işlemeli örtülerle örterek 

evlerinin en güzel köşesini ona ayırmışlardı. Misafir odamızın en süslü köşesi duygu 

dünyamıza hitap eden bu radyoya tahsis edilmişti. Öğleden sonra bu radyonun 

frekanslarından yankılanan acıklı tınılar, Ermenistan’da bulunan Müslüman ve Êzidî Kürtlerin 

yanı sıra Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Kürtçenin konuşulduğu bütün coğrafyaya aynı hüznü 

ulaştırırdı. 

Aynı tarihlerde Erivan Radyosu’nun dışında Ortadoğu’da Kürtçe yayın yapan üç radyo daha 

vardı. Bunlardan birincisi 1939 yılında kurulan Bağdat Radyosu ikincisi 1958 yılında 

Kırmanşah’ta kurulan Urmiye Radyosu ile 1957 yılında kurulan Mısır Radyosu’ndu. Bağdat 

Radyosu’nda daha çok Arap kültürünün etkisi görülürken Urmiye Radyosu’nda Fars etkisi 

görülürdü. Mısır Radyosu ise Bağdat Paktı’na karşı kurulmuştur. Her üç radyoda Ortadoğu’da 

kullanılan çalgılara yer vermesine rağmen aslında üçü de Kürtlerin duygu dünyasına hitap 

etmiyordu. Çünkü Erivan Radyosu duru bir Kürtçe ile yayınlarını sürdürmenin yanı sıra çalgı 

olarak da billur, davul, zurna, fîq(düdük) gibi çalgı aletlerini tercih ederdi. Bunlarda yalnızca 

Kürtlerin düğün, sünnet ve diğer etkinliklerinde kullandıkları çalgılardı. Kürtlüğün etkisi 

kullanılan müzik aletlerinde de açık olarak görülüyordu. Erivan Radyosu, diğer iki radyoya 

göre daha büyük bir sorumlulukla Kürt kültürüne ağırlık veriyordu ve bıraktığı iz hâlâ 

belleklerde canlılığını korumaktadır. Bugün bile Kürtlerde birileri dengbêjliği(irticalen şarkı 

söyleme kültürü) öğrendiyse bu kesinlikle Erivan Radyosu sayesinde olmuştur. Bu radyo 

müziğin dışında dil, folklor ve kültür ile uğraşan bir kitlenin de ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu radyo adeta aydınlanmanın ve Kürt sanatçılığının bir kalesi haline gelmişti. 

Kürtlerin dil, kültür, sanat ve umudunun sesi görevini görmüştür. Türkiye’de ise ilk defa 

Kürtçe yayın yapan bir kanalın açılması dönemin hükümeti tarafından ancak 01.01.2009 

tarihinde kabul görmüştür.  
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Bu nedenle farklı dil ve lehçelerde yayın yapması amacıyla ilk defa kanal TRT 6 Kürtçe 

yayına başlamış ve kanalın adı, 2015 yılında TRT Kurdî olarak değiştirilmiştir. 

Yine aynı dönemde sosyal hayatta karşılaştığımız acıklı manzaralar vardı. Örneğin 

büyüklerimizin yaramazlık yapan çocuklara kızdıkları zaman onlara “ulan Ermeni” demeleri 

yeterliydi. Bu bir küfürdü. Hatta küfürün dozajı çok kaçırılırsa aynı kişiye “tığa” da denilirdi. 

Bu şekilde bir hitabı komşu köylerde oturan kesimlerde de sık sık duymak mümkündü. Yıllar 

sonra Ermenilerin erkek çocuklarına “tığa”, kızlarına ise “ağçik” denildiğini öğrendim. Bu iki 

kelime Van’ın dışında Ahlât ve civarında da kullanılmıştır (Ertekinoğlu, 2015). Bu şekilde 

kelimeler üzerinde inşa edilen küfür faslı bir kültür olarak yerleşmiş olacak ki yıllarca hep 

devam etmiştir. Bu iki kelimenin dışında bir de “fıleh” kelimesi kullanılırdı. Bu da üç 

anlamda kullanılırdı. Birincisi, küfür anlamına gelir ve eğer yapılan iş beğenilmezse buna 

karşı çıkanlar tepkilerini ifade etmek için ona fıleh derlerdi. İkincisi, Müslüman olmayanlar 

ve özellikle Ermenileri tanımlamak için bu kelime kullanılırdı. Üçüncüsü ise uşak olma 

anlamına geliyordu. Birisi ben senin fılehın miyim derse yani ben senin kölen veya uşağın 

mıyım anlamına gelirdi. Bu nedenle Kürtçede Ermenilerin zorunlu göçü “Firxuna Fılehan” 

olarak tanımlanmıştır.   

Zorunlu göç sırasında hayatını kaybedenlerin yetim çocukları Kürtler tarafından “evlatlık” ya 

da “besleme” olarak alınmıştır. Bu çocukların bir kısmı da aileleri tarafından, yolculuğa 

dayanamazlar düşüncesiyle Kürt komşulara emanet olarak verilmiştir. Bunun dışında 

Anadolu"nun birçok yerinde zamanla açılan “dar-ül eytamlar”da(yetimhaneler) açılmıştır. 

Yıllardır pek üzerinde durulmayan bu gerçeği ilk nesiller saklarken, bunu torunları gündeme 

taşımıştır. Böylece aile içinde “prestij evlilikler”in önü açılmıştır. Hatta görenlerin tanıklığına 

göre ölçünün yer yer kaçırıldığı da bilinmektedir. Bunun dışında bazı kişilerin de Ermeni 

kadınlarla evlendikleri de bilinmektedir. Oysa bu duruş, mertlik üzerine inşa edilmesi gereken 

hiçbir savaşın ruhuna yakışmamaktadır. Çünkü insani olmadığı gibi ahlaki de değildir. 

Bunun dışında Ermenilerden çok az bir kesimin ise tehcire rağmen “zamanın ruhu”na uyarak 

gitmemiş ve Müslüman olmayı kabul etmiştir. Bu şekilde Müslümanlaşmış az sayıda da olsa 

Ermeni vatandaşımız vardır. Van’ın Bardakçı Köyü’nde oturan ve birçok kişi tarafından 

tanınan Bayram Amca bunlardan biriydi. Birçok kişi onunla ticaret yapar ve ona hitap 

ederlerken de “Bayram kirve” derdi. Oysa Ermeniler, Hıristiyan ve Ortodoks mezhebine 

mensupturlar. Müslümanlar için çocuklarını sünnet ettirmek çok önemli bir haslettir. Buna 

rağmen Müslümanlar ve Hıristiyanlar birbirlerine “kirve” diyebiliyorlardı.  
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Yaşlı amcaların açıklamalarına göre bu kirvelik kültürü iki şekilde olabiliyordu. Birincisi, 

Müslümanlar çocuklarını sünnet ettirirken gerçekten bir Ermeniyi kirve olarak seçebiliyordu.  

İkincisi ve yaygın olanı ise komşuluk ilişkilerinden ve duydukları sevgi ve saygıdan dolayı 

birbirlerine kirve diye hitap ediyorlardı. Bu iki nedenin ötesinde kirvelik Müslümanların ve 

Ermenilerin kendi aralarında evlenmelerini yasaklamakta ama bunun yerine iki toplumun 

arasındaki dayanışmayı kan akrabalığı üzerinden değil de sosyal ilişkilerin gelişimi üzerinde 

inşa etme gibi bir fonksiyonu icra ediyordu. Gerçek olan şudur ki kirveliğin yasal bir dayanağı 

olmamasına rağmen kendini var ettiği “sanal akrabalık” ilişkileri uzun yıllar Müslümanlarla 

Ermeniler arasında sosyal dokuyu inşa sürecinde anlamlı bir rol oynamıştır. Örneğin bazı 

Ermeni kadınları zorunlu göç sonucu gidememiş uzun bir süre hayati tehlike taşıdıkları için 

öldürülme korkusu yaşamışlardır. Bu kadınlar gündüz Müslümanlara ait evlerinin gizli 

köşelerinde ya da bahçelerde bulunan kuyularda gece ise evlerin içine alınmak suretiyle 

korunmuşlardır. Bu duygunun bu şekilde yaşanmasına “kirvelik” dayanışması vesile 

olmuştur.  

Çocukluğumda televizyon seyretmenin fazlaca revaçta olmadığı bir dönemde yaşlı 

amcalardan Kafkasya’ya dair çok sayıda hatıra dinlemek mümkündü. Bunlardan birisi de 

şuydu: Ermenilerle yapılan çatışmalarda zalimlikler diz boyu olurmuş. Örneğin Iğdır tarafında 

Nağdalı adında bir yiğit, köylerini kuşatmaya gelen Ermenilerden 30-40 kişiyi öldürdükten 

sonra etrafının sarıldığını ve kurtulamayacağını anlayınca Ermeniler tarafından da 

öldürülmemek için son mermiyi kafasına sıkarak hayatına son vermiştir. Buna çok kızan 

Ermeniler Nağdalı’nın kafasını keserek yanlarında götürmek suretiyle hınçlarını 

alabileceklerine inanmışlar. Nağdalı’nın bu kahramanlığı yaşlı amcalar tarafından uzun yıllar 

yeni yetişen gençlere örnek olması için anlatılmıştır.  

Rahmetli babaannem, 80 yılı geride bırakmış ama aradan 55 yıl geçmesine rağmen 

Erivan’dan Van’a yapmış oldukları zorunlu göçü unutamamıştı. Her gün öğleden sonra bir 

yandan tütün dolu tabaktan evvela sigarasını sarar ve sonrada onu içmeye çalışırdı. Diğer 

yandan da Erivan Radyosu’nda söylenen Kürtçe şarkıları gözyaşları içinde dinler bana da 

çektikleri acıları üzerinde yaşadığı kadim toprakların aksanıyla hafiften anlatmaya başlardı. 

Kısa bir süre sonra sol eliyle de gözyaşlarını silerdi ve 10 yaşında olan ben, babaannemin 

döktüğü bu gözyaşlarına anlam vermeye ve onu dikkatli bir şekilde dinlemeye devam 

ederdim. Ancak birkaç yıl sonra babamın halasının da anlattıklarını dinlediğimde dökülen bu 

gözyaşlarının nedenlerini öğrenebildim. Sorun şuydu: Babaannem, büyük babam ve 

yakınlarıyla beraber Erivan’dan Van’a çok zor şartlar altında gelmişler.  
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Erivan Radyosu’nda söylenen şarkılar çektikleri acıları ona yeniden hatırlattığı ve o da 

bunlara dayanamadığı için sessiz bir şekilde gözyaşı dökermiş.  

Bugün ise çok sevdiğim büyüklerimi yitireli yıllar olmuş bu da çocukluğumun krallığını 

ikinci defa yaşayamayacağımın ispatıdır. 

SONUÇ 

Kafkasya’da Ermenilerin zulmüne maruz kalan Bruki Aşireti’ni ve buna dayalı sosyal olguları 

çok özelde dört kişi ve Kinyas Kartal üzerinden tasvir etmek önemli bir olgudur. Bu sosyal 

olgu, aynı zamanda aşiret yapısının incelenmesine ve “zorunlu göç”ün açıklanmasına da katkı 

sunmuştur.  

İki aşamalı bir zorunlu göç söz konusudur. Birinci göç, Kafkasya’ya giden Bruki Aşireti’ne 

mensup kişilere Ermeniler tarafından yapılan haksızlıklardır. Bunun sonucunda aşiret 

mensuplarının Van’a yaptıkları zorunlu göçtür. Bunun ikinci aşaması ise Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde bulunan Ermenilerin Osmanlı Devleti tarafından Suriye’ye zorunlu göçe tabi 

tutulmalarıdır. Bunlar içinde bulunan bazı Ermeniler ise onlara da “kahdogan” denilmekte ve 

onlarda Suriye’ye gitmek yerine kaçak yollarla Ermenistan’a gitmiş Erivan’da bulunan 

Brukilere karşı savaşmışlardır. Bu kesim Ruslardan güç alarak huzursuzluğun ana nedeni 

olmuşlardır. Ermeniler, 1915 yılında Anadolu’da yaşadıkları “zorunlu göç”ün aynısını 

“kaderin sillesi”nin tekrarı gibi aynı tarihlerde Erivanlı Bruki aşiretine ve Van’da yaşayan 

Müslüman halka yaşatmışlardır.  

Diğer taraftan yüzyıllardan beri aynı coğrafyada dinleri farklı olsa da yüzyılların birikimi olan 

kültürün aynı potada yoğurduğu Müslümanların, Ermeniler başta olmak üzere gayrimüslim 

kesimle kurulan bir dünyaları olmuştur. Ama 1878 tarihinde baş gösteren hadiseler, 

yüzyılların birikimi olan bu kültürü yok etmiş ve bunun sonucunda başlayan din ve milliyet 

savaşları bütün bir kesimin yok olmasına, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasına neden 

olmuştur. Yaşanan bu acı olaylar dünya kamuoyuna her ne kadar Türkiye tarafından “Ermeni 

Tehçiri” olarak ifade edilse dahi Ermeniler bunu “soykırım” olarak tanımlamışlardır.   

Müslüman bir toplumun dinini, dilini ve kültürünü yaşamasını camilerden yükselen ezan 

sesleri biçimlendirir. Ama Ermeniler, o gün Ruslardan güç alarak kendileriyle beraber 

yaşayan Bruki Aşireti mensupları ile Van’da yaşayan Müslüman halkın muhtaç olduğu ezan 

seslerini tamamen kesmiş ve göçün tek taraflı yaşandığına dünya kamuoyunu inandırmaya 

çalışmışlardır. Bu konuda yıllardan beri biçime sundukları “düşüncenin fotoğrafı” hiç de adil 

değildir. 
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TURGUT ÖZAL SONRASI “TEK AKTÖR PATOLOJİSİ”NE DAYALI 

“LİBERAL YANILGI” 

Araş. Gör. İsmail KIRAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

ÖZET  

Turgut Özal, ortaya koyduğu vizyonuyla halkın ufkunu açan liderdi. Birazda toplumun 

duymak istediklerini söyledi ve Türkiye’ye tarihe dayalı bir coğrafyası olabileceğini hatırlattı. 

Açık toplum, sivil demokrasi ve Avrupa Birliği özlemleri oldu. 

Cesaret ve atılganlık en belirgin çizgisiydi. Pragmatik bir mühendisti. Referanslarıyla siyasete 

anlam kattı ve bugün de karşımızda bir paradigma olarak durmaktadır. Özal’ın gövdesi bile 

cumhuriyet tipini temsil etmedi. 

Muhafazakârlık ile çağdaşlığın sentezini iç dünyasında yapabilmişti. Tek aktörlerin egemen 

olamadığı “Muhafazakâr elitler”in iktidar yürüyüşü onunla başladı. Bunların sonucunda 

Türkiye, 1983 yılından itibaren Anavatan Partisi saflarında mühendislerin siyasal iktidar 

yürüyüşüne şahit oldu. 

Herkes günlük yaşamında Özal’dan bir parça bulabilirdi. Çünkü Özal Türkiyesi eğlenceliydi. 

Küçük yaşamlar renklenmeye başlamıştı. İnsanlar evvela kendisi sonra da dış dünya ile 

rekabete çıkıyordu. 

Özal’ın ölümünden sonra ise her şey tersine döndü. Kavgalar başladı ve vatan haini avına 

çıkıldı. Birileri de Türkiye’yi kendi içine döndürdü. Böylece “liberal yanılgı” başladı. 

Anahtar Kelimeler: Tek Aktör Patolojisi, Liberal Yanılgı, Sivil Demokrasi, Pragmatik 

Mühendis, Muhafazakâr Elitler, Özal Türkiyesi. 

 

“LİBERAL MİSCONCEPTİON” BASED ON “SOLE ACTOR PATOLOGY” POST-

TURGUT ÖZAL 

ABSTRACT 

Turgut Özal is the one of the figure who was the influential political leader in Turkey after 

80’s. He talked what Turkish people’s attending and to recall the mind that his geography can 

be based on historical dimensions. Open society, civil society and European Union are his 

desires. 

Courage and boldness are his characteristics. He is a pragmatic engineer. His references gave 

a sense in political life and his legacy continues as a paradigm and phenomena today. His 

approach and mentality is confronted with classical understanding of policy and bureaucracy. 

Also, his body did not represent typical bureaucracy. 
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He recon ciliated his conservatism and modernity in his inner life. The conservative’s 

marching of power has begun with Özal era. After his period, Turkey has witnessed the rule 

of conservatives in government and political life with his projects.  

Everyone can find something from him in daily life, because Özal’s Turkey was amusing. 

Little lives become colored. Turkish people has begun to concurrence with firstly himself and 

abroad. After his dead, everything reversed. Conflicts begun and one has searched the traitors. 

One turns Turkey to its politics and “liberal delusion” begun.  

Keywords: Pathology of one actor, Liberal Delusion, Civil Democracy, Pragmatic engineer, 

Conservatives Elites, Özal’s Turkey. 

1.GİRİŞ 

Turgut Özal, 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olmuş ve bu görevi 12 Mart 

1971 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu da onun Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısına 

ait verileri ayrıntılarıyla birinci elden öğrenmesine neden olmuştur. 1977 genel seçimlerinde 

Milli Selamet Partisi’nden(MSP) İzmir milletvekili adayı olmuş ama kazanamamıştır. Kardeşi 

Korkut Özal ise aynı partide daha önce milletvekili seçilmiş ve bir ara bakan olarak da görev 

yapmıştır(Özal, 2010). Özal, 1979 yılında Adalet Partisi(AP) lideri ve Başbakan Süleyman 

Demirel’in başında bulunduğu azınlık hükümetinde hem Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 

ve hem de Başbakan Müsteşarı olarak görev yapmaya devam etmiştir. Demirel, siyasi 

yaşamının en parlak dönemini Özal’ın kendisiyle beraber olduğu dönemde yaşamıştır. Özal, 

12 Eylül Harekâtı’ndan sonra Başbakan Bülent Ulusu’nun kurduğu hükümette Başbakan 

Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ancak 1982 yılının Haziran ayında İş Adamı Banker 

Kastelli’nin yurt dışına gitmesiyle “Kastelli olayı” patlak vermiştir. Milli Güvenlik 

Kurulu(MGK), Özal’la beraber dönemin Maliye Bakanı Kaya Erdem’i sorumlu tutmuştur. 

Bunun üzerine gerek Özal ve gerekse de Kaya Erdem görevlerinden istifa etmişlerdir(Turgut, 

1986). Bu istifa Özal’ın siyasette yeni bir dönemin başlamasına vesile olmuştur. 

Özal devletin ilk kurucusu değildi. Ama 1983 yılından itibaren ortaya koyduğu vizyonuyla 

halkın ufkunu açan bir lider olmuştur. Kendisi birazda toplumun duymak istediklerini 

söylemiş ve Türkiye’ye tarihe dayalı bir coğrafyası olabileceğini hatırlatmıştır. Vefatının 

üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün hâlâ vizyonu ve misyonuyla konuşulmaktadır. 

Referanslarıyla siyasete anlam katmış ve bugün de karşımızda bir paradigma olarak 

durmaktadır. Etkisi ve felsefesi konuşulurken kendinden sonra gelenler için belirleyicilik vasfı 

taşıyan mirasıyla da yaşamaktadır.  
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Mirası açık toplum, sivillik, demokratikleşme ve Avrupa Birliği olmuştur. İnsiyatif alabilen, 

aktif ve dünya ile entegre olmuş bir Türkiye’yi hedeflemiştir. Bu miras kısaca siyaset 

bilimcileri ve halkın büyük çoğunluğuna göre büyük düşünen, dışta bölgesel ve küresel güç 

olmayı hedefleyen, içeride sivil, demokrat, özgürlükçü, dindarlık gibi kavramları özgün 

kimlik olarak görerek farklı olanı da aynı oranda kıymetli sayan “Özalizm”dir. Ayrıca, 

Türkiye'nin kalkınmasında bir yandan Anadolu sermayesini öte yandan da yabancı sermayeyi 

teşvik eden Özalcı yaklaşımlardır(Gündem, 2007). 

2.Özallı Yıllar 

1983 yılından itibaren Özal’ın temellerini attığı yeni bir Türkiye dönemi başlamıştır. Bu da 

dünyaya açık ve ekonomisi hızla büyüyen bir Türkiye olmuştur. 15 Nisan 1987’de tam üyelik 

başvurusunu için Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerine başlanmıştır. Ayrıca 

yapılacak olan siyasal reformlarla da dünya standartlarını yakalamayı hedeflemiştir. 

1990’lardaki içe kapanma süreçine rağmen Türkiye onun vizyonundan kopamamıştır. Çünkü 

temellerini attığı ekonomik ve toplumsal dinamikler Türkiye’yi bu yönde gelişime mahkum 

etmiştir. 

Türkiye’de siyasetin gelişiminde iki ekol öne çıkmaktadır. Birincisi, Cumhuriyet Halk 

Partisi(CHP) diğeri ise Demokrat Parti(DP) ekolüdür. Bu iki ekol de İttihad ve Terakki 

Partisi’nden etkilenmişlerdir. Çünkü bu partilerden DP; hem sağ ve hem de “liberal”, CHP ise 

hem sol ve hem de “devletçi” kanadı temsil etmiştir. Bu iki parti veya ekolün arasına zamanla 

giren partiler uzun ömürlü olamadıkları gibi, marjinal kalmış ve zamanla yok olmuşlardır. 

1983 yılında iktidara gelen Anavatan Partisi ise bu iki ekolün dışında yeni bir vizyonla yola 

çıkmıştır. Örneğin Adnan Menderes, vizyon sahibiydi ama işi organize edecek ve dünya ile 

entegre olacak ekibe sahip değildi. Özal’ın farkı ise Avrupa tecrübesine sahip olması ve 

kurmuş olduğu ekiple dünya ile entegre olmak için çaba sarfetmesidir. Ayrıca iyi yetişmiş ve 

yıllarını dolu dolu geçirmişti. Devlet hayatında, özel sektörde ve yurt dışında büyük tecrübeler 

kazanmıştı. İçerde ve dışarda tanınan birisiydi. Türkiye’deki sorunları iyi kavramıştı ve bunun 

ötesinde nelerin yapılacağını iyi biliyordu. Dünyadaki gelişme trendini yakından izlediği için 

bunların yansımalarını tahmin edebilmiştir. 

Bu avantajla demokrasinin yaralı yıllarını tamir etmek için yola çıkan Anavatan Partisi 6 

Kasım 1983 genel seçimlerinde oyların %45.1’ini almış ve 400 üyeli mecliste 211 milletvekili 

kazanarak tek başına iktidar olmuştur. Anavatan Partisi bu başarısını  arka arkaya üç defa 

tekrarlamıştır. Bu başarıya vesile olan Özal, herkesle çok rahatlıkla diyalog kurma mizacına 

sahip birisiydi. Ayrıca siyasi yaşamı boyunca tarihi fırsattan yararlanmayı bilmiştir.  
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Toplumu çok geniş bir çerçevede birleştirebilmiş, siyaseti önceki dönemlerden farklı makul 

ve etkili bir çizgiye çekebilmiştir. Demokrasi kültürünü kendi partisi içinde uzlaşma, diyalog, 

hoşgörü ve özveri bağlamında inşa etmiştir. Buna onun diğer siyasi liderlerden farklı olarak 

kavgacı olmayan üslubunu da katmak gerekir.  

Toplum, Özal’ın değişim programına onay verdiği için Anavatan Partisi’ni desteklemiştir. Bu 

da onun “değişim mühendisi” figürünü siyasete kazandırmasına neden olmuştur. Başında 

bulunduğu siyasi hareket, ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda çok farklı bir döneme işaret 

etmektedir. Ekonomik anlamda “24 Ocak Kararları” ile Türkiye “ithal ikameci kalkınma 

modeli”nden ihracata dayalı ekonomik büyüme modelini benimsemiştir.  Bu da liberal 

ekonomi politikalarını uygulamayı zorunlu kılmıştır. Siyasal anlamda muhafazakâr bir siyaset 

anlayışı benimsenirken kültürel anlamda ise “Türk-İslam sentezi” ideolojisi benimsenmiştir. 

Yapılan 12 Eylül Darbesi’nden sonra Özal, sistemin itaatkar bir vatandaş profili oluşturmayı 

hedefleyen bu sentezle kültür ve eğitim politikalarını sürdürmüştür. Özal, bu sentezin 

milliyetçi ve muhafazakarlıktan beslen modernleştirici etkisini neo liberal motiflerle birbirine 

eklemlemiştir. Bu yelpaze içinde de Osmanlı hegemonyası yeni çağın şartları içinde kendimi 

“yeni Osmanlı” olarak var etmiştir(Bora, 2005). 

Anavatan Partisi’nin izlediği siyaseti; liberalizm, muhafazakârlık ve milliyetçilik eksenli üç 

öğenin birleştirilmesi olarak düşünmek gerekir. Çünkü 1980 yılından itibaren dünyada 

kapitalizmin yeniden örgütlenmeye başlamıştır. Bunun temsilciliğini İngiltere’de Thatcher, 

Amerika’da Reagan ve Türkiye’de ise Özal sürdürmüştür. 

Bundan öncede Özal, zihniyet devrimini ekonomik alanlardaki atılımlardan üstün görmüştür. 

Çünkü ona göre ancak serbest toplumlar, üretken ve güçlü ekonomileriyle tarihte rol 

oynayabilirler. Bunun için Özal, 3 hürriyete önem vermiştir: 

1.Teşebbüs hürriyeti, ekonomide serbestlik ve rekabet. 

2.Düşünce hürriyeti. 

3.İnanç hürriyeti. 

Özal, bu üç özgürlük ekseninde açık bir toplum rüyası görmüştür. Bu rüyanın gerçekleşmesi 

için de devletin buyurgan, ideolojik ve hantal gövdesiyle bireylerin önünden çekilmesi 

gerektiğini düşünmüştür. Devlete ve bürokrasiye değil, insanların azmine ve girişimci ruhuna 

güvenmiş bunun içinde küreselleşmeden korkmamıştır. Serbest toplum olmanın ilk şartı 

düşünebilme kabiliyetine sahip olma ve bunu serbestçe açıklayabilme özgürlüğüdür. Tarihin 

bazı dönemlerinde bazı kavramlar önem kazanmıştır.  
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Özal’la beraber “değişim” kavramı itibar kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle Özal, evvela 

Fransızların sonra da Avrupalıların Türkiye’yi tanımalarını ve Türkiye’nin laikliği terk 

etmediğini ifade etmektedir(Özal, 1988). 

Özal, verdiği bir röportajda; “Toplum yapısında merkez değişiyor. Türkiye homojen bir 

toplum değil. Bir tarafta Avrupa, öbür tarafta Ortadoğu, bir kere iki kültür arasında kalmışız. 

Çok medeniyetler gelmiş, geçmiş. Hititlere kadar gidersiniz. Son olarak da bin yıldan beri 

İslam. Aynı zamanda çok çeşitli kavimlerde gelmiş. Ayrıca imparatorluk bakiyesi bir 

toplumuz. Bizim yapacağımız bunları vurusturmaktan sakınmak, geniş olarak kavramak, yani 

bir nevi homojenize etmektir. Zaten ANAP’ın esas felsefesi de budur. Milli birlik ve 

beraberliğimizi sürdürmek de bunu icap ettirir” (Akyol, 1987) demektedir. Özal’ı diğer 

liderlerden farklı kılan onun bu özgün düşünceleri olmuştur. Örneğin Özal’dan önceki liderler 

dünyaya Türkiye’den bakarlarken Özal, Türkiye’ye dünyadan bakmıştır. Bu da insanların 

kendini ve dünyayı algılama sistematiğinin alt üst olmasına neden olmuştur. Böylece 

toplumda egemen olan “edilgen insan prototipi” yok olmaya başlamıştır. Özal’ın başarısı bu 

zihniyet değişimine yapmış olduğu katkıdır. Çünkü onun sayesinde Türkiye’de yaşayan 

insanlar “dünya insanı” olmayı başarmıştır. Böylece toplum, komplekslerinden kurtulmaya ve 

birbirine sorular sormaya başlamıştır. Bu da farklılıkları bünyesine alabilecek ve herkesi 

tanımlayabilecek bir desenin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 

Bu değişim rüzgarı daha öncede Adnan Menderes’in DP iktidarı ile beraber köylülüğü 

kentlere taşımasıyla başlamış ve Süleyman Demirel ise oluşan bu yeni kentleri sanayileşmeye 

ve büyütmeye çalışmıştır. Turgut Özal ise sanayileşen ülkeyi dünyaya taşımış ve Türkiye’nin 

kalkınmasına katkı sunmuştur. 

3. Turgut Özal Sonrası “Tek Aktör Patolojisi”ne Dayalı “Liberal Yanılgı” 

Özal’ın siyasi yaşamındaki kilometre taşlarını üçe ayırmak mümkündür: Birincisi, 1983 

yılında başlar ve 1987 yılına kadar devam eden dönemdir. İkincisi, 1987 yılında başlar 1989 

yılına kadar devam eder. Üçüncü dönem ise 9 Kasım1989 tarihinde cumhurbaşkanı olmasıyla 

başlar. Onun bu tarihte Çankaya Köşkü’ne çıkmasıyla cumhur, devlet seçkinlerine değil 

kendine bir cumhurbaşkanı seçtiğini anlamıştır. Bu çıkışı başlı başına bir devrim olmuştur. 

Çankaya, seçimlerini artık devletin değil, milletin temsilcilerinin yapacağını göstermiştir. 

Dağı’ya göre Devletin tepesi Özal'la birlikte sivilleşmiş, siyasetin yani toplumun nüfuz ettiği 

bir alana dönüşmüştür. Türkiye'nin gerçek anlamda ilk sivil cumhurbaşkanı olmuştur. O da 

Cumhurbaşkanlığı’nı da devletin âli çıkarları adı altında bürokrasiyi ve resmi ideolojiyi temsil 
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eden bir makam olmaktan çıkarmakla kalmamış bu anlayışa devletin tepesinde muhalefet 

etmiştir(Gündem, 2007). 

Özal’ı Türkiye’de başarılı kılan faktörlerden biri de devlet-millet ikileminde millet tarafından 

yer alabilecek kadar cesur olmasıdır. Örneğin  Silahlı Kuvvetler içinde yeni genelkurmay 

başkanını belirlemek için 24 Haziran 1987 yılında önemli bir operasyon yapmış  ve bununla 

da bundan böyle yapılacak olan darbelerin önünü kesmiştir. Bakanlar kurulunda yapmış 

olduğu konuşmada Türkiye’de demokrasiyi yerleştirmek isteniliyorsa askerlerin yerli yerine 

koyulması gerektiğini, demokrasinin sivil bir idare tarzı olduğunu ve sivillerin askerleri de 

yöneteceğini söylemiştir(Göymen, 1992). İnsiyatif sahibi, cesur ve kararlı olması ona bu 

kararları aldırmıştır. 

Özal’a göre, devlet milletin hizmetinde olmalıdır. Devlet, milletin üstünde olamaz ve ona 

buyurgan bir edayla emir veremez. Oysa Türkiye’de devlet; ekonomik, siyasal ve kültürel 

arenada söz sahibidir. Bu şekilde oluşan bürokratik despotizm ahlaki ve siyasi açıdan toplumu 

yaralamıştır. Oluşan bu bürokratik despotizm devleti gereksiz formaliteler yığınından 

kurtaramamıştır. Daha da kötüsü oluşan bu yapı ülkenin kalkınmasını zorlaştırmıştır. 

Kalkınmayı gerçekleştirmesi gereken halk, devlete yenik düşmüştür. Örneğin Avrupa’da 

değişimin motoru halk olmuş devlet ise bunu desteklemiştir. Türkiye’de ise devlet eliyle 

başlatılan modernleşme modeli halka tepeden bakmış bürokratik bir oligarşi yaratmıştır. Bu 

da sonuçta halkı değil, bürokrasiyi güçlendirmiştir. Michel Foucault, siyaset bilimine çığır 

açıcı bir açılım getiren iktidar teorisini ifade ederken “Herkes iktidarın tepeden aşağıya 

uygulanan bir mekanizma olduğunu zanneder, oysa iktidar çoğu durumda aşağıdan yukarıya 

doğru işleyen bir mekanizmadır” demektedir. Özal, bu yaklamış gerçekleştirmek için çaba 

sarf etmiştir. 

Bu nedenle Türkiye’de aktif siyaset yapan Demokrat Parti, Adalet Partisi, Milli Nizam Partisi 

ve devamı olan partilerde olduğu gibi Anavatan Partisi’nde de çevre-merkez ayrımında 

çevrenin temsili gözlenmektedir. 1980 askeri müdahalesinin ardından halk tarafından 

desteklenen Anavatan Partisi’nde bu temsilin gücü daha da artmıştır. Çünkü bu parti, devletçi 

seçkinlere karşı seçilmişlerin galip olduğunun en önemli örneklerinden birisi olmuştur. “1983 

genel seçimlerini Özal liderliğindeki ANAP’ın kazanmasıyla, 12 Eylül’ün geleneksel devletçi 

politikalarla çatışan uygulamalarının alanı ve oranı artarak devam etmiştir. Yaşanan her gün 

“devletçi seçkinlerin” hareket alanlarını daraltırken, “seçilmişlerin” hareket alanını 

genişletmiştir. Sınırlı oranda muktedir olması planlanmış hükümet, muktedir iktidara birçok 

konuda kafa tutar hale gelmiştir(Ertunç, A. C., 2004). Özal, toplumu devlet, devlet elitleri ve 
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resmi ideoloji tarafından “kontrol edilemez” hale getirmiştir. Yani toplum, devletin 

denetiminden çıkmış, özgürleşmiş ve özerkleşmiştir. Çünkü açık toplum, piyasa ekonomisi ve 

demokratik siyasetin kök saldığı bir toplum devlet tarafından denetlenemez ve resmi 

ideolojinin buyruklarına göre yetiştirilemez. 

Özal, aynı zamanda çağdaş bir Müslüman liderdi. “Neticede ben, Allah’a kuvvetle inanmayı, 

toplumların sağlığında esaslı bir unsur olarak görüyorum”(Barlas, 2001) inancını taşımıştır. 

Bu bağlamda dini despotizme karşı çıktığı gibi Türkiye’de yazdırılan “sanal tarih”e de itiraz 

etmiştir. Bunun için de devletin tarih ve İslamla barışması için çalışmıştır. Halk arasında 

camiye giden ilk cumhurbaşkanı olması bu nedenledir. Sadece bu jesti bile önemli bir tabunun 

yıkılmasına neden olmuştur. Özal’ın dindarlığının temelini derinliklerde aramak gerekir. 

Örneğin Türk muhafazakarlığının gerek düşünsel ve gerekse de politik düzeyde önemli 

figürleri Nakşilik aracılığıyla toplumsallaşmıştır. Bu figürler, özellikle 1950’lerde DP 

iktidarının sağladığı daha güvenli bir ortamda bir yandan İstanbul Teknik 

Üniversitesi(İTÜ)’deki mühendislik eğitimlerine devam ederken diğer yandan da 

İskenderpaşa Cemaati ile kurdukları gönül bağlarında aramak gerekir. Çünkü cemaat 

büyüklerinden alınan dini telkinler bu gençlerin taşralı dünyalarıyla yeni tecrübe 

kazanmalarına neden olmuş ve muhafazakar bir modernizm bu mühendisler üzerinde yeni bir 

anlam kazanmaya başlamıştır(Öğün, 2003). İskenderpaşa Dergah’ı, zamanla devlet-merkezli 

islami bir hareket olmaktan çıkmış ve 1970’li yıllardan itibaren de toplum-merkezli bir 

hareket olmaya başlamıştır. Bu da onu İstanbul özelinde muhafazakar kesim için İslami 

kimlik inşası içinde “yatay bir model” sunmaya mecbur etmiştir. Yani herkesle diyalog 

kapılarını açık bırakan ve batı kültürü ile barışık bir şekilde yaşanabileceğine dair bir model. 

Erbakan ve Özal figürleri, yatay model içinde bu şekilde anlam kazanmaya başlamıştır. Çok 

özelde Özal’ın yaşantısına bir bütün olarak bakıldığı zaman ise kendine özgü bir kişi olduğu 

muhafazakarlık ile çağdaşlığın sentezini yaptığı anlaşılmaktadır. Türkiye’de kendini dindar 

veya muhafazakar olarak tanımlayan kesimlerin en büyük handikapı ise Özal’ın savunduğu ve 

yaşadığı muhafazakarlığın yelpazesini genişletememeleri olmuştur. Tek aktörün siyasi 

yelpazede egemen olması onların tıkanmalarına ve radikalleşmelerine neden olmuştur. Özal 

sonrası yaşanan büyük açmaz budur. 

Bundan yıllar önce örneğin 1967 yılında Devlet Planlama Teşkilatı(DPT) müsteşarlığına 

getirilen Özal ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) genel müdürlüğü görevini 

üstlenen kardeşi Korkut Özal kamuoyuna “takunyalı kardeşler” olarak tanıtılmıştır. Gerekçe 

olarak da bu iki kardeşin devlet dairelerine “takunya” ve “abdest ibrikleri”ni sokmaları 
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olmuştur(Soysal, 1992). Oysa bu kardeşler inançlarını hiçbir zaman saklamadıkları gibi ihanet 

de etmemişlerdir. Yaptıkları “Müslüman mühendis”leri sisteme taşımak ve kentte profesyonel 

tipleri çıkarmaktı. Yıllar sonra anlaşılmıştır ki Türkiye’de kurulu sistem, varlığını bu 

mühendislerin değişimi ve eğitimiyle devam ettirmiştir. Çünkü kendilerini “modern 

muhafazakar” olarak gören bu mühendisler, Türkiye’de inşa edilen siyasal dokuya uygun 

olarak 1970’li yıllardan itibaren ideolojılerin ötesine giderek, sosyolojik bir analizle 

“Müslüman mühendis”ler olmuşlardır. Bu da “dava adamı” olgusunun yerini “teknik adam”a 

bıraktığının göstergesidir. Bunu en erken farkeden Özal, 1983 yılından itibaren ideolojik 

inançlar yerine icraata önem veren mühendis zihniyeti devreye sokmuştur. 

Türkiye’de değişim programı 1983 yılından itibaren bu nedenle uygulamaya konulmuştur. 

Bunun için “yapı” ve “zihniyet” değişimi birlikte ele alınmıştır. Özal, 1983 yılı seçim öncesi 

TRT kanalında yapılan tartışma programında Boğaz Köprüsü için tahvil çıkaracağını 

söylediğinde dönemin Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp’ın tepkisi “sattırmam” 

olmuştur. “Köprüyü satarım-sattırmam” tartışması o dönemin ideolojik dalgalanmalarını en 

iyi anlatan polemikti. Özal'ın kastettiği Boğaz Köprüsü’nün satmak değildi. Bu itiraz 

Türkiye’de inşa edilen sol trajedinin fotoğrafıydı. Çünkü Türkiye’de kendini sol olarak 

tanımlayan kesimin trajedisi Kemalizm ile başlar. Aynı sol, kendi garipliklerini Kemalist 

çizgide göstererek bir küçüklük kompleksi yaratmıştır. Türkiye’de sol her zaman toplumsal 

değerlere karşı çıkmış, eleştirmiş ve hatta aşağılamıştır. Bunları yapmakla da kendisini 

parçalamıştır. Bu trajedinin asıl nedenlerinden biri Kemalist ideolojinin yarattığı algılama ya 

da psikolojinin ‘ataerkil’ nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Buna da Cumhuriyet 

çocuklarının yetişkin olamamaları neden olmuştur. Cumhuriyet, bir tür  “ebeveyne borçlu 

devlet çocukları” yetiştirmiştir. Ulus, bu şekilde, ataerkil bir ‘cemaat’ gibi tasavvur 

edilmiştir(Özyürek, 2008). Bugün ise “Kanal İstanbul” projesi düzgün bir düzlemde 

tartışılmamaktadır. Bu bir handikap olarak görülmekle beraber aynı sol gelenekten gelen 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin(CHP) bu projeye karşı sunduğu argümanların kifayetsizliği solun 

yaşadığı trajediyi sürdürmesi açısından da ilginçtir. 

Sosyologlar, “parelel toplumlardan” söz ederler. Bununla aynı toplumu paylaşan  ama farklı 

bir yaşam sürdüren  grupları kastederler. Örneğin Almanya’da Türkler, Alman toplumuna 

“paralel” yaşayan bir grup olarak tanımlanabilir. Parelel toplumlar birbirleriyle sürtüşmezler, 

kesişmezler, birbirleriyle alış verişleri olmaz. Varlıklarından haberdardırlar ama birbirlerinin 

nerede nasıl ve ne şekilde yaşadıklarıyla da pek ilgilenmezler. Türkiye’de de böyle bir parelel 

toplum ortaya çıkmıştır. Biri büyük kitleyi meydana getiren muhafazakarlar, diğeri ise küçük 
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grubu meydana getiren dini gruplar. Birincisi modernliğin, ikincisi ise geri kalmışlığın 

sembolü olarak aynı toplumu meydana getirmektedirler. Türkiye ölçeğinde bakıldığı zaman 

ise Anavatan iktidarı ile beraber bu paralel toplum beraber yaşamayı öğrenebilmiştir.  

9 Kasım 1989 tarihinde Özal’ın cumhurbaşkanı olmasıyla siyasi yaşamında başlayan üçüncü 

kilometre taşı, 17 Nisan 1993 tarihinde öldüğü zaman büyük bir boşluk ve tamamlanmamış 

bir vazife izlenimi bırakarak devam etmiştir(Zarcone, 2004). Cenaze töreninde hiçbir resmilik 

olmamıştır. Cenazesine içten ve candan alaka gösterilmiştir. Her kesimden insanlar bir sevgi 

seli oluşturmuştur. Bir yanda dini açıdan Türkiye’de derin izler bırakmış insanlar saf 

bağlamış, diğer yanda ise Yonca Evcimik gibi insanlar saf tutmuştur. Bu sahne Türkiye’nin 

mozaiyidir(Tokatlı, 1999). Cenazesine katılan insanlar sık sık sivil, dindar ve demokrat 

cumhurbaşkanı sloganı atmışlardır. Böylece Özal, öldükten sonra da yaşamak isteyen insanlar 

arasında yerini almıştır. Türkiye’de yaşayan insanlar o tarihe kadar vefat eden yedi 

cumhurbaşkanı içinde sadece Turgut Özal’ın mezarını kendi kültürüne göre ziyaret etmiştir. 

Bu ziyaret ediş Gellner’in sözünü ettiği “halk İslam”ına benzemektedir.  Müslüman kesim 

yalnız Özal’ı “kendi dini”ne mensup bir birey olarak kabul etmiştir. Vefat eden diğer 

cumhurbaşkanlarını ise sadece devlet ziyaret etmiş ve bunu da “devlet dini” usulüne göre 

yapmıştır. Şu da bir gerçek olarak gözükmektedir ki halk, devletin dinine uzaktan bakmış ve 

devlet de halkın dininden korkmuştur. Diğer bir konu ise Özal’ın erken ölümünden sonra 

Cumhurbaşkanı olan Demirel, kurucu elitler bir olmuş ve ülkenin demokratikleştirilmesi 

sürecini sekteye uğratmıştır. 

Özal’ın siyasi yaşamı boyunca herkes günlük yaşamında Özal’dan bir parça bulabilmiştir. 

Çünkü Özal Türkiyesi eğlenceliydi. Küçük yaşamlar renklenmeye başlamıştı. Anadolu insanı 

evvela kendisi sonra da dış dünya ile rekabet etmeye başlamıştır. Onun ölümünden sonra ise 

her şey tersine dönmeye başlamıştır. İçerde başlayan kavgalar toplumu germiş ve statükodan 

yana olanlar tarafında vatan haini avına çıkılmıştır. Siyasi arenadaki bu vatan haini avı 2019 

yılında da devam etmiştir. Birileri tarafından başlatılan bu kısır döngü Türkiye’yi kendi içine 

döndürmüştür. Özal’ın vefatı sonrası Türkiye’nin düşünce ufku daralmıştır. Kurulan yeni 

partiler hem misyon ve hem de vizyon yoksunu oldukları için de “tek aktör”e dayalı yeni 

hakimiyet alanları kurulmuştur. Bunun sonucunda da ortaya çıkan “patoloji” ile beraber 

“liberal yanılgı” başlamıştır. 
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4.SONUÇ 

Özal, Türkiye’de siyaset arenasında bir döneme damgasını vuran bir devlet adamı olmuştur. 

1983 yılından itibaren Türkiye’de inşa edilen siyasete farklı bir bakış getirmiştir. Mevcut 

tabuları yıkmış ve toplumun düşünce yapısını değiştirmiştir. Bu nedenle Anavatan Partisi’nin 

iktidara gelmeden önceki dönemi “Özal Öncesi Dönem”, Özal’ın iktidara geldikten sonraki 

dönemi ise “Özal Sonrası Dönem” olarak ikiye ayırmak mümkündür.  

Partisinin dört eğilimini “muhafazakârlık, milliyetçilik, liberallik, sosyal adaletçilik” olarak 

tanımlayan Özal, üç özgürlüğün de üzerinde özellikle durmuştur. Bunlar; düşünce hürriyeti, 

din ve vicdan hürriyeti ve teşebbüs hürriyeti, ekonomide serbestlik ve rekabet.  

Özal, 1983 yılından itibaren Türkiye’de dışlanan kesimlere yeni fırsatlar açmıştır. Çünkü bu 

kesimler belli odaklar tarafından dışlanmıştır. Bu kesimin sisteme kazandırılması “sessiz bir 

devrim” mahiyetinde olmuştur.  

Özal’la beraber Türkiye yaşadığı değişim ile beraber  tarım toplumu aşamasını geçerek 

endüstriyel dönüşüm için gerekli altyapıyı tamamlamaya başlamıştır. Bu da Türkiye’nin 

yüksek teknoloji ile beraber dünya ile bütünleşmesine neden olmuştur. 

1983 yılından itibaren başlayan neoliberalizm, Türkiye’nin siyasal ve entelektüel manzarasını 

yeniden şekillendirmiştir. Bu tarih aynı zamanda İslamın yeniden sosyal ve siyasal alanlarda 

görünür olmasına neden olmuştur. Ayrıca Anavatan Partisi iktidarı sosyal demokrasi, 

millliyetçilik ve islamcılığı modern kapitalizmle birleştirme yoluna gitmiştir. 

Özal’ın ölümünden sonra başlayan liberal yanılgı bugün daha net görülmekte ve Türkiye’ye 

zarar vermeye devam etmektedir. 
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SOSYAL AFETLER: SAVAŞ, İÇ ÇATIŞMA VE BİR MÜCADELE BİÇİMİ OLARAK 

GÖÇ 

Dr. Öğr. Üyesi Celal İNCE 

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 

ÖZET 

Genel olarak afet, belli bir bölgede hayatın merkezinde olan insanı tehdit eden, normal akışında 

devam eden gündelik hayatı alt üst eden, can ve önemli oranda mal kaybına neden olan, alt 

yapıyı tahrip eden, birçok açıdan sosyal yaşamı kesintiye uğratan ve kısa vadede üstesinden 

gelinemeyecek olaylar olarak tanımlanmaktadır. Afetler; tanımlama biçimine, karakterine, 

nedenine ve daha birçok unsura göre sınıflandırılabilmektedir. Afet tanımının sahip olduğu 

özellikler, savaş ve iç çatışmalarla da birlikte ortaya çıktığı için savaş ve iç çatışmaların da insan 

tarafından imal edilmiş sosyal afetler olarak değerlendirilmesinin uygun olabileceği 

düşünülmektedir. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde ve özellikle Ortadoğu coğrafyasında 

adı konulmamış savaşlar ve iç çatışmalar devam etmektedir.  

Tarihsel olarak insan yaşamını tehdit eden koşullar belirginleştiğinde ve savunmanın mümkün 

olmadığı düşünüldüğünde mücadelenin bir biçimi olarak insanların riskler barındıran mekânları 

terk etmesi başvurulan ana stratejilerden biri olmuştur. Bugün de iç ve dış faktörlerin etkisiyle 

çatışmaların ve adı konulmamış vekâlet savaşlarının hâkim olduğu Suriye, Irak, Afganistan gibi 

ülkelerden ve bölgelerden savunmanın ve riskleri ortadan kaldırmanın bireysel çabalarla 

mümkün olmadığını düşünen milyonlarca insan, hayatını tehdit eden unsurları ortadan 

kaldırmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak için bulunduğu mekânları terk etmek zorunda 

kalmaktadır. Ancak afetle bir mücadele biçimi olarak başvurulan ve afet sonrası iyileşmeyi 

sağlayacak olan göç, birçok risk ve belirsizliği barındırmaktır.  

Her yıl binlerce düzensiz göçmen göç etmeye çalışırken hayatını kaybetmekte; bedensel, 

psikolojik ve sosyolojik birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla göç, savaş ve iç 

çatışma gibi sosyal afetlerle mücadelede başvurulan etkin yöntemlerden biri iken göçün kendisi 

taşıdığı risklerden dolayı bir afete dönüşebilmektedir. Bu çalışmada; sosyal afet türlerini 

oluşturan savaş, iç çatışma ve göç arasındaki karmaşık ilişkileri teorik bir yaklaşımla analiz 

etmeye çalışmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Göç ve Afet, Savaş ve Afet, İç Çatışma ve Afet, Afet Türleri. 
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SOCIAL DISASTERS: WAR, INTERNAL CONFLICT AND MIGRATIONS AS A 

STRATEGY FOR STRUGGLE 

ABSTRACT 

Disasters are generally defined as incidents that threating the lives of people living in a certain 

area, daily life upside down, causing significant loss of life and property, destroying the 

infrastructure, disrupting social life and can not be overcome in short term. Disasters can be 

classified according to its definition, character, cause and many other elements. The 

characteristics of disaster can also occur with war and internal conflicts. Therefore, it is 

appropriate to consider war and internal conflicts as social disasters produced by man. Today, 

unnamed wars and internal conflicts are continuing in many geographic of the world and 

especially in the Middle East.  

Historically, it has been one of the main strategies used for people to leave places with risks as 

a form of struggle, when the circumstances threating human life become clear and defensive is 

impossible. Today, under the influence of internal and external factors, conflicts and unnamed 

proxy wars continue in many countries such as Syria, Iraq and Afghanistan. Millions of people 

from these regions migrate to other countries to living for a better life because these people do 

not think that war and internal conflicts will be possible through individual efforts. However, 

as a form of combating disaster, forced migration involves many risks and uncertainties.  

Thousands of irregular migrants die every year trying to emigrate and face many physical, 

psychological and sociological problems. Therefore, migration is one of the effective way used 

in the fight against social disasters such as war and internal conflict, migration itself can become 

a disaster due to the risks it carries. In this study; war that constitutes the types of social disaster, 

It tries to analyze the complex relations between internal conflict and migration with a 

theoretical approach. 

Keywords: Migration and Disaster, War and Disaster, Internal Conflict and Disaster, Types of 

Disaster. 

1. GİRİŞ 

İnsanlık tarihi boyunca yaşamı tehdit eden birçok afet meydana gelmiş ve gelmeye devam 

etmektedir. Tarihsel olarak insanlar birçok afete maruz kalmış, bu bağlamda dini kitaplarda, 

efsanelerde, türkülerde ve mitlerde yer edinmiş, afetlerim meydana geldiği birçok bölge 

arkeolojik kazılarla tespit edilmiş ve tespit edilme çalışmaları sürmektedir. Örneğin birçok 

semavi kitapta Sodom ve Gomorrah şehirlerinde olduğu gibi ani basan sellerden, çekirge 

istilalarından, depremlerden ve veba sağınlarından söz etmektedir. Sadece doğal afetler değil 

savaş gibi insan kaynaklı afetler de tarihte toplumların yok olmasına neden olmuştur.  
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Kolera ve veba salgının hakim olduğu Ortaçağ Avrupa’sında nüfusun yetersiz sağlık ve hijyen 

koşullarından dolayı yayılan hastalıklar nedeniyle nüfusun üçte biri hayatını kaybetmiştir 

(Gluchman, 2016: 3-4). 

Bu bağlamda yeni sayılmayacak sosyal bir fenomen olarak depremler, gruplararası çatışmalar, 

ani salgınlar, yangınlar, tsunamiler yüzyıllar boyunca insanlık tarihini belirlemiştir. Bununla 

birlikte insan toplulukları geliştikçe yaşamı tehdit eden yeni tehlike biçimleri ortaya 

çıkmaktadır. Eski tehlikelere kimyasal, nükleer ve biyolojik kaynaklı birçok risk eklenmektedir 

(Perry, 2007: 1-2). Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, küreselleşme, kentleşme, insanların 

belli bölgelerde yoğunlaşması gibi birçok gelişme afetlere yeni boyutlar kazandırmaktadır. Bu 

bağlamda afet çalışma alanı giderek büyümekte, gelişmekte, kavramsal boyutları ve kapsama 

alanı genişlemektedir (Perry ve Quarantelli, 2005: 19). Dolayısıyla afet zaman ve mekânla 

ilişkili bir kavrama dönüşmektedir. Bu bağlamda afetin heterojen birçokfenomeni 

bulunmaktadır. Dahası giderek afetler iç içe geçerek karmaşık bir hal almaktadır (Teodorescu, 

2015: 325).  

İNSAN VE AFET 

Afetin tam olarak ne olduğuyla ilgili ortak bir görüş ve evrensel tanımlama bulunmamakla 

birlikte (Shaluf, 2007: 704) yapılan tanımlar birbirine yakın içeriğe sahip olmaktadır. Ancak 

afetin bir kavram olarak mı yoksa bir çalışma alanı olarak mı tanımlamak gerektiği konusundaki 

tartışma devam etmektedir. Afet, bir çalışma alanı olarak tanımlandığında teori inşası için çeşitli 

çıkarımlarda bulunulmasına rağmen esas amaç çalışacak konu olduğundan meta-teorik bir 

biçimde parametrelerin tanıtılması hedeflenir. Böyle bir süreçte kavramlar ve 

kavramsallaştırmalar ile ilgili nominal ve operasyonel tanımlara girişmekten kaçınır. Afet 

tanımıyla ilgili anlaşmazlıklar, temel olarak afet tanımında ne tür karakteristik özelliklerin 

bulunması ve sunulması gerektiğiyle ilgilidir. Afet araştırmacılarının önemli bir kısmı afetleri, 

büyük olaylarının bir parçası olarak değerlendirir. Afetle ilgili belirtilen temel özeliklerden biri 

yavaş gelişen ve yaygın olan olayların afet kapsamında değerlendirilmeyeceğidir (Perry, 2007: 

1-2). Ancak baı çalışmalarda doğal olmayan afetler yavaş gelişen olaylar olarak tanımlanır 

(Shaulf, 2007: 709). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) afeti (disaster); etkilenen toplum, topluluk veya grubun kendi kaynaklarını 

kullanarak üstesinden gelemediği, etkileyen toplumun mücadele kapasitesini aşan maddi, ekonomik 

veya çevresel kayıplara neden olarak toplum yapısında önemli bir tahribat meydana getiren toplumun 

işleyişini ve düzenini sekteye uğratan süreçler olarak değerlendirmektedir.1Afet ve Acil Durum 

                                                             
1https://www.who.int/hac/about/definitions/en/, Erişim tarihi: 9.12.2019 
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Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ise afet; “Toplumun tamamı veya belli kesimleri için 

fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran 

veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, 

teknoloji veya insan kaynaklı olay”(AFAD, 2014: 23) olarak tanımlanmaktadır. Bazı kaynaklar 

bir olay, olgu veya gelişmenin afet olarak tanımlanabilmesini minimum 10 kişinin ölmesi, 100 

kişinin etkilenmesi, uluslararası yardım çağrısının yapılması ve olağanüstü halin ilan 

edilmesine dayandırmaktadır (Shaluf, 2007: 707). 

Afet tanımı; disipline ve konjonktüre değişerek farklı bağlamlarda geniş bir tartışma konusunu 

oluşturmaya devam etmektedir(Perry and Quarantelli, 2005). Diğer taraftan doğal teknolojik ve 

sosyal afetler giderek her zamankinden daha fazla küreselleşmekte ve daha önce 

düşünülmeyecek boyutlarda insani ilişkiler iç içe geçmektedir (Alexander, 2007). Bu bağlamda 

bilim ve teknolojinin gelişimi çağın problemlerine bir tepki olarak ortaya çıkmışken bilim ve 

teknoloji insan yaşamını tehdit eden ve belirsizliğe sevk eden yeni koşullar meydana 

getirmektedir (Gluchman, 2016: 4). 

Afetlerin insanı yaşamını tehdit etmesi ve insanların sahip olduğu temel kaynakları tahrip 

etmesi başta devletler olmak üzere birçok disiplin tarafından araştırma konusu yapılmasını 

teşvik etmiştir. Ancak afetlerle ilgili yapılan araştırma ve hazırlıklarda çoğu zaman doğal afetler 

çalışmaların merkezi konumunu oluşturmuştur. Savaş, iç çatışma, etnik çatışmalar, terörizm, 

rehineler, etnik ve zorunlu kitlesel göçler gibi olaylar üzerinde fazla durulmamıştır (Boin ve ‘T 

Hart, 2007). Oysa doğal afet türleri olan deprem, sel, volkanik patlama, don olayı gibi savaş, iç 

çatışma ve zorunlu kitlesel göçler de insan ve toplumsal hayatı tehdit etmekte, insani birçok 

kayba sebebiyet vermekte ve toplumsal düzeni sağlayan temel değerleri alt üst etmektedir. 

Özellikle günümüz dünyasında savaş ve iç çatışmalarda yeni teknolojinin, silahların 

kullanılması ve vekâlet savaşları daha fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Sadece 2016 

yılında dünyada savaşa ve silahlı şiddete ayrılan bütçe 14,3 trilyon dolar olduğu tahmin 

edilmektedir.2 

Gelişmiş ülkelerin önemli bir kısmında bile savunma sanayisine ayrılan bütçe diğer alanlara 

göre ilk sıralarda yer almaktadır. İç çatışmalardan giderek daha fazla kişi olumsuz 

etkilenmektedir. İki dünya savaşında milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Savaşlarda ve iç 

çatışmalarda ordular tarafından çatışma alanlarından uzak sivillere yönelik hava saldırıları, 

birçok terörist saldırılarının gerçekleşmesi, yangınlar, zorunlu kitlesel göçler, etnik ve benzeri 

çatışmalar (Perry, 2007)insanları bekleyen felaketler olmaya devam etmektedir.  

                                                             
2https://www.dw.com/tr/sava%C5%9F%C4%B1n-bedeli-143-trilyon-dolar/a-41124168, Erişim tarihi: 9.12.2019 
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Bu olay ve olguların bir kısmı yavaş geliştiğinden ve yaygın olmasından kavramsal ve teorik 

olarak afet kapsamına girilemeyeceği iddia edilse de meydana getirdiği yaygın olumsuz 

etkilerinden dolayı afet niteliği taşıdığı ve afet olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir 

(Perry, 2007; Quarantelli, 2005). Ayrıca afet üzerine yapılan çalışmalarda doğal afetle birlikte 

sosyal afet kavramı çeşitli kaynaklarda zikredilmektedir (Alexander, 2007: 34; Barton, 2007: 

276; Smith, 2007: 305). Bazı çalışmalarda ise savaş, iç çatışma, terörist saldırılar insan kaynaklı 

afetler kapsamında değerlendirilmektedir (Shaluf, 2007: 706).   

Afet öncesi, afet sürecinde ve afet sonrasında afetin etkilerini en aza indirmeye çalışan birçok 

merkez de afetleri türlerine ayırarak doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve melez afetler olmak 

üzere afetleri çeşitli başlıklar altında sınıflandırmaktadır (AmericanRed Cross, 

CentersforDisease Control andPrevention, AsianDisasterReduction Center). Afet ve Acil 

Durum Eğitim Merkezi (AFAD) de; jeolojik afetler, klimatik afetler, biyolojik afetler, sosyal 

afetler, teknolojik afetler olmak üzere afetleri çeşitli gruplara ayırmıştır. Bu sınıflandırmaya 

göre sosyal afetler yangınlar, savaşlar, terör saldırıları ve göçlerden oluşmaktadır.3Bu bağlamda 

Irak-İran arasında gerçekleşen ve 8 yıl sürerek 1988 yılında sona eren savaş sosyal afete bir 

olarak verilebilir (Aghajanian, 1990: 97). 

Bazı çalışmalarda ise HIV/AIDS, savaş ve göç ile sosyal afet ilişkilendirilmekle birlikte sosyal 

afet kavramı üzerinde durulmamıştır (Sanborn, 2005; Freeman, 2004).Bazı çalışmalarda da 

sosyal afet, insani kararların neticesinde çeşitli topluluklarda meydana gelen afet karakterlerini 

taşıyan olaylar olarak değerlendirilmektedir (Hood, 1992 akt. Shaulf, 2007: 710). Bir çalışma 

alanı olarak afetin çeşitli kategorilerde ele alınması afetle mücadelelerde ihtiyaçların tespit 

edilmesi açısından önem arz etmektedir (Hansch, 1999akt.  Keely vd., 2001: 2). Afet türlerini 

anlamak afetle mücadele eden kurumlara daha işlevli bir sınıflandırma ve daha iyi bir analiz 

için imkân sunmaktadır (Shaluf, 2007: 704).  

SAVAŞLAR VE İÇ ÇATIŞMALAR 

Devletler ve aynı devlet içindeki farklı gruplar arasındaki kadim çatışmalar devam etmektedir. 

Doğal afetler gibi savaşlar ve iç çatışmalar da insanlık tarihi boyunca insanların hayatını 

kaybetmesine ve uzun süre acı çekmesine yol açtı ve açmaya devam etmektedir. Savaşlar ve iç 

çatışmaların hâkim olduğu toplumlarda toplumsal düzen alt üst olur, güven sarsılır, birçok 

kişinin hayatı tehlikeye girer, toplumsal hayatta bir kargaşa meydana gelir. Terör eylemleri, 

toplumsal şiddet olayları ve iç çatışmaya dönüşen kitlesel toplumsal hareketler bir bölgede 

ikamet eden insanların tahliye edilmesini zorunlu kılabilmekte, önemli oranda can ve mal 

                                                             
3https://www.afad.gov.tr/afadem/dogal-afetler, Erişim tarihi: 13.12.2019 
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kaybına yol açabilmekte, bu süreçten etkilenen bireylerin hayatı üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturabilmektedir. Hayatta kalanlarda korkuya, endişeye, çaresizliğe ve şaşkınlığa neden 

olmaktadır. Bu tür şiddet olayları belli bir bölgeyle sınırlı kalabileceği gibi bütün toplumu veya 

ülkeyi de etkileyebilmektedir. Hatta kişisel bağlantısı olmayan bireyler bile bu sürecin 

hasarlarına maruz kalabilmektedir.4 Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında hâkim olan savaşlar 

veba ve kolera salgını gibi Avrupa’nın önemli oranda nüfusun azalmasına neden oldu 

(Gluchman, 2016: 4). 1930’larda ve 1940’larda benzer bir biçimde Avrupa’daki Holokost 

milyonlarca Yahudi’nin ölmesine yol açtı (Keely vd., 2001: 1).  

Birinci ve ikinci dünya savaşlarında milyonlarca insan ya hayatını kaybetti ya da sakat kaldı. 

İkinci dünya savaşından sonra da dünyada savaşlar ve iç çatışmalar devam etti. Bu savaşlar ve 

iç çatışmalar aynı zamanda yoksulluğu, sağlıksız bir ortamı ve yıkımı da beraberinde getirdi. 

Bu bağlamda 21. yüzyılda toplumsal hayattaki bütün ilerlemelere rağmen 100 milyondan fazla 

insan diğer insanlar tarafından öldürüldü (Fink, 2010). Savaşlarda askerler sadece silahlarla 

ölmedi. Alışık olmadıkları coğrafyalarda savaşan askerler arasında yayılan salgın hastalıklar ve 

iklim koşulları da savaşlarda birçok askerin ölmesine neden oldu (Yağcı, 2007).  

Yakın dönemde Somali’de, Bosna’da, Ruanda’da, Kosova’da, Sierra Leone’da ve Doğu Timur 

gibi dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen savaşlar, etnik temizlik, zorunlu göç ve 

soykırım (Keely vd., 2001; Hansch, 2001) sosyal bir afete dönüşerek milyonlarca insanın 

hayatını kaybetmesine, sakat kalmasına ve hayatın zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına neden 

oldu. Önce 1979’da Sovyet Rusya’nın ardından ABD’nin saldırdığı Afganistan’da iç çatışmalar 

devam etmektedir. Burada savaştan ve iç çatışmalardan dolayı binlerce insan hayatını kaybetti, 

sağlık merkezleri ve topluma hizmet sunan diğer kurumlar alt üst oldu (Hansch, 2001). Benzer 

bir biçimde Ruanda’da 1990’lı yıllarda Hutu ile Tutsi etnik grupları arasındaki muhalefet 

çatışmaya dönüştü. Bu dönemde çatışma, soykırım ve etnik temizliğin hüküm sürdüğü 

Ruanda’da sadece 1994 yılının Nisan-Temmuz ayları arasında 500 ile 800 bin arasında kişinin 

öldürüldüğü tahmin edilmektedir (Legros vd., 2001).    

Bir sosyal afet kapsamında değerlendirilebilen Irak-İran savaşında hem Irak’ta hem de İran’da 

toplumsal düzen bozuldu, toplum savaş koşullarına uyum sağlamak için yeni bir yapılanmaya 

gitti. Savaşta yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetti, 2 milyon insan yaralandı ve bir kısmı 

sakatlandı,  birçok yerleşim yeri tahrip oldu, milyonlarca dolar ekonomik kayıp meydana geldi. 

İran açısından durum değerlendirildiğinde sınır bölgelerdeki sadece 5 il doğrudan savaştan 

etkilense de savaşta orta menzilli füzelerin kullanılması diğer şehirlerin de etkilenmesine yol 

                                                             
4https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/disaster-types, Erişim tarihi: 13.12.2019 
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açtı. Özellikle sınır bölgelerindeki birçok küçük köy bu süreçte yok oldu   (Aghajanian, 1990). 

Bu savaşta sadece karşı taraflar birbirini öldürmedi. Savaş sırasında kendisine karşı çıkan Irak 

Devleti,  konvansiyonel ve kimyasal silahları kullanarak gerçekleştirdiği Enfal Operasyonuyla 

Halepçe’de 5 binden fazla Kürt vatandaşını öldürdü, binlercesini yaraladı ve binlercesi ise evsiz 

kaldı. Yine Körfez Savaşında böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen yaklaşık 2 milyon Iraklı 

Kürt Türkiye ve İran sınırlarına sığındı. Bu süreçte yaklaşık 20 bin göçmen hayatını kaybetti 

(Em, Atılgan ve Aydoğdu, 2017: 56; Valadbigi ve Ghobadi, 2010: 59). 

Diğer taraftan Körfez Savaşından sonra ABD, 2003 yılında tekrar Irak’a saldırdı. Irak halkını 

özgürleştirmek adına gerçekleştirilen saldırı, güvenlik sisteminin çökmesine ve ülkede kaosun 

hâkim olmasına neden olmuştur. Saldırı ile birlikte mezhep ve etnik gruplar arasındaki ayrışma 

derinleşmiş, istikrarın sağlanmasına yönelik inanç giderek zayıflamıştır. Savaşla birlikte devam 

eden iç çatışmalardan dolayı 2009 yılı itibari ile 2.8 milyonu ülke içinde, 1.7 milyonu ülke 

dışına olmak üzere pek çok Iraklı yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştır (Tunçol ve Dinç, 

2018).  

Arap Baharıyla birlikte 2011 yılında Suriye’de başlayan iç çatışma devam etmektedir. İnsan 

Hakları İzleme 2019 Dünya Raporuna göre, çatışmaların başladığı günden Mart 2018’e kadar 

511 bin kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Yıllarca Suriye’de aralıksız devam eden 

iç çatışmalardan dolayı 6.6 milyon insan ülke içinden yerini değiştirmek zorunda 5.6 milyon 

insan da dünyanın faklı ülkelerine göç etti.5 

Sonuç olarak yakın dönemde dünyaya hâkim olan siyasi ve ekonomik paradigmalar savaş ve iç 

çatışmalara, savaş ve iç çatışmalar ise zorunlu kitlesel göçlere neden oldu. “İki kutuplu dünyada 

otoriter yönetimlerin baskıyla kontrol altında tutabildiği etnik çatışmalar, 1990’ların başındaki 

büyük çözülmenin ardından Bosna, Kosova, Bulgaristan, Irak gibi yerlerde iç savaşlara ve etnik 

temizlik harekatlarına dönüştü ve bunlar sonucunda da büyük bir nüfus yerinden yurdundan 

edildi” (Danış, 2004: 216). 

BMMYK’nin en son hazırladığı verilerine göre, 70.8 milyon insan çatışma ve şiddet nedeniyle 

bulunduğu yeri terk etmek orunda kaldı. Bu nüfusun 25,9 milyonu 18 yaşın altındaki kişiler 

oluşturmaktadır. Zorunlu göçmenlerin %80’i komşu ülkelere sığınmış durumda. Sığınmacılara 

en çok 3.7 milyon ile Türkiye, 1.4 milyon ile Pakistan, 1.2 ile Uganda, 1.1 ile Sudan ev sahipliği 

yapmaktadır.6 Ekonominin çok güçlü olmadığı bu ülkelerde sığınmacılar yeni sorunlarla karşı 

karşıya kalmaktadır.  

                                                             
5 https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2019.pdf, Erişim tarihi: 

19.12.2019 
6 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html, Erişim tarihi, 19.12.2019 
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BİR MÜCADELE BİÇİMİ OLARAK GÖÇ 

Hazırlanan raporlar ve nüfus hareketleri istatistikleri; deprem, kasırga, volkanik patlama, iklim 

değişikliği gibi doğal afetlerden dolayı daha güvenli bir bölgede yaşamak amacıyla göç 

edenlerin sayının her geçen gün arttığını göstermektedir (Varol ve Gültekin, 2016). Küresel 

ısınma ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni risk alanların ortaya çıkması gelecekte 

afetlerden etkilenecek ve kişilerin ve bundan dolayı göç edeceklerin sayının artacağına işaret 

etmektedir. 

Doğal afetler gibi savaş ve iç çatışmalar sonucu da insanlar tarih boyunca çoğu zaman bir  

yöntem olarak bulunduğu bölgeleri ya terk etmek zorunda kalmış ya da yerinden edinilmiştir. 

İki veya daha fazla devlet arasındaki savaş, aynı ülkedeki farklı gruplar arasındaki yoğun 

çatışma veya uluslararası savaşın bir kombinasyonundan devleti ya da yerel halkı yeniden 

yapılandırılmaya yönelik girişimler yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olmakta, nüfusun 

önemli bir kısmını göçe zorlamakta, göç edenlerin bir kısmı da göç sürecinde veya sonunda 

hayatını kaybetmektedir. İster ülke içinde göç etmek zorunda kalsın isterse sınır dışına göç 

etmek zorunda kalsın yaşamı tehdit eden unsurlardan dolayı göç eden kişileri yeni yaşamlarında 

onları yeni tehditleri beklemektedir. Göç ederken ve göç ettikten sonra bireylerin temel 

ihtiyaçlara erişimleri zorlaşmaktadır. Bazen bir savaş veya iç çatışmanın olumsuz etkileri 

yıllarca devam edebilmektedir (İnce, 2017; Keely vd., 2001: 1).  

Bu bağlamda göç bazen savaşlardan ve iç çatışmalardan kaçışın, hayatı kurtarmanın, daha 

güvenli bir hayata doğru yol almanın adı olmaktadır. Ancak bu umutlarla yola çıkan kişilerin 

ve zorunlu kitlesel göçlerin karşısına engellemeler, yasaklar, dışlanmalar, ayrımcılıklar, 

damgalanmalar, belirsizlikler, riskler, açlık,  tuzaklar ve daha birçok sorun çıkmaktadır. Başka 

bir ifade ile bir kısım zorunlu göçler bir yönüyle felaketten kaçış iken göçün kendisi bir felakete 

dönüşebilmektedir. Birçok ülke ise kendi çıkarlarını korumak amacıyla afetten kaçan 

afetzedelere kapılarını sonuna kadar kapatabilmektedir (Varol ve Gültekin, 2016: 44). 

Savaş ve iç çatışmalara bağlı olarak dünyada yerinden edinilen insanların sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Savaş ve iç çatışmalardan kaçarak göç eden insanlar çoğu zaman yakın bölgelere 

yönelmekte ve ilk süreçte bir kampa sığınmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki sığınmacıların 

bulunduğu kamplar ise çoğu zaman sığınmacılara temel hizmetleri sunmada zorluk 

yaşamaktadır. Doğal afetlerin parametrelerini oluşturan yetersiz beslenme, özellikle çocukların 

sağlıklarını tehdit eden bulaşıcı hastalıklar ve kötü sağlık koşulları sorunların başında 

gelmektedir.  
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Keely vd.(2001: 5) göre bu tür krizlere, 1968’de Biafra’da, Nijerya’da; 1973’te Sahel’de, 

1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında Sudan’da, Etiyopya’da ve Somali’deki gelişmeler bu 

bağlamda iyi örnek oluşturmaktadır.  

Günümüzde en çok zorunlu göç veren ülkelerden biri Afganistan’dır. Afganistan’a önce Sovyet 

Rusya’nın akabinde ABD’nin başlattığı savaş iç çatışmalarla devam etmektedir. Afganistan’da 

iç çatışmanın meydana getirdiği acil durum ve doğal afetler iç içe geçmiş durumdadır. Burada 

hayatı tehdit eden faktörlerin başında çatışmalarla birlikte mayınlar, bulaşıcı hastalıklar, gıda 

güvensizliği, çökmüş sağlık hizmetleri, depremler ve diğer unsurlar gelmektedir. Afganistan’da 

yeni nesil çatışmalarla birlikte büyümektedir.  Bütün bu sorunlar Afgan halkının mücadele 

kapasitesini aştığı için her yıl milyonlarca Afgan Pakistan ve İran mülteci kamplarına 

sığınmaktadır. 1992 yılında Sırp kuvvetlerinin Saraybosna’ya saldırmasıyla birlikte o dönem 

4.5 milyon nüfusa sahip olan Bosna-Hersek için savaş başlamış oldu. Sivillerin bombalanması 

ve sivillere saldırılması sonucu halkın yaklaşık 3 milyonu göç etmek zorunda kaldı ve yaklaşık 

80 bin kişi ise hayatını kaybetti (Hansch, 2001). Benzer bir biçimde Ruanda’da sömürgeciliğin 

bir mirası olarak kalan Hutu ve Tutsi etnik gruplar arasındaki çekişme 1990’lü yılların başında 

sistematik etnik temizliğe dönüştü. Bu çatışmalardan ve ölümden kaçan yaklaşık 1 milyon 

Ruandalı ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. 1.2 ile 1.5 milyon arasında Ruandalı ise 

diğer ülkelere göç etti. Yaklaşık 1 milyonu Doğu Zaire’deki sınır kamplara yerleşti (Legros vd., 

2001). Bu insanların bir kısmı ise sığındıkları mülteci kamplarında sağlıksız koşullardan dolayı 

hayatını kaybetti (Hansch, 2001). 

Ruanda’da olduğu gibi 1991’de Sierra Leone’da da sivil ihtilaflar başladı ve kısa sürede 

çatışmaya dönüştü. Bu çatışmalardan dolayı yaklaşık 700 bin kişinin bulunduğu yeri terk etmek 

zorunda kaldığı düşünülüyor. 440 bin kişi ise sınırları geçerek Gine ve Liberya’ya sığındığı 

tahmin ediliyor (Hansch, 2001). Kosova’da çoğunluk Arnavut ile azınlık Sırp etnik grupları 

arasında uzun süre devam eden anlaşmazlıklar 1998’de fiili çatışmaya dönüştü. Kosova 

Kurtuluş Ordusu ile Sırp polis ve asker güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu iç 

çatışmalar neticesinde çok sayıda yerleşim yeri tahrip edildi binlerce Arnavut yerinden edildi. 

1.9 milyon Kosovalı, Arnavut’un % 70’i göçe zorlandı. Yaklaşık 500 bin kişi Kosova içinde 

geri kalan kısmı ise farklı bölgelere göç etti (Burkholder vd., 2001).  

1980’lerde Irak ile İran arasında meydana gelen savaş da binlerce insanın göç etmesine neden 

oldu. Sadece İran’da 2 milyondan fazla kişi savaşın olmadığı bölgelere göç ederek kamplara 

sığındı ya da kendilerinin inşa ettiği barakalarda yaşadı. Bu göç sonucunda bazı bölgelerde 

nüfuz çok hızlı azalırken bazı bölgelerde de nüfusun çok hızlı artmasına neden oldu. Bu zorunlu 
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göç hem göç edenlerin hem de göç edilen bölgede yaşayan insanlar üzerinde bir dizi olumsuz 

etki bıraktı. Savaş göçmenleri arasında işsizlik, boşanma, ruh sağlığı gibi birçok sosyal problem 

meydana geldi (Aghajanian, 1990: 99).  

Savaş ve iç çatışma sonucu göç edenler özellikle ilk süreçte barınma kamplarına 

sığınmaktadırlar. Nüfusun oldukça yoğun olduğu barınma kamplarında afetzedeleri birçok risk 

beklemektedir. Bu risklerin başında kamplarda hızla yayılan salgın hastalıklar gelmektedir. 

Örneğin 1994 yılında Ruanda’daki iç çatışmalardan kaçan binlerce göçmen Goma’daki 

kamplara sığınmıştır. Bu kamplarda sadece bir ayda 50 bin kişi salgın hastalıklardan dolayı 

hayatını kaybetmiştir (Yağcı, 2007). Diğer taraftan doğal afetler gibi savaşlara bağlı 

gerçekleşen zorunlu göçlerin ani gerçekleşmesi ve birçok kişinin birlikte hareket etmesi 

barınma, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin sunumunu zorlaştırmaktadır. Nitekim günümüzde 

büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelere sığınan zorunlu göçmenlerin önemli bir kısmı hayati 

problemlerle karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.  

SONUÇ 

Deprem, sel, volkanik patlama, kasırga vb. doğal afetler gibi savaş ve gruplar arasında yaşanan 

şiddetli çatışmalar da bir afet olarak tarihte milyonlarca insanın ölümüne ve sakat kalmasına 

neden olmuş ve günümüzde de devam etmektedir. Dünyada hâkim olan siyasal ve ekonomik 

paradigmalar, yerel farklılaşmalar ve gruplar arası kamplaşmalar bu sürecin devam etmesinde 

etkili olmaktadır. Bir taraftan kendi konumunu muhafaza etmeye çalışan yerel ve küresel 

aktörler diğer taraftan hak talebinde bulunan halk savaşın, çatışmanın ve uyuşmazlığın devam 

etmesini olanaklı kılmaktadır. Savaş ve yoğunluklu çatışma, doğal afet gibi toplumsal düzeni 

bozmakta gündelik hayatı alt üst etmekte birçok can ve mal kaybını beraberinde getirmektedir. 

Bazı doğal afetlerde olduğu gibi savaş ve çatışma ortamında kalan sivil halk çareyi yaşadığı 

yeri terk etmekte bulmaktadır. Ancak daha güvenli bir limana ulaşmak üzere hareket eden savaş 

göçmenlerini yeni riskler ve tehditler beklemektedir.  

Savaşlardan ve çatışmalardan kaçarak yaşamak için yola çıkan birçok düzensiz göçmen 

hedefine varmadan olumsuz koşullara yenik düşerek hayatını kaybetmektedir. Ani gerçekleşen 

kitlesel zorunlu göçler; barınma, sağlık, beslenme, eğitim vs. sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Binlerce kişi aynı kamplarda ikamet etmek zorunda kalmaktadır. Kalabalık ortam 

ve sağlık imkânlarının eksikliğinden dolayı yayılan salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne 

neden olabilmektedir. Bu bağlamda hem çatışmaların azaltılması hem de göç öncesi, sırasında 

ve sonrasında doğal afetlerde olduğu gibi yerel ve uluslararası işbirliği çerçevesinde 

hazırlıkların yapılması vahim sonuçları minimize edeceğini tahmin edilmektedir.  
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AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

 
Dr. Öğr. Üyesi Enes BAL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü 

ÖZET 

Bir yeni iletişim teknolojisi olarak akıllı cep telefonların hayatımıza girmesi, gündelik yaşama 

dair tüm alışkanlıklarımızı kökten sarsmıştır. Bir bilgisayarın işlevlerinin çoğunu yerine 

getirebilen ve birçok farklı uygulamayı çalıştırabilen işletim sistemine sahip olan akıllı 

telefonlar gerek dünyada gerekse Türkiye’de teknolojik bir devrim olarak nitelendirilmektedir. 

Yaygın popülerliğe sahip bir teknolojik aygıt olan mobil cihazlar, kullanıcılarının hayatına hem 

olanakları hem de sorunları beraberinde getirmiştir. Akıllı cep telefonlarının yarattığı en önemli 

sorun olarak gösterilen bağımlılık konusu sadece yeni değil, aynı zamanda yükselen bir 

problem olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzde bağımlılık alkol, kumar, internet oyunları 

ve hatta akıllı telefon kullanımı gibi davranışsal bağımlılıkları da ifade eder. Nitekim son 

yıllarda genelde teknoloji bağımlılığı özelde akıllı telefonlara yönelik akademik araştırmalarda 

ciddi oranda bir artış yaşandığı görülmektedir. Bağımlılığa neden olan faktörleri incelemek, 

önleme ve tedavi programları geliştirmek ve etkili müdahaleye olanak sağlayan değerlendirme 

ve teşhis araçları sunmak önemli bir gerekliliktir. Bu çalışma da benzer bir bakış açısından 

hareketle akıllı cep telefonu bağımlılığına neden olan bir dizi değişkeni incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Bu noktada çalışmada öncelikle bağımlılık konusu farklı yönleriyle 

incelenmiş; ardından yaş, cinsiyet farklılıkları, yalnızlık, yaşam doyumu, stres, depresyon, 

narsisizm, akademik başarı gibi değişkenler literatürde yer alan araştırma sonuçları bağlamında 

değerlendirilmiştir. Literatür taraması yöntemi üzerinden kurgulanan bu çalışma, teknolojik 

bağımlılığın bir alt kolu olarak akıllı telefon bağımlılığının önlenmesine somut öneriler sunması 

yönüyle önemli kabul edilmektedir. Çalışmada, özellikle gençler arasında oldukça yaygın olan 

bağımlılık probleminin önüne geçmek adına geleneksel medya okuryazarlığı uygulamalarının 

yetersiz kaldığının altı çizilmiş, buna alternatif olarak dijital medya okuryazarlığı gibi daha 

çağdaş eğitim yöntemlerine başvurulması gerektiği vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yeni iletişim teknolojileri, akıllı telefonlar, bağımlılık.  

 

A REVIEW OF SMARTPHONE ADDICTION AND RELATED VARIABLES 

ABSTRACT 

The introduction of smart mobile phones as a new communication technology has shaken all 

our habits about daily life. A computer capable of performing many of the functions and many 
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different application requirements with smartphones capable of running the operating system 

in the world and Turkey is considered as a technological revolution. Mobile devices, a 

technological device with widespread popularity, have brought both opportunities and problems 

to the lives of its users. The issue of addiction, which is considered as the most important 

problem of smart mobile phones, is not only a new one but also a rising problem. Today, 

addiction refers to behavioral addictions such as alcohol, gambling, internet games and even 

smartphone use. As a matter of fact, it is seen that there has been a significant increase in the 

academic researches about technology addiction in general and smart phones in recent years. It 

is an essential requirement to examine addictive factors, to develop prevention and treatment 

programs, and to provide assessment and diagnostic tools that enable effective intervention. 

This study was conducted from a similar point of view in order to examine a number of variables 

that cause smart cell phone addiction. At this point, firstly, the subject of addiction was 

examined in different aspects; Then, variables such as age, gender differences, loneliness, life 

satisfaction, stress, depression, narcissism, academic achievement were evaluated in the context 

of the research results in the literature. This study, based on the literature review method, is 

considered important as it provides concrete suggestions for the prevention of smartphone 

addiction as a sub-branch of technological addiction. In this study, it is emphasized that 

traditional media literacy practices are insufficient in order to prevent addiction problem which 

is quite common especially among young people, and it is emphasized that more modern 

education methods such as digital media literacy should be used as an alternative. 

Keywords: New communication technologies, smart phones, addiction. 

 

1. GİRİŞ 

Uzun tarihi çizgide avcı-toplayıcılıktan tarım ve sanayi toplumlarına ulaşan, 20. yüzyılla 

birlikte de bilgi çağına adım atan insanoğlunun günlük yaşam biçimleri ile ihtiyaçlarını 

karşılama şekilleri önemli bir değişim, gelişim ve dönüşüm yaşamıştır. Ortaya çıkan her yenilik 

ve icat bireyin çok daha fazla toplumsal yaşama katılımının önünü açmış, bu paralelde de 

teknolojinin kendini en fazla hissettirdiği alan 'iletişim' olmuştur. İnsanoğlunun yaşamsal bir 

ihtiyacı olan iletişimde yaşanan teknolojik gelişim, hayatın tamamını etkisi altına almış, daha 

önce uzun seyahatler ve geleneksel usullerle gerçekleşen bilimsel, kültürel ve sosyal etkileşime 

akıl almaz derecede bir hız kazandırarak tüm alanlardaki ilerlemeyi tetiklemiştir. 

Elektronik ve telekomünikasyon alanlarında geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde yaşanan 

teknolojik ilerleyişin paralelinde ‘akıllı’ diye tabir edilen cihazlara dönüşen cep telefonlarının 

internet teknolojisiyle entegresi, dijital deryanın dalgalarını daha da büyütmüştür. Bilgi 
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alışverişi ile haber alıp vermeyi çok basit ve çeşitli kılan bu aygıtların, dosya, fotoğraf ve 

görüntü paylaşımını kolaylaştıran özellikleri cazibelerinin artmasında önemli bir rol oynamıştır. 

Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar insanoğluna temel ihtiyaçlarını karşılama sürecinde bir 

taraftan vakit tasarrufu imkânı sağlarken, diğer yandan çeşitlenen üretim modelleri ve toplumsal 

yapıya anlık entegrasyon kaygısı bireyler için yeni ihtiyaçlar yaratmıştır. Bir diğer ifadeyle, 

doğumdan ölüme kadar devam eden öğrenme ve toplumsal yaşama uyum süreci yüz yüze 

yapılan tek usulden internet bağlantısının olduğu akıllı cihazlardaki uygulamalarla sanal ve 

çoklu ortama taşınmıştır. Sosyalleşme aracı olarak artık Facebook, Twitter ve Instagram gibi 

'sosyal medya' şeklinde isimlendirilen dijital uygulamaların kullanımıyla birlikte bilgisayar, 

tablet ve özellikle de akıllı telefonlarda günlük geçirilen süre daha da artırmaktadır. Diğer 

yandan yaşam, sanat, spor ve sağlığa kadar farklı alanlarda ölçücü ve uyarıcı pratikleri 

barındıran bu aygıtların eğlendirici oyun ya da görsellik içeren uygulamaları da gereğinden 

fazla kullanılarak bağımlılığa yol açmaktadır.  

Bu noktada kullanıcıların cep telefonlarını yoğun bir biçimde kullanması, sanal ortama girişe 

olanak sağlayan sanal uygulamaların, dijital oyunların yaygınlık kazanması bağımlılık 

semptomlarının daha sık görülmesine neden olmuştur. Özellikle teknoloji bağımlılığının çok 

boyutlu olması, bir diğer ifadeyle sadece gençlerin değil tüm yaş gruplarının müptelası olduğu 

bir teknoloji şeklinde kendini göstermesiyle farklı alanlardan birçok araştırmanın inceleme 

konusu olmuştur (Küçükvardar, 2019: 79). Dolayısıyla cep telefonlarının bağımlılık başta 

olmak üzere ilişkili olduğu birçok konu başlığı, özellikle son dönemlerde iletişim araştırmaları 

açısından da önem arz etmeye başlamıştır. Öncesinde bireylerin televizyona olan yoğun 

ilgisinin ne tür etkilere yol açacağı merak edilirken, bugün artık herkesin elinde adeta yapışmış 

gibi duran cep telefonu ekranlarının kitlelere ne yaptığı sorusu sıkça sorulmaya başlanmıştır 

(Bal, 2014: 224). Literatür taraması yöntemiyle ortaya konan bu çalışmada ise hepimizin 

hayatında önemli bir yerde konumlanmış akıllı cep telefonlarının yarattığı bağımlılık olgusu, 

bir takım değişkenlerle ilişkisi üzerinden açıklanmaktadır. Çalışmada farklı zamanlarda, farklı 

ülkelerde gerçekleştirilen ve ampirik verilere dayalı bazı araştırmalara yer verilerek bağımlılığa 

neden olan ya da bağımlılıktan etkilenen değişkenlerin ortaya konması amaçlanmaktadır.   

2. TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI  

Gelişen iletişim teknolojileri hayatımızın her alanını kuşatmış, bu teknolojilerin yansımaları 

insan hayatında önemli dönüşümlere sahne olmuştur. Özellikle internet ve mobil iletişim 

teknolojilerinde meydana gelen ilerlemelerin iç içe geçmesi; insanların bu teknolojileri yoğun 

bir şekilde kullanmalarına neden olmuştur.  
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Evden işe, eğlenceden gündelik hayata, eğitimden boş zaman değerlendirmeye kadar hayatın 

her alanını kaplayan teknoloji günümüzde insan hayatının merkezinde yer almakta, hatta bu 

teknolojilerin sarıp sarmaladığı günümüz dünyası teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır 

(Akkaş, 2019: 23). Bu denli iç içe olduğumuz teknoloji ve bu teknolojinin insan kullanımına 

sunduğu araçlar geliştikçe bu araçların sunduğu kolaylıkların yanı sıra, insan-teknoloji 

ilişkisinde sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. Günümüzde insan-teknoloji ilişkisinde 

yaşanan sorunlar en net bağımlılık noktasında görülmektedir (Dinç, 2015 34). 

Kişinin kullandığı bir nesne ya da yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz 

bir yaşam sürdürememesi şeklinde tanımlanan bağımlılık (Fidan, 2016: 434) bir hastalık olarak 

nitelendirilmektedir. Kişinin haz duygusunu tatmin etmek için herhangi bir maddeye yönelmesi 

ve günlük hayatını bu maddenin eksikliği nedeniyle devam ettirememesine neden olan 

bağımlılık, belirli bir süre sonra doz arttırma, alınmadığında yoksunluk belirtilerinin ortaya 

çıkması, maddeyi bırakma girişiminde bulunulmasına rağmen bırakamama, zarar görmesine 

rağmen kullanmaya devam etmesi şeklinde gelişmektedir (Akkaş, 2019: 15). 

Bireyin gündelik ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji kullanımı dijital bağlı olma durumunu 

oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler, etkileşimin artmasıyla birlikte bireyin hayatında 

aldatıcı bir fantazya gibi işlev görmekte ve kitleleri adeta kendine esir kılmaktadır. Bu bağlamda 

dijital bağımlı olma durumu, eksik hissetme duygusuyla alevlenen davranışsal bir teknolojik 

bağımlılıktır. Sosyal medya dışında “sosyal” bir yaşamı olmayan, akıllı telefonundan uzakta 

kendisini yalnız, farklılaşmış veya asosyal hisseden, mobil iletişimde her türlü uygulamayı çok 

yakinen takip eden ve her türlü dijital yenilikten haberdar olmak isteyen, arkadaşlarıyla sosyal 

medyadan görüşme sağlayan ve kendisine sosyal medyada yeni bir kimlik oluşturan bağımlı bir 

nesil ortaya çıkmıştır (Yengin, 2019:131). 

Bu noktada, sorunlu bir davranıştan öte bir hastalık olarak nitelendirilen bağımlılığın en 

temelde üç karakteristik özelliğinden bahsedilebilir. İlk olarak kronik bir özelliğe sahip olan 

bağımlılık, yaşam boyu kontrol altında tutulması gereken bir hastalıktır. Kronik bir sorun olarak 

bu hastalığın kendiliğinden geçmesi mümkün değildir ve mutlak suretle tedavi altına alınması 

gerekmektedir. Bağımlılığın ikinci karakteristik özelliği primer olmasıdır. Daha net bir ifadeyle 

hangi sebeple ortaya çıkmış olursa olsun başladıktan sonra öncelikli olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu süreci başlatan sorunun ya da hastalığın ortadan kalkması sonuç olarak baş 

gösteren bağımlılığı ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Üçüncü spesifik özellik olarak 

ilerlemeye açık olan bağımlılığın hem kullanım oranı ve süresi hem de yarattığı diğer sorunlar 

devamlı olarak artma eğilimi taşımaktadır (Dinç, 2015: 35).  
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Bu izlekten hareketle teknoloji bağımlılığı ise insan-makine etkileşimini içeren, kimyasal 

olmayan davranışsal bir bağımlılık olarak tanımlanmaktadır (Griffiths, 1995: 15). Bu durumun 

bağımlılık başlığı altında ele alınmasının nedeni ise; insanın bu teknolojik cihazları 

kullanmasının, alkol ya da sigara bağımlılığında olduğu gibi kontrolsüz bir şekilde gelişmesi 

ve kişinin yaşamında çeşitli olumsuz etkilere neden olmasıdır. İçinde birçok bağımlılık çeşidini 

barındıran teknoloji bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, bilgisayar oyunları bağımlılığı, internet 

bağımlılığı, mobil telefon bağımlılığı gibi birçok teknolojik araç noktasında karşımıza 

çıkabilmektedir. 

Teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılık türleri kadar ciddiye alınıp tedavi altına alınması gereken 

bir hastalıktır. Çok yönlü olarak değerlendirilmesi gereken teknoloji bağımlılığının diğer 

bağımlılık türlerinden farklı boyutları Dinç tarafından şu şekilde değerlendirilmektedir:   

- Sebepler, süreçler ve sonuçlar bütün boyutlarıyla bilinmediği için tedaviye dönük 

somut adımlar atmak da güçleşmektedir. Teknoloji bağımlılığının tedavi sürecinde 

gerek dünyada gerekse Türkiye’de konunun uzmanı ve tedavi olanakları noktasında 

ciddi boşluklar bulunmaktadır.  

- Teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılık türlerinden farklı olarak vücuda doğrudan ve 

anlık zarar vermediği için bağımlı olarak tanımlanan bir kişinin karşı karşıya kaldığı 

zararı doğrudan ona göstermek mümkün değildir. Dolayısıyla teknoloji bağımlısı bir 

hastanın tedaviye ikna edilmesi ve motive olması çok da kolay değildir. 

- Teknolojik bağımlılığın toplumsal alanda yarattığı duyarlılık diğer kimyasal 

bağımlılıklar kadar üst seviyede değildir. Özellikle ebeveynlerin bunun bir hastalık 

olarak görmeyip “günü geldiğinde zaten kendiliğinden geçer” şeklindeki yaygın ve 

yanlış kanıları bağımlılığın yaygınlaşmasında başka bir boyuttur. 

- Kimyasal maddelere bağımlı olan bir kişi, kullandığı maddeyi tedavi ve 

rehabilitasyon neticesinde tamamen bırakabilirken teknoloji bağımlısı için teknik 

aygıtlardan tamamen izole bir yaşam modern dünyada çok olanaklı olmadığı için 

tedavi süreci uzamakta ve güçleşmektedir (2015: 36-37).  

Teknoloji bağımlılığına yönelik güçlü belirtiler arasında anksiyete, uykusuzluk, depresyon gibi 

sorunlar gösterilmektedir. Özellikle sosyal yaşamdan uzak (asosyal) bireyler, sosyal ilişkilerden 

kaçmanın kolay bir sığınağı olarak teknolojiyi görmektedir. Sanal ilişkilerin gerçek yaşamın 

önüne geçmesiyle birlikte bireyler teknolojik bağımlılığa daha çok eğilim göstermektedir.  
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Gündelik hayatlarında yüksek düzeyde stres yaşayan kişiler, bu durumla başa çıkabilmek ve 

varolan sorunlardan uzaklaşmak için de teknolojiyle yoğun bir ilişki içine girebilmektedir 

(Küçükvardar ve Tıngöy, 2018: 117).  

Öte yandan Türkiye’de bağımlılık konusuyla ilgili ciddi çalışmalara imza atan Yeşilay 

Kurumu’nun resmi internet sitesinde bağımlılığın yol açtığı sorunlar başlıklar halinde 

özetlenmiştir. Buna göre gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda 

bozukluk, elde uyuşukluk ve halsizlik gibi sağlık problemleri bağımlılığın fiziksel olarak açtığı 

sorunlar altında sıralanmıştır. Sosyal alanda ise akademik başarıda düşüş, kişisel, aile ve okul 

sorunları, zaman planlamasında aksamalar, yeme ve uyku bozuklukları, aktivitelerde azalma ve 

sosyal hayattan izole olma gibi sorunlara yer verilmiştir (www.yesilay.org.tr).  

Bu bilgiler ışığında bakıldığında bağımlılığın sadece madde bağımlılığı ile sınırlı olmadığı 

görülmektedir. Bilgisayar, internet, çevrimiçi oyun, sosyal medya, mobil telefon gibi teknolojik 

bağımlılıklar da davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde araştırılan konular olup gelişen 

teknoloji ile birlikte daha çok önem kazanmaktadır. Özellikle her an her yerden internet 

kullanımına izin verebilen akıllı telefonlar, bağımlılık oluşturacak teknolojik cihazlar arasında 

ön sıralarda yer almaktadır (Fidan, 2016: 450). Nitekim son dönemde çılgınlık boyutuna ulaşan 

akıllı telefonlarla geçirilen süreler, bu aygıtlara yönelik sorunlu kullanım ve bağımlılık 

oluşturma konusunu gündeme getirmiştir. Küçük gövdesine telefon, internet, kamera, harita, 

ödeme noktası gibi birçok dev özelliği sığdırmayı başaran bu akıllı aygıtlar, gençler başta olmak 

üzere toplumsal kesimlerin büyük bir kısmının yoğun bir ilgisiyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Dolayısıyla akıllı telefonlara ilişkin bağımlılıkla birlikte problemli birçok durum, konunun 

muhatabı farklı çevrelerde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.  

3. AKILLI CEP TELEFONU BAĞIMLILĞI  

İletişim teknolojilerindeki ilerlemeyle dünya genelinde cep telefonu kullanımı da hızla 

artmaktadır. 2015'de dünyanın yüzde 57'si cep telefonu kullanırken, 2019'da bu oran yüzde 62 

sınırına ulaşmıştır. İstatistikler, 2015 yılında 4.15 milyar olan cep telefonu kullanıcı sayısının 

2019 yılında 53 milyon artarak 4.68 milyara ulaştığını göstermektedir. 2020 yılına kadar 4.78 

milyar kullanıcıya ulaşması beklenen cep telefonlarının Türkiye’deki yaygınlık oranı da dikkat 

çekmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Türkiye 

Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu’na göre Türkiye'de mobil abone sayısı yaklaşık 78,9 

milyon olurken, mobil penetrasyon oranı ise yüzde 97,7'ye ulaşmıştır. Akıllı telefon 

kullanıcılarının sayısı ise 31 milyonu geçerek toplam nüfusun yüzde 38'ine karşılık 

gelmektedir.  
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Bu oranlarla birlikte Türkiye, dünya geneli akıllı telefon kullanıcıları sıralamasında 17’nci 

sırada bulunmaktadır. İlk 10'da ise sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Rusya, Brezilya, Endonezya, 

Japonya, Almanya, Meksika ve İngiltere yer almaktadır (www.trthaber.com). Cep telefonlarına 

bu kadar rağbet edilmesinin nedenleri arasında çağrı maliyetinin düşmesi, konuşma özelliği 

dışında kullanılan ve gün geçtikçe kullanımı artan birçok fonksiyonun eklenmesi gibi pratik 

nedenler sıralanabilir (Talan vd., 2016: 425).  

Yukarıdaki istatistiklerden de anlaşılacağı gibi cep telefonu teknolojileri sürekli ve hızlı bir 

biçimde değişim göstermektedir. Bu değişimle beraber cep telefonunun kullanım alanları, 

biçimleri yeniden tanımlanmaktadır. Başlangıçta kablosuz iletişim aracı olarak tanımlanan cep 

telefonları, günümüzde internet bağlantısını, kısa mesaj servisi ile yazılı iletişimi, fotoğraf, 

video gibi görsel öğeleri de içeren (Özaşçılar, 2012: 46) akıllı telefonlara dönüşmüştür. Akıllı 

telefonlar, “bir bilgisayarın işlevinin çoğunu yerine getiren, tipik olarak dokunmatik ekran 

arayüzü olan, internet erişimi ve indirilen uygulamaları çalıştırabilen ve bir işletim sistemine 

sahip olan cep telefonları” şeklinde tanımlanmaktadır (Boumosleh ve Jaalouk, 2018: 48). 

Klasik cep telefonları ile akıllı telefonlar arasındaki en temel fark, akıllı telefonların internete 

ve indirilebilecek çeşitli uygulamalara kolay erişim sağlamasıdır (Demirci vd., 2014: 227). 

Dünya nüfusunun hemen hemen üçte ikisinin en az bir cep telefonuna sahibi olduğu ve dünya 

genelinde web trafiğinin yarısından fazlasının artık mobil telefonlar üzerinden gerçekleştiği 

görülmektedir.  Günlük hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olan mobil telefon kullanımı, mobil 

olma ve iletişim gerçekleştirme gibi basit özelliklerini geride bırakmış, bu araçlara farklı 

misyonlar yüklenmiştir. Akıllı cep telefonlarının kullanımı artık iletişim ihtiyacının 

giderilmesinin ötesinde, fotoğraf çekme, video kayıt, internete erişim, görüntülü konuşma, yön 

bulma hatta günlük sportif ve beslenme faaliyetlerimizi düzenleme gibi farklı birçok özelliğiyle 

günlük hayatımızın ve rutinlerimizin önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Bütün bu 

özelliklerin tek bir cihaz ile sağlanabiliyor olması, kişilerin bu cihazlara sahip olma istek ve 

arzularını arttırmasının yanı sıra bir gereklilik duygusu da yaratmıştır (Işık ve Kaptangil, 2018: 

700). Belirtilen birçok fonksiyonel uygulamayla sosyal yaşantının vazgeçilmezleri arasında 

hızla yerini alan akıllı telefonlar, kullanıcıların her an kontrol etmek istedikleri bir cihaz hâline 

dönüşmüştür (Fidan, 2016: 435). Bu bağlamda sorunun bir boyutu, akıllı cep telefonların 

teknolojik fonksiyonlarının ve uygulamalarının cazibesinin büyümesiyle ilgilidir. Bu özellikle 

gençler için geçerlidir, çünkü gençlerin cep telefonuna bağımlılıkları sadece yeni değil, aynı 

zamanda yükselen bir problemdir.  
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Bu bağımlılığı destekleyen koşulları incelemeye devam etmek, önleme ve tedavi programları 

geliştirmek ve etkili müdahaleye olanak sağlayan değerlendirme ve teşhis araçları sunmak 

gerekmektedir (Choliz, 2012: 40). 

 Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayınladığı Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal 

El Kitabına göre cep telefonu bağımlılığının en tipik özellikleri şunlardır:  

- Aşırı kullanımın üst seviyede bir ekonomik maliyet ile çok sayıda çağrı ve mesajda 

kendini göstermesi, 

- Aşırı kullanım nedeniyle okul ve kişisel aktivitelerin sekteye uğraması,  

- Aşırı kullanımın ebeveynlerle problemler yaşanmasına neden olması,  

- Kullanımlar arasında aynı doyuma ulaşmak için aşamalı olarak kullanımı artırma, 

- Cep telefonu kullanımı engellendiğinde duygusal değişimler yaşama, 

- Cep telefon kullanmıyorken bile arama yapmaya ya da mesaj göndermeye ihtiyaç 

duyma (Hoşoğlu, 2019: 52). 

Genelde teknoloji özelde akıllı telefon bağımlılığı kişinin okul, iş ya da özel hayatını olumsuz 

anlamda etkileyebilmektedir. Bireylerin aile üyeleri ve sosyal çevrelerinde yer alan diğer 

insanlarla yüz yüze iletişimleri azalmakta ve çevrelerinde olan olaylara karşı giderek daha 

duyarsız hale gelmektedirler. Böylesi bir durum ise sosyotelizmin1 temellerinin atılmasına 

sebebiyet vermektedir. Her geçen gün yeni bir uygulama ya da popüler bir platformun ortaya 

çıkmasıyla birlikte bireyler akıllı telefonlarını artık ellerinden bırakamamakta ve her bir birey 

sosyotelist adayı olmaktadır (Büyükgebiz Koca, 2019: 369).  

Dolayısıyla hayatımızın her alanına dahil ettiğimiz cep telefonlarına yönelik bağımlılık düzeyi 

arttıkça bu araçları yakınımızdan ve aklımızdan çıkartmamız da zorlaşmaktadır. Bu yeni 

durumun vahametini ABD'de 2 bin yetişkin akıllı telefon kullanıcısı arasında yapılan araştırma 

sonuçları ortaya koymaktadır. Buna göre araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 10’u cinsel 

ilişki sırasında dahi cep telefonu kullanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre Amerikalıların 

yüzde 72’si akıllı telefonunu her zaman yanı başında tutarken, yüzde 12’si duşta, yüzde 19’u 

kilisede, yüzde 33’ü ise kız arkadaşı ile yediği akşam yemeğinde bile akıllı telefonunu yanından 

hiç ayırmadığını dile getirmektedirler (Bal, 2014: 126-127). Son olarak Tutgun Ünal (2013) da 

cep telefonu bağımlılığı ile internet bağımlılığının benzer bir mekanizmada birleştiğini, cep 

                                                           
1 Birbirlerinin sorunlarını dinlerken dahi istemsizce elleri cep telefonlarına giden bireyler karşılarındaki kişiyi 

dinlermiş gibi görünürken aslında farklı şeylerle meşgul olabilmektedir ve bu durum sosyotelizm (phubbing) 

olarak adlandırılmaktadır (Büyükgebiz Koca, 2019: 366). Sydney Üniversitesinden bir grup tarafından ortaya 

atılan İngilizce kökenli bu kavram, “phone” (telefon) ismi ve “snub” (hiçe saymak, görmezden gelme) fiilinin 

birleşmesiyle oluşmuş, phone + snubbing kelimelerinin birleşimiyle de phubbing kavramı ortaya çıkmıştır. 

Phubbing yapan kişi ise “phubber” şeklinde nitelendirilmektedir (Yılmaz, 2013).  
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telefonuna bağımlı olan kişilerin aslında cep telefonunun sunduğu internet, sosyal ağ paketleri 

gibi imkanlara bağımlı olduğunu ifade ederek aşağıda sıralanan 8 kriterden 5’ine sahip olan bir 

kişinin cep telefonu bağımlısı olduğunu öne sürmektedir:  

a. Uyuduğumda cep telefonum ulaşabileceğim yerde durur. 

b. Sık sık cep telefonu melodimi değiştiririm. 

c. Cep telefonumu her zaman yanımda taşırım. 

d. Cep telefonumu sık sık kontrol ederim. 

e. Cep telefonumu kullanmaktan günlük işlerime vakit ayıramıyorum. 

f. Kendimi kötü hissettiğimde cep telefonumu kullanmak bana iyi gelir. 

g. Başkalarıyla sohbette veya yemekte birlikteyken bile cep telefonumu sık sık 

kullanırım. 

h. Cep telefonumu kullanmadığım zamanlarda kendimi kötü hissederim 

(www.acikbilim.com). 

4. AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞIYLA İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER 

Konuya ilişkin literatüre bakıldığında akıllı telefonlara yönelik bağımlılık olgusunu etkileyen 

veya bundan etkilenen ağırlıkla yaş, cinsiyet, yalnızlık, yaşam doyumu, stres, depresyon, 

narsisizm, akademik başarı gibi değişkenlerle ilişkilendirilerek incelendiği görülmektedir. 

Çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları nedeniyle bu başlık altında sınırlı sayıda araştırmaya yer 

verilebilecektir. 

Akıllı telefon bağımlılığının yaygınlığı ve ilişkili faktörlerini ortaya koymak için Chen ve 

arkadaşlarının lisans düzeyinde öğrenim gören 1441 üniversite öğrencisi örnekleminde yaptığı 

araştırmada katılımcılar arasında bağımlılığın yüzde 29.8 oranında çıktığı bulgulanmıştır. Bu 

oranın erkeklerde yüzde 30.3, kadınlarda ise yüzde 29.3 olduğu görülmektedir. Erkek 

öğrencilerde akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkili faktörler oyun uygulamalarının kullanımı, 

kaygı ve düşük uyku kalitesiyken; kız öğrenciler için önemli faktörler multimedya 

uygulamalarının kullanımı, sosyal ağ hizmetlerinin kullanımı, depresyon, kaygı ve uyku 

kalitesinin düşük olmasıdır (2017: 1). 

Hoşoğlu tarafından Samsun il merkezinde 5 lisede 502 öğrenci üzerinde öğrencilerin cep 

telefonu bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla 

yapılan araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin cep telefonu bağımlılığı düzeylerinin 

cinsiyete göre manidar düzeyde farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Bununla birlikte cep 

telefonu bağımlılığı ile yalnızlık arasında yüksek düzeyde bir ilişki olmadığı ve cep telefonu 

bağımlılığının benlik saygısı ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur (2019: 51).  

Van Deursen ve arkadaşlarının gerçekleştirdikleri araştırmada, erkeklerin kadınlardan daha az 

sosyal stres yaşadıkları ve akıllı telefonlarını sosyal amaçlar için daha az kullandıkları 

saptanmıştır. Bu nedenle kadınların alışkanlık veya bağımlılık yaratan akıllı telefon davranışları 
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geliştirme düzeyleri daha üst seviyede yer almaktadır. Araştırmada yaşlı insanların alışkanlık 

veya bağımlılık yaratan akıllı telefon davranışları geliştirmelerinin gençlerden daha düşük 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir (2015-411). 

İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon 

bağımlılığının sosyal bağlılığı yordayıcı etkisine yönelik Savcı ve Aysan tarafından 

gerçekleştirilen araştırma sonucunda bu dört bağımlılık türünün sosyal bağlılığın yüzde 25’ini 

anlamlı düzeyde yordadığı görülmüştür. 101’i kız 100’ü erkek olmak üzere 201 ergen üzerinde 

yapılan araştırmada sosyal bağlılığın açıklanmasında en güçlü etkinin internet bağımlılığından 

geldiği ve bunu sırasıyla sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı ve akıllı telefon 

bağımlılığının takip ettiği saptanmıştır (2017: 202).  

Taylan’ın 2016 yılında Sakarya’daki üniversite öğrencileri üzerine yaptığı araştırmasında, 

öğrencilerin günlük ortalama 280 dakika süreyle cep telefonlarını kullandıkları tespit edilmiştir. 

Cep telefonlarını ağırlıkla mesajlaşma, sosyal medya uygulamalarına erişim ve konuşma 

nedeniyle kullanan öğrencilerin yarısının (%53,7) normal düzeyde kabul edilebilecek bir 

telefon kullanıcısı olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin yüzde 39,3’ü ise akıllı telefon bağımlılığı 

riski taşımakta ve yüzde 7’si ise akıllı telefon bağımlısıdır. Erkekler, kızlara göre daha fazla 

akıllı telefon bağımlısıdır (2016: 1093). 

948 teknoloji kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilen bir başka araştırmada, kadınların erkeklere 

oranla genel teknolojiyi kullanma ve teknolojiye zaman ayırma bakımından daha istekli 

oldukları ortaya konmuştur. Bununla birlikte erkekler kadınlara oranla teknolojik bağımlılığı 

benimsemeye daha yatkın, kadınlar erkeklere oranla teknolojik araçlara saplantılı olmaya daha 

yatkın, kadınların erkeklere oranla teknolojilerden ruhsal ve zihinsel olarak etkilenebilme 

potansiyelinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Küçükvardar, 2019: i). 

Akıllı telefon bağımlılığının yordayıcıları olarak akıllı telefon kullanımı, narsisistik eğilimler 

ve kişilik arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik Pearson ve Hussain tarafından yaş ortalaması 

29 olan 256 denekle görüşülmüştür. Buna göre katılımcıların yüzde 13.3’ü akıllı cep telefonu 

bağımlısı kategorisinde yer alırken, narsizm ve nevrotiklik düzeyi yüksek olanların bağımlılığa 

daha çok yatkın olduğu saptanmıştır. Çalışmada akıllı telefonların narsist olmayan bireylerde 

narsistliği tetiklediği öne sürülmüştür (2015: 17).   

Thomee ve arkadaşlarının 20-24 yaş aralığında yer alan 4156 kişi üzerinde yaptıkları 

araştırmalarında, mobil telefon kullanımı ve stres, uyku bozukluğu ve depresyon arasındaki 

ilişkiyi ortaya koymuşlardır.  Buna göre yoğun cep telefonu kullanımının uyku bozuklukları ve 

erkekler için depresyon belirtileri ve 1 yıllık takipte kadınlar için depresyon belirtileri ile ilişkili 
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olduğu bulunmuştur. Çalışmanın en dikkat çeken bulgularından bir diğeri ise akıllı cep telefonu 

kullanımının gençlerin ruh sağlıkları için önemli bir risk faktörü oluşturduğudur (2011: 1). 

Mutlu Çocuklar Derneği’nin 2011 yılında “Çocuklarda İletişim Araçları Bağımlılığı” isimli 

gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırmasında önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre 

öğrencilerin bilgisayar/internet, cep telefonu ve televizyon ile geçirdikleri günlük ortalama süre 

yaklaşık 5-6 saatken kitap okuyarak geçirdikleri günlük ortalama süre ise 67 dakikadır. Cep 

telefonu sahiplik oranı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında yüzde 70, lise öğrencileri 

arasında yüzde 97 düzeyindedir. Cep telefonu kullanarak geçirdikleri günlük ortalama süre 116 

dakika iken bu süre ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında ortalama 93 dakika, lise 

öğrencileri arasında ise 159 dakikaya kadar çıkmaktadır. Kız çocukları bilgisayarda, internette 

ve televizyon karşısında erkek çocuklarına göre daha az zaman geçirirken; cep telefonu ve ders 

dışı kitap/yayın okumaya ayırdıkları zaman erkek çocuklardan daha yüksektir. Öğrencilerin 

yüzde 37’si iletişim araçlarına düşük düzeyde bağımlılık gösterirken, yüzde 30’u yüksek 

düzeyde bağımlılık göstermektedir. Erkek öğrencilerin bağımlılık düzeyi kız öğrencilerden 

daha yüksektir. Bu veriye paralel bir bulgu olarak erkek çocukların okul başarı düzeylerinin kız 

çocuklardan daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. Ebeveynlerin yükselen ekonomik gücü ile 

birlikte iletişim araçlarına sahiplikten kaynaklı olarak çocukların iletişim araçlarına bağımlılığı 

da artmaktadır. Son olarak iletişim araçlarına orta düzey bağımlılığa rağmen, öğrencilerde 

‘yaşama bağlılık’ düzeyi 10’lu ölçekte 8,16 puan ile oldukça yüksektir. Araştırmada bu durum, 

çocukların yeni iletişim araçları ile kendilerine yeni sosyal bağlar ve yeni bir dünya yarattıkları 

şeklinde yorumlanmıştır (Akyürek, 2011: 80-86). 

Yang ve arkadaşlarının Güney Tayvan'da rastgele seçilen 11111 ergen öğrenci üzerinde 

yaptıkları araştırmanın sonuçları farklı cinsiyet ve yaşlara sahip tüm gruplarda problemli cep 

telefonu kullanımı ile saldırganlık, uykusuzluk, sigara içimi, intihar eğilimi ve düşük benlik 

saygısı arasında pozitif ilişkilerin bulunduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, sorunlu cep 

telefonu kullanımı ile okuldan uzaklaştırma, sabıka kayıtları, dövme, gece kısa uyku süresi, 

korunmasız seks, uyuşturucu kullanımı ve alkol arasındaki ilişkilerde cinsiyet ve yaş 

farklılıkları tespit edilmiştir. Yine Tayvanlı ergenlerde sorunlu cep telefonu kullanımı ile bir 

dizi riskli davranış ve düşük benlik saygısı arasında pozitif ilişkiler saptanmıştır (2010: 1).  

Öğretmen adaylarının akıllı telefon bağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak 102 kız 

ve 78 erkek öğrenci üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda her bir 

madde boyutunda en yüksek ortalamanın “Akıllı telefonumu hedeflediğimden daha uzun süre 

kullanırım”, “Akıllı telefonumun yanımda olmamasına tahammül edemem”; en az ise “Akıllı 
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telefon kullandığımdan dolayı el bileğimde ya da ensemde ağrı hissederim” maddeleri öne 

çıkmaktadır. Cinsiyet, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, aile gelir düzeyine göre akıllı telefon 

bağımlılık düzeyinde herhangi bir farklılık çıkmamıştır. Öte yandan öğretmen adayı üniversite 

öğrencilerinin yaşadıkları bölgeye göre ise İç Anadolu bölgesinde yaşayan öğrenciler ile 

Akdeniz Bölgesinde yaşayan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (Çalışkan 

vd., 2017: 111).  

Son olarak Chaudhury ve Tripati’nin saha araştırması yöntemi ve anket tekniğine dayalı olarak 

Hindistan’da öğrenim gören 222 üniversite öğrencisine yönelik uyguladıkları araştırmanın 

sonuçlarına bakıldığında çalışmanın akıllı telefon bağımlılığı ile akademik başarı ilişkisi 

üzerine odaklandığı görülmektedir. Araştırmanın anketi demografik bilgiler, internet erişim 

modeli ve akıllı telefon bağımlılığı modelinden oluşmaktadır. Sonuçlara göz atıldığında, akıllı 

telefon bağımlılığıyla akademik performans arasında negatif bir korelasyonunun saptandığı 

dikkat çekmektedir. Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin spor etkinliğine yüksek katılımı ile 

akıllı telefon bağımlılığı arasında negatif bir korelasyonun olduğu tespit edilmiştir (2018: 50).  

5. SONUÇ 

“Bilgi çağı” olarak nitelendirilen günümüz dünyasında dijital platform, bilinçsiz tüketimin en 

çarpıcı örneğinin görüldüğü alan olmuş, bu da teknolojinin sağladığı zaman tasarrufu fırsatının 

kullanılamaması, aksine aşırı kullanım nedeniyle vakit kaybı sonucunu doğurmuştur. Başta 

sosyal medya olmak üzere birçok dijital uygulamanın günlük kullanım süresinde yaşanan artış, 

insanoğlunu, temel amacı iletişimi sağlama olan yeni teknolojik cihazlara bağlı hale getirmiştir. 

Bunların günlük yaşamı bütünüyle kapsamaya başlamasının temel nedenleri arasında işlevsel 

uygulamalarının çekiciliğinin yanında küreselleşen dünyada giderek yalnızlaşan bireyin 

sığındığı teknolojik liman olması da gösterilmektedir. Ancak bu limana karşı tutkulu bakış, 

günümüzde sıkça ifade edilen bir bağımlılık sorununu ortaya çıkarmıştır. Fiziksel ya da ruhsal 

birçok sağlık sorununu yol açtığı belirtilen bu teknolojik bağımlılık toplumsal boyut ve 

sonuçları itibariyle kimyasal bağımlılıklarla birlikte değerlendirilmektedir. 

Son dönemde bu bağımlılıklar içinde en dikkat çekici artış ise fonksiyonel birçok özelliğiyle 

tüm yaştan toplumsal kesimleri bilhassa da gençleri esiri haline getiren akıllı telefonlarda 

görülmektedir.  

İnternet erişimine ve buna bağlı birçok uygulamaya kolaylıkla ulaşmaya olanak tanıyan bu 

akıllı aygıtların sorunlu kullanımı ise bir hastalık olarak nitelendirilen bağımlılıkla 

sonuçlanmaktadır. Öyle ki bağımlılık tanısı konmuş bir kişi, bu cihazlardan ayrı kaldığında 

madde bağımlılığına benzer semptomlar gösterebilmektedir. Tedbir alınmadığı taktirde kısa bir 
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zaman içinde daha fazla yayılacak olan akıllı telefon bağımlılığı, kişinin fiziksel ve ruhsal 

sağlığı başta olmak üzere birçok olumsuz duruma neden olmaktadır. Akademik başarıda düşüş, 

sosyal ilişkilerde gerileme, kalabalıklar içinde yalnızlaşma, stres, motivasyon kaybı, iş 

verimliliğinde azalma takip eden sorunlu haller içinde sayılmaktadır.  

Sonuç olarak bireyin teknoloji kullanımı üzerinde kontrolünün ortadan kalkması ve teknolojiyi 

sınırlı bir biçimde kullanamaması telafisi çok güç zararlara neden olmaktadır. Dolayısıyla 

kullanıcıların çocukluk çağından itibaren yaşam boyu bilinçlendirilmesi önemli bir gereklilik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bir öneri olarak, geleneksel medya okuryazarlığı 

uygulamalarının artık yetersiz kaldığı düşünüldüğünde alternatif bir uygulama olarak dijital 

medya okuryazarlığının hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu gerçekleştiği 

taktirde başta çocuklar ve gençler başta olmak üzere ebeveynler, öğretmenler ve konunun tüm 

muhatabı kesimler bilinçlendirilmiş olacak ve daha sağlıklı-ölçülü bir kullanım hayata 

geçecektir. Burada önerilen teknolojik araçlardan tamamen uzaklaşmak değil, ihtiyaç 

doğrultusunda ve sosyal çevreden kopmaya izin vermeyen bir dengenin sağlanmasıdır. Özlüce 

her teknolojik aracın ölçülü kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırdığı, bu denge 

kaybolduğunda ise teknolojinin faydasından çok zararıyla yüz yüze kalacağımızın farkında 

olmamız gerekmektedir.  

KAYNAKÇA 

Akkaş, İ. (2019). Teknoloji Bağımlılığı. Konya: Eğitim Yayınevi. 

Akyürek, S. (2011). Çocuklarda İletişim Araçları Bağımlılığı (Anket Çalışması Teknik 

Raporu), Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara.  

Bal, E. (2014). Teknoloji, Gençlik ve Mobil Yaşam. Konya: LiteraTürk Yayınları. 

Boumosleh, J. & Jaalouk, D. (2018). Smartphone Addiction among University Students 

and Its Relationship with Academic Performance, Global Journal of Health Science; 10 (1), 

48-59.  

Büyükgebiz Koca, E. (2019). Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Sosyotelizm Üzerine Bir 

Yazın Taraması, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6 (6), 366-378.  

Chaudhury, P. & Tripathy, H.K. (2018). A Study on Impact of Smartphone Addiction 

on Academic Performance, International Journal of Engineering & Technology, 7 (26), 50-53.  

Chen, B., Liu F., Ding, S., Ying, X., Wang, L. & Wen, Y. (2017). Gender Differences 

in Factors Associated with Smartphone Addiction: A Crosssectional Study among Medical 

College Students, BMC Psychiatry, 17, 341, 1-9.  



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 234 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Choliz, M. (2012). Mobile-Phone Addiction in Adolescence: The Test of Mobile Phone 

Dependence (TMD), Progress in Health Sciences, 2 (1), 33-44. 

Çalışkan, N., Yalçın, O., Aydın, M. & Ayık, A. (2017). BÖTE Öğretmen Adaylarının 

Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma, IJOESS, 8 (26), 111-

125.  

Demirci, K., Orhan, H., Demirdaş, A., Akpınar, A. & Sert, H. (2014). Validity and 

Reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a Younger Population, 

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 24 (3), 226-234.  

Dinç, M. (2015). Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3 

(3), 31-65. 

Fidan, H. (2016). Mobil Bağımlılık Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Geçerliliği: Bileşenler 

Modeli Yaklaşımı, Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 3, 433–469.  

Griffiths, M. D. (1995). Technological Addictions. Clinical Psychology Forum, 76, 14–

19. 

Hoşoğlu, R. (2019). Lise Öğrencilerinin Cep Telefonu Bağımlılıklarının İncelenmesi, 

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6 (1), 51-68. 

Işık, M. & Kaptangil, İ. (2018).  Akıllı Telefon Bağımlılığının Sosyal Medya Kullanımı 

ve Beş Faktör Kişilik Özelliği ile İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinden Bir Araştırma, 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 7 (2), 695-717.  

Küçükvardar, M. & Tıngöy, Ö. (2018). Teknoloji Bağımlılığının Semptomlar 

Temelinde İncelenmesi, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 9 (35), 

111-123.  

Küçükvardar, Mert (2019). Bilişim Çağında Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital İstila 

Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul.  

Özaşçılar, Mine (2012). Genç Bireylerin Cep Telefonu Kullanımı ve Bireysel Güvenlik: 

Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonunu Bireysel Güvenlik Amaçlı Kullanımları, Sosyoloji 

Araştırmaları Dergisi, 15 (1): 42-74. 

Pearson, C. & Hussain, Z. (2015). Smartphone Use, Addiction, Narcissism, and 

Personality: A Mixed Methods Investigation, International Journal of Cyber Behavior, 

Psychology and Learning, 5 (1), 17-32.  

Savcı, M. & Aysan, F. (2017). Teknolojik Bağımlılıklar ve Sosyal Bağlılık: İnternet 

Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Akıllı Telefon 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 235 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Bağımlılığının Sosyal Bağlılığı Yordayıcı Etkisi, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and 

Neurological Sciences, 30, 202-216 

Talan, T., Korkmaz, A. & Gezer, M. (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Mobil Telefon 

Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği, 

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, 29 Eylül-02 

Ekim 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.  

Taylan, H.H. (2016). Yükseköğrenim Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, 

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, 24-25 Kasım, 1093-1100.  

Thomee, S., Harenstam, A. & Hagberg, M. (2011). Mobile Phone Use and Stress, Sleep 

Disturbances and Symptoms of Depression among Young Adults-A Prospective Cohort Study. 

BMC Public Health, 11 (66), 1-11.  

Tutgun Ünal, A. (2013). Cep Telefonu Bağımlısı mısınız? http://www.acikbilim.com/ 

2013/03/dosyalar/asiri-cep-telefonu-kullaniyorsaniz-dikkat.html, Erişim Tarihi: 20.11.2019. 

van Deursen, A.J.A.M., Bolle, C.L., Hegner, S. M. & Kommers, P.A.M. (2015). 

Modeling Habitual and Addictive Smartphone Behavior The Role of Smartphone Usage Types, 

Emotional Intelligence, Social Stress, Self-Regulation, Age and Gender. Computers in Human 

Behavior, 45, 411–420. 

www.trthaber.com. Dünya genelinde cep telefonu kullananların sayısı 4.5 milyarı geçti, 

https://www.trthaber.com/haber/dunya/dunya-genelinde-cep-telefonu-kullananlarin-sayisi-45-

milyari-gecti-402379.html, Erişim Tarihi: 21.10.2019.  

www.yesilay.org.tr. Teknoloji Bağımlılığı, https://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/ 

teknoloji-bagimliligi?gclid=Cj0KCQiAovfvBRCRARIsADEmbRKVdRwNzG_-

ovN4PbNAbK FhBtLTW1RauWuoWDnBJA4CMeObVebbwyMaAop6EALw_wcB, Erişim 

Tarihi: 24.11.2019. 

Yang, S.Y., Yen, J. Y., Ko, C. H., Cheng, C. P. & Yen, C. F. (2010). The Association 

between Problematic Cellular Phone Use and Risky Behaviors and Low Self-Esteem among 

Taiwanese Adolescents. BMC Public Health, 10, 1–8. 

Yengin, Deniz (2019). Teknoloji Bağımlılığı Olarak Dijital Bağımlılık, The Turkish 

Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC, 9 (2), 130-144. 

Yılmaz, E. O. (2013). Phubbing, file:///C:/Users/Enes%20Bal/Downloads/Phubbing_ 

Nedir_ Dijital_Cag_Hastaligi_Uze.pdf, Erişim Tarihi: 21.11.2019.  



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 236 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

MENGÜ ERTEL TASARIMLARIYLA TÜRK TİYATRO AFİŞLERİ 

 
Dr. Öğr. Üyesi, Rahşan Fatma AKGÜL 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü 

 

ÖZET 

Tanıtım ve duyuru amacı ile gerçekleştirilen afiş, grafik tasarım tarihinde köklü bir geçmişe 

sahip olan görsel bir iletişim aracıdır. Bu görsel iletişim aracının görevi mesajın dolayısıyla 

bilginin, imgeye bağlı estetik bir kurgu içinde grafik tasarımcıdan izleyiciye ulaşmasını 

sağlamaktır. Bu tasarım süreci sadece kendini ticari yönlendirmeler doğrultusunda 

gerçekleştirmez aynı zamanda tasarımcının estetik bir bütünlük içinde tasarım ilkeleri 

doğrultusunda ele aldığı biçim ve içeriğin yönlendirmesi ile görsel oluşumunu tamamlar.  

Görsel iletişim tasarımında toplumların hem kültürel anlamda hem de ticari ve politik 

göstergelerinin izlerini taşıyan afiş tasarımları, sergilendikleri mekâna ve içeriklerine göre 

gruplara ayrılmaktadır. Bu bağlamda tiyatro, sinema, sergi, sempozyum, kongre, festival ve 

spor gibi etkinleri duyurma amaçlı tasarlanan afişler 'kültürel afiş' kapsamında 

değerlendirilebilir. Sanatsal bir üretim olmanın dışında kültürel afişler, üretildiği kültürün 

simgesel dilini de yansıtmaktadırlar. Kültürel afiş kapsamında yer alan 'tiyatro afişleri' ticari 

kaygının birincil olmadığı topluma etkinliği duyurma amacı ile tasarlanan afişlerdir.  

Türk Grafik Tasarım tarihinde Türk tiyatrosuna bağlı olarak tiyatro afişlerinin gelişim süreci 

Cumhuriyet öncesine dayanmaktadır. Türkiye'de çağdaş afiş tasarımının önemli isimlerinden 

biri olan Mengü Ertel sembolik bir dille ürettiği tiyatro afişleri ile tiyatro afiş tasarımının Türk 

Grafik Tasarım tarihinde önemli bir yer edinmesine katkıda bulunmuştur. Sinema endüstrisi 

için üretilen afişlerin yoğunluğuna karşın, dönemin tiyatro afişlerinin sanatsal bir dille Mengü 

Ertel tarafından yorumlanması, Türk Grafik Tasarım tarihinde tiyatro afişlerinin ayrı bir yer 

edinmesini sağlamıştır. 

Bu bağlamda araştırmada Türk tiyatro afişinin gelişim süreci, Mengü Ertel'in yenilikçi görsel 

anlatım dili ile oluşturduğu tasarımların analizleri ışığında irdelenmiştir. Bununla birlikte 

dönemin görsel karakteristik biçimini belirleyen Mengü Ertel'in çalışmaları üzerine yapılmış 

bilimsel araştırmalar kaynak olarak kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Türk Tiyatro Afişleri, Mengü Ertel. 
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TURKISH THEATRE POSTERS WITH THE DESIGNS BY MENGÜ ERTEL 

ABSTRACT 

Being designed on the purpose of promotion and publicizing, poster is a visual 

communication tool with a deep-rooted past in the history of graphic design. The function of 

this visual communication tool is to enable the message and therefore the information to be 

delivered to the audience by the graphic designer within the scope of an aesthetic fiction 

based on the image. This design process not only realizes itself in line with commercial 

routings, but also completes its visual formation with the routing of the form and content that 

the designer approaches in an aesthetic integrity in accordance with the design principles. 

Bearing the traces of both cultural and commercial & political indicators of societies in visual 

communication design, poster designs are divided into groups with respect to the place they 

are exhibited and their content. In this context, posters designed to publicize activities such as 

theatre, movies, exhibition, symposium, congress, festival and sports can be considered within 

the scope of 'cultural poster'. Beyond being an artistic production, cultural posters reflect the 

symbolic language of the culture in which they are designed. Taking place in the scope of 

cultural poster, 'Theatre posters' are the posters designed with the aim of publicizing the event 

where commerce is not primary concern. 

In the history of Turkish Graphic Design, the development process of the theatre posters 

depending on the Turkish theatre is based on the pre-Republican period. Mengü Ertel, one of 

the important figures of modern poster design in Turkey, has been instrumental gaining 

important ground of theatre poster design in the history of Turkish Graphic Design with the 

theatre posters he produced in a symbolic language. Despite the high amounts of posters 

produced for the movie industry, the interpretation of the theatre posters of the period in an 

artistic language by Mengü Ertel has enabled the theatre posters to gain a special place within 

the history of Turkish Graphic Design. 

In this regard, in the light of the analysis of the designs created by Mengü Ertel through his 

innovative visual expression language, the development process of the Turkish theatre poster 

was examined. Having said that, scientific research on the works of Mengü Ertel, who 

determines the visual characteristics of the period, has been utilized as a source. 

Keywords: Graphic Design, Turkish Theatre Posters, Mengü Ertel. 

1. GİRİŞ 

Özdemir Nutku tiyatro olgusunun tamamlanabilmesi için çok sayıda sanatçı ve teknik 

elemana ihtiyaç olduğundan, bu ihtiyaç sağlansa da yapıtın tamamlanabilmesi için yeterli 
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olmayacağından bahsetmektedir. Çünkü Nutku'ya göre bir tiyatro yapıtının doğması, 

yaşaması ve soluk alabilmesi için yüzlerce akla, duyuya, anlayış ve algılama yeteneğine 

seslenebilmesi gerekmektedir. Kısaca tiyatro olgusu ancak seyircinin tepkisi ile 

gerçekleşmektedir. (Nutku, 1972: 77) Böylesi bir tepkiyi alabilmek doğal olarak bu kitleye 

erişmek, potansiyel seyirciye haberi iletmek ile mümkündür. Bu bağlamda tiyatro olgusunun 

tamamlanmasında grafik tasarıma bağlı olarak afiş tasarımının da payı olduğunu söylemek 

yanlış bir saptama olmayacaktır.  

Türk grafik tarihinde matbaanın kullanımı ile birlikte yaygınlaşan afiş tasarımının tiyatro ile 

ilk birlikteliği, 1840 yılında İstanbul'da Bosco isimli İtalyan bir illüzyonistin Galatasaray 

Lisesi karşısında kurulan tiyatroda yapacağı gösteriyi dört dilde bastırdığı afişler ile 

başlamaktadır. Bununla birlikte ilerleyen süreçte basılan ve duyuru niteliğinde olan ilk 

afişlerin estetik kriterler kazanması zaman almıştır.  

1880'li yıllarda basılmış Metin And arşivinde bulunan ve Osmanlı Tiyatrosuna ait olan afişler, 

bugünün afiş tanımında gözün aşina olmadığı ölçülerde ince ve uzun basılmış ve görsel 

ağırlık yazı odaklı kurgulanmıştır. Estetik ve sanatsal kaygılardan çok iletinin ön planda 

tutulduğu bu afişler zaman zaman tiyatro logosuna yer vermiş zaman zamansa oyunla ilgili 

bir görselin kompozisyona eklenmesi ile basılmıştır. Cumhuriyet'in ilk otuz yılı afiş 

tasarımının önemli gelişmelerine sahne olsa da tiyatro afişleri Osmanlı döneminin geleneksel 

duyuru afiş biçimini terk etmemiştir. Süreçte tiyatro afişlerinin kendi sanatsal diline 

kavuşması tiyatronun kendi içinde diğer alanlarda olduğu üzere ticari bir değer kazanması ile 

olmuştur. Bu bağlamda 1943 yılında açılan Ses Operetinin A. Torun imzasını taşıyan 

illüstrasyona dayalı sinema afişlerini çağrıştıran afiş tasarımları, bu alandaki değişimin ilk 

adımlarındandır. 1950'li yıllarda tiyatro afişlerinin gözle görülür biçimde sanatsal bir ifadeye 

dönüşmesi sahne tasarımı yapan bazı sanatçıların zorunluluk karşısında bu işe el atması ile 

gerçekleşmiştir. (Akçura, 1994: 30-31) 
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        Resim 1. Bosco Gösterim Afişi           Resim 2. A.Torun (Armenak Toranyan) , Ses Opereti Afişi     

Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp 

 

Grafik tasarım, yapısal işlevlerinden biri olan iletişim yeteneğini, toplumla olan ilişkisi 

noktasında açık şekilde ortaya koyan bir disiplindir. Çünkü ortaya çıkan tasarım ürünü bu söz 

konusu ilişkinin sonucunda var olmaktadır. Dolayısıyla Türk grafik tasarım tarihi söz konusu 

olduğunda Cumhuriyet sonrası çağdaş Türkiye inşasının nasıl şekillendiği konusu görsel 

ipuçlarıyla İhap Hulusi'nin işlerinde gözlemlenebilir. Aynı durum tarihsel süreçte yine dönem 

dönem ülkenin yaşadığı değişimin ve bu değişimin grafik tasarım üzerindeki etkisinin 

sezilebildiği bir kuvvet olarak kendisini göstermektedir. Örneğin, 1983 sonrasında hayata 

geçirilen neo- liberal politikalar, uluslararası sermayeyle yakınlaşma ve bununla birlikte 

küresel ticaret ilişkilerinde meydana gelen değişimle, pazarlama iletişimi alanında yaşanan 

dönüşüm, ülke içinde grafik tasarım disiplinini ve bu disiplinin üretimlerini çağın hızını 

yakalama endişesi taşıyan yeni bir jenerasyonun ellerine bırakmıştır. Bu jenerasyonun yaratıcı 

üretimleri Türk grafik tasarım tarihinde önemli isimler olarak ortaya çıkmalarını sağlamıştır. 

Söz konusu isimlerden biri olan Mengü Ertel, Köksal'ın değindiği üzere, sınırlarını 

disiplinlerin belirlediği normlarla değil kendi tanımladığı özgür üretim bağlamıyla 

tanımlayan bir sanatçıdır.   (Köksal, 2011'den aktaran Bektaş, 2011: 6)  

Grafik tasarımcı kimliğinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan üretimlerin, o tasarımcının 

yaşadığı dönemin ideolojik yönelimlerinin belirleyici durumlarından bağımsız 

düşünülemeyeceği bir gerçektir. Çünkü görsel kültür simgesel düzenin alışkanlıklarını dış 

dünyada olumlama eğilimindedir ve toplumsal algıyı var olan göstergeler üzerinden 

tanımlamaktadır. Bu bağlamda Mengü Ertel'in sanatsal üretimlerini yorumlayabilmek için 

tasarımcının tasarım dilini, kültürel ilgi alanlarını, düşünsel yaşamını belirlediği ve önemli 

işlerini ortaya koyduğu 1950'ler ve  1960'ların belirleyici ideolojilerine bakmak 

gerekmektedir. 1950'ler kısaca Demokratik Parti'nin iktidara gelmesiyle başlayan, iç 
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politikada çok partili hayatın yaşandığı, “ekonomik açıdan küresel kapitalizme eklemlenildiği, 

askeri açıdan NATO'ya uyumun ve uluslararası açıdan ABD hegemonyasının hissedildiği” 

(Güngör, 2017: 97) bir dönem olarak kaynaklarda verilmektedir. Devam eden süreçte 

"Tarımdan ziyade sanayileşmenin ve planlamanın temel alındığı, yerliliğin belli ölçüde 

gündemden düşerken resmi, batılı söylemin öne çıktığı 1960’larda…'ilerleme-kalkınma’ 

söyleminde somutlaşan bir “toplumsal seferberlik” anlayışının hüküm sürdüğü kültürel 

politika yönelimi " (Çakır, 2017: 42) ile kendinden önceki dönemlere benzer biçimde, Mengü 

Ertel gibi sanatçıların çalışmalarına yoğun biçimde etki eder ve ürünlerindeki düşünsel 

kimliklerin okunmasına imkan sağlayacak ipuçları barındırır. Bununla birlikte günümüzde 

'internet ortamına taşınmış ve iki yönlü iletişime açık interaktif içeriği ile pazarlama iletişimi' 

olgusu, 1960'lar söz konusu olduğunda kendisine gereksinim duyacak bir piyasa ekonomisine 

bile sahip değildir. Bu sebeple grafik tasarımcılar tasarım isteminde bulunacak bir iletişim 

platformundan gelen talepler yerine, kültür sanat etkinliklerinin duyuru gereksinimlerini 

karşılamaktaydılar. Ayrıca dönemin ağırlıklı ideolojisinin ticari kaygı gözeten tasarımları 

dışlama eğilimi doğal olarak tasarım üretimlerini sanatsallaştırmaktaydı. 

"Oyuncular" isimli tiyatro çalışmalarını içeren sergisinin ardından kendisi ile yapılan 

röportajda Mengü Ertel bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirmiştir:  

Benim romantik bir tavır sürdürdüğümü zannediyorlar, oysa bu doğru 

sayılmaz. Ben grafiğin temelde yaratıcı bir sanat olduğu kanısındayım. 

Grafiğin piyasa olayına kaptırıp bu yaratıcılığı yitirmemesi gerektiğini 

düşünüyorum. Bu sebeplede grafiğin sanatla olan bağlarını koparmamasını 

istiyorum. Bugün artık grafik resimden ayrılıp kendi yerini bulmuştur. Fakat 

resimle arasındaki bağ kopmamıştır ve bence kopmamalıdır da. Bu durumda 

köklerini besleyen kaynaktan uzaklaşmış olur. (Dalay, 1988: 16) 

1959 yılında Mengü Ertel'in Muhsin Ertuğrul'un isteği ile Kenter Kardeşlerin sahnelediği 

"Salıncakta İki Kişi"nin afişini tasarlaması gerçek anlamda sanatsal tiyatro afişlerinin ilk 

adımın atılmasını sağlamıştır. Bu aşamada yurt içinde özel tiyatrolarında açılması ile tiyatro 

ile birlikte çalışan grafik tasarımcıların sayısı artmış ve tiyatro toplulukları oyun 

tanıtımlarında sadece ileti odaklı tasarımlar yerine, biçim ve içeriğin görsel anlatımı 

zenginleştirdiği tasarımlar talep etmeye başlamıştır. Bu farkındalık alanın gelişimine de 

önemli katkı sağlamıştır. (Akçura, 1994: 30-31) 

1957'de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 'nun kuruluşu 

tanıtımın önem kazanması neticesinde bu alandaki boşluğu doldurmaya yönelik atılan 
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adımlardan biridir. (Aslıer, 1970'den aktaran Gümüşlü, 2008: 175). Yeni tiyatroların 

sayısındaki artışa paralel olarak izleyici sayısındaki artış afişe olan gereksinimi arttırmıştır. 

Yudaer Altıntaş bu konuyu “Türkiye’de 1960-70 yılları arasında özellikle afiş dalında bir 

aşama, bir değişim oldu. Grafik sanatlarımız bu gelişmeyi o yılların tiyatro ve operasına 

borçludur” şeklinde özetlemektedir.(Altıntaş, 1981: 18) Bu gereksinim afiş tasarımının 

sayısındaki artış bir yana aynı zamanda önceki dönemlere kıyasla görsel anlamda daha güçlü 

ve etkili işlerin otaya konmasına öncülük etmiştir. Ayrıca bu tasarımlar ulaştığı kitlenin görsel 

beğenisi üzerinde olumlu etki sağlamıştır. Mengü Ertel dönemin afişlerini, “içerikle 

özdeşleşme ön plana geçmiştir. Hemen her afiş için özgün espri yakalama çabası ağır 

basıyordu” ifadesi ile değerlendirmiştir.  (Ertel, 1981'den aktaran Gümüşlü, 2008: 176)  

Dönemin Devlet Tiyatrosu afişlerinde gözlemlenen çerçeve ile süslenmiş yazı biçimleri afişin 

duyuru özelliğinin ağır bastığı tasarımlar olup, sonraki süreçte kurum özel tiyatroların 

rekabetinin yarattığı itici güçle 60'lı da afiş tasarımı noktasında grafik tasarımcılarından 

destek almaya başlamıştır. Genellikle Mengü Ertel'in imzasını taşıyan Devlet Tiyatrosu 

afişleri, ofset baskı tekniğinin kullanıldığı dokulu zemin üzerine tipo baskı tekniği ile 

doğrudan uygulanmıştır. Dönemin Belediye Şehir Tiyatroları'nın afişleri genelde yine sıradan 

duyurular olsa da, Mengü Ertel ve Erkal Yavi gibi tasarımcıların görsel yorumlarını taşıyan 

afişler ise imge ve tipografik gücün etkili kullanımlarının olduğu kompozisyonlar olarak  

dikkat çekmektedir. 1965 yılına kadar düz ofsetin yaygın kullanıldığı bu afişler bugün 

kullanılmayan Devlet’in Kâğıt Basım İşleri matbaalarında basılmıştır. Daha sonraki yıllarda 

bu afişler foto ofset tekniği ile basılmaya başlanır. (Gümüşlü,2008: 176-177)   

Türkiye’nin çağdaş afiş sanatının öncülerinden biri olan Mengü Ertel, 1954 yılında reklam 

bürosunu 'San Grafik' ismiyle grafik tasarım atölyesine dönüştürerek Türk görsel iletişim 

tasarımının gelişimine önemli katkılar sağlayacak bir adım atmıştır. Bu durumu grafik 

tasarımcı Sadık Karamustafa;  

Grafik tasarımın yeni yeni işkolu haline gelmeye başladığı, reklamcılığın 

emekleme çağını yaşadığı, tasarım eğitiminin ne olduğunun tam olarak 

bilinmediği yıllarda Mengü Ertel'in San Grafik'i birçok profesyonel için işyeri, 

bir sürü genç yetenek için okul, tasarım işi yaptıran için ilk başvuracakları 

adres oldu.(…) Oysa gelişmiş ülkelerde reklam ve tasarım işi ayrı kuruluşların 

işidir. Bu açıdan baktığımızda, Mengü Ertel'in başında bulunduğu San Grafik, 

grafik tasarım mesleği adına önemli bir ilki gerçekleştirmiştir. (Karamustafa, 

2000'den aktaran Bektaş, 2011: 16) şeklinde değerlendirmektedir.  
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Resim 3. Aslan Asker Şvayk Oyunu Afişi Arena Tiyatrosu, Mengü Ertel,1966. 
Resim 4. Sevil Berberi operası için afiş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 1973 

Kaynak: https://www.wannart.com/afislerin-yalin-ve-guclu-ustasi-mengu-ertel/ 

 

Muhsin Ertuğrul'un önerileri doğrultusunda tiyatro afişleri tasarlamaya başlayan Mengü Ertel, 

sadece kendi çağının tasarım yönelimlerini belirleyen işlere imza atmamış aynı zamanda 

yurtdışında gösterdiği başarılar ile de çalışmalarıyla ayrı bir beğeni kazanmıştır. Salıncakta İki 

Kişi'den sonra Karaca Tiyatrosu, Site Tiyatrosu, Arena, AST, LCC ve Dostlar tiyatrosuna 

birçok afiş tasarımı yapan Ertel, baskı tekniklerini iyi çözümleyerek afiş tasarımında elde 

etmek istediği sonuç için, yaptığı çalışmaların üretim aşamasında ofset taşbaskının ve daha 

sonra gelişen tekniklerin özelliklerini tasarımlarında değerlendirmiştir. (Sarıkavak, 2005: 138) 

Ertel’in tasarımlarında, anlamın belirleyici bir güç olarak kompozisyonu etkilediği ve 

geçmişten bugüne sanatçının yaşadığı toprakların kültürünün simgesel boyutta ürünlerine 

yansıdığı görülmektedir. 1. İstanbul Festivali afişinde kullandığı Bizans mozaikleri ve IV. 

Murat afişindeki geleneksel öğelerin yorumlanmış formları Ertel'in tasarım anlayışının 

etkileyici örnekleri arasındadır.  
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Resim 5. İstanbul Festivali için Duyuru  Afişi, Mengü Ertel, 1972. 

Kaynak: https://www.wannart.com/afislerin-yalin-ve-guclu-ustasi-mengu-ertel/1-istanbul-festivali-

wannart-2/ 

 

İstanbul Festivali afişinde uzaktan mozaiklerle betimlenen şehir silueti ve bu siluetin üzerinde 

yükselen büyük bir güneşe mavinin farklı tonları ile bezenmiş deniz eşlik etmektedir. Arada 

bırakılmış beyaz boşluk, yazının okunabilmesini kolaylaştırması ve İstanbul boğazına yaptığı 

gönderme ile mozaik üzerine kurgulanmış kompozisyondaki renk ağırlığını dengelemiş ayrıca 

izleyiciye görsel anlamda nefes alma noktası sağlamıştır. Bununla birlikte tasarımda 

kullanılan canlı renkler sıcak ve soğuğun görsel zıtlığı ile kompozisyona dinamizm ve canlılık 

katmıştır.  

Yeditepe’de yayınlanmış bir söyleşide (1969) Mengü Ertel, tiyatro afişi tasarlayan bir grafik 

tasarımcısının ürünün üretimine yaklaşımında gözetmesi gerek unsurları şu şekilde 

özetlemektedir: 

 

Tiyatro afişi yaparken, belli bir noktadan hareket etmek ve eserin özünü 

zedelemeden biçim olarak en uygun ve en güzeli bulmak çabasında olduğum 

için; çok açık ve aydınlık bir gerçek çıktı karşıma. Tiyatro afişinde sadece 

tiyatro bilmek, resim yapabilmek yetmiyor. Grafik sanatçısının mutlaka 

karikatürü, fotoğrafı, sinemayı, baskı olanaklarını, vesaire birçok konuyu 

ayrıntılarına kadar incelemesi gerekiyor. (Abacı, 1999) 

Ertel, yaptığı çalışmaların basında yer almasına özen göstermiş ve bu özeni gösterirken grafik 

ve grafikçi kavramlarını kendisi ile yapılan söyleşilerde oldukça sık tekrarlarla kullanmıştır. 

Onun bu çabası zamanla mesleğe ilişkin kavramların Türkiye'de doğru kullanılmasını 
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sağlayarak tanınırlığını arttırmıştır. (Karamustafa, 2000'den aktaran Bektaş, 2011: 16) Bu 

bağlamda Mengü Ertel, tasarımlarıyla Türk grafik tasarım tarihinde, yaşadığı dönemin ve 

toplumsal yapının yetersizlikleri ve hazırlıksızlığına karşın yaratıcı kimliğinin iyimserliğiyle 

direnç gösteren ve ilklere imza atan bir sanatçı/tasarımcı kimliği çizmiştir. 

Çalışmalarında özgünlük elde ederken dejenere ve deformasyondan kaçındığını dile getiren 

Ertel, orta yolu seçerek belirlediği konu üzerinden yaptığı resimleri olabildiğince serigrafi ile 

çoğaltarak sergileme yolunu seçtiğini çünkü grafiğe paralel dallar arasında katı bir ayrım 

yapmamak gerektiğini düşündüğünü belirtmiştir. (Dalay, 1988: 16)  

 

 
 

Resim 6. Jan Dark'ın Çilesi Afişi, Mengü Ertel, 1974 

Kaynak: https://www.wikizero.com/tr/Jeanne_d%27Arc%27%C4%B1n_Tutkusu_(film,_1928) 
 

Yurtdışında önemli başarılara imza atan Mengü Ertel'in özellikle 'Jan Dark'ın Çilesi' isimli 

afişi 1974 yılında 2. Uluslararası Cannes Film Afişleri Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü, 1975 

yılındaysa Uluslararası Paris Sinema Afişleri Sergisi çerçevesinde Büyük Ödüle layık 

görülmüştür. Bu afiş Polonya afiş tasarımının kendine özgü yalın ve duyarlı dili ile benzeşme 

gösterse de aynı zamanda imgenin çok sesli gücüne de sahiptir. İki rengin boşluk ile 

değerlendirildiği afişte, kırmızı ve siyahın güçlü etkisi figürün boşluk içinde ön plana 

çıkmasını sağlamıştır.  

Tarihi bir karakter olarak Jan Dark, afişte yanarak betimlenmiştir. Figürün yüz kısmında 

bulunan haç sembolü Jan Dark'ı simgeleyen kılıç sembolü ile birlikte göz ve burunu 

tamamlayacak  formda çözümlenmiştir. Ayrıca söz konusu figürün cinsiyetinin kadın 

olduğunu ima eden durum kırmızı ile belirlenmiş dudak kısmıdır. Ertel bu tasarımı ile 

yakılmakta olanın düşünsel anlamdaki Hristiyanlık olduğunu ifade etmiştir. (Bektaş, 2011: 

128) 
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Tasarımcının mesleğe başladığı yıllar Türkiye'de grafik mesleğinin tanınmadığı bununla 

birlikte bu alandaki üretimlerin genellikle matbaacılar ve matbaa ressamları tarafından 

gerçekleştirildiği yıllardır. Afişlerin muşamba parçalarının yan yana getirilmesiyle biçimsiz 

harflerle ve pek çok kurumun afişin işlevinden haberi olmadığı ya da tercih etmediği 

dönemde Mengü Ertel bir anlamda ortada olmayan piyasayı kendi çabaları ile yaratmıştır. 

Çünkü tasarımcı sipariş beklemeden gerçekleştirdiği çalışmalarını sergileyerek ve izleyicinin 

bilgisine sunarak bir anlamda iletişimci görevi görmüştür. (Bilge, 2007: 40) 

 

 

 
 

Resim 7. Godot'u Beklerken Oyunu Afişi, Mengü Ertel, 1969. 

Kaynak: Bektaş, D. Bir Meşk Gibi- Yaşamı ve Yapıtlarıyla Mengü Ertel, s.49 

 

Tasarımcının afişlerinde yazıyı kullanma dilini ressam Nuri İyem şu şekilde 

yorumlamaktadır: 

 

 (…) afişçi yalnız  renk ve biçimlere değil, yazıyla da uğraşan kişidir. Giderek 

yazıları da biçimsel yönden değerlendirecektir. Nitekim çoğu afişçi yapıtına 

koyduğu biçimlerde, karşılıklı ilişkileri ararken, yazıları da bu hesabın içine 

katar. (…) Mengü'nün GODOT'U BEKLERKEN için yaptığı afiş şu 

dediklerimize güzel bir örnek; yapıtın yukarı bölümündeki dal motifi, orta 

yerde Godot'u beklerken yazısı ve altta şapkalı iki figürün , biçimsel olarak 

birbirleri ile ilişkileri iyi hesaplanmış ve afişin bütünlüğünü sağlayıcı olarak 

değerlenilmişlerdir. Bu başarılı düzenleme içinde özellikle ANKARA 

TİYATROSU yazısı, gerek yeri gerekse yazının yapısı ile aykırıdır ve bu 

yüzden , yapıtın içinde göze batan bir ağırlık doğurmaktadır. (Bektaş, 2011:49-

50)   
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Resim 8. Keşanlı Ali Destanı Tiyatro Afişi, Mengü Ertel, 1984. 
Kaynak: https://www.photoshopmagazin.com/paylasim/3315/mengu_ertel.html 

https://htuyar.tumblr.com/post/168426680598/tomris-uyar-ve-turgut-uyar%C4%B1n-

%C3%A7ok-yak%C4%B1n-dostu-olan 
Ustanın bir diğer çalışması olan Keşanlı Ali Destanı tiyatro afişi  Nuri İyem'in işaret ettiği 

aykırılığın bir diğer örneğidir. Ertel'in basım talebi gelmeden tasarlandığı afişlerindeki görsel 

ve tipografik uyum, gelen talep ile kurumun isminin eklenmesi sonucunda kompozisyondaki 

bütünlüğe müdahale etmektedir. Bu bağlamda Mengü Ertel'in afişlerinin değerlendirmesi 

yapılırken söz konusu durumdan dolayı tasarımcının talep edilmemiş tasarımları üzerinden 

yapılması doğru olacaktır. (Bektaş, 2011: 51) Bu tiyatro afişi için kullandığı yazı, tiyatro 

oyununun içindeki mizaha da gönderme yapan, kolaj etkisinin görüldüğü özgün bir yazı 

türüdür. 

2.SONUÇ 

Genel anlamı ile bir tiyatro afişi hem oyunun kendisini hem de afişi tasarlayan tasarımcının 

görsel ve estetik beğenisini yani tasarımcı kimliğini ifade edebilmelidir. Eğer tiyatro olgusu 

kendisini seyircisi ile tamamlıyorsa bu tamamlamanın aracısı olarak afişte görsel anlamda 

konu ile uyumu ve seyirciye oyunun içeriğini en iyi biçimde yansıtması ile önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda hem görsel hem de işitsel bir sanat disiplini olan tiyatro için 

yapılan afişler, görsel olduğu kadar işitsel bir özellik kazanmalıdır. Çünkü sesi güçlü olan ve 

hedef kitlesine anlamlı cümleler kuran bir afiş seyirciyi oyunun içine dahil eder. 

Tasarımlarında genellikle kullandığı simgeleri anlatımcı bir tavır ile ele alan Mengü Ertel, 

çizginin saf fakat güçlü görsel etkisi ile akıcı özgün bir dil geliştirmiştir. Kullandığı ekolin, 

yağlı pastel ve çini mürekkebiyle oluşturduğu çeşitli dokularla ticari reklamın tek düzeliğine 

anlamın gücü ile yüklü görsel bir duyarlılıkla karşı koymuştur.  
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Çalışmaları tiyatro oyunlarının afiş tasarımı ile yorumudur. Bu yorumu gerekli gördüğü yerde 

fotoğraf ve illüstrasyonun yardımı ile gerçekleştirir.  

Bu anlamda Mengü Ertel'in tasarımları sadece oyundaki karakterlerden ve konulardan izler 

taşımaz aynı zamanda yalın bir dil ile tiyatroya olan ilginin canlanmasına ve tiyatroya 

katılımın topluma adaptasyonuna yardımcı olmaktadır. Karmaşadan uzak görsel dili izleyici 

ile doğrudan ilişki kurmakta ve kendi söylemi ile herhangi bir dejenerasyona düşmeden 

yorumunu alıcısına ulaştırmaktadır. Onun tasarımlarında tiyatro ile kurduğu bağ ve yakın 

iletişim aracılığıyla geleneksel kültürel öğelerin modern yorumlarının izleri 

gözlemlenebilmektedir.  
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8. ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI BİENALİ’NDEN HAREKETLE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL FARKINDALIK  

Dr. Öğr. Üyesi Nazan OSKAY 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Van 

ÖZET 

İlkel çağlardan günümüze kadar her dönemde doğa sanatın konularından birisi olmuştur. 

Günümüz sanatı ele alındığında da globalleşen dünyanın olumsuz sonuçlarından birisi olarak, 

sanayiye hizmet etme gereksinimi ile katledilen doğanın tüm insanlığı etkilemekle kalmayıp 

sanat ve sanatçı için de önemli bir konu haline geldiği var olan uygulamalardan açıkça 

gözlenmektedir. Sürece bakıldığında, öncelikle 1960’lara uzanan süreçte doğa bağlamında 

üretilen sanatsal pratiklerin galeri mekanının dışına taşınması ve çevre sorunlarına odaklanan 

ekolojik yaklaşımlar, farkındalık yaratmak açısından oldukça önemli olmuştur. Özellikle 

1960’ların sonlarına doğru ortaya çıkan Yeryüzü/Arazi Sanatı (Land Art) çevresel duyarlılık 

ve tasarım bağlamında en çarpıcı ve etkili sanatsal aktiviteler olarak ele alınmaktadır. 

Günümüzde özellikle 2000’lerde başlayan ve halen devamlılığı olan çevre problemleri ve 

sürdürülebilirlik konularına dikkat çekmeye yönelik sanatsal çalışmalar, doğa konusunda 

farkındalık yaratarak izleyiciyi duyarlı olmaya yönlendirmeyi amaç edinmektedir. Bu konuda 

plastik sanatlarda kendisine yer bulan tekstil/lif sanatı ile üretim yapan sanatçıların da büyük 

çaba gösterdikleri gözlenmektedir. 

2019 yılında İspanya’da gerçekleştirilen 8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nde “Sürdürülebilir 

Şehir” teması ekseninde sergilenen tekstil/lif sanatı bağlamındaki yapıtlardan hareket eden bu 

çalışmada farkındalık kavramı ele alınmakta ve farklı yaklaşımlar irdelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Farkındalık, Tekstil/Lif Sanatı, 8. Çağdaş Tekstil 

Sanatı Bienali. 

SUSTAINABILITY AND SOCIAL AWARENESS BASED ON THE 8TH BIENNIAL 

OF CONTEMPORARY TEXTILE ART 

ABSTRACT 

Nature happened to be a topic of arts in all time periods throughout history since primitive 

ages until today. Once today’s arts are taken into consideration, it is directly observed in the 

light of existing practices that the nature which, as a negative implication of the world’s 

globalization, is destroyed in order to serve the needs of industry does not only affect all 

humankind but also is a matter of particular importance to arts and artists.  
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Upon the review of the process dating back to the 1960s, it is perceived that the repositioning 

of nature-related art making practices from galleries to outdoors and ecological approaches 

focusing on environmental problems had a significant effect on the enhancement of 

awareness. Land Art which entered into the picture in the late 1960s is addressed as one of the 

most impressive and effective art activities in terms of environmental sensitivities and design. 

Artworks coming into play especially in the 2000s, still persisting today and calling attention 

to environmental problems and sustainability intend to induce the audience to feel sensitive 

by creating awareness about nature. It is discerned that utmost efforts are made also by artists 

involved in the production of textile/fiber art which finds its proper place in plastic arts. 

This study addresses and calls into question the awareness concept in the light of thematic 

practices employed in textile/fiber artworks which were exhibited in the 8th Biennial of 

Contemporary Textile Art organized in Spain in 2019 with the theme of ‘Sustainable City’.  

Keywords: Sustainability, Awareness, Textile/Fiber Art, 8th Biennial of Contemporary 

Textile Art. 

1. Giriş 

19.yy’dan itibaren doğa’nın toprak, hava ve su  gibi temel unsurlarının bozulmasına neden 

olan ekosistem tahribatı yaşanmaya başlanmış, yaşanan problemler farklı platformda ele 

alınmış, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu problemin  çözümü için birçok sanatsal ve felsefik 

yaklaşım ortaya çıkmıştır.  Bu yaklaşımların “özünde ise çevreye/ekolojiye verilen zarar ve bu 

zarara karşı çözüm olarak  sürdürülebilirlik kavramı yer almaktadır” (Özmehmet, 2008, s. 1). 

Çevre kirliliğinin neden olduğu problemlere karşı geliştirilen sürdürülebilirlik, 1960’lardan 

günümüze kadar sanatçıların büyük çoğunluğunun üzerinde durduğu bir olgu olmuştur. Bu 

anlamda sanatçılar ilk olarak çevresel sanatı bir araç olarak kullanmaya başlamışlar ve kendi 

disiplinleri doğrultusunda uygulamalar gerçekleştirerek farkındalık yaratmaya çalışmışlardır.  

Farklı olarak “…Ekoloji sanatçılarından bazıları sanattaki bilinen yöntemlerin ve araç 

gereçlerin dışında doğada buldukları malzemeyi biçimlendirmeyi, bazıları da atık malzemeyi 

kullanıp onları yeniden dönüştürmeyi tercih etmişlerdir” (Mamur, 2017, s. 1000). 

Son yıllarda üzerinde daha fazla durulan sürdürülebilirlik bilincinin, sanatla birçok noktada 

kesiştiği görülmektedir. Özellikle çevresel bütünlüğün korunmasına yönelik bir algı 

oluşturmaya çalışan sanatçılar bu anlamda farklı etkinlikler yapmaya odaklanmışlardır. Bu 

çalışmada 2019 yılında İspanya’da düzenlenen 8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali (8th Biennial 

of Contemporary Textile Art) etkinliği “Sürdürülebilir Şehir” teması kapsamında sergilenen 

yapıtların tekstil/lif sanatındaki sürdürülebilirlik konusuna yönelik uygulamalarından 

hareketle sürdürülebilirlik kavramına farklı yaklaşımlar ele alınmıştır. Çalışma kapsamında  
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Bienale katılan sanatçılar arasında insanlığı sürdürülebilirlik üzerine düşünmeye davet eden 

üç sanatçının çalışmasına yer verilmiştir. 

2. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sanatsal Yaklaşımlar 

Endüstri Devrimi, kentleşme, hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak gelişen tüketim 

alışkanlıklarının bir sonucu olarak dünyanın yenilenebilir enerji kaynakları yok olmaya 

başlamıştır. Bu nedenle dünyada yaşanan bu problemin önüne geçebilmek için 

“sürdürülebilirlik”  oldukça önemsenmeye başlayan kavramlardan biri olmuştur. 

Sürdürülebilirlik kavramı şu şekilde açıklanabilir: 

“Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve 

üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır (Chapin, 

Torn ve Tateno, 1996, s. 1017). Sosyal açıdan sürdürülebilirlik, bugünkü insan neslinin 

ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaç karşılama olanaklarını zedelemeden karşılamak 

olarak ifade edilebilir” (United Nations [UN], s. 2008)şeklinde farklı tanımlamalar 

yapılmıştır. 

Geniş bir perspektiften bakıldığında ise sürdürülebilirlik; 1972 yılında İsveç’te gerçekleşen 

“United Nations Human Environment Conference”(Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 

Konferansı Deklarasyonu)’nda belirtilen ilkelerden hareketle ortaya çıkmıştır (Aktaran: Can 

ve Ayvaz, 2017, s. 110). Kavram olarak ilk kez 1972 yılında  “Club of Rome” nın 

“Büyümenin Sınırları 2” adlı raporunda kullanılan (Mangır, 2016, s. 145) sürdürülebilirlik, 

kalkınma ile ilintili olarak 1987 yılında BM Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu [WCED] 

tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı Brundtland Raporu’nda “sürdürülebilir 

kalkınma” şeklinde günlük dilimize girmiş ve izleyen yıllarda da oldukça popülerleşmiştir.  

Brundtland (1987); 

“İnsanlık, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama konusunda ödün vermeksizin, 

bugünkü ihtiyaçlarını karşılamayı garantileyen, sürdürülebilir bir kalkınmayı 

gerçekleştirme kabiliyetine sahiptir” (Aktaran: Mısır, 2016, s. 10) şeklinde bir ifade 

kullanarak sürdürülebilirliğin uygulanabilir bir durum olduğunun altını çizmiştir.  

Doğanın korunması, çevreye ya da ekolojiye verilen zararı en aza indirmek amacıyla ön plana  

zasddvtghsfgwfggytwfçıkarılan sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için bugün birçok platform 

harekete geçmiştir. Bu anlamda söz konusu durum farklı disiplin ve sanatçılar tarafından 

değişik argümanlar kullanılarak yorumlanmış ve farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. 

“1960’lardan bu yana sanatçıların büyük bir çoğunluğu, içerisinde yaşadığı çevrenin olası 
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sorunlarını gündeme taşımak ve bu konuda farkındalık yaratmak için sürdürülebilirliği 

çevresel sanatın bir aracı olarak kullanıp konuya yönelik uygulamalar gerçekleştirmişlerdir” 

(Cihaner Keser ve Oskay, 2015, s. 75). Örneğin Smithson’ın sanatı, doğal kirlenmeye karşı 

tutumuyla bağlantılı bir şekilde gelişmiştir” (Yılmaz, 2013, s. 309). 

 
Resim 1. Roberth Smithson, Spiral Jetty (Spiral Dalgakıran), 1970 

 

Toplumu bilinçlendirmek için doğayı kullanmada aktif bir rol alan sanatçılar, sürdürülebilirlik 

konusuna önem atfedip çözüm önerileri sunmak için kendi yaratıcılıklarını sergilemeyi tercih 

etmişlerdir. Bu anlamda Andy Goldsworthy isimli sanatçı, doğada var olan malzemelerden 

faydalanarak sürdürülebilirliği ele alışıyla dikkat çekmektedir (Res. 2).  

    
Resim 2. Andy Goldsworthy, Leaf Horn (Yaprak Boynuz), 

Tatlı kestane yaprakları ve dikenleri, 1996 
 

Kültürlerarası estetiği karmaşık fikirlerle birleştiren çalışmalar üreten ve sanatına çeşitli 

yaklaşımlar getiren Mel Chin ise kavramsal sanat üzerinde çalışan bir sanatçıdır. “Sanat 

yaşamının ilk yıllarında politik ve sosyal konular ekseninde heykel çalışmaları yapan Mel 

Chin,  daha sonra çalışmalarını ekosistem ve sürdürülebilirlik üzerinden genişleterek habitatın 

harabı, restorasyon ve yeryüzündeki biyo çeşitliliğin sürdürülebilirliği üzerine 

yoğunlaşmıştır” (Mamur, 2017, s. 1006). 

Çevreci sanatın önemli temsilcilerinden biri olan Mel Chin, 1990-91 yılında gerçekleştirdiği 

“Revival Field (Hayata Dönüş Alanı)” (Res. 3) adlı çalışmasında ise kontemine olmuş bir 
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toprağı arındırmıştır. Onun bu ekolojik restorasyon çalışması, Minneapolis’de bulunan 

Walker Sanat Merkezi tarafından da desteklenmiş ve Chin, Rufus L. Chaney adlı bir bilim 

adamıyla işbirliği halinde etrafı çitlerle örülmüş zehirli atık yığınlarının olduğu bir bölgeyi 

yeniden canlandırabilmiştir. Bunun için Chaney ve Chin öncelikle yerel ekosisteme uygun 

metal ve minareli içinde tutabilme özelliğine sahip bitkileri araştırmıştır. Bitkilerle süreç 

içerisinde ilgilenip gerekli bakımlarının yapılmasını sağlayan ikilinin, yapılan incelemeler 

sonucunda bu alanı zehirden arındırdığı tespit edilmiştir (Mamur, 2017, s. 1006). Belediyenin 

daha sonra aynı alan için bu işi tekrarlamasıyla, tüm alan zehirlerden arındırılmıştır (Oğuz, 

2015, s. 59). 

 
Resim 3. Mel Chin, Revival Field (Hayata Dönüş Alanı), Minnesota, ABD, 1990-91 

 

3. 8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali (8th Biennial of Contemporary Textile Art) 

Temalarını günlük yaşamdan, doğadan, kentsel ve politik sorunlardan seçen sanatçılar, 

gerçekleştirdikleri birçok çalışma ve etkinlikte konu olarak genellikle günümüzün temel 

sorunlarından olan çevre ve  sürdürülebilirliği ele almaktadır. 

20.  yüzyıl  sanatına  bakıldığında,  çevresel  sorunlar  konusunda  bazı  sanatçılar  eleştirel 

yaklaşımlar üzerine yoğunlaşırken, bazıları da çözüm önerileri sunmak için kendi 

yaratıcılıklarını kullanmayı tercih etmişlerdir (Cihaner Keser ve Oskay, 2015, s. 75). Bu 

bağlamda 1960’lardan sonra plastik sanatlar içinde kendine yer bulan tekstil/lif  sanatı 

sanatsal üretimlerde bir ifade aracı olarak yerini alırken tekstil/lif  sanatçıları da çevre ve 

sürdürülebilirilik konuları üzerinde farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. 8. Çağdaş Tekstil 

Sanatı Bienali (8th Biennial of Contemporary Textile Art) etkinliği bu açıdan büyük önem 

taşımaktadır.  

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali (8th Biennial of Contemporary Textile Art); 1997 yılında 

Kolombiyalı tekstil sanatçısı Pilar Tobón’un kurduğu Dünya Tekstil Sanat Örgütü (WTA) 

tarafından organize edilmektedir. Merkezi ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde olan 

Dünya Tekstil Sanat Örgütü (WTA), bugüne kadar; ikisi ABD'de olmak üzere, Venezüella, 
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Kosta Rika, Arjantin, Meksika, Uruguay ve İspanya gibi çeşitli ülkelerde toplam sekiz bienal 

gerçekleştirmiştir. Bu sanatsal etkinliklerde farklı temalar ele alınırken  bienallerin sekizincisi 

olan 8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’nin teması ise “Sürdürülebilir Şehir” olarak 

belirlenmiştir. Bu temanın seçilmesinin temel amacı; doğal kaynaklarda yaşanan problemlere 

dikkat çekmektir.  

Bienal;  

-Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş tekstillerin sanatsal tezahürünü güçlendirmek,  

-Kültürel ve sanatsal tezahüre karşı hassas bir izleyici kitlesi yaratmak, 

-Sanatçılar ve yerel halk arasındaki dayanışma bağlarını güçlendirerek sürdürülebilirlik 

noktasında farkındalık yaratmak,  

-Sanatçıların sınırlarını zorlayıp farklı disiplinleri biraraya getirerek melezleşen sanat 

yapıtlarının ortaya çıkarılmasına olanak tanımak gibi farklı hedefler amaçlamıştır.  

Bienal, farklı ülkelerden birçok sanatçının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 8. Çağdaş Tekstil 

Sanatı Bienali’nin başkanlığını yapan aynı zamanda tekstil/lif sanatçısı olan Pilar Tobon, 

bianele Stream of Ancestors (Ataların Deresi) isimli eseriyle de katılım sağlamıştır. Farklı 

malzemeleri eserlerinde kullanmasıyla bilinen Tobon, bu eserinde bakır folyo, bronz, 

alüminyum, naylon iplik gibi malzemeler ile bezayağı dokuma tekniğinde suyu ifade eden bir 

çalışma (Res. 4) gerçekleştirmiştir.  

 
Resim 4. Pilar Tobon, Stream of Ancestors (Ataların Deresi), Bakır Folyo, Bronz, Alüminyum, Naylon İplik, 

30x400 cm, 2018-2019, Madrid, İspanya 
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Resim 5. Pilar Tobon, Detay 

 

Sanatçı,  çalışmasını; 

“Stream of Ancestors (Ataların Deresi), yalnızlığı ifade eden suların çağıltısıdır. Onun 

hüzünlü şarkısı; sularının gökkuşağı üzerinde rüyalar dokuduğunu, köpüğünün hayatın 

özü olduğunu, taşlarının onun büyüleyiciliğinin akıp gitmesine izin verdiğini ve 

yükselişinin beraberinde müziksellik getirdiğini bize hatırlatan ve atamızdan bizi ta en 

uzaklara götüren feryat ve acıdır; Biz, mümkün olan tüm gayretimizle, bu değerli 

hazineden faydalanmalıyız ve onu korumalıyız çünkü sadece sosyal dokunun 

güçlendirilmesi sürdürülebilir şehirlerin inşasını mümkün hale getirecektir” (Pilar Tobon, 

kişisel iletişim, 14 Kasım 2019) şeklinde açıklamaktadır.  

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’ne eseriyle katılım sağlayan bir diğer önemli sanatçı Ruth 

Peche’dir. Sanatçı, çalışmalarında çoğunlukla insan ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi 

araştırmaktadır. Bu ilişki genellikle doğal dünyayı kontrolsüz kullanma arzusuna ve onun 

insan tarafından manipüle edilmesine yöneliktir.  Peche,  bianele katıldığı The Not so Great 

Shopping Reef (Çok da Büyük Olmayan Alışveriş Resifi) (Res. 6-7-8) isimli eserinde; plastik 

poşetler, balonlar, toplar, elastik bantlar, misina gibi malzemeler kullanarak aşırı tüketimin 

beraberinde getirdiği çevre kirliliğine dikkat çekmiştir. 
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Resim 6-7. Ruth Peche, The Not So Great Shopping Reef (Çok da Büyük Olmayan Alışveriş Resifi), Plastik 

Poşetler, 

Balonlar, Toplar, Elastik Bantlar, Misina, Tığ, Dikiş, 3,5mx40cm, 2019, Madrid, İspanya 
 

 
Resim 8. Ruth Peche, Detay 

 

Peche, çalışmasının manifestosunu; 

“Torbaları toplarım, düzeltirim ve onları iplik haline gelecek şekilde keserim, sonrasında 

tığ ile aklımdan geçen organik şekiller örerim. Akabinde, onları balık oltası ipliği ile 

dikerek birleştiririm. Tığ ile örerek, bir çeşit feminist manifesto da inşa etmiş oluyorum 

çünkü yüzyıllardır kadınların yaratıcı faaliyetleri evde, evcil bir ortamda nakış işleme, 

dokuma ve tığ işi yapmaya indirgenmiştir. Çalışmamda atık malzemeleri kullandığımı ve 

daha fazla plastik-petrol türevleri üretimini teşvik edecek gösterişli enstalasyonlar 

yapmak için renkli plastik objeler satın almaya karşı olduğumu vurgulamak isterim.  

Plastik uzun süre dayandığı ve organik olarak çözünmediği için, burada hâlihazırda 

elimizde mevcut olanlarla idare etmek zorundayız. 

Bu çalışmamda; plastiklerin, özel olarak da tek kullanımlık plastik alışveriş torbalarının 

her yerde yaygınlaşmasına ve yoğun olarak kullanılmasına karşı bir duruş sergilemektir. 

Tüketim toplumu çevremizi mahvetmektedir. Yaptığım çalışma, plastik atıklarının 

çoğalmasını engellemeye yöneliktir; böylece plastik atıklar hiçbir şekilde çöp toplama 
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sahalarına veya okyanusa ulaşmayacaktır. Plastiğin çöpe dönüşmesinin önüne geçerek, 

plastiği bir sanat eserine dönüştürüyorum” (Ruth Peche, kişisel iletişim, 09 Kasım 2019) 

ifadeleriyle açıklamaktadır.  

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali’ne katılan önemli sanatçılardan biri de Yosi Anaya’dır. 

Anaya, 20 yılı aşkın süredir geleneksel Meksika boyalarını kullanarak tekstil üzerine çalışmış 

ve hem ulusal hem de uluslararası birçok sergiye katılım sağlamıştır. Bienale Soñar 

(Hayal/Rüya)(Res. 9-10-11) adlı çalışmasıyla iştirak eden sanatçı; sürdürülebilir bir şehrin 

kendi sakinlerine hayal kurabilecekleri bir yaşam alanı sunması gerektiği düşüncesine atıfta 

bulunmuştur. 

 
Resim 9-10. Yosi Anaya, Soñar (Hayal/Rüya), 165x250x3cm,  Pamuklu Kumaş,  

Yün Keçe, Sentetik Organze, İplik, Yanmış Su Pompası Motorlarından Elde Edilen Bakır Tel,  

Serigrafi Baskı, Dikiş, 2019, Madrid, İspanya 
 

 

 
Resim 11. Yosi Anaya, Detay 
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Sanatçı, çalışmasını; 

 
“Bu çalışma, sürdürülebilir bir şehrin kendi sakinlerine hayal kurabilecekleri bir yaşam 

alanı sunması gerektiği düşüncesine atıfta bulunmaktadır. Her ne kadar insanlar yüksek 

çok katlı binalarda yaşasalar da hayal kurabilecekleri bir mekana ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bu itibarla, çalışma, bakır teller kumaş panellerin uçlarından dışarı sarkarken siyahın 

bakır tozu ile baskısının çıkartılmasıdır.  Bireylerin her birinin hayallerinin kapalı evlerin 

duvar ve camlarının sınırlarını aştığı anlamına gelmektedir. Çalışma dışarıdan bakılınca 

karanlık gözükse de, çalışmanın arka yüzü odaların içinin insanların hayalleri ile dolu 

olduğunu gösterecek şekilde renklidir” (Yosi Anaya, kişisel iletişim, 11 Kasım 2019) 

ifadeleriyle anlatmaktadır.  

Sonuç  

İnsan – doğa ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde insanoğlunun doğaya, önüne geçilemez 

zararlar verdiği görülmektedir. Bu bağlamda doğanın gelecek kuşaklara aktarılması ve 

sürdürülebilirliği konusuna dikkat çekmek için birçok sanatçı farklı çalışmalar üretip 

sergilemektedir. Özellikle sanatı yaşam sürecine katmak ve toplum ile sanat arasındaki bağı 

doğa ile yeniden tanımlamak amacıyla üretilen bu çalışmalarda ise izleyici doğa üzerinden 

yeniden düşünmeye yönlendirilmektedir.  

8. Çağdaş Tekstil Sanatı Bienali (8th Biennial of Contemporary Textile Art) isimli etkinliğe 

bu bağlamda katılan ve çalışma sınırlılıkları içerisinde incelenen Pilar Tobon, Ruth Peche ve 

Yosi Anaya’nın farklı malzeme ve tekniklerle gerçekleştirdikleri eserlere bakıldığında, doğa 

ve sanat arasındaki bağı güçlendirmeye çalıştıkları ifade edilebilir. Ayrıca sanatçıların, 

doğanın bir parçası olarak uyguladıkları eserlerde izleyiciyi doğaya karşı daha duyarlı 

olmaları gerektiği konusunda yeniden düşünmeye teşvik ettiği söylenilebilir. 

Sanatın en temel esin kaynaklarından birinin doğa olduğu düşünüldüğünde,  sanata temel olan 

bu kaynağın eğitimde de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Çünkü sağlıklı bir yaşam için 

çevreye daha az zarar verip doğayı koruma adına bir şeyler yapmaya çabalamamız gereği çok 

açık ortadadır. Bu bağlamda sanat eğitimi veren kurumlarda ekolojik derslerin zorunlu olarak 

müfredatlarda yer alması, sürdürülebilir kalkınma bilincinin oluşturulması açısından büyük 

önem taşımaktadır.  
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TELEVİZYON REKLAMLARINDAKİ KADIN STEREOTİPLERİNE BİR 

BAŞKALDIRI OLARAK FEMİNİST REKLAMCILIK: BİR ALIMLAMA ANALİZİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer AYDINLIOĞLU  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sivas 

 

ÖZET 

Ülkemizde son günlerde gündemi sürekli meşgul eden konulardan bir tanesi kadın içerikli 

haberlerdir. Bu haberler ne yazıktır ki istismar, şiddet veya cinayet haberleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İstatistiklere göre, kadına yönelik şiddet veya kadın cinayetleri Avrupa ülkelerine 

kıyasla ülkemizde yüksek oranda görülmektedir. Dahası, kadın hala hak ettiği konuma 

erişemediği gibi gerek toplum içerisinde gerek kitle iletişim araçlarında erkeğe nazaran zayıf, 

aşağı ve başarısız olarak lanse edilmektedir. Toplumsal bir sorun olarak değerlendirilen cinsiyet 

eşitsizliğine yönelik yapıcı ve kalıcı çalışmalar gerçekleştirilmediği sürece bu sorun ülkemizin 

kanayan bir yarası olmaya devam edecektir. Kadının, kitle iletişim araçlarından bir tanesi olan 

televizyon reklamlarında bir meta, seks objesi olarak veya erkekten aşağı bir konumda 

sunulması geçmişten günümüze süregelen bir durumdur. Zira, son yıllarda bu gidişata dur 

demeyi amaç edinen ve kadının da erkek ile eşdeğer bir konumda olduğunu vurgulayan bir 

reklamcılık türü olarak femvertising (Female Empowerment Advertising) ortaya atılmıştır. 

Çeşitli ülkelerde bu reklam türüne gerek küresel gerek ulusal markalardan çok büyük destekler 

gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, femvertising kapsamında değerlendirilen ve ülkemizde 

çeşitli televizyon kanallarında yayına girmiş küresel markalar olan Veet ve Nike reklamları ile 

ulusal bir marka olan Atasay markasına ait reklamının izleyicide oluşturduğu izlenim ve algıyı 

saptamaktır. Bu bağlamda 12 kişiden oluşan bir katılımcı grubuna söz konusu reklamlar 

izlettirilmiş ve sonrasında katılımcılar alımlama analizine tabi tutulmuştur. Alımlama analizinin 

temel amacı katılımcıların bu reklamları izlemeden önceki ve izledikten sonraki düşünce ve 

görüşlerindeki değişimi önceden yapılandırılmış bir formda yer alan sorulara verdikleri yanıtlar 

aracılığı ile ortaya koymaktır. Bu çalışma, etkileri ülkemizde yeni görülen femvertising akımına 

farkındalık ve destek sağlama konusunda katılımcıların tepkilerini ve izlenimlerini öğrenme 

açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, femvertising konusunda sınırlı sayıdaki literatüre katkı 

sağlaması açısından önemli bir çalışma olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Feminist Reklamcılık (femvertising), Stereotip, Alımlama. 
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FEMVERTISING AS AN UPRISING AGAINST THE WOMAN STEREOTYPES IN 

TELEVISION ADVERTISEMENTS: A RECEPTION ANALYSIS 

ABSTRACT 

One of the topic which is always at today’s agenda these days is news containing woman. These 

news comes out as news of murder, exploitation and violance against woman. According to the 

statistic, murdering woman or violance against woman in our country appear more in number 

comparing to European countries. Moreover, woman is regarded as weak, inferior and 

unsuccessful against man in mass communication means and is not still regarded as equal to 

man. As long as permanent and effective precautions are not taken against gender inequality, 

this issue will be a bleeding wound of our country. The representation of woman as a sex object, 

meta and inferior to man in television advertisement, one of the mass communication means 

have been going on so far. Recently, a kind of advertising, femvertising (Female Empowerment 

Advertising) which aims to stop this going and stresses the status of woman as equal to man 

has been produced. In various countries, many brands both national and international ones 

support this kind of advertising considerably. The aim of this study is to find out the impression 

and perception of the brands which are Veet, Nike and Atasay aired on many national television 

channels in our country on viewers. In this context, 12 participants are asked to watch these 

advertisements and later their answers are analysed. The main purpose of this reception analysis 

is to put forth the change of participants’ opinions with a semi-structured form before and after 

they they watch the advertisements. This study is important as it helps us learn the participants’ 

reactions and impressions about providing support and awareness to femvertising in our 

country. 

Keywords: Advertisments, femvertising, Stereotype, Reception. 

GİRİŞ 

Medyanın bir kanalı olarak reklamın işlevi, sadece bir kuruluşun ürün veya hizmetinin 

tanıtımını yapmak değil, aynı zamanda toplumda hakim olan toplumsal cinsiyet rollerinin inşa 

edilmesine veya pekiştirilmesine de yardımcı olmaktır. Bu işlevini yerine getirirken reklam, 

kapitalizmin beklentileri gereği fiziksel olarak en çekici ve seksi kadın veya erkeği kullanma 

eğilimi göstermektedir. Popüler kültürün de bir yansıması olarak üretilen pek çok ürün, 

insanların standart beden ölçülerine, toplum içerisindeki kadın-erkek rollerine veya sosyo-

ekonomik statülerine göre üretilmektedir. Reklamın işlevi ne olursa olsun arkasında yatan 

mantalite benzerdir: Daha fazla satmak. Bu anlayış ve hedef, kuruluşları bazı konularda uzun 
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zamandır süregelen kullanımları değiştirme eğilimine sevk etmektedir. Son yıllarda reklam 

sektöründe böylesi bir değişim ve yapılanma ile karşılaşılmaktadır ve bu yaklaşım literatüre 

feminist reklamcılık (femvertising) olarak aksedilmektedir. 

Bilindiği üzere, biyolojik açıdan kız veya erkek olarak dünyaya gelen bebek, ilk olarak ailesi, 

ardından okul ve arkadaş çevresi aracılığıyla cinsiyetini tanımakta, ilerleyen yıllarda ise 

toplumun kendisinden oynamasını beklediği erkek veya kadın rolüne bürünmektedir. Bu 

süreçte medya bireylerin karşısına çok büyük bir etki aracı olarak çıkmaktadır. İzlenen her türlü 

medya içeriğinde özellikle televizyon programlarında ve reklamlarında kadın veya erkek 

karakterler egemen güçlerin öngördüğü ve kabul ettiği tiplemelere göre hayat bulmaktadır. 

Reklamlarda rol alan erkekler fiziksel olarak yakışıklı ve kaslı iken, kadınlar çekici ve seksidir. 

Toplum içerisinde kadın ve erkeğe ait rol veya kimliklerin yansıtılması sürecinde ise erkek 

daima egemen, özgüvenli ve aşağılayıcıdır. Kadın ise pasif, teslimiyetçi ve özgüvensizdir.  

Feminizmin güçlenmesi, kadın-erkek eşitsizliği ve kadına yönelik baskı ve şiddetin artması gibi 

konuların son yıllarda sık sık medyada gündeme gelmesi neticesinde feminist reklamcılık akımı 

bahsedilen sorunlara dikkat çekmek amacıyla kuruluşlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 

Reklamda yer alan mevcut kadın tektiplemelerine bir başkaldırı olarak görülen ve kadının 

güçlenmesini hedef edinen bir anlayış olan femvertising akımı bu çalışmada üzerinde durulan 

temel kavramdır. Türkçe’ye feminist reklamcılık olarak çevrilen Femvertising kavramı mevcut 

kadın tektiplemelerine bir tepki olarak ortaya atılmıştır. Çalışmanın literatür kısmında reklam 

kavramı tanımlandıktan sonra, feminism ve reklam ilişkisi üzerinde durulacak ve son olarak 

feminist reklamcılık kavramı detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Çalışmanın uygulama 

aşamasında ise Türkiye’de son yıllarda karşılaşılmaya başlanan feminist reklam örnekleri olan 

Nike, Atasay ve Veet markalarına ait 3 reklam, 12 farklı demografik özelliklere sahip 

katılımcıya izlettirilmiştir.  Daha önceden hazırlanan birtakım sorular katılımcılara sorulmuş ve 

katılımcılardan izledikleri reklamlara yönelik görüş ve değerlendirmelerini vermeleri 

istenmiştir. Son olarak elde edilen bu veriler alımlama analizi kullanılarak analiz edilmiştir.  

1. REKLAM VE STEREOTİPLER (TEKTİPLEŞTİRME) 

Reklam kelimesi, Latince’de “advertere” şeklinde kullanılmakta ve kabaca “yönelmek” 

anlamına gelmektedir.  Latince’deki karşılığına göre, ilk olarak 1926 yılında David Starch 

tarafından kullanmıştır. Bütünleşik pazarlama iletişiminde, reklam kavramı, reklamvari 

mesajların tüketicinin zihnini reklamı yapılan ürüne yöneltmesi anlamına gelmektedir (Percy, 

2008: 81-82). Fransızca’da “réclame” olarak kullanılan kavram, İngilizce’de “advertisement” 

kelimesine karşılık gelmektedir. Sözcük anlamı olarak reklam, Türk Dil Kurumu’na ait internet 
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sitesinde “Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen 

her türlü yol. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, film vb.” anlamlarında kullanılmaktadır 

(sozluk.gov.tr). Oxford Sözlüğü’nde, “insanlara bir ürün, meslek veya hizmet hakkında bilgi 

veren ilan, resim veya film” (www.oxfordlearnersdictionaries.com) olarak tanımlanan kavram, 

Merriam-Webster sözlüğünde ise, “gazetede basılmış veya yayını yapılmış bir umumi ilan, bir 

şeyin reklamını yapma” olarak tanımlamaktadır (www.merriam-webster.com). Kavramın 

sözlük tanımları değerlendirildiğinde, reklamın bir ürün veya bir hizmeti tanıtma, ürün veya 

hizmet ile ilgili olarak çeşitli araçlar kullanarak bilgi verme eylemi ve süreci olduğu ifadesinde 

bulunulabilir. 

Kavramın iletişim disiplinindeki anlamları ele alındığında, Peltekoğlu (2010: 1)’na göre 

reklam, sinema, grafik, fotoğraf ve müzik gibi farklı disiplinlerden beslenen bir bileşke olarak 

tüketicinin karşısına ürün, hizmet ya da bir düşünceyi satmaya çalışan bir iletişim biçimi olarak 

tanımlanmaktadır. Arend (2014: 53) ise reklamı, insanları bir ürünü satın almaya ikna etme 

sanatı olarak tanımlamaktadır. Reklam, bu hedefi elde etmek için kullanılan film, televizyon, 

radyo, internet, billboard, dergi, gazete vb. gibi her türlü yöntemi ve aracı içermektedir. Babür 

Tosun (2018: 36) ise reklamı “kaynağı belli olacak şekilde bir kişi ya da kuruluş tarafından 

herhangi bir mal, hizmet ya da fikri duyuran, ilgili mal, hizmet ve fikre yönelik hedef kitleyi 

bilgilendirmek veya ikna ederek hedef kitlede istenen yönde davranış değişikliği yapmayı 

amaçlayan, yer ya da zaman satın alınarak yapılan bedeli ödenmiş iletişim biçimi” olarak 

tanımlamaktadır.  

Babür Tosun yapılan tanımlardan yola çıkarak reklam ile ilgili olarak şu özellikleri 

sıralamaktadır (2018: 37):  

Reklamveren bir şirket olabildiği gibi, kâr amacı gütmeyen bir organizasyon veya bir 

birey de olabilir. 

Reklamlarda kaynak (reklamveren) bellidir. 

Reklam bedeli ödenmiş bir iletişim biçimi olduğu için belli bir alan ya da süre satın 

almaktadır. 

Reklam kitleye seslenir dolayısıyla kitle iletişim araçlarını kullanmaktadır. 

Reklam herhangi bir mal ya da hizmete dönük olabildiği gibi herhangi bir fikre yönelik 

de olabilir. 

Kaynağı belli olan ve mesajlarını iletebilmek üzere yer veya zaman satın alan reklamın, 

reklam olduğu açıkça belirtilmektedir (2018: 37). 
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Özetle, reklam genel olarak, bir işletmenin bir ürünü veya hizmeti kâr elde etmek amacıyla 

satmasıdır. Reklam, tüketiciye ürünü satmak amacıyla yeni ihtiyaçlar üretir ve ürüne gerçekte 

hiç ihtiyacı olmasa dahi tüketicinin bahsedilen ürün olmadan yaşayamayacağını söyler (Uncu, 

2019: 192).  

Stereotipler, bireylerin sosyal dünyalarına bakan zihinlerdeki resimler olarak tanımlanmaktadır 

(Macrea, Stangor ve Hewstone, 1996: 3). Stereotip kavramı farklı disiplinlerde farklı şekillerde 

ele alınmaktadır. Örneğin, bir alanda yabancılar ile ilgili önyargılı ve sosyal anlamda yaygın 

düşünceleri vurgularken, diğerinde standart ifadelerin formunu alan dil bilimsel kalıplar ile 

ilgilidir. Bir diğerinde ise, stereotip, standart imgeler ve nötürlenmiş tekrara dayalı anlatı 

kalıpları olarak ele alınmaktadır (Schweinitz, 2006: 3). Diğer bir ifadeyle, anlam konsantresi 

olan stereotipler özet bilgiler ve temsiller aracılığıyla bireyin anlamasını kolaylaştırmaktadır. 

Aynı anda birden fazla iletiyi bünyesinde barındıran stereotipler ile reklamlarda sıklıkla 

karşılaşılmaktadır. Dahası stereotipler toplumsal ilişkiler sonucunda ortaya çıktığı için 

toplumun üzerinde uzlaştığı temsiller olarak tek bir imge ile birden çok iletiyi kısa sürede 

aktarmaktadır (Babür Tosun vd., 2018: 399-400).  

Cinsiyet stereotipleri ise, erkek ve kadını birbirinden ayıran belli semboller olarak 

tanımlanmaktadır (Eisend, 2010). Cinsiyet stereotipleri çeşitli şekillerde yeniden 

üretilmektedir. Öyle ki kadın, yumuşak, zayıf, kırılgan, güçsüz, hayalperest, çocuksu ve 

teslimiyetçi olarak resmedilirken, erkek, özgüvenli, rahat, güçlü ve egemen olarak 

betimlenmektedir (Perez ve Gutierrez, 2017: 339). Siegel ve Meunier (2018: 1) de cinsiyet ile 

ilgili geleneksel stereotiplerin erkeği kendine güvenen, agresif, cinsel açıdan maceracı ve 

duygusal açıdan kıt olarak sunmakta iken, kadını ise uysal, pasif, cinsel açıdan mütevazi ve 

duygusal olarak hassas şeklinde sunduğunu belirtmektedir. 

Cinsiyet rolleri 1950’lerden bu yana Batılı toplumlarda süregelen bir dönüşüme uğramaktadır. 

Öyle ki, söz konusu dönüşüm kadının ve erkeğin reklamlardaki temsil ediliş şekline 

yansımaktadır (Perez ve Gutierrez, 2017: 339). Kadın reklamlarda erkek figürü için bir 

aksesuar, itaat eden, bir anne veya evi çekip çeviren bir ev kadını olarak sunulmaktadır. Kadına 

yönelik bu betimlemeler toplumda kadının rolünü rakamlar ve gerçekler ile yansıtmasa da 

genelde cinsiyet stereotipleri ile açıklanmaktadır (Becker-Herby, 2016: 8). 

Cinsiyet stereotipinin 4 farklı ve bağımsız bileşeni bulunmaktadır. Bunlar (Deaux ve 

Lewis, 1984). 

1. Karakter tanımlayıcıları: Kendini ispatlama, başkalarına yardım etme, 

2. Fiziksel özellikler: Saç uzunluğu, boy uzunluğu, 
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3. Rol davranışları: Lider, çocuklar ile ilgilenen. 

4. Mesleki statü: Kamyon şoförü, ilkokul öğretmeni, ev kadını vb. 

1.2. Reklamda Kullanılan Kadın Stereotipleri 

Medyada sunulan kadın temsilleri üzerinde pek çok çalışma yürütülmüştür. Yürütülen 

çalışmalarda çeşitli kadın stereotipleri karşımıza çıkmaktadır. Reklamın tarihsel gelişim 

sürecinde kadının temsilinde de zaman içerisinde değişim gözlemlenmektedir. Kadının 1950’li 

yıllardaki reklamlardaki temsili ile 1980’li yıllardan sonraki temsili arasında büyük farklar 

görülmektedir. 1950’li yıllarda televizyon reklamlarında geleneksel anlayışa bağlı olarak ev 

işleriyle uğraşan anneler sunulmaktayken, 1980’li yıllardan itibaren kadın, ev işlerini yerine 

getiren iyi eş, iyi anne ve uzlaşmacı rollerinin yanı sıra, çalışan ve kariyer sahibi olan süper 

kadın stereotipi ile sunulmaktadır (Babür Tosun vd. 2018: 401-402). 

Babür Tosun vd. (2018: 402-403) reklamlardaki kadınlara yönelik stereotipleri 4 kategoriye 

ayırmaktadır. Bunlar: Anne stereotipi, ev hanımı stereotipi, seksi kadın stereotipi ve süper kadın 

stereotipidir.  

Bir başka çalışmada kadın televizyon reklamlarında 6 stereotip olarak ele almaktadır. Bunlar 

(Kemp, 2017): 

1. Evine bağımlı ev kadını: Ev işleri ile aşırı haşır neşir olan, özellikle temizlik işleri yapan 

kadın. 

2. Özverili anne: Kendini feda eden, anne, başkaları için kendi ihtiyaçlarından fedakarlık eden 

kadın. 

3. Seks objesi: Cazibeli, arzu edilen kadın. 

4. Ulaşılmaz tanrıça: Fiziksel olarak kusursuz, cazibe nesnesi, istek uyandıran kadın. 

5. İşkolik kadın: Çok fazla işi olan çalışan kadın, kızgın ve mutsuz kadın. 

6. Eksik etek: Destekleyici veya erkeğin arkasından gelen kadın. 

Aydın ve Aydın Aslaner (2015: 55) yazmış oldukları makalede televizyon reklamlarındaki 

kadın streotiplerine yönelik olarak Plakoyiannaki v.d., (2008) ait aşağıdaki sınıflandırmayı 

dikkate almışlardır.  

1. Geleneksel kadın rolleri (bağımlı-ev kadını),  

2. Dekoratif kadın rolleri (fiziksel olarak çekici- cinsel obje olarak görünen kadınlar),  

3. Geleneksel olmayan kadın rolleri (geleneksel olmayan aktivitelerde bulunan-kariyer odaklı-

otoritenin sesi olan kadınlar)  

4. Kadının erkeğe eşit olduğu/süper kadın rollerdir (bağımsız, hem ev hem de iş yerinde başarılı 

olan kadınlar). 
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Reklamlarda kadın ve erkek kullanıma dair 2017’de Fransa’da CSA (Conseil Superieur de 

L’audiovisuel) tarafından 24 kanala ait 2055 televizyon reklamı üzerinde yürütülen bir 

araştırmaya ait sonuçlar konunun anlaşılması noktasında oldukça dikkat çekicidir. Araştırmaya 

dahil edilen reklamlardaki erkek temsili toplamda %54 oranında iken, kadın temsili %46 

oranında bulunmuştur. Kadınlar, %63 oranında vücut bakım ürünleri, %57 oranında kıyafet ve 

parfümeri reklamlarında, %56 oranında eğlence ve %55 oranında sağlık ürünleri reklamlarında 

temsil edilmektedir. Erkekler ise %78 oranında kumar ve bahis oyunları, %64 oranında 

otomobil, %59 oranında sigorta ve bankacılık, %58 oranında teknoloji, %56 oranında hizmet, 

%54 oranında gıda ve dağıtım ve %52 oranında ev ürünleri reklamlarında temsil edilmektedir. 

Erkeklerin uzman rolünde olduğu reklamların oranı %82 iken, kadınların uzman rolünde 

olduğu reklamlar %18 olarak saptanmıştır. Ayrıca, toplamda 2055 reklam arasında cinsellik 

içeren 82 tane reklamın 55 (%67) tanesinde kadın karakter, 27 (%33) tanesinde erkek karakter 

kullanılmıştır (www.empa.org). 

2. KADIN STEREOTİPLERİNE BİR BAŞKALDIRI OLARAK FEMİNİST REKLAMCILIK  

Reklamların insanları veya ürünleri abartılı derecede güzel ve her zaman arzu edilen olarak 

göstermesi alışılageldik bir durumdur. Öyle ki, reklamlarda kadınlar; çok güzel, çok bakımlı ve 

mutlaka ince olarak karşımıza çıkmaktalar. Prototip kadın, dişi, çekici, güzel ve her an bunun 

farkındalığını yaşayan biri olarak aktarılmaktadır. Reklamlardaki çirkin olarak resmedilen 

kadının ise derhal bu durumdan kurtulması, şişmansa zayıflaması, gereken ürünleri kullanıp 

harika saçlara, pürüzsüz bir tene sahip olması ve mutlaka yaşlanmayı durdurması 

gerekmektedir (Şenkal, 2016: 96). 

Feminizm, Türk Dil Kurumu Elektronik Sözlüğüne göre: “Toplumda kadının haklarını 

çoğaltma, erkeğinkiler düzeyine çıkarma, eşitlik sağlama amacını güden düşünce akımı, kadın 

hareketi” olarak tanımlanmaktadır. Feminizm, 18. yüzyılda İngiltere’de cinsiyet ayrımcılığına 

karşı çıkarak, cinsler arasındaki siyasal toplumsal ekonomik eşitliği, kadın haklarının 

genişletilmesiyle sağlamaya çalışan bir toplumsal harekettir (Özsöz, 2008: 51). 1960’ların 

sonlarından 1980’lerin ortalarına kadar feminist teori tekrar eden bir ilerleyiş göstermiştir: 

Yürüttüğü çalışmalarda Kuzey Amerikalı ve Batı Avrupalı beyaz orta sınıf kadınların 

görüşlerini yansıtmaya eğilim göstermiştir (Nicholson, 1990: 1). 

Olgun (2003: 4)’a göre, feminizm, 1890’larda özellikle kadınlara oy hakkı verilmesi, kadınların 

eğitim ve çalışma haklarına sahip olmaları için kampanya yürüten kadınlar ve erkekler için 

kullanılıyordu. Feminist teori için 1890’lardan 1968 sonrasına kadar olan dönem “birinci dalga” 
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1968 sonrası dönem ise “ikinci dalga” olarak adlandırılmaktadır. İkinci dalga,  Bu dönemde 

kadınların yaşamlarına eğilen arasţırmalar artıs ̧göstermis,̧ toplumsal cinsiyet, ataerkillik ve cinsiyet 

rolleri gibi kavramlardan yararlanılarak cinsiyetlerin eşitsizliği hakkında kuramlar 

geliştirilmiştir.  

Bugün She Medya olarak bilinen Sheknows Medya, 2014 yılında Reklamcılık Haftasında 

feminism ve advertising kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan femvertising kavramını türetmiş 

ve 2015 yılında ilk #Femvertising ödüllerini düzenlemiştir (shemedia, 2018). Perez ve 

Gutierrez (2017: 317), femvertising kavramının güçlenen kadınların, feminizmin, kadın 

hareketinin veya kadın liderliğinin ve eşitliğin sesini yükseltmek adına yürütülen kadın odaklı 

reklamları ifade etmek için üretildiğini belirtmektedir.  Femvertising, kadınları ve genç kızları 

güçlendirmek amacıyla kadın yanlısı becerileri, iletileri ve imgeleri kullanan reklamcılık olarak 

tanımlanmaktadır (Skey, 2015: 16). Kadın hareketi reklamcılıkta artan bir şekilde yaygın bir 

tema halini almaya başlamıştır. Bu hareket doğrultusunda, stereotipleşen cinsiyet rollerine 

meydan okunmakta ve bireyin vücuduna karşı pozitif yaklaşması teşvik edilmektedir (Drake, 

2017: 593).  

Resim 1: Veet’in #ANTİPRENSES Reklam Kampanyası 

 

Kaynak: https://www.turkiyeninreklamlari.com/antiprenses-veet/, Erişim Tarihi: 21.12.2019. 

Feminist reklamcılık konusunda ilk adımı Dove markası 2004 yılında Gerçek Güzellik 

kampanyasıyla atmış ve kampanya dünya çapında geniş bir yankı uyandırmıştır. Kampanyanın 

başarısında kullanmış olduğu farklı bedenlerdeki ve ten rengindeki kadınları “tüm kadınlar 

güzeldir” mottosuyla sunması yatmaktadır (Jalakas, 2014: 16). Bilindiği üzere, reklamlarda 

kullanılan kadınlar özenle seçilen güzel, çekici, zayıf ve beyaz kadınlardan oluşmaktadır. 

Dove’un Gerçek Güzellik Kampanyası bu algıyı değiştirmeyi amaçlamış, her kadının güzel 

olabileceğini ve bunun yolunun da Dove ürünlerini kullanmak olduğu mesajını vermiştir. 
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Resim 2: Dove Gerçek Güzellik Kampanyası 

 

Kaynak: https://pazarlamasyon.com/gercek-guzellige-yolculugun-hikayesi-dove-realbeauty/, Erişim 

tarihi: 21.12.2019. 

Günümüz kadını sahip olduğu çeşitli imkanlar ve haklar sayesinde geçmişteki hemcinslerine 

kıyasla daha avantajlı bir konumdadır. Ayrıca kadınların ev ekonomisinde artan derecede söz 

sahibi olması ve satın alma kararlarındaki rolü reklamcılık sektörünün de kadınlara karşı 

yaklaşımını etkilemektedir.  Bu sebepledir ki reklamlarda evine bağımlı veya cinsel obje olarak 

resmedilen kadınlar artık bağımsız, özgüvenli ve özgür kısaca güçlü kadınlar olarak yer almaya 

başlamışlardır (Drake, 2017: 593-594). Femvertising, geçtiğimiz yıllarda Batılı kadınlar için, 

kamusal alanda artan bir görünürlük, gelir düzeyinde artış ve cinsiyet ayrımına karşı kanunların 

büyük orandaki kabulü gibi belli gelişmelere imkan tanımıştır (Abitbol ve Sternadori, 2018: 

23). 

Sheknows Medya tarafından yürütülen bir araştırmaya göre araştırmaya katılan kadınların 

%71’i markaların kadınlara ve kızlara yönelik olumlu mesajlar vermek için reklamları 

kullanmaları gerektiğini, % 81’i ise kadın yanlısı reklamların genç nesillerin görmesi açısından 

önemli olduğunu belirtmişlerdir (Ciambrello, 2014).  Kadınlar medyada yer alma konusunda 

artık daha bilinçlidir ve markalardan kendilerine daha fazla değer vermesini talep etmektedir. 

Bu şekilde davranan markaların ürün veya hizmetlerine yönelik daha olumlu bir tutum 

içerisinde olacaklarını dile getirmektedir.  

3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ 

Bu çalışmanın kapsamını, reklamlarda yer alan kadın stereotiplerine karşı bir hareket olarak 

değerlendirilen feminist reklamcılık yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu reklamlarda kadın, standart 

kadın stereotiplerinin kullanıldığı reklamlardaki kadın rollerine kıyasla daha güçlü, bağımsız 
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ve özgür olarak betimlenmektedir. Bu bağlamda, feminist reklamcılık kapsamında 

değerlendirilen Veet, Nike ve Atasay markalarına ait televizyon reklamlarında yer alan kadın 

temsillerinin katılımcılar tarafından nasıl alımlandığının ortaya konulması amaçlanmaktadır.  

Bu doğrultuda, 6 erkek ve 6 kadın toplam 12 kişiden oluşan bir katılımcı grubuna söz konusu 

reklamlar izlettirilmiş ve sonrasında katılımcıların sorulan sorulara vermiş olduğu cevaplar 

alımlama analizine tabi tutulmuştur. Alımlama analizi izleyicinin medyanın içeriğini nasıl ve 

hangi biçimde algıladığı, bu anlamada izleyiciler arasında ne gibi farklılıklar olduğu sorularını 

yanıtlamaya dönük bir çözümleme biçimidir (Güngür, 2013: 126). Alımlama çalışmaları 

edebiyat çalışmaları da dahil olmak üzere farklı araştırma geleneklerinin iç içe geçtiği ve 

kaynaştığı bir alandır (Yıldırım Becerikli, 2012: 165). İngiliz Kültürel Çalışmalar Ekolünden 

gelen alımlama çalışmaları kullanımlar ve doyumlar yaklaşımındaki aktif izleyici yaklaşımını 

takip ederek izleyicinin pasif alıcı olmaktan ziyade anlam üretmedeki aktif rolüne dikkat 

çekmektedir. Bu bağlamda, Stuart Hall, David Morley ve John Fiske gibi araştırmacı ve 

akademisyenler bir dizi çalışmalar yürütmüşlerdir. Çalışmalarında izleyicilerin metinleri 

anlamlandırma pratiklerinde pratiklerinde kişisel ve çevresel hangi faktörlerin etkisinde 

kaldıklarını ve alımlama süreci sonrası ne gibi okumalar yaptıklarını anlamaya çalışmışlardır 

(Alıcı, 2019: 393).  

Resim 3: Nike, Veet ve Atasay Femvertising Reklamları 

 

Kaynak: https://www.atasay.com/video, https://mediacat.com/nike-bizi-boyle-bilin-reklam-filmi/, 

https://www.turkiyeninreklamlari.com/antiprenses-veet/, Erişim Tarihi: 21.12.2019. 

Görüşme tekniği uygulanan çalışmada örnekleme dahil edilen katılımcıların kadın ve erkek 

sayısının eşit olmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda, feminist reklamcılık olgusunu farklı 
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cinsiyet perspektiflerinden görebilmek ve değerlendirebilmek adına çalışmaya 6 kadın 6 erkek 

katılımcı toplam 12 katılımcı dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcılar, cinsiyet 

faktörüne göre amaçsal örneklem yöntemi dikkate alınarak seçilmiştir. Örneklemi net bir 

şekilde belirtmek adına aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. 

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet ve Meslek Değişkenlerine Göre Dağılımları 

Katılımcı Ad-Soyad Cinsiyet 

F.A. Kadın 

Ş.D. Kadın 

Z.D. Kadın 

S. İ. Kadın 

A.H. Kadın 

B.A. Kadın 

M.A. Erkek 

A.O.B. Erkek 

A.A.Y. Erkek 

F.Ç. Erkek 

M.A.A. Erkek 

D.K. Erkek 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

4. BULGULAR 
 

“Televizyon reklamlarındaki kadın stereotiplerine bir başkaldırı olarak feminist reklamcılık” 

isimli çalışma kapsamında Veet, Nike ve Atasay markalarına ait televizyon reklamlarında yer 

alan kadın temsillerinin katılımcılar tarafından nasıl alımlandığının ortaya konulmasının 

amaçlandığı çalışmada katılımcılara konuyla ilgili 14 soru yöneltilmiştir. 6 kadın 6 erkek olmak 

üzere toplam 12 kişiye yöneltilen bu sorulara verilen yanıtlardan ise aşağıdaki bulgulara 

erişilmiştir. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarının onlarda kadına 

yönelik nasıl bir izlenim uyandırdığı sorulduğunda bu katılımcılardan 6 kişi (4K, 2E) kadının 

toplumsal kalıplarından ayrı, güçlü yanının ön plana çıkarıldığı görüşünü savunmuştur. Bu 

görüşü savunan 6 katılımcıdan 4’ünün kadın olması ise daha çok kadın katılımcıların toplumda 

güçlü kadın görme isteğiyle zihinlerindeki mevcut kadın algısını güçlü kadın algısına 

dönüştürdüğü görüşüyle açıklanabilir.  

6 katılımcıdan 4’ü (2K, 2E) bu reklamlarda kadının çekiciliğinin ön plana çıkarılmış olduğu 

görüşünü benimsemiştir. Bu görüş bir anlamda kadının görselliğini önemli atfetmekle birlikte 

toplumda kadının cinsel obje/meta olduğu algısına da hizmet etmektedir. Görüşü savunan 4 
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katılımcıdan 2’sinin kadın 2’sinin erkek olması da bu görüşün toplumun gerek kadın gerekse 

erkek belli bir kesiminde geçerliliğini sürdürdüğüne bizi götürmektedir.  

Geriye kalan iki katılımcı (1K, 1E) ise bu konuda kendilerinde reklamların herhangi bir kadına 

yönelik izlenim uyandırmadığı düşüncesini savunmuştur.  

(ZD/K) Reklamların kadına yönelik farklı bir izlenim uyandırdığını düşünüyorum. 

Örneğin Nike reklamında ilk olarak izleyicinin “kadının yeri”, “kadın nasıl olur”, 

“kadın ne yapar” gibi soruları toplumun mevcut kadın algısı üzerinden değil de ilk 

sahneden itibaren güçlü bir kadın çekiciliği üzerinden yıkması gerektiği gözler 

önüne serilmektedir.  Evet biz kadınlar güzeliz, evet biz kadınların narin elleri 

vardır, evet biz kadınlar altını da severiz ama unuttuğunuz bir şey var. Kadınlar 

sanıldığının aksine kendi güçlerinin farkına vardığında toplumsal kalıpları 

yıkabilir. Yani bu reklam filminde kadının başarıya ulaşmasının kendi isteğiyle 

mümkün olabileceği vurgusunun altı çizilmiştir. 

(FA/K) İzlemiş olduğum reklamlar arasında kadını güçlü gösteren ve istediğini 

başarma potansiyelinin zaten içinde olduğunu vurgulayan reklam olarak Nike’ın 

reklamını belirtebilirim. Ayrıca bu reklamlar bence toplum içerisinde kadına 

biçilen rol modellerin dışında kadınların sadece kendileri olmalarının gerekliliğini 

ve güçlü taraflarının bilincinde olarak toplumda ayakta kalabileceklerini 

vurgulamaktadır. 

(AOB/E) İzlediğim reklamlar, kadınların çekici ve seksi görünümlerinin, onların 

önemli başarılara imza atmalarına engel teşkil etmediğini hatırlatıyor. Bilindiği 

üzere reklamlarda kadınların cinsel obje olarak kullanıldığına yönelik genel bir 

algı hakim. Bence de bu reklamlar anlatmak istediği ne olursa olsun kadınların 

çekici olarak yansıtılması gerçeğinden çok uzak değil. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamları arasında en dikkat 

çekici olanı sorulduğunda, bu katılımcılardan 8 kişi (6K, 2E) Nike reklamının diğer reklamlara 

kıyasla daha dikkat çekici olduğunu belirtmektedir. 4 Kişi (4E) Atasay reklamını daha dikkat 

çekici bulmuştur.  

12 katılımcıdan 8’inin (6K, 2E) Nike reklamını dikkat çekici olarak değerlendirmesi, Nike 

markasının kadın katılımcılar tarafından feminist yaklaşıma uygun olarak görüldüğünü, erkek 
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katılımcıların ise reklamda toplumdaki mevcut kadın algısından farklı bir kadınla karşılaşmaları 

nedeniyle dikkat çekici geldiği görüşüyle açıklanabilir.  

Atasay reklamını daha dikkat çekici olarak değerlendiren 4 kişi (4E)’nin 4’ünün de erkek 

olması ise Atasay reklamında yer alan kadınların değerli taş ve aksesuarlar ile erkek katılımcılar 

için daha alımlı ve çekici olmaları gerekçesi ile açıklanabilir.  

(BA/K) En dikkat çekici Nike. Sebebi ise her şeyden önce toplumdaki hakim kadın algısını 

mizahi bir söylemle eleştirirken bunun tersi görsellerin ön plana çıkarılması. Günümüz 

toplumunda güçlü kadın olmak, kendimizi ifade etmemiz ve başarılı olmamız açısından 

önemli olduğu için reklamı bu anlamda dikkat çekici buldum ve sevdim. Seçilen sahneler 

ve senaryo kullanımı açısından da gayet başarılı bence. Bensu Soral’ın sempatik 

güzelliğiyle reklamın sonunda yer alması da ayrı bir hava katmış. Diğer reklamlar her ne 

kadar farklı gibi görülse de bence mevcut kadın stereotipine uygun reklamlardı. 

(AOB/E) İzlemiş olduğum bu üç reklam filmi içerisinde Nike reklamını daha etkileyici 

buldum. Gerekçe olarak şunu belirtebilirim: her üç reklam da kadını güçlendiren öğelere 

yer vermesine rağmen, Nike’ın kadına yaklaşım şekli diğer markalardan daha güçlü ve 

kadınların gündelik yaşamda karşılaşmış olduklara sorunlara ve stereotiplere doğrudan 

değinmesidir. 

(MA/E) Atasay markasının reklamını Nike ve Veet reklamlarına kıyasla daha dikkat çekici 

buldum. Atasay reklamında kadın, kendisine yakışanı takması konusunda 

cesaretlendirilmekte lakin takı ve değerli taş kullanmaya düşkünlüğü ile kadın negatif bir 

kalıp yargıyla değerlendirilmektedir. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamları arasında en samimi 

ve gerçekçi olan reklamı belirtmeleri istendiğinde, bu katılımcılardan 7 kişi (4E, 3K) Nike 

reklamının diğer reklamlara kıyasla daha samimi ve gerçekçi olduğunu belirtmektedir. 4 Kişi 

(2E, 2K) samimi ve gerçekçi reklam olarak Atasay reklamını belirtmiştir. Kalan 1 kişi (1K) ise 

Veet reklamını daha samimi ve gerçekçi değerlendirmiştir.  

Nike reklamını daha samimi ve gerçekçi olarak belirten 7 katılımcıdan 4’ünün (4K, 3E) erkek 

olması, erkek katılımcıların kadın katılımcılara kıyasla kadının gündelik hayatta karşılaşmakta 

olduğu sorunlara karşı kadın yanlısı bir tavır içinde olduklarını göstermektedir. Atasay 

reklamını daha samimi ve gerçekçi bulan 4 katılımcı (2K, 2E)’nın 2 erkek ve 2 kadın olarak 

eşit dağılım göstermesi Atasay reklamında yer alan kadın karakterlerin ve içinde 

resmedildikleri sahnelerin günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkması şeklinde açıklanabilir. 1 

katılımcı (1K)’nın Veet reklamını daha samimi ve gerçekçi bulması ise Veet reklamında yer 
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alan söylemlerin ve sahnelerin Atasay reklamında olduğu gibi gündelik hayatta kadınlar 

tarafından sıklıkla deneyimlenmesi ile ifade edilebilir. 

(AOB/E) Beni en çok etkileyen Nike’ın reklamı oldu. Çünkü diğerlerine oranla kadının 

yaşadığı cinsiyet eşitsizliğini ve sorunlarını dile getirmesi bakımından bu reklamı daha 

samimi ve içten buldum. 

(FÇ/E) Kadının tercihlerinde daha özgür olmasını vurguladığı için Atasay reklamını daha 

samimi ve gerçekçi buluyorum. 

(BA/K) Atasay reklamını, reklamda yer alan kadın temsilleri açısından gerçek hayattaki kadın 

temsiline yakın buldum. Bu nedenle de daha samimi ve gerçekçi olduğunu söyleyebilirim. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarındaki kadın 

temsillerini uygun bulup bulmadıklarını belirtmeleri istendiğinde, bu katılımcıların 6 (2K, 

4E)’sı reklamlarda yer alan kadın temsillerini feminist reklamcılık açısından uygun 

bulmadıklarını ifade ederken, 6 katılımcı (4K, 2E) ise reklamlarda yer alan kadın temsillerini 

feminist reklamcılık yaklaşımına uygun bulduklarını dile getirmiştir. Söz konusu reklamlardaki 

kadın temsillerinin feminist reklamcılık anlayışına uygun olmadığını dile getiren 6 katılımcıdan 

4’ünün erkek olup 2’sinin kadın olması, erkek katılımcıların reklamlarda yer alan kadın 

temsillerini gerçeklikten uzak ve abartılı bulmaları ile değerlendirebiliriz. 2 kadın katılımcı aynı 

görüşü paylaşmıştır. 6 katılımcıdan 4 kadın katılımcı ile 2 erkek katılımcı ise reklamlarda yer 

alan kadın temsillerinin kadının güçlü yanlarına vurgu yaptığı ve feminist reklamcılık 

anlayışına uygun örnekler olduğu görüşünden yola çıkarak uygun olduklarını dile 

getirmişlerdir.  

(AOB/E) Kadın annedir, öğretmendir, sporcudur aynı zamanda da ev hanımıdır. Ben 

reklamlarda alışılageldik kadınlardan ziyade kalıpların dışındaki kadınları görmek 

isterdim. Örneğin, çirkin veya kilolu kadınları görmek isterim çünkü her kadın güzel veya 

zayıf değil. 

(FÇ/E) İzlediğim reklamlardaki kadın temsillerinin doğru tercih edildiğini düşünmüyorum. 

Toplumun farklı kesimlerinden kadın temsili görmek isterdim.   

(ŞD/K) Reklamlarda kullanılan kadın temsillerini feminist reklamcılık anlayışına gayet 

uygun buluyorum. Çünkü izlediğim reklamlardaki kadın temsillerinin hepsi güçlü ve özgür 

kadınlar olarak gösterilmektedir. 

12 katılımcıya Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarını izledikten sonra söz konusu 

markaları satın almak isteyip istemedikleri sorusuna cevap vermeleri istendiğinde, 7 (3K, 4E) 

katılımcı “evet, markayı satın almak isterim” yanıtını verirken, 5 katılımcı (3K, 2E) ise “hayır, 

markayı satın almak istemem” yanıtını vermiştir. 6 erkek katılımcıdan 4’ü mevcut kadın 
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stereotiplerini yıkan, kadını güçlü ve bağımsız olarak sunan bu markaların ürünlerini satın 

almak istediğini belirtmiştir. 2 erkek katılımcı ise söz konusu markaların reklamlarını izlemenin 

o markaların ürünlerini satın alma ihtiyacı duyurmayacağını dile getirmektedir.  

Reklamları izleyen 6 kadın katılımcıdan 3’ü feminist reklamları izledikten sonra markaları 

desteklemek adına onların ürünlerinin satın almayacağını dile getirmektedir. Geriye kalan 3 

kadın katılımcı ise tersi bir görüşle feminist reklamcılık anlayışına markaların ürünlerini satın 

alarak destek vereceğini dile getirmiştir.  

(ZD/K) Evet, Nike markasını satın almak isterim. Çünkü Nike reklamında tüm kadınların 

ortak sorunu olan kalıp yargılar üzerine durulmaktadır. Satın alınan bir ayakkabı ile böylesi 

bir harekete destek olacağım düşüncesi beni mutlu eder. 

(ŞD/K) Hayır, satın alma kararımı markalar ve reklamlardan ziyade ihtiyacıma ve ürünün 

kalitesine göre veririm.  

(AAY/E) Hayır, markaları reklamlardan dolayı satın almam. Ancak, markaların 

kadınların toplumdaki konumunu ve rolünü geliştirmesi konusunda çalışmalar yapmasını 

isterim.  

(FÇ/E) Evet, satın aldığım marka kadının günlük hayatta yaşadığı kalıp yargılar sorununa 

çözüm olacaksa, ben bu markaların ürünlerini satın alırım. 

SONUÇ 

Henüz geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan ancak pek çok kuruluş tarafından stratejik amaçla 

kullanılan bir reklam türü olarak feminist reklamlarda (femvertising) yer alan kadın 

temsillerinin izleyici tarafından nasıl alımlandığı bu çalışmanın amacını ve çıkış noktasını 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde de gösterime girmiş 3 ayrı markaya (Nike, Atasay ve 

Veet) ait feminist televizyon reklamları örnekleme alınmıştır. Çalışma, farklı demografik 

özelliklere sahip 6 kadın 6 erkek olmak üzere toplam 12 katılımcı üzerinde uygulanmıştır. 

Çalışmada feminist reklamlar ile ilgili katılımcıların vermiş oldukları formlardaki veriler, 

alımlama analizi kapsamında katılımcıların cinsiyet değişkeni ile ilişkilendirilerek analiz 

edilmiştir. Katılımcıların demografik sorular dışında sorulan 5 soruya vermiş oldukları yanıtlar 

alımlama analizi ile test edilmiş, elde edilen sonuçlar şöyledir.  

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarının onlarda kadına 

yönelik nasıl bir izlenim uyandırdığı sorusu sorulmuştur. 6 katılımcı (4K, 2E) reklamlarda yer 

alan kadın temsillerini güçlü ve ayakları üstünde duran kadın izlenimi ile alımladıklarını ifade 

etmektedir. 6 katılımcıdan 4’ü (2K, 2E) bu reklamlarda kadının çekiciliğinin ön plana 

çıkarılmış olduğu görüşünü benimsemiştir. Geriye kalan iki katılımcı (1K, 1E) ise bu konuda 

kendilerinde reklamların herhangi bir kadına yönelik izlenim uyandırmadığı düşüncesini 

savunmuştur.  
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Aşağıdaki cümle katılımcılardan birinin yukarıdaki soruya vermiş olduğu yanıtı 

göstermektedir. 

(FA/K) İzlemiş olduğum reklamlar arasında kadını güçlü gösteren ve istediğini başarma 

potansiyelinin zaten içinde olduğunu vurgulayan reklam olarak Nike’ın reklamını 

belirtebilirim. Ayrıca bu reklamlar bence toplum içerisinde kadına biçilen rol modellerin 

dışında kadınların sadece kendileri olmalarının gerekliliğini ve güçlü taraflarının 

bilincinde olarak toplumda ayakta kalabileceklerini vurgulamaktadır. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamları arasında en 

dikkat çekici olanı sorulduğunda, bu katılımcılardan 8 kişi (6K, 2E) Nike reklamının diğer 

reklamlara kıyasla daha dikkat çekici olduğunu belirtmektedir. Nike, çok başarılı bir 

reklam filmi üzerinden kadının yaşamakta olduğu gündelik zorlukları ve maruz kaldığı 

stereotipleri gözler önüne sermektedir. Reklamların dikkat çekicilik sıralamasında ikinci 

sırayı 4 katılımcı (4E) ile Atasay reklamı almaktadır. Nike reklamının dikkat çekici 

özelliklerine yönelik katılımcılardan birinin vermiş olduğu yanıt aşağıdadır.  

(BA/K) En dikkat çekici Nike. Sebebi ise her şeyden önce toplumdaki hakim kadın algısını 

mizahi bir söylemle eleştirirken bunun tersi görsellerin ön plana çıkarılması. Günümüz 

toplumunda güçlü kadın olmak, kendimizi ifade etmemiz ve başarılı olmamız açısından 

önemli olduğu için reklamı bu anlamda dikkat çekici buldum ve sevdim. Seçilen sahneler 

ve senaryo kullanımı açısından da gayet başarılı bence. Bensu Soral’ın sempatik 

güzelliğiyle reklamın sonunda yer alması da ayrı bir hava katmış. Diğer reklamlar her ne 

kadar farklı gibi görülse de bence mevcut kadın stereotipine uygun reklamlardı. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamları arasında en samimi 

ve gerçekçi olan reklamı belirtmeleri istendiğinde, bu katılımcılardan 7 kişi (4E, 3K) Nike 

reklamının diğer reklamlara kıyasla daha samimi ve gerçekçi olduğunu belirtmektedir. 4 Kişi 

(2E, 2K) samimi ve gerçekçi reklam olarak Atasay reklamını belirtmiştir. Kalan 1 kişi (1K) ise 

Veet reklamını daha samimi ve gerçekçi değerlendirmiştir.  

Nike reklamını daha samimi ve gerçekçi olarak belirten 7 katılımcıdan 4’ünün (4K, 3E) erkek 

olması, erkek katılımcıların kadın katılımcılara kıyasla kadının gündelik hayatta karşılaşmakta 

olduğu sorunlara karşı kadın yanlısı bir tavır içinde olduklarını göstermektedir. Atasay 

reklamını daha samimi ve gerçekçi bulan 4 katılımcı (2K, 2E)’nın 2 erkek ve 2 kadın olarak 

eşit dağılım göstermesi Atasay reklamında yer alan kadın karakterlerin ve içinde 

resmedildikleri sahnelerin günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkması şeklinde açıklanabilir. 1 

katılımcı (1K)’nın Veet reklamını daha samimi ve gerçekçi bulması ise Veet reklamında yer 

alan söylemlerin ve sahnelerin Atasay reklamında olduğu gibi gündelik hayatta kadınlar 

tarafından sıklıkla deneyimlenmesi ile ifade edilebilir. Aşağıda katılımcılardan birine ait Nike, 

reklamına yönelik samimiyeti ve gerçekçiliği ölçmeye yönelik sorulardan biridir. 
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(AOB/E) Beni en çok etkileyen Nike’ın reklamı oldu. Çünkü diğerlerine oranla kadının 

yaşadığı cinsiyet eşitsizliğini ve sorunlarını dile getirmesi bakımından bu reklamı daha 

samimi ve içten buldum. 

12 katılımcıya izlemiş oldukları Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarındaki kadın 

temsillerini uygun bulup bulmadıklarını belirtmeleri istendiğinde, bu katılımcıların 6 (2K, 

4E)’sı reklamlarda yer alan kadın temsillerini feminist reklamcılık açısından uygun 

bulmadıklarını ifade ederken, 6 katılımcı (4K, 2E) ise reklamlarda yer alan kadın temsillerini 

feminist reklamcılık yaklaşımına uygun bulduklarını dile getirmiştir. Söz konusu reklamlardaki 

kadın temsillerinin feminist reklamcılık anlayışına uygun olmadığını dile getiren 6 katılımcıdan 

4’ünün erkek olup 2’sinin kadın olması, erkek katılımcıların reklamlarda yer alan kadın 

temsillerini gerçeklikten uzak ve abartılı bulmaları ile değerlendirebiliriz. 2 kadın katılımcı aynı 

görüşü paylaşmıştır. 6 katılımcıdan 4 kadın katılımcı ile 2 erkek katılımcı ise reklamlarda yer 

alan kadın temsillerinin kadının güçlü yanlarına vurgu yaptığı ve feminist reklamcılık 

anlayışına uygun örnekler olduğu görüşünden yola çıkarak uygun olduklarını dile 

getirmişlerdir.  

12 katılımcıya Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarını izledikten sonra söz konusu 

markaları satın almak isteyip istemedikleri sorusuna, 7 (3K, 4E) katılımcı “evet, markayı satın 

almak isterim” yanıtını verirken, 5 katılımcı (3K, 2E) ise “hayır, markayı satın almak istemem” 

yanıtını vermiştir. 6 erkek katılımcıdan 4’ü mevcut kadın stereotiplerini yıkan, kadını güçlü ve 

bağımsız olarak sunan bu markaların ürünlerini satın almak istediğini belirtmiştir. 2 erkek 

katılımcı ise söz konusu markaların reklamlarını izlemenin o markaların ürünlerini satın alma 

ihtiyacı duyurmayacağını dile getirmektedir. Reklamları izleyen 6 kadın katılımcıdan 3’ü 

feminist reklamları izledikten sonra markaları desteklemek adına onların ürünlerinin satın 

almayacağını dile getirmektedir. Geriye kalan 3 kadın katılımcı ise tersi bir görüşle feminist 

reklamcılık anlayışına markaların ürünlerini satın alarak katkıda bulunacağını dile getirmiştir.  

Aşağıda Nike, Veet ve Atasay televizyon reklamlarını izledikten sonra söz konusu markayı 

satın almak isteyen bir katılımcının cevabı aşağıdadır. 

(ZD/K) Evet, Nike markasını satın almak isterim. Çünkü Nike reklamında tüm kadınların 

ortak sorunu olan kalıp yargılar üzerine durulmaktadır. Satın alınan bir  ayakkabı ile 

böylesi bir harekete destek olacağım düşüncesi beni mutlu eder. 

Elde edilen sonuçlardan hareketle Nike markasının feminist reklamcılık alanında daha başarılı 

olduğu görülmektedir. Bu başarının altında kadını, feminist teoriye uygun, standart toplumsal 

kalıplarından farklı ve özgün bir üslupla betimlemesi, erkeklerin de resmedilen bu farklı kadın 

stereotipini dikkat çekici ve akılda kalıcı olarak değerlendirdiği ifade edilebilir. Atasay ve Veet 

reklamları ise her ne kadar söyleminde kadının özgür olmasına vurgu yapsa da, kadınların daha 
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güzel ve seksi olmak için kullandıkları ürünleri ön plana çıkarmaları ve onları mevcut kalıplara 

yerleştirmesi nedeniyle izleyiciler tarafından olumlu olarak değerlendirilmemiştir. 
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SAYISALLAŞMANIN FOTOĞRAF KURAMLARINA ETKİSİ 
 

Dr. Öğr. Üyesi Nadir BUÇAN 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 

ÖZET 

Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair ilk düşünceler Joseph Nicéphore Niépce'in 1826 yılında 

duyarkat üzerine ilk görüntüyü sabitlemesiyle başlamaktadır. Doğanın temsilinde insan elinin 

aradan çekildiğine vurgu yapan erken dönem fotoğraf tartışması, fotoğrafı gerçeğin aynası ve 

dünyaya açılan pencere olarak görme eğilimindedir. "Doğanın kalemi" ve "helyografi" (güneş 

çizimi) gibi kavramsallaştırmalar, sürecin otomatikliğine ve kendiliğindenliğine vurgu 

yaparak, insan öznesinin yokluğuna ve dolayısıyla nesnel bir temsil düşüncesine gönderme 

yapmaktadır. Fotoğrafa gerçekçi bir medyum karakterini kazandıran ise onun belirtisel 

gösterge olma niteliğidir. Tıpkı dumanın ateşin bir belirtisi olması gibi, nesneden yansıyan 

ışığın negatif şerit üzerinde bıraktığı izler de üç boyutlu bir nesne ya da varlığın kanıtı olarak 

görülmüştür. Diğer bir deyişle, etkisini 20. yüzyılın son çeyreğine kadar sürdüren gerçekçi 

teoriler, imgenin fiziksel bir materyale yani negatif şeride sahip olmasından temellenmiştir. 

Nesneden yansıyan ışığın izini negatif şerit üzerinde görmek mümkünken aynı şeyi sayısal 

fotoğraf için söylemek mümkün değildir. Çünkü, analog görüntüde var olan fiziksellik sayısal 

görüntüde yoktur. Işığın bıraktığı iz negatif yüzey üzerinde sabitlenip kalıcı hale gelirken, 

sayısal görüntünün bu türden bir fiziksellikten yoksun oluşu pek çok sonuca yol açmış, 

fotoğraf ve gerçeklik sorunsalına dair yeni teorilerin geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. 

Sayısal görüntünün maddilikten yoksun olmasının, fotoğrafın belirtisel gösterge niteliğini 

zedelediği görüşü öne sürülmüş ve sonuçta fotoğrafik gerçekliğin ölümü üzerine birçok 

düşünce ortaya atılmıştır. Bu açıdan, fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair analog dönemde 

geliştirilen teoriler ile sayısal dönemde geliştirilen teoriler arasında radikal farklılıklar dikkati 

çekmektedir. Bunun nedeni de, kanıt niteliği taşıdığı düşünülen negatif şeridin ortadan 

kalkmasıdır. Bu araştırmada ise, fotoğrafın doğal bir dilden ziyade yapılandırılmış ve öznel 

bir dil olduğu kabulünden hareket edilerek, fotoğrafik gerçekliğin analog dönemde de 

tartışmalı bir konu olduğu savı öne sürülmekte ve belirtisellik, fiziksellik ve iz gibi 

nosyonların fotoğrafik doğruluk ve gerçekçilik için yeterli ölçütler olmadığı 

vurgulanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Gerçeklik, Analog, Sayısal, Belirtisellik. 
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EFFECT OF DIGITALIZATION ON PHOTOGRAPHY THEORIES 

ABSTRACT 

First considerations on the relation between photography and the reality have started when 

Joseph Nicéphore Niépce fixed the first image on the emulsion on the year of 1826. The early 

period discussions on photography which emphasize over fading the human hand from the 

representation of nature have tended to consider the photograph as a mirror of reality and a 

window to the world. The conceptualizations such as “pencil of nature” and “heliography” 

(sun drawing) refer to the absence of the human subject and so a consideration of an objective 

representation by emphasizing the automaticity and the spontaneity of the process. What 

brings a realistic medium character in the photograph is its characteristic to be an indexical 

sign. Just like that smoke is an index of the fire, the traces left by the light on the negative 

strip have been seen as the proof of a three dimensional object or substance. In other words, 

the realistic theories which have maintained their influence until the last quarter of 20th 

century has been grounded on that the image has a physical material, namely the negative 

strip. While it is possible to see the trace of the light reflected from the object on the negative 

strip, it is not possible to say the same for the digital photograph. Because the physicality 

which exists in the analogue image does not exist in the digital image. While the trace left by 

the light becomes permanent on the negative surface, the fact that the digital image lacks such 

a physicality has caused many outcomes, and has brought the development of new theories 

about the problematic of photograph and reality. It was suggested the view of that the fact that 

the lack of materiality of the digital image has damaged the photograph’s characteristic to be 

an indexical sign, and finally, it has been put forward many considerations on the death of the 

photographical reality. In this respect, it has been attracted attention that there are radical 

differences between the theories developed during the analogue period and the theories 

developed during the digital period on the relation between the photograph and the reality. 

This is because, the negative strip which is thought as having evidential value has 

disappeared. In this research, it is alleged that the photographical reality was a controversial 

issue also during the analogue period by looking at the acceptance of that the photograph is a 

structured and subjective language rather than a natural one, and it is emphasized that the 

notions such as indexicality, physicality and trace are not sufficient criteria for the 

photographical accuracy and realism. 
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GİRİŞ 

Felsefe sözlüğünde "gerçek", "... elle tutulup göz ile görülecek biçimde varolanı; varlığı 

hiçbir koşulda yadsınamayan durum, olgu, olay, nesne ya da nitelik olarak varolanı... 

varolmak için insan bilincine ve deneyimine gerek duyan şeylerin tersine somut, olgusal, 

zihinden bağımsız bir varlığı bulunanı... anlatan felsefe terimi"1 olarak tanımlanır. Fotoğrafın 

gerek bir nesnenin gerekse de belli bir zamanda yaşanmış olan olay, durum ve olguların 

temsili bağlamında gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tarihsel süreç içinde hiç bitmeyen bir 

tartışma olarak karşımızda durur.  

Fotoğraf, kimi görüşlere göre gerçeğin kendisidir, onu doğrular ve onaylar. Özne ve nesnenin 

bir arada bulunmuş olduğunun bir kanıtıdır, yani tanıklığı tartışılmazdır. Fizik gerçeği 

yansıtan, doğaya ayna tutan yegâne temsil türlerinden biridir. Kimi görüşlere göre ise, 

analogdan sayısala geçiş fotoğrafın bu özgünlüğünü ortadan kaldırmış, onun özünü 

zedelemiştir. Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair geliştirilen gerçekçi teorilere baktığımızda 

André Bazin, Siegfried Kracauer, Mary Price, Susan Sontag ve Roland Barthes gibi 

düşünürlerin ön plana çıktıklarını görürüz. Bu düşünürler fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair 

teorilerini analog fotoğrafın hüküm sürdüğü dönemde geliştirmişlerdir. Bu teoriler, imgenin 

fiziksel bir materyale yani negatif şeride sahip olması gerçeğinden temellenmiştir.  

GÖRÜNTÜNÜN ANALOJİK OLMASINDAN TEMELLENEN TEORİLER 

Fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair ilk düşünceler Joseph Nicéphore Niépce'in 1826 yılında 

duyarkat üzerine ilk görüntüyü sabitlemesiyle başlamaktadır. Doğanın temsilinde insan elinin 

aradan çekildiğine vurgu yapan erken dönem fotoğraf tartışması, fotoğrafı gerçeğin aynası ve 

dünyaya açılan pencere olarak görme eğilimindedir. "Doğanın kalemi" ve "helyografi" (güneş 

çizimi) gibi kavramsallaştırmalar, sürecin otomatikliğine ve kendiliğindenliğine vurgu 

yaparak, insan öznesinin yokluğuna ve dolayısıyla nesnel bir temsil düşüncesine gönderme 

yapmaktadır. 

Joseph Nicéphore Niépce, Louis Mandé Daguerre ve Henry Fox Talbot gibi fotoğrafın öncü 

isimleri ışığa duyarlı malzemenin geliştirilmesi ile ilgili teknik meselelerle uğraşmalarının 

yanı sıra, fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair erken dönem fotoğraf eleştirisini de inşa 

                                                             
1 Abdülbaki Güçlü, Erkan Uzun, Serkan Uzun, Ü. Hüsrev Yolsal, Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2008, s. 

593-594. 
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etmişlerdir. Erken dönem fotoğraf söyleminin ana vurgusu, dış dünyanın temsili söz konusu 

olduğunda fotoğrafın çizime dayalı sanatların asla ulaşamayacağı bir tamlığa sahip olduğudur. 

Kalotip (Calotype) adını verdiği yöntem sayesinde bir negatiften sonsuz sayıda baskı elde 

edilebilmesini sağlayan Talbot, ilk fotoğraflı kitap olma özelliğine sahip Doğanın Kalemi 

(The Pencil of Nature)'nin giriş bölümünde kitapta yer alan imgelerin sanatçının kaleminin 

yardımı olmaksızın tamamen ışığın yardımıyla elde edildiğini belirtmiştir. "Onlar, çizim 

sanatıyla tanışık herhangi birinin yardımı olmaksızın sadece optik ve kimyasal yollarla 

oluşturulmuş veya tasvir edilmiştir."2 Fotoğrafın "doğanın kalemi" olduğuna dair söylem, 

insan öznesinin yokluğuna ve dolayısıyla onun gerçeği yansıtan nesnel bir medyum olduğuna 

göndermede bulunmaktadır.  

Tarihin bilinen ilk fotoğrafını çeken Niépce, "helyografi" adını verdiği ve güneşle yapılan 

çizim anlamına gelen icadın otomatik çoğaltıma dayandığını belirtmiş ve böylece tıpkı Talbot 

gibi fotoğrafik sürecin kendiliğindenliğine ve aracısızlığına vurgu yapmıştır.3 Daguerre ise 

kendi keşfi olan dagerotip (daguerreotype) sayesinde herkesin şatosunun veya kır evinin 

manzarasını yapabileceğini ve her çeşit koleksiyonu oluşturabileceğini belirtmiş ve çizime 

dayalı geleneksel sanatların dagerotipin tamlığını ve ayrıntılardaki kusursuzluğunu taklit 

edemeyeceğini vurgulamıştır.4 Daguerre'e göre, "dagerotip sadece doğayı çizmeye yarayan 

bir araç değildir; aksine doğanın kendisini yeniden üretme gücünü veren kimyasal ve fiziksel 

bir süreçtir."5  

20. yüzyıla gelindiğinde ise André Bazin, Siegfried Kracauer, Mary Price, Susan Sontag ve 

Roland Barthes gibi teorisyenler, erken dönem fotoğraf söylemine paralel bir şekilde 

fotoğrafik gerçekliğe vurgu yapmışlardır. Mary Price, resim ve fotoğraf arasındaki asıl farkın 

fotoğrafın nesneler dünyasıyla olan nedensel bağından kaynaklandığını belirtir. Yine Price’ın 

deyişiyle, "Fotoğrafta tek boynuzlu atlar yoktur. Eğer bir tane görülecek olursa, buna 

inanmamak gerekir."6 André Bazin ise, fotoğrafik görüntünün gerçeğin kendisi olduğunu 

belirtir. Çünkü, fotoğrafik görüntünün oluşumu kameranın önünde yer alan bir  nesne ya da 

varlıktan kaynaklanmaktadır. Gerçekçi film kuramcılarından biri olan Bazin’e göre, fotoğrafik 

                                                             
2William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, Erişim (10 Aralık 2019), 

http://www.thepencilofnature.com/introductory-remarks/ 
3 Joseph Nicéphore Niepce, "Memoire on the Heliograph", Alan Trachtenberg (Ed.), Classic Essays on 

Photography, Leete's Island Books, New Haven 1980, s. 5. 
4 Louis Jacques Mandé Daguerre, "Daguerreotype", Alan Trachtenberg (Ed.), Classic Essays on Photography, 

Leete's Island Books, New Haven 1980, s. 12. 
5 Daguerre, "Daguerreotype", s. 13. 
6 Mary Price, Fotoğraf Çerçevedeki Gizem, (Çev.: Ayşenaz & Kubilay Koş), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2004, s. 
18. 
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görüntü teknik değişkenlerden dolayı ne kadar indirgenmiş olursa olsun yine de gerçeğin 

kendisidir: 

 

"Asıl cismin yerine yaklaşık bir kopyadan daha iyisini geçirmek ihtiyacını bilinç-

altımızdan söküp atabilecek görüntüyü bize ancak mercek verir. Bu görüntü de cismin 

kendisidir, fakat geçicilik olanağından kurtulmuştur. Görüntü bulanık, biçimbozumuna 

uğramış, renklendirilmiş, belge değerinden yoksun olabilir, meydana gelişi modelin 

varlıkbiliminden ileri gelir, modelin kendisidir."7 

Diğer bir gerçekçi film kuramcısı Siegfried Kracauer’a göre sinema ve fotoğraf, kendi ham 

maddelerini ortaya koyan yegâne temsil türleridirler. Bütün temsil türleri içinde sadece 

fotoğraf ve sinema doğaya yani fizik gerçeğe bir ayna tutabilir. Resim, edebiyat ve tiyatro gibi 

geleneksel sanatlar doğayı daha çok bir ham madde olarak kullanırlar ama bu sanatlar 

gerçekte doğayı göstermezler. Meydana gelen sanat yapıtında doğrudan doğruya bu ham 

maddeden hiç bir şey kalmaz. Geleneksel sanatlar gerçeği kaydetmekten çok gerçeği 

yoğururlar. Gerçek yaşam malzemesi sanatçının niyetleri içinde yitip gider, sanatçı onları yeni 

bir biçime sokar. 8 

Susan Sontag ise, fotoğraf eleştirisi tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 

Fotoğraf Üzerine adlı çalışmasında fotoğrafların kanıt teşkil ettiğini ve doğrulayıcı 

olduklarını vurgular: "Hakkında bir şey işitip de şüpheyle karşıladığımız bir şey, onun bir 

fotoğrafı bize gösterildiğinde kanıtlanmış sayılır... Bir görüntünün fotoğraf makinesiyle kayda 

geçirilmesinin başka bir özelliği, onun doğrulayıcı, haklı çıkarıcı işlevidir. Bir fotoğraf, verili 

bir olayın gerçekleşmiş olduğunun su götürmez kanıtıdır." 9 

Bazin’e göre gerçeklik tutkusunu doğrudan karşılayan bir buluş olarak fotoğraf, batı resminin 

benzerlik tutkusundan kurtulmasını sağlamıştır. Fotoğrafın nesnelliğinin görüntüye hiç bir 

resim ürününde bulunmayan inandırma gücü verdiğini belirten Bazin, "Eleştirmeci zihnimizin 

itirazları ne olursa olsun gösterilen, etkili bir şekilde yeniden sunulan, yani zamanda ve 

uzayda ortaya konulan nesnenin varlığına inanmağa mecburduk."10 diyerek Sontag ile benzer 

vurguları taşır. Sontag'a göre fotoğrafın böylesi bir özelliğe sahip olması, modern devletler 

tarafından eylem yapan kitleleri kontrol etmeye ve gözetlemeye yardımcı bir araç olarak 

kullanılmasına neden olmuştur. Nitekim Haziran 1871’de komünarların çektirdikleri bir 

                                                             
7 André Bazin, Çağdaş Sinemanın Sorunları, (Çev.: Nijat Özön), Bilgi Yayınları, Ankara 1995, s. 38. 
8 Siegfried Kracauer, "Fizik Gerçeğin Kurtuluşu", (Çev.: Nijat Özön), Türk Dili Sinema Özel Sayısı, Sayı: 196 

(Ocak 1968), s. 387, 389. 
9 Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, (Çev.: Osman Akınhay), Agora Kitaplığı, İstanbul 2011, s. 5-6. 
10 Bazin, s. 37. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 284 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

fotoğraf onların Paris polisi tarafından teşhis edilip suçlanmalarına ve hatta ölümlerine neden 

olmuştur.11 

1980'de yayımlanan son kitabı Camera Lucida'da gerçekçi bir çizgiyi tercih eden Roland 

Barthes, fotoğrafı "göndergenin fışkırması" olarak niteleyerek, diğer temsil türlerine göre 

üstün ve farklı olduğunu vurgulamıştır. Camera Lucida'da annesinin çocukluğuna ait Kış 

Bahçesi fotoğrafı üzerinden fotoğrafın ne olduğunu, doğasını ve özünü sorgulayan Barthes, 

sonuç olarak "Fotoğraf'ta o nesnenin orada bulunmuş olduğunu asla yadsıyamam." 

diyecektir. Barthes'a göre fotoğrafın noema'sının adı "Bu vardı." olmalıdır. Fotoğraf bir nesne 

ya da varlığın gerçekten de var olduğuna tanıklık etmekte ve temsil ettiği nesneyi 

onaylamaktadır.  Ona göre, her fotoğraf "orada" bulunmuş olmanın bir belgesidir. Fotoğraf bir 

doğrulamadır ve kanıtlayıcı bir güce sahiptir.12    

Görüldüğü gibi, fotoğrafın gerçekçi bir medyum olarak kabul görmesinin nedeni, 

göstergebilimin öncülerinden Charles Sanders Pierce'ın kavramsallaştırmasından hareket 

edecek olursak, onun "belirtisel gösterge" olarak kabul edilmesidir. Tıpkı dumanın ateşin bir 

belirtisi olması gibi ya da toynak izinin bir atın daha önce oradan geçmiş olduğunu 

kanıtlaması gibi, kameranın önündeki nesneden yansıyan ışığın negatif şerit üzerinde bıraktığı 

izler de üç boyutlu bir nesne ya da varlığın kanıtı olarak görülmüştür. Kısacası, tüm bu 

kuramcılar tarafından oluşturulan gerçekçi söylemler, imgenin fiziksel bir materyale yani 

negatif şeride sahip olmasından temellenmektedir. 

SAYISAL (DİJİTAL) DÖNEMDE GELİŞTİRİLEN TEORİLER  

Nesneden yansıyan ışığın izini fiziksel bir niteliğe sahip olan negatif şerit üzerinde görmek 

mümkünken, aynı şeyi sayısal fotoğraf için söylemek mümkün değildir. Çünkü, analog 

görüntüde var olan fiziksellik sayısal görüntüde yoktur. Işığın bıraktığı iz negatif yüzeyi 

üzerinde sabitlenip kalıcı hale gelirken, sayısal görüntünün bu türden bir fiziksellikten yoksun 

oluşu pek çok sonuca yol açmış, fotoğraf ve gerçeklik sorunsalına dair yeni teorilerin 

geliştirilmesini beraberinde getirmiştir. Sayısal görüntünün fiziksellikten yoksun olmasının, 

fotoğrafın belirtisel gösterge niteliğini zedelediği görüşü öne sürülmüş ve sonuçta fotoğrafın 

ölümü üzerine birçok düşünce ortaya atılmıştır. Bu açıdan, fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair 

analog dönemde geliştirilen teoriler ile sayısal dönemde geliştirilen teoriler arasında radikal 

farklılıklar dikkati çekmektedir. Bunun nedeni de, kanıt niteliği taşıdığı düşünülen negatif 

                                                             
11 Sontag, s. 5. 
12 Roland Barthes, Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler, (Çev.: Reha Akçakaya), Altıkırkbeş Yayın, 
İstanbul 2000, s. 92-107. 
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şeridin ortadan kalkmasıdır. Bu noktada Jean Baudrillard'ın teorileri dikkat çekicidir. Negatif 

şeridin ortadan kalkmasının doğurduğu sonuçları tartışan Baudrillard, analog dönemde 

teoriler geliştiren düşünürler ile zıt kutupta yer almaktadır. Bu durum bir fikir çatışmasından 

çok, değişen teknolojinin yarattığı zorunlu bir fikir ayrılığıdır. Tıpkı 1930'larda mekanik 

yeniden üretimin (fotoğraf ve sinema) aura'yı yani biriciklik ve tekliği ortadan kaldırmasına 

ağıt yakmış olan Benjamin gibi, Baudrillard da günümüzde sayısallaşmanın fotoğrafı ve 

gerçeği öldürmesine ağıt yakmaktadır. 

Baudrillard, "Neden Her Şey Hala Yok Olup Gitmedi?" adlı kitabında sayısal görüntü ile film 

görüntüsünü karşılaştırırken, "Sayısal, dijital teknoloji biçime, bilgisayar programı bakışa 

egemen olduğunda hâlâ bir fotoğraftan söz edebilmek mümkün müdür?" diye sormaktadır. 

Negatif şeridin ortadan kalkmasını gerçeğin yitimi olarak gören Baudrillard, bu gelişmenin 

değişik boyutlarda sayısız sonuca yol açtığını savunmaktadır. Nesnenin görüntüsünün sayısal 

bir şekilde üretilebilmesi artık gerçek nesneye olan ihtiyacı ortadan kaldırmıştır. Fotoğraf 

çekmek özgün bir eylem olma özelliğini yitirmiştir, çünkü imge anında silinebilmekte ve yeni 

baştan çekilebilmektedir. Analog fotoğrafın hüküm sürdüğü dönemde tanıklığı tartışılamayan 

negatif şerit artık bu özelliğini kaybetmiştir. Fotoğrafı özgün bir araç olarak niteleyen 

Baudrillard, bütün bu gelişmelerin fotoğrafı öldürdüğünü, analojik görüntünün ortadan 

kalkmasıyla birlikte fotoğrafın özünün silinip gittiğini vurgular. Ona göre, negatif şeritten 

kurtulma ve sayısallaşma ile birlikte, fotoğrafın özne ve nesnenin aynı anda ve aynı yerde 

olduklarını gösteren bir kanıt olma niteliği de sona ermiştir.13 Baudrillard, 1999 yılında 

İstanbul'da gerçekleştirdiği  "Işığın Yazısı / Foto-Grafi" başlıklı konferansta ise, "fotoğrafı ... 

bir zamanlar orada birisinin ya da bir şeyin varolmuş olduğuna tanıklık eden bir şey olarak 

özleyeceğiz."14 diyerek bir bakıma fotoğrafın ölüm fermanını ilan etmiştir. 

Quentin Bajac ise Fotoğraftan Sonra: Analog Fotoğraftan Dijital Devrime adlı çalışmasında 

sayısallaşma yönündeki gelişmelerin fotoğrafın gerçekle olan ilişkisini sarstığını, belirtisel 

karakterinin silindiğini ve artık dünyayla daha uzak bir ilişki içinde olduğunu belirtir. Bajac, 

fotoğrafik gerçeklik konusunda, "şüphe çağına yoksa çoktan mı girildi?" diye sormaktadır. 

Barthes'ın analojik görüntünün belirtisel karakterinden temellenen "bu vardı" ya da "bu oldu" 

şeklindeki savları, Bajac'a göre sayısal görsel üretimin yarattığı şüphe çağında "belki oldu"ya 

                                                             
13 Jean Baudrillard, Neden Her Şey Hala Yok Olup Gitmedi?, (Çev. Oğuz Adanır), Boğaziçi Üniversitesi 

Yayınevi, İstanbul 2012, s. 19, 24. 
14 Jean Baudrillard, "Fotoğraf Işığın Yazısıdır", Varlık, Sayı: 1107 (Aralık 1999), s. 81. 
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dönüşmektedir.15 Diğer bir deyişle, değişik boyutlarda pek çok sonuca yol açan sayısallaşma, 

fotoğraf ve gerçeklik ilişkisine dair analog dönemde geliştirilen gerçekçi teorileri bir bakıma 

geçersiz kılmaktadır. Işığa duyarlı malzemede yaşanan köklü değişikliğin hiç hesapta 

olmayan sonuçlarından birisi de budur. Fakat sorulması gereken soru, analojik görüntünün 

belirtisel karaktere sahip olmasının fotoğrafik doğruluk ve gerçekçilik için yeterli bir ölçüt 

olup olmadığıdır. Fotoğraf tarihine bakıldığında kimi belgesel nitelikli fotoğraf çalışmalarında 

çekimden önce yani henüz negatif pozlanmadan önce gerçekleştirilen manipülasyon ve 

yönlendirmeler, analojik görüntünün belirtisellik niteliğinin fotoğrafik doğruluk ve 

gerçekçilik için yeterli bir ölçüt olmadığını doğrular niteliktedir. 

Henüz negatif pozlanmadan önce gerçekleştirilen manipülasyonların belki de en eski örneği 

1850'li yıllarda Kırım Savaşı'nı fotoğraflayan Roger Fenton'ın bilinçli bir şekilde tasarladığı 

Ölümün Gölgesi Vadisi adlı fotoğrafıdır. Sivastopol yakınlarındaki top mermileriyle dolu 

vadide iki fotoğraf çeken Fenton, yolun ortasında top mermilerinin görünmediği ilk çekimden 

(Fotoğraf 1) memnun kalmamış, sol taraftaki çukurda birikmiş top mermilerini yolun ortasına 

saçarak ikinci bir çekim (Fotoğraf 2) daha gerçekleştirmiştir. Fenton'ın hemen ardından 

1860'lı yıllarda Amerikan İç Savaşı'nı fotoğraflayan Alexander Gardner, Bir Asi Keskin 

Nişancının Yuvası (Home of a Rebel Sharpshooter) adlı fotoğrafını çekmeden önce daha etkili 

bir görüntü elde etmek adına ölü bir askere ait bedenin yerini değiştirmiştir. Benzer şekilde 

Arthur Rothstein, ABD'de 1930'lı yıllarda yaşanan kuraklığı fotoğraflarken karşılaştığı bir 

inek kafatasını bulunduğu yerden kaldırarak çatlamış toprak parçasının üstüne yerleştirmiş ve 

böylece kuraklığın etkilerini dramatize etmeye çalışmıştır. 

 

Fotoğraf 1. Roger Fenton 

                                                             
15 Quentin Bajac, Fotoğraftan Sonra: Analog Fotoğraftan Dijital Devrime, (Çev.: Marşa Franco), Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2011, s. 116-117. 
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Fotoğraf 2. Roger Fenton. 

Kimi belgesel fotoğrafçıların negatif pozlandıktan sonra da çeşitli karanlık oda hileleriyle 

manipülasyona başvurdukları bilinen bir gerçektir. Kaybolan Irk (Vanishing Race) adlı 

çalışmasında Kızılderililerin gündelik yaşamlarından ve kültürlerinden kesitler sunan Edward 

S. Curtis, kaybolmaya yüz tutan Kızılderili kültürünü romantikleştirme adına modern yaşam 

tarzını simgeleyen objeleri çeşitli karanlık oda hileleriyle fotoğraflarından kaldırmıştı. Benzer 

şekilde, belgesel fotoğrafçı Eugene Smith'in Dr. Albert Schweitzer'ı Kongo'da çalışırken 

gösteren fotoğrafı (Fotoğraf 3) iki farklı negatifi karanlık odada birleştirerek oluşturduğu, ön 

plandaki testere ile insan elini ikinci bir negatiften monte ettiği yıllar sonra keşfedilmiştir. 

 

Fotoğraf 3. Eugene Smith. 

SONUÇ 

Fotoğrafın öldüğünü, fotoğrafik imgelerin gerçekliğine ve doğruluğuna dair şüphe çağının 

başladığını vurgulayan argümanların temel nedeni, sayısallaşma ile birlikte fotoğrafın 
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belirtisel gösterge niteliğinin ortadan kalktığı yönündeki inançtır. Fakat Fenton, Gardner, 

Rothstein, Curtis ve Smith örneklerinin de gösterdiği gibi,  negatif pozlanmadan önce ve 

pozlandıktan sonra gerçekleştirilen manipülasyonlar, fotoğrafın doğal yani nesnel bir dilden 

ziyade yapılandırılmış ve öznel bir dil olduğunu doğrular niteliktedir. Mekanik bir yeniden 

üretim olması nedeniyle insan öznesinin yokluğuna ve dolayısıyla fotoğrafik sürecin 

kendiliğindenliğine ve aracısızlığına vurgu yapan gerçekçi teorilerin aksine, bu örnekler insan 

öznesinin yani öznel ve keyfi bir dilin varlığına işaret etmektedir. Dolayısıyla toynak izindeki 

aracısızlığın ve kendiliğindenliğin fotoğrafik görüntüde var olmadığını belirtmek mümkündür. 

Diğer bir deyişle belirtisellik, fiziksellik ve iz gibi nosyonlar fotoğrafik gerçekçilik için yeterli 

ölçütler olmamakla birlikte, analojik görüntünün belirtisel bir karakter taşıdığı yargısı da 

tartışmalı bir konudur. Çünkü, insan öznesinin var olduğu yerde belirtisellikten söz etmek 

güçleşmektedir. Sonuç olarak, "fotoğrafın ölümü" ve "şüphe çağı" gibi kavramsallaştırmalarla 

gündeme gelen sayısallaşmanın, fotoğrafik gerçeklik ve doğruluk açısından yeni bir 

gelişmeye işaret etmediği söylenebilir. 
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İMPARATORLUKTA SANAT-SANAT VE ÜRETİM YAPISI 

                                                                    Dr. Öğrt. Üyesi Münevver ÜNSAL MERCAN 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü 

                                                                  

ÖZET 

Sanat: Bir duygunun, tasarımın yâda niteliğin belli metotlarla belirtilmesi ya da meydana 

getirilmesi demektir. Sanat düşüncelerden öte, içe, duygulara kadar iner ve ruhu harekete 

geçirir. 

Türk tarihinde sanat söz konusu olduğunda, Türk toplumunun özelliğinden kaynaklanan şu 

etkenler de dikkate alınması gerekmektedir. Bozkır hayatı ve göçebelik kolay taşınmayı da 

zorunlu kılması nedeniyle, günlük kullanılmaya yarayan ürünler dışında sanatla fazla uğraşma 

imkânı bulunamamıştır. Steplerde yaşayan göçebe ve yarı göçebe topluluklarının sanatlarını 

ancak genel nitelikleri ile tespit etmek mümkün olmaktadır. Araştırmalar Türklerinde 

kendilerine özgü bir sanatlarının var olduğu, ancak II. Meşrutiyet döneminde ortaya atılmıştır. 

Aşiret ve boylar hâlinde birçok uygarlıkların beşiği, aynı zamanda geçit yolu olan Anadolu‟da 

göçebelik Osmanlı dönemine (13. yy.) kadar devam etmiştir. Bu dönemde, Asya‟nın en uzak 

köşelerinden Avrupa‟ya, Afrika‟ya mal taşıyan kervanların geçit yolu çevresine yerleşen bu 

göçebe toplum, geçit yolları üzerinde oluşan kervansaraylarda konaklayan kervancıların 

ihtiyacını karşılamıştır.  

Orta Asya’dan beraberinde getirdikleri kültürlerinde var olan el becerisi, sanatçı his ve 

düşüncelerine dayanan halı da bu ürünler içerisinde yer almış, çeşitli alışverişlerle de Doğu’nun 

en ücra köşesine ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerine götürülmüştür. Marco Polo’nun 1283 

yılındaki Asya gezisinde “Dünyanın en güzel halıları Aksaray, Kayseri, Sivas’ta dokunuyor.” 

diye ifade ettiği seyahat notunda belirtilen halılar, Anadolu halı sanatının kötü bir geçmişinin 

olduğunu vurgularken XIV. yüzyılın başlarında Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta Selçuk 

halılarını övmüş, halıların Suriye, Mısır, Hindistan ve Çin’e ihraç edildiğini yazmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orta Asya,Selçuklu, Osmanlı Devleti, Anadolu, El sanatları, Halı, 

Dokuma, 

ART-ART AND PRODUCTION STRUCTURE IN THE EMPIRE 

 

ABSTRACT 

Art: It means the expression or creation of an emotion, design or quality by certain methods. 

Art goes beyond thoughts, inwards, emotions and activates the soul. 
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When it comes to art in Turkish history, the following factors arising from the characteristics 

of Turkish society should be taken into consideration. Since steppe life and nomadism also 

necessitated easy transportation, it was not possible to deal with art except for products that are 

used daily. It is only possible to identify the art of nomadic and semi-nomadic communities 

living in steppes with their general characteristics. Studies show that Turks have their own 

unique art, but II. It was put forward during the constitutional period. 

In Anatolia, the cradle of many civilizations, tribes and tribes, as well as the passageway, 

nomadism continued until the Ottoman period (13th century). During this period, this nomadic 

society settled around the passageway of caravans carrying goods from Europe's most remote 

parts of Asia to Africa and met the needs of caravans staying in caravanserais on the 

passageways. 

The carpet, which is based on craftsmanship, artist feelings and thoughts that existed in the 

cultures that they brought with them from Central Asia, was included in these products, and 

with various purchases, they were taken to the most remote corner of the East and various cities 

of Europe. Marco Polo's trip to Asia in 1283, "the world's most beautiful carpets are woven in 

Aksaray, Kayseri, Sivas." He stated in the travel note carpets, emphasizing that the history of 

Anatolian carpet art has a bad history. Ibn Batuta, who visited Anatolia at the beginning of the 

20th century, praised Selcuk carpets and wrote that the carpets were exported to Syria, Egypt, 

India and China. 

Keywords: Central Asia, Seljuk, Ottoman Empire, Anatolia, Handicrafts, Carpet, Weaving, 

Giriş 

Kültürün “toplumda geçerli olan ve gelenek haline gelmiş olan dil, düşünce, duygu,sanat ve 

hayat etkinliklerinin bütünü” diye tarif edilmesinden de kolayca anlaşıldığı gibi, sanat, kültürü 

oluşturan esas unsurlardan biridir.Kimi değerlendirmelerde kültürün biri sanat, diğeri töreler ve 

gelenekler olmak üzere iki temele dayandığı da öne sürülmektedir. Bazılarına göre de kültürde 

ağırlık sanattadır. Bütün bunlar sanatı içermeyen bir kültürün olamayacağını göstermiştir. 

Gerçekte toplum, ister millet isterse kabile durumunda olsun, toplum ile sanat arasında çok 

yakın ilişki vardır. Hatta toplumun kendine özgü niteliklerini sanatında sergileme imkânı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte herhangi bir toplumun sanatını, o tasarımı doğuran düşünceyi, 

onu besleyen ruhu, özgün kılan bilgi düzeyini ve etkinliğin sürmesini sağlayan toplumsal 

şartları göz önüne almadan anlamaya imkân yoktur.1 

                                                             
1 -Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul, 1994, s233 
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Sanat: Bir duygunun, tasarımın yâda niteliğin, belli metotlarla belirtilmesi ya da meydana 

getirilmesi demektir. Sanat düşüncelerden öte, içe, duygulara kadar iner ve ruhu harekete 

geçirir. 

Türk tarihinde sanat söz konusu olduğunda, Türk toplumunun özelliğinden kaynaklanan şu 

etkenler de dikkate alınması gerekmektedir. Bozkır hayatı ve göçebelik kolay taşınmayı da 

zorunlu kılması nedeniyle, günlük kullanılmaya yarayan ürünler dışında sanatla fazla uğraşma 

imkânı bulunamamıştır. Steplerde yaşayan göçebe ve yarı göçebe topluluklarının sanatlarını 

ancak genel nitelikleri ile tespit etmek mümkün olmaktadır. Araştırmalar Türklerinde 

kendilerine özgü bir sanatlarının var olduğu, ancak II. Meşrutiyet döneminde ortaya atılmıştır.2 

Bu duruma göre Anadolu öncesi Türk işleme sanatının ilk örnekleri, M.Ö 3.yüzyılda Hun 

devletinden günümüze ulaşan parçalardır.  Orta Asya’daki buluntular Altay dağlarında yaşayan 

Hunlara aittir. Pazırık ve Noin-Ula kazılarında açılan kurganlarda halılar, keçeler ve işlemeler 

bulunmuştur. Daha çok aplike tekniğinde yapılmış işleme örnekleri görülmektedir İşlemede 

ince deri kullanılmış, hayvan figürleri ile bezenmiştir. Yapıştırma tekniğinin yanı sıra yünlerle 

dikilmiş örneklere rastlanmıştır.   Orta Asya da yaşayan Uygurlardan kalan duvar resimlerinde 

elbiselerin üzerindeki işlemelerde işlemenin eskiden beri kullanıldığını göstermektedir. İnsan 

ve hayvan motiflerinin süslemede kullanılmasından vazgeçilmesine İslamiyet’le başlanmıştır.   

Selçuklular da işlemeye önem verilmiştir. İşleme tekniğinde kıvrık dal ve aralarında hayvan 

figürlü motiflerine rastlanmaktadır.  

Aşiret ve boylar hâlinde birçok uygarlıkların beşiği, aynı zamanda geçit yolu olan Anadolu’da 

göçebelik Osmanlı dönemine (13. yy.) kadar devam etmiştir. Bu dönemde, Asya’nın en uzak 

köşelerinden Avrupa‟ya, Afrika‟ya mal taşıyan kervanların geçit yolu çevresine yerleşen bu 

göçebe toplum, geçit yolları üzerinde oluşan kervansaraylarda konaklayan kervancıların 

ihtiyacını karşılardı.  

Orta Asya’dan beraberinde getirdikleri kültürlerinde var olan el becerisi, sanatçı his ve 

düşüncelerine dayanan halı da bu ürünler içerisinde yer almış, çeşitli alışverişlerle de Doğu’nun 

en ücra köşesine ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerine götürülmüştür. Marco Polo’nun 1283 

yılındaki Asya gezisinde “Dünyanın en güzel halıları Aksaray, Kayseri, Sivas’ta dokunuyor.” 

diye ifade ettiği seyahat notunda belirtilen halılar, Anadolu halı sanatının kötü bir geçmişinin 

                                                             
2 -Turan,age. S.238- 239 
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olduğunu vurgularken XIV. yüzyılın başlarında Anadolu’yu gezen İbn-i Batuta Selçuk 

halılarını övmüş, halıların Suriye, Mısır, Hindistan ve Çin‟e ihraç edildiğini yazmıştır.3  

Sanat ve Gelişimi 

XI. yüzyılda Karahallılar ile başlayan ve Büyük Selçuklular (1030–1194) döneminde özel bir 

yeri olan çini ve seramik sanatında kullanılan özellikle stilize filiz ve yaprak gibi bitkisel 

motifler, aslan, geyik, fil, ejder grifon, tavşan, tilki, boğa, horoz ve köpek gibi hayvan figürleri 

Selçuklu dönemi sanatının temelini oluşturur.  İslamiyet‟in Türkler tarafından kabul 

edilmesinden sonra Asya Türk geleneklerindeki “kıvrık dal” veya Hatayi grubu Rumi-Palmet 

süslemeleriyle sonsuzluğu sembolize eden geometrik motifler, Selçuklulara ait bir 

uygulamadır. Anadolu‟da doğan bu sentez yeni bir ekolü oluşturmuş ve bu kültürü de 800 yıl 

boyunca kurdukları uygarlıklarda yaşatmışlardır.  

Bu 15 derecelik kuzey dairesinin doğu kısmı da keçe örtü bölgelerine girer. Asıl düğümlü 

halıların vatanı ise on beş derece Dünya dairesinin batı kısmındaki bölgedir. Rudenko’nun 

Pazırık halısını keşfinden 45 yıl kadar önce Aurel Stein 1906-1908‟de Doğu Türkistan’da Hop 

Gölü batısında Lou-Lan’da 3 ve 4. yüzyıllardan kalma düğümlü halı parçalarını bulmuştur. 

Bunlar sert, kalın ve boyanmamış yünden bükülmüş ipliklerden tek argaç üzerine düğüm atılıp 

bazen beş sıra arış geçirilerek hazırlanmıştır. Üç çeşit sarı, koyu mavi, kırmızı, mat yeşil ve 

kahverengiden canlı ve parlak renkler baklavalar, Şeritler ve çok stilize çiçeklerden ibaret basit 

örnekleri oluşturmaktadır. Bu parçalar, Şimdi Londra’da British Museum da ve Hindistan’da 

Yeni Delhi Müzesi’nde saklanmaktadır.4  

Bundan birkaç yıl sonra 1913‟te A.Vonle Cog, Turfan araştırmalarını yaparken Kuça‟nın 

batısında Kızıl‟da diğer bir düğümlü halı parçası bulunmuştur. 16 x26 cm boyutlu parça yine 

sert, kalın, boyasız yünden bükülmüş ve arışlarla tek argaç üzerine düğümlü fakat ayrıca bir 

atlamalı argaçlar üzerine ince yün iplik düğümlerle zenginleştirilmiş bir tekniği vardır. Kırmızı 

zemin üzerine siyah konturlu sarı renkte bir kıvrık dal veya ejder kuyruğunu andıran örnek canlı 

renklerle belli olmaktadır. 5 veya 6. yüzyıllardan kaldığı kabul edilen bu parça şimdi Berlin 

İslam Sanatı Müzesi’ndedir.5 

Doğu Türkistan, daha çok keçe örtülerin kullanma bölgesi ve keçenin hâkim olduğu yerdir. 

Bulunan halılar Batı Türkistan’dan buraya getirilmiş olmalıdır. Halı sanatı  Türklere bağlı 

olarak oturduğu bölgelerde geliştiği görülmektedir.  

                                                             
3- El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Türk Dokuma Sanatları, Ankara, 2012, s. 32 
4 -Age. s. 32  
5 -Age. Gös. yer 



                                                          

ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 293 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Düğüm tekniği Abbasiler (Samerra) devrinde Orta Asya’dan batıya getirilmiş ve bundan sonra 

Selçuklu Türklerinin hâkimiyeti ile önce İslam dünyasına ve daha sonra İslam olmayan 

bölgelere yayılmıştır.  

Bununla beraber, Büyük Selçuklular döneminden örnek olabilecek önemli halı parçaları 

günümüze ulaşmamıştır. Anadolu Selçukluları’nın merkezi Konya’da bulunan bir grup halı 

“Konya halıları” adı ile bu dönemden kalanları temsil etmektedir. Bu halılar daha sonraki halı 

sanatının gelişmesinde örnek oluşturmrştur.6 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kentleşme insan yaşamını birçok yönden etkilemektedir. 

Dünya üzerinde çeşitli kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların eski kültürel değerleri de 

hızla yok olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel değerlerin saklanarak korunması oldukça önem 

kazanmaktadır. Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler olan el sanatları, asırlar boyu 

toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır. Aynı 

zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme 

düzeyi paralellik göstermektedir. Türk el sanatlarımızın hemen   hepsi, halk sanatlarımız içinde 

önemli bir yerde ve  köklü bir geçmişe sahiptir. El sanatlarımız içinde geniş yer bulan yöresel 

bebek yapımı, örücülük, değerli ve yarı değerli taş işlemeciliği, ağaç işlemeciliği ve gümüş 

kazaz örücülüğü, ile yapılan sanat eserleri insanımızın duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır. 

Anadolu insanı parçaları birleştirmiş üzerine örtü yapmış, doğadaki bitkileri örerek hem günlük 

yaşamına taşımış hem de kendine bir uğraş bir meslek edinmiştir. Yünü teriyle yoğurarak keçe 

yapmış, kışın soğuktan kendini korumayı bilmiştir. Anadolu kadını dokuduğu her halının ve 

kilimin desenlerine mana yükleyerek hüznünü, sevincini dileğini motiflerle anlatmıştır. Her ne 

kadar, sanayinin gelişmesiyle beraber,  el sanatları yok olmaya yüz tutmuş gibi görünse de 

teknoloji ile yarışını sürdürmeye devam etmektedir.  Dokumacılık konusunda belirleyici etken 

olan iklim şartları ve ihtiyaçlar, farklı kültürlerde farklı malzemeyle dokumanın yapılmasına 

neden olmuştur.  Dokuma alanında kullanılan malzemeler önceleri dallar ve kamışlardır. 

Bunların basit bir biçimde örülmesiyle başlayan süreçte, daha sonraki aşamalarda yün, pamuk, 

tiftik, ipek, keten ve kenevir gibi bükülebilirliği, yumuşaklığı daha fazla olan malzemeler 

kullanılmıştır. Anadolu’da yapılan kirkitli dokumalard motifleri geometrik motifler, bitki 

motifleri, stilize edilmiş hayvan figürleri ile kûfi yazılar oluşturur. Bunlar zenginleşerek 

günümüze kadar gelmiştir. Nakış, dikişin dekoratif bir şekilde yapılmasından doğmuştur ve 

insanlık tarihi kadar eskidir. Türk nakışlarının, halk sanatlarımız içinde önemli bir yeri ve köklü 

                                                             
6 -Age. s. 33 
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bir geçmişi vardır. Türk işleme sanatı çok eski devirlere Orta Asya’ya dayanır. İlk yapılan 

işlemeler hakkında fazla bilgi yoktur. Ancak kazılardan çıkan heykellerin üzerindeki elbiselerin 

işlemeli oluşu İbrani tarihinde Nuh’un kızının ilk nakışlı kemeri kullandığının anlatılışı bu 

sanatın köklü bir geçmişi olduğunu anlatmaktadır.7  

XIX. yüzyılın ortalarına kadar özel sektörün daha çok el emeğine dayalı, fazla işgücü içermeyen 

aile işletmesi durumunda veya az sayıda işçi çalıştırılan imalathanelerde üretimin yoğunlaştığı 

görülmektedir. Bu tarz işletmeler Osmanlı Devleti’ndeki esnaf geleneğine uygun olarak 

gelişmiştir. Diğer taraftan özel sektörün elinde sermaye birikimi, uygulanan iktisadi siyaset 

gereğince çokta mümkün olamıyordu. Avrupa ülkelerinde marjinalaşma, şirketleşme, çok 

sayıda işçi çalıştırma şeklinde kendisini gösteren üretim hamlesi, Osmanlı toplumunda ancak 

son 50-60 yılda model olarak belirlenen hususlar olmuştur. Osmanlı toplumunda dikkati çeken 

önemli el sanatları, bilhassa dokuma, deri, boya, demir ve ağaç işleri gibi alanlarda üretim hatırı 

sayılır durumdaydı. XIX yüzyıla kadar küçük tezgâhlarda el emeğine dayalı olarak yapılan 

dokumacılık oldukça yaygın durumdaydı İpek dokumacılığı belirli yörelerde yoğunlaşsa da, 

yünlü kumaş dokuma tezgâhlarının pek çok yörede çalıştığı görülmektedir.8 Bu dönemde 

işlemelerin saray ve saray dışında üretildiği görülmektedir. Saray işlemelerinin kumaş niteliği, 

kompozisyon başarısı, motiflerin düzgünlüğü ile teknik ve ustalık açısından çok ileri 

düzeydedir. Türk işlemelerinde, 16. yy. motifler geometrik ve simetrik düzen içindedir, 

desenlerde azda olsa hayvan motifleri görülür. Motiflerde kullanılan bitkiler; gül, narçiçeği, 

sümbül, lale, karanfil ve çarkıfelektir. Meyvelerden; nar ve kozalaktır. Çeşitli çiçek yaprakları 

da kullanılmıştır.  

16.yy. renklerde kırmızı (lal),yeşil, mavi, sarı, beyaz, hardal rengi hâkimdir. Motifler gözeme 

ile siyah ve kahverengi ile çevrilmiştir. Altın ve gümüş sim çok kullanılmıştır. İşleme tekniği 

olarak da Pesent ve Hesap işi kullanılmıştır.  17.yy. da aynı renk ve teknik kullanılmış. 

Kompozisyonlarda simetrinin yanı sıra girift göze çarpmaktadır. Renkler pastelleşmiştir. Bu da 

kullanılan teknikler Pesend, Türk işi, atma, cıvan kaşı, tel kırma, susmadır.16.yy desenlerinin 

yanı sıra kandil, ibrik, vazo görülmektedir.                   

18.yy. motiflerde çiçek kıvrık dal, meyve vazolar, fiyonklar göze çarpar. Ayrıca fıskiyeli 

havuzlar, saksı içinde meyve ağaçları gibi. Kimyasal boyaların elde edilmesi ile daha canlı 

                                                             
7-Megep, El Sanatları Teknolojisi Alanı, Ankara, 2007, s.107 
8 -Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon 1999, s. 408 
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renkler ve renk tonlaması görülür. Diğer teknikerin yanı sıra muşabak, mürver, dival işi, suzeni 

görülmüştür.  

19.yy.da işlemeler daha kalitesizdir. Motif olarak her şey kullanılmıştır. İpek iplik pamuğa, 

altın sim ve gümüş, bakıra dönüşmüştür. Teknik olarak da kaba çabuk dolan gösterişli 

tekniklere yer verilmiştir.  

20.yy. da geçmişteki yüzyıldan gelen motif ve renk anlayışını görmek mümkündür. işleme 

sanatına yenilik getirmemiştir. Renklerde önceki yüzyıla ilave olarak yaprak yeşili, Çingene 

pembesi, mor, turuncu kullanılmıştır.9 

Üretim Yapısına Bakış 

Bosna’dan Yemen’e, Kafkasya’dan Kırım’a kadar çok farklı coğrafyalara hükmeden Osmanlı 

Devleti, insanların yeteneklerini kullanabilmelerini sağlamak amacıyla güvenli bir ortam 

oluşturmuştur. Bu güvenli ortamda şehirler; mimarisiyle, zanaat, sanat ve kültür faaliyetleriyle 

birer yaşam merkezi hâline gelmiştir. Özellikle kuruluş devrinden itibaren İznik, Bursa, Edirne 

ve İstanbul, Osmanlı sanat ve mimarisinin beşiği olmuştur. Günümüze kadar ulaşan müzeleri, 

sarayları, koleksiyonları, kütüphaneleri ve camileri dolduran tezhip, çini, minyatür, halı, kilim, 

kumaşlar ve binlerce cilt yazma eser vardır. Bu eserler, Anadolu ve çevresinde gelişen Türk el 

sanatlarına ait zengin bir hazinedir.  Bir milletin kültürel kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleri 

niteliğinde olan el sanatları, Osmanlı Devleti’nde büyük gelişme göstermiştir. El sanatları 

sanayi öncesi toplumların en başta gelen tarım dışı faaliyeti olarak, pek çok alandaki ihtiyacı 

karşılamaya yönelik olduğundan çok geniş bir alanı kaplamaktadır. El sanatları kullanılan 

malzemenin türüne  ve bu malzeme işlenirken kullanılan tekniğe göre çeşitlenmektedir. Bu 

çeşitlilik içinde, belli ihtiyaçları karşılamak üzere uzmanlaşıp toplumsal hayatta yer edinenler 

kendi kurumlarını oluşturarak geleneksel hale gelmişlerdir. Geleneği belirleyen başlıca unsurlar 

arasında imalat tekniği, kullanılan malzeme, bu malzemenin geldiği yer ve çeşitlerine göre 

belirlenmiş kullanım yerleri, mesleğe girenlerin etnik, dinsel ve/veya coğrafî kökeni, mesleğe 

mekânsal örgütlenme içinde tahsis olunan alan gibi unsurlar yer almaktadır. El sanatları 

geleneği içinde, malzeme ve teknik bakımından özelleşerek gelenek haline gelmiş on bir ana iş 

kolundan söz edilebilir. Bunlardan ilki toprak işleridir. İkincisi ahşap ve tahta işleri, üçüncüsü 

deri, keçe ve cilt işleri, dördüncüsü maden işleri, beşincisi yapı, taş ve alçı işleri, altıncısı cam 

işleri, yedincisi kâğıt işleri, sekizincisi boynuz işleri, dokuzuncusu iplik işleri, onuncusu ot ve 

hasır işleri ve on birincisi sabun işleridir. 

                                                             
9- MEGEP, El Sanatları Teknolojisi, Ankara, 2007, s. 3-4 
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Toprak işleri geleneği daha çok çanak-çömlekçilik konusunda uzmanlaşmıştır. Taşınabilir 

çanak-çömleklerin imalatına zamanla birer yapı unsuru olarak kullanılan çinilerin imal edildiği 

çinicilik de eklenmiştir. Pişmiş tuğla imalatı da bu geleneğin kapsamı içine girer. 

Ahşap işlemeciliği en eski el sanatlarından biridir. Bu gelenek dâhilindeki ana işkolu 

marangozluk olmakla birlikte, bunun yanı sıra bastonculuk, beşikçilik, dülgerlik, kaşıkçılık, 

kündekâri işlemeciliği, oymacılık, sandıkçılık, sedefçilik ve semercilik gibi yan kollar da 

bulunmaktadır. Deri, keçe ve cilt işleri içinde cami kapısı imalatı, çarıkçılık, Karagöz 

imalatçılığı, koşumculuk, köşkerlik, mestçilik, kunduracılık, saraçlık, terlikçilik, ciltçilik, 

keçecilik gibi alanlar yer alır. Maden işlemeciliği bakırın kullanılmaya başlandığı M.Ö. 6. 

binyıldan bu yana silâh başta olmak üzere dayanıklı malzeme üretiminde vazgeçilmez bir yer 

edinmiştir. Geleneksel maden işleri arasında âlemcilik, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık, 

gümüşçülük, kuyumculuk, kalaycılık, tombakçılık, nalbantlık, pirinççilik ve tenekecilik yer 

alır. Yapı, taş ve alçı işleri, geleneksel toplumda barınma ihtiyacının karşılanması ve kapalı 

kamusal alanların üretilmesinde hayatî bir yer tutmuştur. Taş oymacılığı, yapı ustalığı, kerpiç 

ustalığı, yapıların iç tezyinatında ve yapı ayrıntılarının şekillenmesi konusunda uzmanlaşmış 

alçıcılık bu gelenek çerçevesinde gelişmiştir. Taş işleri arasında küçük üretime yönelmiş dallar 

da gelişmiştir. Bunlar arasında Oltu taşı işçiliğini, Eskişehir’in lületaşı işçiliğini ve mermerden 

mezar taşı yapımcılığını sayabiliriz. Cam işleri geleneksel el sanatları içinde en ince işçilik 

alanlarından birisidir. Türkiye’de cam işçiliği Roma, İslam ve Bizans geleneğini devralan 

Osmanlı döneminde çok gelişmiştir. Bu el sanatı içinde çeşitli ev eşyalarının yapımından 

pencere camlarına ve vitraylara kadar geniş bir sahada incelikli ürünler verilmiştir. Kâğıt 

sanatları, yazı ve resim sanatlarıyla birlikte düşünülen el sanatlarındandır. Bu çerçevede 

hattatlık, tezhipçilik, nakkaşlık, aharcılık ve ebruculuk Osmanlı uygarlığının güzel sanatlara 

kapı açan en incelmiş örneklerini meydana getirmiştir. Boynuz işleri özellikle geyik, koç, 

manda ve öküz hayvanların boynuzlarından üretilen süs eşyalarının, tarakların, silâh 

kabzalarının, çeşitli eşya sap ve tutamaklarının yapımında uzmanlaşmıştır. İplik işleri çok geniş 

bir yelpazeye sahiptir. Bu yelpaze içinde dokumacılık, halıcılık, işlemecilik, oyacılık, 

kilimcilik, kolancılık, örgücülük, örücülük, nakışlı çul dokumacılığı, tentenecilik, tülü yapımı, 

yazmacılık, yorgancılık ve hallaçlık gibi geleneksel alanlar bulunur. Ot ve hasır işlerinde 

hasırcılık ve süpürgecilik en yaygın alanı kaplar. Bunların yanında kamış diziciliği, urgancılık 

ve üzerlik yapımcılığı ot işleri içinde sayılabilir. Sabun işleri ise zeytin, fıstık ve defne üretilen 

yerlerde bunların yağlarından yararlanarak yapılan sabunların üretim alanıdır. Kaba sabun 
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yapımı, zamanla bunlara şekil ve renk verilmesi ve içlerine çeşitli kokulu bitkilerin katılması 

suretiyle daha incelikli bir alan haline gelmiş ve bugün buna Edirne’de çeşitli meyvelerin şekli 

verilmiş sanatsal sabun yapımcılığı da eklenmiştir. 

Özellikle ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, çinicilik ve hat sanatları yeni bir ifade ve 

anlatım zenginliği kazanmıştır. Bu dalların her biri kendi içinde ustalık alanları, kullanılan gereç 

veya üretilen üründen adını alan gruplara ayrılmıştır. Nakkaşlar, kuyumcular, kâtipler, ciltçiler, 

çiniciler, kumaş dokuyucuları, maden işi yapan kazgancılar, ahşap işleriyle uğraşan 

kündekârlardan oluşan bu sanat ve zanaat grupları, kendi içlerinde birer eğitim kurumu gibi 

çalışmıştır. Bu meslek gruplarının ustaları, Ahilik teşkilatına bağlı olarak loncalar oluşturmuş 

ve “esnaf şeyhleri” tarafından yönetilmiştir. Ahi terbiyesiyle yetişen Osmanlı sanatkârlarının 

hile ve aldatmaca bilmediği, bu yola başvuranların ise şiddetle cezalandırıldığı bilinmektedir. 

Osmanlı ekonomisi üretim ve arz yönlü bir ekonomik sistem uygulanmıştır. Fiyat istikrarını 

sağlamanın en önemli unsuru budur. Sistem küçük üreticiliğe dayanmaktadır. Bu yolla ekonomi 

kendisine yeterli hatta dış piyasaya yönelik bir sanayi ve üretim sistemine sahiptir. Osmanlı 

sisteminde küçük ve müstakil işletme tipi esastır. Her biri bir bütün olan bu işletmelerin alım 

satımları, mirasçılara taksim, parçalanması ve kiraya verilmesi, uygun değerin büyüklüğünün 

değişmemesi için hukuk dışı bırakılmıştır.10 

Osmanlılarda sanayi sisteminin temelini oluşturan küçük sanayi esnaf teşkilatının elindeydi. 

Sanayi öncelikle tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, deri ve dokuma sanayisi önemliydi. 

Bunun yanında gemi inşaat sanayi gibi sanayi dalları da önemli gelişmeler göstermiştir. XIX 

yüzyılın sonlarına doğru esnafın sanayi için teşkilatlandırılmasıyla simkeşler, debbağlar, 

saraçlar, kumaşçılar, dökümcüler ve demirciler şirketleri kurulmuş ve sanayi mektepleri 

açılmıştır.11 

XIX yüzyıla kadar küçük tezgâhlarda ve el emeğine dayalı olarak yapılan dokumacılık oldukça 

yaygındı. Osmanlı Devleti’nde gerek artan nüfusun gerekse sarayın ve ordunun ihtiyaçlarına 

cevap verebilmek için hızlı bir şekilde gelişmiştir. Dokuma sanayinin geliştiği Bursa’da; yünlü 

kumaşların, ipekli dibaların ve her cins kadifenin dokunduğu bilinmektedir.    Dokumacılıkta 

oldukça ileri gitmiş olan Çin bile Bursa’dan kumaş satın almıştır. Yine bu dönemde Macaristan, 

İtalya, Polonya ve Balkan ülkelerinin pazarlarında Bursa kumaşları satılmıştır. Bursa 

kumaşlarının üstünlüğü, malzemesinin zenginliği ve desenlerinin güzelliğinden 

                                                             
10 - Ahmet Tabakoğlu, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara2004, s.310 
11 -Tabakoğlu, a.g.e. s. s. 310-311 
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kaynaklanmıştır. Osmanlı şehirlerine, yabancı ülkelerden boyanmak için kumaşlar 

gönderilmiştir. Ayrıca Türk al’ı ve çini mavisi gibi renklerin usullerini öğrenmek için Osmanlı 

şehirlerine Fransa’dan heyetler gelmişti. Dokumacılık; pamuk, keten, kadife, ipek, yün vb. 

malzemenin elde edilmesinden kullanıma hazır hâle gelene kadar (kumaş, halı, kilim vs.) 

geçirdiği sürecin tamamına verilen addır. Özellikle ipek kumaşlar, Osmanlı törenlerinde ve 

yüksek sınıf kültüründe, sosyal konum belirleyicisi olarak önemli bir yere sahipti. Türk 

tarihinin en eski dönemlerinden itibaren dokumacılık sektörünün en önemli kolu ise kilim ve 

halıcılıktı. Gördes düğümü ile yünden dokunmuş olan Uşak halıları madalyonlu ve yıldızlı 

halıların en güzel örneklerini teşkil etmişti. İpek dokumacılığı belirli yerlerde yoğunlaşsa da, 

yünlü kumaş dokuma tezgâhlarının pek çok bölge de çalıştığı görülmektedir. Anadolu’nun en 

ünlü dokuması olan ve sadece tiftik keçisinin kılından yapılan sof, Anakara civarında 

dokunmaktaydı. Bu bölgede hemen her evde sof dokuma tezgâhı bulunmakta olup, 16. Yüzyıl 

sonlarında bin kadar tezgâh olduğu tahmin edilmektedir. Tiftik kılı müşterinin arzusuna göre 

boyama vesaire işlemelerine tabi tutulduktan sonra, ham olarak satın alan tüccar tarafından, 

başta İstanbul olmak üzere, Bursa, Halep gibi şehirlerle Avrupa ülkelerine sevk edilirdi. 

Memleketin ihtiyacı olan sof için gerekli malzeme bulunamaması ve sofçu esnafının işsiz 

kalması ihtimali belirdiğinden iplik ihracı yasaklanmaktaydı. Buna rağmen Venedik, Leh, 

İngiliz, Hollandalı tüccarlar, Ankara’da yerleşmekte veya ajanlar bulundurmak suretiyle geniş 

çapta sof ve sof ipliği alımları yaparak memleketlerine ihraç ediyorlardı. Gerçi Fransızlar 

1730’larda Lille-Aras ve Amiens şehirlerinde sofçuluğu geliştirerek Ankara’dan ithalatı 

durdurdularsa da seyyahların “ipek gibi yumuşak” diye tarif ettikleri tiftik ipliğinde 1830’lara 

kadar Ankara rakipsizdi. Ancak bu tarihten sonra Güney Afrika ve Amerika da tiftik 

yetiştirilmesi Ankara’nın önemini bir hayli azalttı.12 

Osmanlı Devleti’nde çok tutulan bir diğer yünlü kumaş da çuha idi. Çuha dokumacılığı daha 

ziyade İspanya’dan iltica ederek Selanik taraflarına yerleştirilen Yahudiler tarafından 

yapılmaktaydı. Sultan II. Beyazıd, bunlara yeniçerilere çuha dokumaları karşılığında, 

Rumeli’de devletin belirlediği fiyattan yün toplama imtiyazı vermişti. 

İmparatorluk topraklarında pamuklu dokumacılıkta çok yaygın bir durumdaydı. Tabii olarak 

pamuk tarımı yapılan alanlar, bu şehir ve kasabaların başında yer almaktaydı. Anadolu’da 

pamuk yetiştirilen yerlerin başında Çukurova ile Menderes Nehir’i çevresi gelmekte, onları 

Alanya, Erzincan ve Malatya çevresi takip etmekte idi. Az miktarda olmak üzere, Amasya, 

                                                             
12 -Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon, 1999, s.409 
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Merzifon ve Tokat çevresinde de pamuk ekimi yapılmakta idi. Pamuklu dokumacılık, sadece 

pazara mal vermek için değil halkın kendi ihtiyacını karşılamak için de yapıldığından, şehir ve 

kasabalarda lonca mensubu dokumacılar yanında köylere kadar yayılmış evlerdeki küçük 

tezgâhlarda faaliyet göstermekte idi.13 

Pamuklu dokumalar, özelliklerine göre değişik isimler almış olup her birinin kullanım yeri 

farklı idi. Bogası denilen kumaştan kaftan, katlama (astarlı kaftan veya pamuklu hırka) 

şalvar,zibın, iç çamaşırı ve entari yapıldığı gibi, astar olarak ta kullanılmakta idi. İstanbul, 

Manisa, Denizli, Hamid, Borlu, Diyarbakır, Tokat, Kastamonu, Musul dokumaları İstanbul 

piyasasında satılan önemli Bogası dokuma merkezleriydi.1640’ta verilen  fiyatlara göre 

İstanbul’da satılanlar içinde en üstün kalitelisi Musul Bogasılarıydı. Onu Diyarbakır, Manisa, 

Hamid Bogasıları takip ediyordu.  

Değişik renkteki ipliklerle boyuna çizgili olarak dokunan daha çok kadın kaftanı ve zıbın 

yapımında kullanılan alacaların en meşhurları, Manisa, Beyşehir, Tire ve Mısır alacaları idi.  

Daha çok sarık sarmada kullanılan ince bir pamuklu dokuma olan tülbentlerin Hint 

menşelilerine rağbetin fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Musul, Ermenek, Çine 

gibi yerlerde tülbent dokunduğu arşiv kaynaklarından tespit edilmektedir. 

Daha çok gömlek yapımında kullanılan ve bez adıyla anılan dokumalar ise Rize’den Edremit’e, 

Sinop’tan Mısır’a kadar pek çok yerde dokunmakta idi.14Günlük hayatta kullanılmakta olan 

pamuklulardan başka, ordu için, donanma için yelken yapımında da bol miktarda pamuklu 

kumaşa ihtiyaç duyulmakta idi.  Arşiv kayıtları bunların Batı Anadolu’da Aydın ve Saruhan 

Sancakları ile Bergama kazası, Soma ve Gelibolu ile civarlarından temin edildiğini 

göstermektedir. Yelkenli kumaşlardan mayestra ( gemilerde önden ikinci direğin en altta ve en 

uzun sereni üzerindeki yelken) ve alborta (gemi direklerinin güverteden itibaren üçüncü 

parçaları üzerine açılan yelken) yelkenlerinde kullanılan dokumaların cinsleri ayrı olup bunlar 

daha çok Gelibolu ve civarından satın alınmaktaydı. Askerin yazlık kıyafetleri de aynı 

kumaştan yapılmakta idi. Çadır için de Soma bezi kullanılıyordu. 15 

Halıcılık 

Halıcılık Türklerin en eski el sanatlarından birisi olup binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir; fakat 

Türk halıcılığının tarihi yeteri kadar bilinmemektedir. Bugün eski Türk halıcılığına ait bol 

                                                             
13-Mübahat S. Kütük oğlu, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti tarihi, İstanbul, 1994, s. 632 
14 -Kütük oğlu, gös. yer 
15- Kütük oğlu, age. S. 633 
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miktarda malzeme bulunmaktadır. Bu malzeme; İran, Hint, Mısır, İspanya ve Çin halılarından 

daha fazla miktardadır. Ne var ki, Türk halıcılığının geçmişine dair yeterli doküman 

bulunmamaktadır. Halı ilmi ile uğraşanlar hep batılılar olmuştur. Türk araştırmacılar ise bu 

konuya pek az ilgi duymuştur. Batılı araştırmacılar devamlı olarak 16. yüzyıl İran halılarını 

incelemişler, bu araştırmalarda hep İran kaynaklarından yararlanmışlardır. Türk halıcılığına 

dair yeterli miktarda yazılı kaynak ve doküman bulunmayışı, araştırmacıları İran halıcılığı 

sahasına çekmiştir. Halıcılık Anadolu’ya ve İran’a Selçuklularla birlikte girmiştir. Ancak 

Anadolu’da ilk dokunan halılardan elimizde çok az sayıda parça kalmıştır. Yangınlar, savaşlar, 

yurt değiştirmeler, el değiştirmeler bizi bu hazineden mahrum bırakmıştır. Fakat halıcılık sanat 

dalı olarak Anadolu’da kalmış ve günümüze kadar da bütün ihtişamıyla devam ederek gelmiştir. 

Düğümlü halı ilk defa 11. yüzyılda Selçuklular döneminde görülmüştür. 1271-1272 yıllarında 

Anadolu’dan geçen Marko Polo, seyahatnamesinde dünyanın en güzel ve en kaliteli halılarının 

Anadolu’da dokunduğunu yazmıştır. Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirler bu halıların imal 

edildiği merkezlerin başında gelmiştir. 11. yüzyılda Anadolu’da başlayan halıcılık, 13. ve 14. 

yüzyıllarda en parlak dönemini yaşamıştır. 14. yüzyılda daha çok küçük kareli, geometrik 

desenli halılar dokunmuştur. 12. yüzyıl boyunca halı imalatı ev tezgâhlarında dokunurken, 13. 

yüzyılda atölye halıcılığına geçilmiş ve bu dönemde büyük ebatlı halılar dokunmuştur.16 

Bu dönemden elimizde pek az örnekleri kalan kıymetli halılar, Avrupa saraylarını süslemiş ve 

bugün Avrupa müzelerinde yüzlercesi bulunmaktadır.  

15. yüzyıl halıcılık tarihimizin karanlık bir dönemidir. Anadolu Selçuklularıyla birlikte 200 

yıllık saltanat süren halıcılık, 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde yok olmuş gibidir. 

Bu döneme ait bir tek halı örneği bile günümüze gelmemiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Türk 

halıcılığı, ikinci parlak dönemini yaşamıştır. Bu devirde saray ve camilerin ihtiyacını 

karşılamak için çok miktarda halı dokunmuş ve desenlerde Osmanlı mimari sanatının izleri 

görülmeye başlanmıştır. Aynı dönemde halıcılık yine ev ekonomisi biçimine dönüşmüş ve 

küçük tipte halılar dokunmuştur. Bu yıllardaki halılar, motif bakımından daha zengin ve teknik 

açıdan daha ince olmasına rağmen, Selçuklu dönemi halılarının kalite ve ihtişamına 

erişememiştir. 18. ve 19. yüzyıllarda ihracata yönelik III. Dönem Türk halıcılığı 

diyebileceğimiz dönem başlamıştır. Bu dönemde halı ekonomik olarak değer kazanmış ve 

siparişe göre halı dokunduğundan, sanat değeri ikinci planda kalmıştır. Günümüze kadar da bu 

özellik süregelmiştir. Bugün ülkemizin birçok bölgesinde ev halıcılığı, atölye halıcılığı ve 

                                                             
16 -Türkiye Dokuma Makine Halıcılık Sektörü:  Envanter, Projeksiyon Ve Analizi, Antep, 2011, s. 1 



                                                          

ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 301 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

makine halıcılığı, kısmen geçmişin sanat geleneğine bağlı, ticari yönü ağırlıklı olarak 

sürdürülmektedir.17 

Osmanlı Minyatür ve halı sanatı, Türklerden İranlılara geçti. 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti, 

yabancı ülkelere yılda 8 milyon altının üzerinde halı sattı. Bu rakam Osmanlı’da halı sanayinin 

önemi belirtir. Osmanlı’da Anadolu’nun her yerinde halı ve kilim dokundu. Türkmen motifleri 

çok orijinal ve ahenkliydi. Kök boya, asırlar geçse de solmayan bir sırra sahipti. 1cm²’ye akıl 

almaz sıklıkta ilmik atılabilirdi. Yün halılar yanında ipek halıda dokundu. İpek halılar Sultan 

Abdülmecid’in kurduğu Hereke Fabrikası’nda yapıldı. Bütün Tanzimat Sarayları Hereke 

halısıyla ile döşendi.  

 Hereke halılarında, sanatının her dalında doğayı kucaklayan Osmanlı toplumunun bu 

özelliklerini gösteren motifleri ve diğer geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi tasavvuf 

kültürümüzden gelen sonsuzluk temasını bulmak mümkündür. Desenler, sonsuzdan 

gelirmişcesine bordürden halıya girer ve tekrar öteki bordürden sonsuza doğru gidercesine 

kaybolur. Hereke halılarında başta lale, goncagül, yaprak, karanfil, sümbül, badem, çiçek 

buketleri olmak üzere iki yüzden fazla çiçek motifi kullanılır ve bu motifler bir araya gelerek 

eşsiz desenler oluşturur. Bir çiçek cümbüşüne dönüşmüş Hereke halılarına her dokunuşta bir 

çiçek yumuşaklığı; üzerinde her gezinişte bir gülistan ferahlığı hissedilir.  

Hereke halısının tarihinde; yedi dağın çiçeği, badegül, kırçiçeği, binbir çiçek, lalezar, kristal, 

karpuzlu, zümrüt-ü anka, çeşm-i bülbül simli desenler en meşhur desenleri olarak yeraldı. Her 

desen, her motif bir simge oldu. Örneğin, yedi dağın çiçeği, yedi tepe üzerinde kurulu İstanbul 

şehrinin çiçeklerini; lale, sevgi ve barışı; sümbül, aşkı; beyaz gül, sevgiyi; yabanî gül, hasreti 

anlatır. Genç kızların elleriyle dokudukları bu halılar bu örneklerle bezenmiştir. 

Kırmızı ve lacivert renklerinin geleneksel olduğu halılarda motif renkleri olarak çok zengin bir 

renk ahengi ilk bakışta göze çarpar. Her halıda otuzu aşkın rengin ahenkle dans edişinin 

uyumudur bu. 

Diğer halı ve kilimlerde kullanılan motiflerin kuş, pıtrak, bereket, yıldız ve hayat ağacı gibi 

isimleri vardı. Örneğin hayat ağacı motifinin anlamları şunlardı:  Hayat ağacı sürekli gelişen, 

cennete yükselen hayatın dikey sembolizmini oluşturdu.  Geniş anlamda sürekli gelişim ve 

değişim içinde yaşayan evreni sembolize etti. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağladı.   

                                                             
17-Age. s. 2 
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Servi, sedir, incir, zeytin, asma, hurma, palmiye, kayın, nar, meşe vb. ağaçlar, toplumlarda hayat 

ağacının sembolüydü.  Hayat ağacının üzerindeki kuşlar, zamanı gelince uçacak olan can 

kuşlarıydı. Servi ağacının devamlı yeşil renkte olması, uzun ömürlülük, dayanıklılık, güzel 

şekil ve boyluluk gibi niteliklerinin olması, hayat ağacı motiflerinde çok kullanılan serviyi iyilik 

ve güzellik sembolü haline getirdi. 

Ağaçlar, belirli bir bölgede köklenip yerleşmeleri ve göçememelerinden dolayı yerleşikliği ve 

kök salmayı sembolize ettiler. Hayat, güzellik, ebedilik  ile evrenin ölümsüzlüğünü ve 

yerkürenin eksenini simgeledi. 

Hayat ağacı formu, çeşitli stilize motiflerle  taş, tahta, çömlek, çini işleme, dokuma, cam, tezhip, 

minyatür, edebiyat ve müzikte de yer aldı.18   

 Sonuç 

Osmanlılarda sanayi sisteminin temelini oluşturan küçük sanayi esnaf teşkilatının elindeydi. 

Sanayi öncelikle tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, deri ve dokuma sanayisi önemliydi. 

Bunun yanında gemi inşaat sanayi gibi sanayi dalları da önemli gelişmeler göstermiştir. XIX 

yüzyılın sonlarına doğru esnafın sanayi için teşkilatlandırılmasıyla simkeşler, debbağlar, 

saraçlar, kumaşçılar, dökümcüler ve demirciler şirketleri kurulmuş ve sanayi mektepleri 

açılmıştır. 

Dokumacılıkta oldukça ileri gitmiş olan Çin bile Bursa’dan kumaş satın almıştır. Yine bu 

dönemde Macaristan, İtalya, Polonya ve Balkan ülkelerinin pazarlarında Bursa kumaşları 

satılmıştır. Bursa kumaşlarının üstünlüğü, malzemesinin zenginliği ve desenlerinin 

güzelliğinden kaynaklanmıştır. Osmanlı şehirlerine, yabancı ülkelerden boyanmak için 

kumaşlar gönderilmiştir. Ayrıca Türk alı ve çini mavisi gibi renklerin usullerini öğrenmek için 

Osmanlı şehirlerine Fransa’dan heyetler gelmişti. Dokumacılık; pamuk, keten, kadife, ipek, yün 

vb. malzemenin elde edilmesinden kullanıma hazır hâle gelene kadar (kumaş, halı, kilim vs.) 

geçirdiği sürecin tamamına verilen addır. Özellikle ipek kumaşlar, Osmanlı törenlerinde ve 

yüksek sınıf kültüründe, sosyal konum belirleyicisi olarak önemli bir yere sahipti. 

15. yüzyıl halıcılık tarihimizin karanlık bir dönemidir. Anadolu Selçuklularıyla birlikte 200 

yıllık saltanat süren halıcılık, 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde yok olmuş gibidir. 

Bu döneme ait bir tek halı örneği bile günümüze gelmemiştir. 16. ve 17. yüzyıllarda Türk 

halıcılığı, ikinci parlak dönemini yaşamıştır. Bu devirde saray ve camilerin ihtiyacını 

karşılamak için çok miktarda halı dokunmuş ve desenlerde Osmanlı mimari sanatının izleri 

                                                             
18- Age. s. 3 
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görülmeye başlanmıştır. Aynı dönemde halıcılık yine ev ekonomisi biçimine dönüşmüş ve 

küçük tipte halılar dokunmuştur. 

Kaynaklar 

- Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon 1999 

- Ahmet Tabakoğlu, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara2004 

- El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Türk Dokuma Sanatları, Ankara, 2012 

- Megep, El Sanatları Teknolojisi Alanı, Ankara, 2007, s.107 

- Mübahat S. Kütük oğlu, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti tarihi, İstanbul, 1994 

- Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul, 1994 

- Türkiye Dokuma Makine Halıcılık Sektörü:  Envanter, Projeksiyon Ve Analizi, Antep, 

2011 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 303 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

  URARTU ÇAVUŞTEPE KALESİ’NDEN BİR GRUP BİLEME TAŞI 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü  

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü  

ÖZET 

Paleolitik Dönem’de ortaya çıkan ve kullanılmaya başlanan bileme taşları, bu süreç içerisinde 

bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin sonucu olarak da Neolitik Dönem’deki birçok kazı 

merkezinde bileme taşlarına rastlanılmaktadır. Anadolu’da Neolitik Dönemdeki Aşıklı Höyük, 

Körtik Tepe, Göbeklitepe, Çayönü gibi merkezlerde bileme taşları ele geçirilmiştir. Bu erken 

dönem bileme taşları genellikle çakmaktaşı ve obsidyen gibi taş aletlerin keskinleştirilmesi için 

kullanılmıştır. 

Demir Çağı’nda metal araç gereçlerin artması ile birlikte bileme taşlarının kullanım alanları da 

genişlemiştir. Bileme taşları; bıçak, balta, ok, orak, tırpan, iğne, makas gibi birçok metal 

aletlerde veya silahlarda kullanılmıştır. Söz konusu bileme taşları, tipolojik olarak farklılıklar 

göstermekte ve bazılarında delikler bulunmaktadır. Urartular bileme taşlarının hammaddesi 

olarak, genellikle bölgede çok fazla bulunan kumtaşını kullanmışlardır. Kumtaşı orta sertlik 

derecesi ile tunç ve demir gibi metallerin bilenmesi için uygun bir yapıdadır. Taşın bu özelliğini 

bilen Urartular da özellikle bileyici olarak bu materyali seçmişlerdir.  

Urartular ile çağdaş olan Asur İmparatorluğu’nda bileme taşı “silahlarımın taşı” olarak da 

metinlerde görülmektedir. Bu özelliğine bakılarak, bileme taşlarından delikli olanlarından bir 

kısmının Urartu savaşçılarının yanlarında taşıdıkları önemli bir malzeme olmalıdır. 

Bileme Taşları Urartu’da sadece metal aletlerde değil, aynı zamanda kemik ve boynuz gibi 

organik materyalleri de şekillendirmede kullanılmış olmalıdır. 

Bu bildirinin konusunu, Van Çavuştepe Kalesi’nde 2014 yılından itibaren yapılan Arkeolojik 

kazılarda ele geçirilmiş olan bileme taşlarının bir grubu oluşturmaktadır. Çalışmada, Arkeolojik 

malzeme olarak çok fazla üzerinde durulmayan bu önemli buluntu grubunun kullanım 

alanlarının neler olduğu ve bu taşların tipolojisi değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bileme Taşları, Urartu, Çavuştepe, Demir Çağı. 

A GROUP OF WHETSTONES FROM URARTU ÇAVUŞTEPE FORTRESS 

ABSTRACT 

In the Paleolithic period, sharpening chambers developed and started to be used were an 

improvement in this process. As a result of this development, the previous excavation center in 

the Neolithic period found that grinding stones. Sharpening roads were recovered in centers 

such as Aşıklı Höyük, Körtik Tepe, Göbeklitepe and Çayönü during the Neolithic Period in 
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Anatolia. It is used for sharpening stone tools such as flint and obsidian on these early grinding 

rooms. 

With the increasing use of metal in the Iron Age, the use of sharpening stones has expanded. 

Sharpening stones; knives, axes, arrows, sickles, scythe, needles, scissors are used in many 

metal tools or weapons. These sharpening stones differ typologically and some have holes. The 

Urartians used sandstone, which is generally found in the region, as the raw material of 

sharpening stones. Sandstone is suitable for grinding of metals such as bronze and iron with 

medium hardness degree. Urartians, who knew this feature of the stone, chose this material as 

a sharpener. 

The whetstone in the Assyrian Empire, which is contemporary with the Urartians, is also seen 

in the texts as the taşı stone of my weapons ”. Considering this feature, some of the sharpening 

stones with holes should be an important material that Urartu warriors carry with them. 

Whetstone Urartu'da not only metal tools, but also used in shaping organic materials such as 

bones and horns. 

 The subject of this paper is a group of sharpening stones found in the archeological excavations 

since 2014 in the Çavuştepe Fortress in Van. In this study, the usage areas of this important 

group of archaeological material and the typology of these stones were evaluated. 

Keywords: Whetstone, Urartu, Çavuştepe, Iron Age. 

1-GİRİŞ 

Paleolitik Dönemden itibaren kullanılan Bileme taşları, erken dönemlerde çakmaktaşı ve 

obsidyen gibi taş aletlerin bilenmesinde ve perdahlanmasında kullanılmıştır. Neolitik, 

Kalkolitik ve Tunç Çağlarında birçok merkezde bileme taşları bulunmuştur  (Duru 1996 

Lev.162: 10; Güldoğan,  2008: 48; Özbek 2006: 352;  Özdoğan, 1999: 29, 59 Fig.41;  Todd 

1980: 93). 

Demir Çağı ile birlikte metal aletlerin kullanımında artış görülmektedir. Metalin günlük hayatta 

ve savaşlarda kullanılması ile birlikte bu aletlerin keskinliklerinin devamlılığını sağlamak için 

bileyicilere ihtiyaç duyulmuştur. Bu dönemde kullanılan bileme taşları; bıçak, balta, ok, orak, 

tırpan, iğne, makas gibi herhangi bir metal alette veya silahlarda kullanılmıştır. Bu bileme 

taşları, dikdörtgen formludur. Bunlar tipolojik olarak prizmatik ve silindirik olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. 

Bileme taşları için, genellikle nehir kenarlarında doğal olarak aşınmış parlak bir yüzeye sahip 

taşlar tercih edilmiştir. Aşınarak biçimlenmiş olan bu taşlardan içerisinde kuvartz, silisyum, 

feldspat ve benzeri aşındırıcı mineraller yer alan kumtaşı, Urartulular tarafından kullanılmıştır. 
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Bu taşın bilemede etkili bir kullanımı olduğu yapılan deneysel arkeolojik çalışmalarca da 

ispatlanmıştır (Özbek, 2002: 265-267).   

Bileme taşları genellikle dikdörtgen formlu olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde rahatça 

tutulabilen bu taşlar bilenecek olan nesneye, belli bir güç uygulanarak sürtünmesi sonucunda 

bileme işlemi gerçekleşmektedir. Bazı bileme taşları yivlidir. Bu taşlarda bilenecek olan 

materyal yivin içine yerleştirilerek ileri geri hareket ettirilerek belli bir sürtünme işlemi ile 

bileme yapılmaktadır. Amacına göre ise bileme taşlarının üzeri, bazen yağlanabilmektedir. 

Bu bildirinin konusunu, Van Çavuştepe Kalesi’nde 2014 yılından itibaren yapılan Arkeolojik 

kazılarda ele geçirilmiş olan bir grup bileme taşı oluşturmaktadır. Çalışmada, Arkeolojik 

malzeme olarak çok fazla üzerinde durulmayan bileme taşlarının kullanım alanları ile tipolojisi 

incelenmiştir.  

2- ÇAVUŞTEPE KALESİ BİLEME TAŞLARI 

Çavuştepe Kalesi, Van-Hakkari karayolu üzerinde, Van’dan, göl kıyısını izleyen yola 56 km., 

Kurubaş geçidi üzerinden ise 26 km. uzaklıktadır. Kalenin üzerinde kurulu bulunduğu Bol Dağı 

silsilesinin batı bitim noktasında, Gürpınar ilçesine bağlı modern Çavuştepe Mahallesi yer 

almaktadır. Hafif bir boyun ve tahkimli bir yolla birbirine bağlanan bu iki tepeden batı taraftaki 

“Aşağı Kale”, doğudaki ise “Yukarı Kale” olarak adlandırılmaktadır. Urartu Kralı II Sarduri (MÖ 

864-835) tarafından kurulan kalenin ilk dönem kazı çalışmaları 1961-1986 yılları arasında Prof. 

Dr. Afif Erzen tarafından yapılmıştır. Çavuştepe Kalesi ikinci dönem kazıları, 2014 yılından 

itibaren Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında devam etmektedir.  

Çavuştepe Kalesi, bereketli Gürpınar Ovası’na ve ovadan geçen yollara tamamen hâkim bir  

mevkide kurulmuştur. Urartular, bu bereketli ovada çok sayıda ürün hasat etmiş olmalıydı. 

Çavuştepe Kalesi’nde ele geçen yazıtlar 2700 tondan fazla tahılın depolandığını göstermiştir  

(Dinçol, 1979-80: 96-102) Bu ürünler yan yana yapıların zemin katlarında bulunan çok sayıdaki 

büyük erzak küplerinde depolanmaktaydı. Şimdiye kadar 120 adetten fazla olduğu anlaşılan 

küpler, 1000 litreye eşdeğer ürün almaktaydı(Çavuşoğlu et al. 2018:188-193).  
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2014 yılından itibaren yapılan bu kazılarda çeşitli formlarda bileme taşları bulunmuştur. 

(Çavuşoğlu et al. 2018:196, Res.10/b). Taşların büyük bir kısmı Çavuştepe Aşağı Kale’de yer 

alan Kuzey Sur Dibi Odası olarak nitelendirilen yapıda ele geçirilmiştir (Resim 1). 

 

İncelenen bileme taşlarının hepsi dikdörtgen formdadır (Resim 2). Bu dikdörtgen formlu bileme 

taşlarının birçoğu kırık ve eksiktir. Bazıları kırılma oranlarına göre kısa bir form 

göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bileme taşlarından uzun dikdörtgen formlu olan örnekler silindirik ve prizmatik olarak iki farklı 

tipte görülmektedir. Bunlardan ince silindirik dikdörtgen forma sahip iki eser incelenmiştir. Bu 

eserler Kuzey Sur Dibi Odası’nda bulunmuştur. İncelenen ilk bileme taşı uzun ve dikdörtgen 

Resim 1. Kuzey Sur Dibi Odası ve İn-situ Bileme Taşları 

g. Kazı Envanter No: ÇAV. AK. KSDO. 

2015/97. 

f. Kazı Envanter No: ÇAV. AK. 
KSDO. 2015/96. 

e. Kazı Envanter No: ÇAV. 
AK. KSDO. 2015/94. 

d. Kazı Envanter No: 
ÇAV. AK. KSDO. 
2015/93. 

 c. Kazı Envanter No: ÇAV.       
AK.  KSDO. 2015/92. 

 

b. Kazı Envanter No: 
ÇAV. AK. KSDO. 
2015/24. 

a. Kazı Envanter No: 
ÇAV. AK. KSDO. 
2015/23. 

Resim 2. Bileme Taşları 
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formlu olup bir ucu düz bitmekte diğer ucu ise kırık ve eksiktir (Resim 3). Bu bileme taşı 12 

cm uzunluğunda 2 cm genişliğindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

İncelenen diğer ince dikdörtgen silindirik bileme taşı uzun ve dikdörtgen formludur. Kareye 

yakın kesitlidir. Bir ucu kırık ve eksiktir. Diğer ucu ise küt sonlanmakta ve kahverengidir. 

Uzunluğu 12.2 cm genişliği 2.5 cm’dir (Resim 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

İnce dikdörtgen prizma formlu bileme taşlarının dört yüzü de bilemede kullanılabilmektedir. 

Bu taşlar genellikle ince uzun ve narin yapılarından dolayı kırılgan olduklarından, günümüze 

çok azı tam olarak ulaşabilmiştir (Resim 5-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Resim 3. Bileme Taşı, Kazı Envanter  No: ÇAV. AK. KSDO. 2015/91. 

Resim 4. Bileme Taşı, Kazı Envanter No: ÇAV. AK. KSDO. 2015/95. 

Resim 5. Bileme Taşı, Kazı Envanter No: ÇAV. 

AK. KSDO. 2015/20. 

Resim 6. Bileme Taşı, Kazı Envanter No: ÇAV. 

AK. KSDO. 2015/21. 
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Delikli olan iki adet bileme taşı vardır (Resim 7, 8). Bu bileme taşlarının uç kısımlarında yaklaşık 0,5 

cm genişliğinde delikler bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çavuştepe Kalesi’nde ele geçen bileme taşlarının benzerleri Armavir Blur (Martirasyon, 1974: 

154), Karmir Blur (Barnet, 1952: 139) Bastam (Kleiss, 1979: 168) ile Erzincan/Altıntepe 

(Karaosmanoğlu et. al, 2013: 140) kalelerinde bulunmuştur.  

Mezopotamya’da krallara ait bileme taşlarının varlığı bilinmektedir. Orta Asur Döneminin (MÖ 

1400-1000)  sonlarına doğru kral olan Aššur-bel-kala (MÖ 1073-1056 ) ile çağdaş Hana Kralı 

Tukulti-Mer'in bir bileme taşı bulunmuştur (Braun-Holzinger, 1984: 378, pl.71).  Bu koç başlı 

kabzalı bileme taşının üzerinde kral kendi adını yazarak bunu Tanrı Şamaş’a adadığını 

belirtmektedir (Grayson, 1991: A.0.89.2001). Aynı zamanda bu tür kralların kullanmış 

olabileceği bileme taşları, Er Hanedanlar Dönemine (MÖ 2900-2350) ait, Ur kral mezarında 

(yak. MÖ 2600-2350) birçok değerli eşyayla birlikte bulunmuştur  (Woolley 1934: pis. 151, 

174).  

Yeni Asur Dönemi’nde (MÖ 1000-600), Ninive’de, Çavuştepe’deki örneklere benzer 

dikdörtgen formlu iki adet bileme taşı bulunmuştur (British Museum, 1855,1205.110, 

1855,1205.111). Delikli olan bu bileme taşları ortalama 10 cm uzunluğundadır.  

Yeni Asur Dönemi’nde bileme taşlarının mitolojik hikâyelerde ve askeri metinlerde geçecek 

kadar önemsendiğini görmekteyiz.  

“…taksu-u a-na işukakkepl ia ki-i ta-i..”  

“…Şu-taşı(bileme taşı) silahlarım için…”(Campbell, 1934: 343).  

Thompson, metinde geçen bu taşın silahların bilenmesinde kullanılan bir taş olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca bileme taşı, bir mitolojik yaratığın diline benzetilmektedir. 

 

Resim 7. Delikli Bileme Taşı, Kazı Envanter No: 

ÇAV. AK. KSDO. 2015/19.   Resim 8. Delikli Bileme Taşı, Kazı Envanter 

No: ÇAV. AK. KSDO. 2015/22.  
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“…GÍR.TAB NUNDUN-su NA₄.mu-ši-el-tú EME-šú Ú.GA…” 

“…Akrep onun dudağıdır. Bileme taşı onun dilidir…”(SAA 03 039, 7). 

İncelenen Dönem ile çağdaş Luristan’da çok fazla bileme taşı kabzası bulunmuştur (Muscarella, 

1988: 182, fig. 298-301). Delikli ve deliksiz örnekleri olan bu kabzalardan, bazıları bileme 

taşları ile birlikte görülmektedir (Resim 9) (Muscarella, 1988: 182, fig. 298).  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Bileme taşı, Paleolitik Dönem’den beri insanların kullandığı bir alet olarak dikkat çekmektedir. 

Bu taşlar, Paleolitik Dönem’de doğal taş ya da kaya parçaları, obsidyen ya da çakmak taşı gibi 

aletlerin uçlarının keskinleştirilmesinde kullanılmıştır. Neolitik Dönemde kullanılan taş 

aletlerin bilenme ihtiyaçlarının artmasına bağlı olarak bu döneme ait birçok kazı merkezinde 

bileme taşları ele geçmektedir.  

Demir çağlarında artan metal kullanımı, bu metallerin bakımı ve temizliği gibi ihtiyaçları da 

zorunlu hale getirmektedir. Bronz ve demir gibi sert madenler kullanım sırasında deforme 

olmakta ve keskinlikleri azalmaktadır. Bu madenlerin sürekli keskin kalabilmeleri ve 

işlevlerinin kalıcı olabilmesi için bileme yapılması gerekmektedir. Ayrıca metalin üretimi 

sırasında kalan çapakların temizlenmesinde de bileme taşları kullanılmalıdır. 

Çavuştepe’de, bileme taşlarının çoğu Kuzey Sur Dibi Odası diye adlandırılan yapıda 

bulunmuştur. Formaların hepsi dikdörtgendir. Bu dikdörtgen formlu bileme taşı örnekleri, ince 

silindirik ve prizmatik tiptedir. Bu tür bileme taşları daha çok elde kullanıma uygundur. 

Bilenecek malzemeye göre taşın her yönü bilemede kullanılmış olmalıdır (Resim2-8). 

Çavuştepe Kalesinde kullanılan bileme taşlarında kumtaşı kullanılmıştır. Kumtaşı orta sert 

yapısı ve içerisinde yer alan aşındırıcı mineraller sayesinde bilemede en etkili taş türlerinden 

birisidir.  

Resim 9. Luristan Bileme Taşı ve Kabzası, Metropolitan Museum, Envanter No: 

32.161.13, (Muscarella, 1988: 182: fig, 298). 
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Kumtaşının bu özelliğini bilen Urartular özellikle bu taşı bileyici olarak tercih etmişlerdir. 

Kumtaşları Çavuştepe Kalesi’nin hemen karşısındaki sırtlarda bloklar halinde bulunmaktadır.  

Bu taşlar Çavuştepe mimari yapılarında ve yer kaplamalarında kullanılmıştır. Yer kaplaması 

olarak en güzel örnek, saray bölgesinde yer alan sarnıçların olduğu alanlarda zemin üzerinde 

görülmektedir (Çavuşoğlu et al. 2018: Res.14). 

Çavuştepe’de bol miktarda silah, kılıç, ok ucu, bıçak ve hançer gibi metal malzemeler ele 

geçmiştir. Bileme taşları bunların bilenmesinde kullanılmıştır. Bu bileme taşlarının bazılarının 

üzerinde bilemeden kaynaklı kullanım izleri seçilebilmektedir (Resim 8). Bileme taşları sadece 

metallerin bilenmesinde kullanılmamış, aynı zamanda kemik ve diğer atölyelerde de 

kullanılmış olmalıdır.  

Bazı bileme taşlarının üst kısımlarında delikler bulunmaktadır. Bu bileme taşları, deliklere 

takılan deri veya sicimler sayesinde askerler tarafından taşınmışlardır. Uzun süren askeri 

seferlerde, askerler, yanlarındaki hançer, kılıç, bıçak, ok ucu ve mızrak gibi askeri teçhizatları 

üzerlerinde taşıdıkları kişisel bileme taşları ile bilemiş olmalıdırlar. Ayrıca delikli olan bileme 

taşları evsel mekânlarda muhtemelen duvarlara asılmaktaydı. 

Göz ardı edilen bileme taşları buluntu grubunun Mezopotamya’da en azından krallar, soylular 

ve yüksek dereceli komutanlarca kullanıldığını görmekteyiz. Bu nedenle Urartu seçkinlerinin 

bir kısmının da kendilerine ait bileme taşları olabilir. 

Luristan ve Asur’da çok sayıda figürlü bileme taşı kabzaları bulunmuştur. Bu da bileme 

taşlarının işlevsel kullanımının yanı sıra bir statü göstergesi olarak da kullanıldığını 

göstermektedir. Bileme taşını kullanma gereği duyan soylular ya da üst düzey komutanlar bu 

kabzalardan kullanmış olabilir. Çavuştepe’de bulunan dikdörtgen ince formlu bazı bileme 

taşlarına, bronz kabzalar takılmış olabilir. Bileme taşları askeri teçhizatların bilenmesinin 

yanında, evsel mekânlarda da kesici aletlerin bilenmesinde kullanılmış olmalıdır. 

Urartu merkezlerinde çok sayıda demir buluntu ele geçmektedir. Bunların özellikle silah 

teknolojisinde kullanıldığı bilinmektedir. Ancak demirin toprak altında dayanıklılık süresi diğer 

metallere (altın, gümüş, bronz) göre daha azdır ve demir daha çabuk deforme olmaktadır. Bu 

nedenle arkeolojik kazılarda, Urartulara ait demir silahların çok azı sağlam olarak ele 

geçebilmiştir. Urartuluların askeri anlamda başarılı olmaları, metal teknolojisinin ön plana 

çıkması, iyi madenci olmaları ve maden sahalarına olan yakınlıkları ile de doğru orantılıdır. 

Demirden savaş malzemelerinin, ev araç gereçlerinin ve tarım araçlarının kullanım kaynaklı 

körelmelerini engellemek için bilemeye ihtiyaç duyulmaktaydı.  
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Urartu’nun önemli şehirlerinden Karmir Blur, Armavir Blur, Erzincan/Altıntepe ve Bastam gibi 

merkezlerde Çavuştepe ile benzer form ve cinslerde bileme taşları bulunmuştur.  

Bu da Çavuştepe bileme taşlarının hem Urartu içerisinde hem de çevre çağdaş kültürlerde ortak 

özellikler taşıdığını göstermektedir. 

Çavuştepe’de bileme taşlarının Kuzey Sur Dibi Odası’nda bilinçli olarak bırakıldığı 

düşünülmektedir. Kumtaşı bloklarının kaleye yakın olması nedeniyle, işlevini kaybeden bileme 

taşlarının yerine, yenileri kullanılmış olmalıdır. Kazı alanında çok fazla bileme taşının 

bulunması, bu kalede kullanılan metallerin de çok olması ile ilgilidir. Bileme taşları, başta metal 

ve kemik atölyeleri olmak üzere günlük hayatın bir parçasını oluşturan evsel mekânların 

mutfaklarının da vazgeçilmez aleti konumundaydı. Buralarda kesici ve delici aletlerin 

bilenmesinde kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, askeri teçhizatların bilenmesinde askerlerin 

yanlarında taşıdıkları önemli bir taş alet teknolojisinin malzemesi olarak görev yapmaktaydılar. 

Urartu’nun tarımsal ovalarının başında gelen Gürpınar Ovasına kurulan Çavuştepe Kalesi’nin 

çiftçilerinin kullandığı aletlerin bilinmesinde önemli bir rol oynamış olmalıdır. Ururtu 

Uygarlığı’nın metal teknolojisi anlamında yüksek kültür seviyesine ulaşmasında göz ardı edilen 

bu taş aletlerin önemi büyüktür. 
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ÖZET 

Su, insanın fizyolojik yapısı için hayati öneme sahip olduğu kadar, tarihsel sürecin işleyişinin 

anlaşılması için de son derece önemlidir. Paleolitik Dönem’den (MÖ 2 milyon-MÖ 10.000) 

günümüze kadar insanoğlu nehir ve su kaynaklarının bulunduğu noktalara yerleşmiş ve ilk 

uygarlıklar bu su kaynaklarının kenarlarında ortaya çıkmıştır. Mısır’ın Nil’in armağanı olduğu 

gibi çoğu Mezopotamya kültürünün ana kaynağını Fırat ve Dicle, Anadolu uygarlıklarının ise 

başta Kızılırmak olmak üzere Dicle ve Fırat nehirleri oluşturmaktadır. Kızılırmak kavsi 

etrafından yerleşen Hititler bu uygarlıkların en önemlisidir.  

Hitit Uygarlığı’nda suyun önemi sadece hayatın fizyolojik olarak idame ettirilmesiyle sınırlı 

değildir. Hitit dini yapısı incelendiğinde “su” ile ilgili çok sayıda ritüelin olduğu 

anlaşılmaktadır. Hatta ritüellerin başlamasından önce tanrıların huzuruna arınarak çıkmak için 

dahi su kültsel bir obje olarak kullanılmıştır. Hayvan kurbanlarından önce adak sahibinin 

arınmak için rahipler eşliğinde su ile temizlenildiği, gündelik anlamda tövbe-arınma ve af için 

ağzın yıkandığı bilinmektedir. Ayrıca çivi yazılı kaynaklarda pınarlar için şarap libasyonu 

yapıldığı, şehirlerde bulunan havuzlara libasyonlar gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Öyle ki 

yeryüzü ile yeraltı dünyasının bağlantı noktası sayılan su kaynakları, aynı zamanda açık hava 

ritüel alanı olarak kullanılmıştır.  

Tüm bunların yanında Hitit su kültü alanları oldukça dikkat çekicidir. Genellikle su 

kaynaklarına yakın alanlara yapılan kaya kabartmalarında tanrı ve tanrıçalar işlenmiştir. Bu 

tanrı ve tanrıçaların Hitit panteonun’da önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde su kült 

alanlarının önemli bir dini merkez olduğu açıktır. Bu alanların başında Eflatunpınar su anıtı 

gelmektedir. Eflatunpınar, gerek figüratif özellikleri gerekse yapının tarihçesindeki bazı 

iddialar nedeni ile detaylı araştırılması gereken bir merkezdir. Bu çalışma içerisinde Hitit su 

kültü detaylandırılmış ve Eflatunpınar yapısı çok yönlü olarak irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hitit, Ritüeller, Eflatunpınar, Kült merkezleri. 
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EVALUATIONS ABOUT EFLATUNPINAR IN HITTITE SACRED WATER 

TEMPLES 

ABSTRACT 

Water is of vital importance to the physiological structure of man as well as to the 

understanding of the functioning of the historical process. From the Paleolithic Period (2 

million BC to 10,000 BC), human beings have settled in the places where rivers and water 

resources exist and the first civilizations emerged at the edges of these water resources. As the 

gift of Egypt's Nile, the main source of most Mesopotamian cultures is the Euphrates and 

Tigris, and the Anatolian civilizations include the Tigris and the Euphrates, especially 

Kızılırmak. Hittites settled around the Kızılırmak curve are the most important of these 

civilizations. 

The importance of water in Hittite Civilization is not limited to the physiological maintenance 

of life. When the Hittite religious structure is examined, it is understood that there are many 

rituals about “water.. Even before the beginning of the rituals, the water was used as a mass 

object to purify the presence of the gods. It is known that before the animal sacrifices, the 

votive was cleaned with water in order to purify and the mouth was washed for repentance-

purification and forgiveness in daily sense. In addition, cuneiform sources indicate that wine 

libations are performed for springs and libations are performed in pools in cities. So much so 

that the water resources, which are regarded as the connection point of the earth and the 

underground world, have also been used as an outdoor ritual area. 

Besides all these, Hittite aquatic cult areas are quite remarkable. The gods and goddesses are 

embossed in the rock reliefs, which are generally done near the water sources. Considering 

that these gods and goddesses have an important place in the Hittite pantheon, it is clear that 

water cult areas are an important religious center. Eflatunpınar water monument is one of 

these areas. Eflatunpinar is a center that should be investigated in detail due to its figurative 

features and some claims in the history of the building. In this study, the Hittite cult of water 

was detailed and the structure of Eflatunpınar was examined in many ways. 

Keywords: Hittite, Rituals, Eflatunpınar, Cult centers. 

1.  GİRİŞ  

Su, tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynaktır ve bu nedenle hayatımızda büyük bir 

öneme sahiptir. Paleolitik Dönemden (MÖ 2 milyon-10.000) bu yana insanoğlu su bölgelerine 

yakın yerlere yerleşmişlerdir. 
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Neolitik Dönem’de (MÖ 8000-5500) yerleşik hayatın benimsenmesiyle birlikte yeni kültürler 

ortaya çıkmış ve bu yerleşik toplum, yerleşim yeri olarak seçtikleri bölgenin karakteristiğini 

meydana getirmiştir. 

Amerika kıtasında Amazon ve Missipi nehirleri etrafında oluşan Maya, Aztek, İnka; Asya 

kıtasında, Ganj Nehri etrafındaki Çin Uygarlığı; Afrika kıtasında, Nil Nehri’nin etrafında 

oluşan Mısır Uygarlığı su kaynaklarının oluşturduğu büyük medeniyetlerdir. Ayrıca 

Anadolu’da bulunan Dicle, Fırat ve Kızılırmak nehirlerinin etrafında büyük medeniyetler 

şekillenmiştir. 

Anadolu topraklarının gelişimine katkı sağlayan önemli su kaynakları vardır. Bu kaynakların 

etrafındaki önemli yerleşimlerden biri de Hitit Devleti’dir. Hititler, Kızılırmak çevresine 

yerleşip Anadolu’da devlet kuran ilk uygarlıktır. Hitit Devleti, siyasi anlamda Erken, Orta ve 

İmparatorluk olmak üzere üç döneme ayrılmıştır. Hitit Devleti yıkıldıktan sonra Anadolu’nun 

güneyinde Geç Hitit Beylikleri olarak varlıklarına belli bir süre devam etmiştir (Darga, 1992: 

25-77). Hititler bu süre içinde Anadolu’ya önemli yapılar kazandırmıştır. Yapılar arasında su 

kültleri ayrı bir öneme sahiptir. Hititler, inançları gereği su kaynaklarını kutsal olarak 

benimsemiş ve suyun yer altı dünyası ile yeryüzü arasında bir aracı olduğuna inanmışlardır 

(Turgut, 2015: 339). Hititler’de kültürel aktiviteler için genellikle etrafında dağların olduğu su 

kaynakları tercih edilirdi. Bunun sebebi ise kayaların tanrıları sembolize etmesi ve dağların 

tanrıların yaşadığı alanlar olarak düşünülmesiydi (Ökse, 2011: 220). Hititler’den günümüze 

kalan su anıtları ve su ile ilgili yazılı belgeler suya verdikleri önemi göstermektedir. Bu 

metinlerde Hitit halkının suyu dini ritüellerde kullandığı belirtilmektedir. Örneğin, tapınağa 

gidilirken su ile yıkanılarak temizlenilmektedir. Bunun nedeni ise tanrının karşısına kirli 

çıktıklarında gazaba uğrayacakları düşüncesidir.  

 Hititler için başkent Hattuşa ve Konya çevresi önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, bu 

bölgelere su anıtları, barajlar ve havuzlar yapılmıştır. Öyle ki III. Murşili (MÖ 1282-1275) ve 

III. Hattuşili (MÖ 1275-1250) dönemlerinde başlayan kıtlık ve kuraklık (Sorunu, 2016: 43, 

46), IV. Tuthalia (MÖ 1250-1220) döneminde daha fazla su kültü yapılarının inşa edilmesine 

sebebiyet vermiştir. Özellikle Konya Bölgesinde bu kült yapıları görülmektedir. 

Konya bölgesinin ön plana çıkması II. Muvatalli (MÖ 1309-1279) döneminde olmuştur. II. 

Muvatalli tahta geçtikten sonra kardeşi III. Hattuşili’nin olumsuz tavırlarıyla karşılaşmıştır, bu 

tavırlardan dolayı Hattuşa ve çevresinin idaresini kardeşine bırakmak zorunda kalmıştır. 

Başkenti Hattuşa’dan Konya Ovası’nda olduğu düşünülen Tarhundassa’ya taşımıştır. Bu 

durum Hitit İmparatorluğu’nun iki kardeş arasında paylaşıldığı anlamına gelmektedir (Ünal, 

2002: 79, 80). 
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II. Muvatalli öldükten sonra Tarhundassa krallığının başına oğlu Urhiteşup gelmiştir. 

Urhiteşup, başkenti tekrar Hattuşa’ya taşımak istese de amcası III. Hattuşili, onu kral olarak 

görmemiştir. Daha sonra Urhiteşup’tan boşalan Tarhundassa krallığına Muwatalli’nin diğer 

oğlu Kurunta geçmiştir. Kurunta, babası ve kardeşinin Hattuşa’daki yasalara dayanan krallık 

haklarını elde etmek için çok uğraşmıştır, hatta bir ihtilal bile yapmış, kendi adına büyük 

krallık mühürleri kazımıştır. Ama amcası ve sonraki Kral IV. Tuthalia’ya karşı önemli bir 

başarı elde edememiştir (Ünal, 2002: 82). 

2. HİTİTLERDE SU KÜLTÜ İNANCI  

Hitit uygarlığında, hemen hemen bütün dini ritüellerde suyun kullanıldığını görmekteyiz. 

Hititler kaderleri tanrıların yönettiğini düşünmüşlerdir. Onlar için, ölümden önceki ve sonraki 

yaşamlarında başlarına gelebilecek iyi ya da kötü tüm olayların tanrılar ile ilgisi vardır. Bu 

nedenle tanrıları hoşnut etmek için çeşitli ritüeller düzenlemiş ve bu ritüellerde tanrılara kanlı 

ya da kansız kurbanlar sunmuşlardır. Hititler tanrıları için düzenledikleri ritüellerde ilk olarak 

bedensel ve ruhsal olarak arınmışlardır. Arınmanın ön koşulu tanrıların huzuruna çıkarken 

tüm vücudunun, evlerinin ve özel eşyalarının su ile yıkanmasıdır (Murat, 2012: 126). Ayrıca 

metinlerde su kaynaklarından da açıkça bahsedilmektedir.  

Hitit yazılı kaynaklarında luli-luliya (su kaynağı), pınar, su gözü, havuz, gölet, baraj, küvet, 

gibi kelimeler Hitit belgelerinde detaylı bir şekilde işlenmiştir (Üke, 2018: 541). Birçok yazılı 

metinde Hititlere ait su anıtlarından ve buralara yapılan libasyonlardan, ayrıca pınarlardan ve 

barajlardan bahsedilmektedir (KBO II 12-32,33; XII 140  11; XXIII 92  V 12 ). 

Hititler, yeryüzünde açılan deliklerin, yeraltı dünyasıyla olan bağlantısından dolayı dağdan 

veya yeraltından çıkan suları kutsal olarak kabul etmişlerdir. Buradaki suların aktığı yerler 

ritüelin yapıldığı kutsal mekânlar olarak kullanılmıştır (Turgut, 2015: 339). Hititlerde suyla 

birlikte yapılan birçok ritüel vardır. Bunlar, arınma, ölüm, doğum, dua, büyü ve kehanet 

ritüelleri gibi farklılıklar göstermektedir. 

Hititlerde kutsal sayılan ve tanrılaştırılan ırmaklar ve nehirler aynı zamanda yeraltı dünyası ile 

yakın ilişkiler içindedir. Bazı tanrılar, yeraltına su yoluyla inmekte ve aynı zamanda yeraltı 

tanrıçası da yeryüzüne aynı şekilde çıkmaktadır. Çeşitli ritüellerde tanrıçaların ırmaklardan, 

denizlerden ve nehirlerden çıkmalarını sağlamak üzere, bazı etkinlikler düzenlendiği de yazılı 

kaynaklarda geçmektedir (Baltacıoğlu, 2005: 5). 

Önemli Hitit şehirlerinde su; içme, yıkanma, endüstriyel kullanım ve yangın söndürme için 

depolanmaktaydı. Yapılan kazılarda yirmiden fazla su depolama alanı tespit edilmiş ve 

bunların çoğu küçük akarsuların bulunduğu yerlerde görülmüştür. Ancak, bariz pratik 
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işlevlerinin yanı sıra, bu yapay su kültlerinin birçoğunda,  kutsal bir karaktere işaret eden adak 

levhaları bulunmuştur (Beckman, 2012: 157). 

Hititlerde su kaynaklarının kutsallığı yalnız sözcüklerde kalmamış aynı zamanda tanrısallık 

kavramı ile de pekiştirilmiştir. Anadolu’da, Hititler döneminde ve Mezopotamya’nın çeşitli 

bölgelerinde hukuki sorunlar için su tanrısının hakemliğine başvurulduğuna dair uygulamalar 

görülmektedir (Sevimli, 2004: 268). Bununla birlikte Hititlerin inanç sisteminin içinde yer 

alan dağlar, ormanlar ve su kaynakları, tanrı ya da tanrıçanın yaşadığı yer olarak kabul 

edilmiştir. 

Hitit çivi yazılı kaynaklarında karşımıza çıkan šehelliiaš watar, šehelliiaš A.A. Hİ.A, šuppi 

watar, parkui watar,  šeāel=ni šiie ve  itkalzi šiie kelimeleri su kültü ile ilişkilidir (Wilhelm, 

1999: 204, 205).  

Su, Hititler tarafından, doğanın ve insanların gelişimini sağlayan doğal kaynaklar arasında en 

önemlisi olarak algılanmıştır. Tanrının yokluğunda kuraklık yaşanabileceği düşüncesi ile 

tanrıları hoşnut tutmak için libasyonlar yapılmaktaydı. 

Bedensel ve ruhsal olarak arınma sırasında yapılması gereken işlemlerin başında, Şapinuva’da 

hazırlanan ve oradan tüm Hitit dünyasına dağıtılan Hurri kökenli itkalzi ve itkahi kutsal 

metinlerinin okunması, ağzın temizlenmesi bir başka değişle ruhun her türlü günahtan 

arınması yani tövbe edilmesi gelmektedir (Murat, 2012: 127). Suyun kutsallığını belgeleyen 

itkalzi metin örnekleri aşağıdaki gibidir. 

12-17 “…onlar (bunu) bitirir bitirmez, kurban sahibi yıkanmak için gelir ve yıkanır. 

Yıkanma işlemini bitirir bitirmez Rahip temizlik suyunu tutar. Ve onu yıkanma çadırına 

götürür. Ve kurban sahibi yıkanma işlemini bitirir bitirmez…” 

18-23 “… aynı [suyu] bakırdan ya da bronzdan boş bir banyo kabına döker elinde 

hiçbir şey tutmayan diğer ( rahip) de gelir. Ve ( banyo kabını) onu diğer kült eşyalarının 

yanına koyar…” 

24-28  “…Sonra onu (suyu) onun başına döker. Ayrıca bundan başka diğer suyu o 

onun kafasına dökmez. Onu aşağı koyar. Gömleği içine atar atmaz ve bir tabureye oturur 

oturmaz, rahip Hurice konuşur / dua eder…” (Murat, 2012: 127; KUB 29 8 Vs. II). 

3. EFLATUNPINAR SU ANITI 

Hititlerde su kültü alanlarının en güzel örnekleri yapılan havuzlar ve barajlardır. Günümüze 

kadar sağlam kalabilmiş bazı havuzlar ve barajlar, bize Hitit su ritüelleri hakkında önemli 

bilgiler sunmaktadır. Bunlar; Eflatunpınar Havuzu, Boğazköy Pınar Odası, Büyük Kale 

Havuzu, Yalburt Havuzu ve Karakuyu Barajı’dır. Su kültü ile yakın ilişkilerini 

düşündüğümüz bu yapıların en önemli örneği Konya iline bağlı Beyşehir ilçesinde karşımıza 

çıkan Eflatunpınar Hitit Su Anıtı’dır. Birbirine uygun taş blokların birleştirilmesiyle meydana 

getirilen yapı, bu blokların üzerindeki kabartmalarıyla farklı bir yapıt görünümündedir (şekil 
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1) (Özenir, 2001: 35). Hititlerden günümüze kalan, önemli ritüellerin yapıldığı kutsal 

yapılarda genellikle figüratif tasvirler yer almaktadır (Sevinç, 2001: 171). 

 

 

Eflatunpınar Anıtı’nın Hitit Sanatı’nda önemli bir yeri bulunmaktadır. Kabartmalar, doğal bir 

kaya üzerinde olmayıp, yapay kaya blokları üzerinde yer almaktadır. 16 adet dikdörtgen taş 

bloktan oluşan eserde, belli tanrı ve tanrıça figürleri işlenmiştir, yapılan her figür, farklı bir 

anlam içermektedir. Anıtın, en üstünde eksik bir parçanın olabileceği düşünülmektedir. Anıtı 

tamamlamak için çeşitli rekonstrüksiyon çalışmaları yapılmıştır. Darga ve Nauman’a göre en 

üstteki eksik olan parça güneş kursudur (Şekil 2) (Darga, 1992: 186; Nauman, 1974: 470), 

Börker’e göre, eksik olan parça çift güneş kursudur (Şekil 3) (Börker, 1975: 12). Mellaart’a 

göre ise, en üstteki eksik olan parça, Fasıllar Anıtı gibi bir yontudan oluşmaktadır (Şekil 4) 

(Mellaart, 1962: 115). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Eflatunpınar Su Anıtı, Turgut, 2015:  Res.2. 

Şekil 2. Naumann Eflatunpınar   Rekonstrüksiyonu, Nauman, 1974: Fig. 64. 
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Anıtın merkezinde oturan bir tanrı ve tanrıça çifti vardır. Bu çiftin sağında, ortasında ve 

solunda şeritler halinde 10 adet boğa adam kollarını yukarı doğru kaldırarak, ikisi kısa ve biri 

uzun olmak üzere üç kanatlı güneş kursunu taşımaktadır (şekil 5). 

Şekil 4.  Eflatunpınar Anıtının tamamlama 
Rekonstrüksiyonu, Mellaart, 1962: Fig.2 

Şekil 3.  Börker  Eflatunpınar   Rekonstrüksiyonu, Börker, 1975: Abb-14. 
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Dağdaki suyun havuzda birikmesi Hititler için önemlidir. Çünkü dağları da bazı tanrıların 

yaşam alanlarından biri olarak benimsemişlerdir (Ökse, 2011: 220). Bu yüzden suların, 

tanrılar tarafından onlara lütuf olarak sunulduğunu düşünmüşlerdir.   

Eflatunpınar kutsal alanının, eskiden nasıl bir görünümde olduğunu şimdiki durumuna 

bakarak belirlemek oldukça zordur. Mellaart’a göre, cephenin sağında başka bir yapı 

bulunmaktadır ve muhtemelen bu yapı, cephenin arkasında yükselen bir havza ve havza 

üzerine inşa edilmiş bir binadır (Mellaart, 1962: 114). Ancak binanın kalıntılarına 

rastlanılmamıştır. Nitekim anıtın çevresinde kazı işlemi yapılamayacak kadar az toprak vardır.   

Eflatunpınar kutsal anıtında Haas’a göre güneş tanrıçasına ait bir tapınağın yanı sıra 

bütünüyle tahrip olmuş, başka tapınma alanı da bulunmaktadır (Haas, 2002: 442).  

Eflatunpınar’da yapılan son kazılar ele alındığında bir Hitit duasının resütasyonunda 

betimlenen kaynak çeşmesine dikkat edilmesi gerekir, Eski Hitit kil tabletlerinde “çakıl taşları 

sözleri” olarak tanımlanan ve kralın sağlığı için okunan bu resütasyonda iki kaynak çeşmesi 

anlatılmaktadır (Haas, 2002: 442). Biri güneş tanrıçasına diğeri ise hava tanrısına adanmıştır. 

Güneş tanrıçasının tanımında oturan bir güneş tanrıçası ve leopar heykellerinden söz edilmesi 

nedeniyle Hitit imparatorluk döneminde inşa edilmiş olan Eflatunpınar anıtı ile karşılaştırma 

yapılabilinir (Haas, 2002: 442). 

Eflatunpınar anıtının yakınında, yan yana iki adet su kaynağı bulunmaktadır. Anıtın 

bulunduğu bölgede yapılan araştırmalarda, 12 adet başsız boğa heykeli ve havuzun içinde 

pişmiş topraktan yapılan adak tabakları bulunmuştur (Şekil 6) (Turgut, 2015: 343). Bulunan 

Şekil 5. Eflatunpınar anıtının üzerindeki figürlerin çizimi, 
Özenir, 2001:  Lev.XV 
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adak tabaklarından dolayı, burada çeşitli bayram kutlamaları ve ritüellerin yapıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havuzun dışında tek blok halindeki üçlü boğa protomu bulunmaktadır (Şekil 7) (Özenir 2001: 

lev. XI). Bu protoma benzer bir yapı çift başlı (Öküztaşı) boğa altarıdır (Sevinç, 2001: 171, 

172). Bu altar, Hirfanlı Barajı inşası sırasında bulunduğu yerden taşınmıştır. Altar, tek parça 

halinde olup kare şekilli granit bir bloktur. Üstten oyularak su haznesi haline getirilmiştir. Bu 

yapının su ritüellerinde kullanılabileceği düşünülmektedir (Sevinç, 2001: 171, 172). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eflatunpınar havuzu, Turgut’a göre, sadece Hitit su kültü ritüellerinin yapıldığı bir yer değil 

ayni zamanda anıtta bulunan dağ tanrısı tasvirlerinden dolayı burası, dağ kültü ile ilişkilidir 

Şekil 7. Üçlü boğa protomu , Özenir, 2001:  Lev.XI 

Şekil 6. Eflatunpınar havuzundan çıkarılan adak tabakları, Özenir, 

2001:  Lev.XIV. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 322 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

(Turgut, 2015: 343). Harmanşah, Eflatunpınar anıtını, bir dağ baharının kutlandığı ve 

ritüellerin yapıldığı alan olarak görmektedir (Harmanşah, 2014: 7). 

Eflatunpınar Anıtı’nın  kim  tarafından  yaptırıldığı  konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. 

Garstang’a göre, Eflatunpınar Anıtı, II. Muvattali döneminde, Kadeş Savaşı öncesinde 

başkentin Hattuša’dan Tarhundassa’ya taşındığı zaman yaptırılmıştır (Garstang, 1944: 28).  

Laroche, Yalburt Hitit Havuzu’nun IV. Tuthalia tarafından yaptırılmasına dayanarak, 

Eflatunpınar’ın da IV. Tuthalia tarafından yaptırılmış olabileceğini belirtilmiştir (Laroche, 

1958: 47). Darga ve Mellink de Yalburt havuzunda bulunan yazıtlarından hareketle buranın 

IV. Tuthalia tarafından yapıldığını düşünmüşlerdir (Darga, 1992: 186; Melink, 1972:172). 

Mellaart ise, buranın Arzawa veya Mira-Kuwalia’nın son kralları tarafından yaptırılmış 

olabileceğini belirtilmiştir (Mellaart, 1962: 117).  

Hititlerin kanal sistemlerine ve havuzlarına baktığımız zaman su yapılarındaki ilerlemiş 

mühendislikleri görebilmektedir. Eflatunpınar’a 60 km uzaklıktaki Yalburt Havuzu da iyi 

korunmuş bir Hitit su kültü merkezidir, ancak buradaki yapı Eflatunpınar’a göre daha basittir. 

Yalburt havuzu, çeşitli taş bloklardan yapılmıştır (Şekil 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalburt ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve havuzda bulunan yazıtlar Poetto, Hawkins ve 

Woudhuizen tarafından yayınlanmıştır (Şekil 8, 9) (Turgut, 2014: 341).  

Şekil 9. Yalburt Hiyeroglif yazıtları, Poetto, 1993: 
Lev.I-XXII 

Şekil 8. Yalburt havuzu, Turgut, 2015: Res.1. 
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“…Kahraman Büyük Kral Šuppiluliuma’nın büyük-büyük torunu, Kahraman Büyük 

Kral Muršili’nin torunu, Kahraman Büyük Kral Hattušili’nin oğlu, Majeste, Büyük Kral 

Labarna Tudḫaliyaš…” 

“…Tarhunt(un) yardımlarıyla ıslah olmayan Warpa- bölgesini ele geçirdim…” 

“…Kurunta(nın) yardımlarıyla (Ben) kahraman büyük kral (bu) kutsal havuzu 

yaptım…” 

“… Efendim, Tarhunt, benim önümde yürüdüğü zaman, (Ben), Büyük Kral, Lukka 

Ülkesi’ne (kaleler) yaptım (ve) Wiyanawanda’ya askerlerimi ve 100 savaş arabası 

konuşlandırdım...” (Hawkins, 1995: 175, 179). 

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Hititler için en önemli doğal kaynaklardan biri olan suyun, tanrılar tarafından yeryüzüne 

yağdırıldığına inanmışlardır. Bu sebeple su kaynaklarını kutsal olarak benimsemiş ve 

tanrıların yaşadığı yer olarak görmüşlerdir. Suyu sadece günlük ihtiyaçlar için değil aynı 

zamanda çoğu dini ritüellerde de kullanmışlardır. Tanrılara dileklerini belirtmek ve ritüellerini 

gerçekleştirmek için çeşitli kutsal mekânlar oluşturmuşlardır. 

Bu kutsal mekanların başında Eflatunpınar Su Anıtı, önemli bir su kültü merkezidir. Yapının 

kim yada kimler tarafından yaptırıldığına dair kesin bir bilgi yada buluntu yoktur. Biz 

Laroche, Darga ve Mellink’in yapılış dönemi olarak düşüncelerine katılmakla birlikte, anıtı 

yapan kralın bölgenin de hakimi olan Kurunta olduğu düşüncesindeyiz. Çünkü yönetimsel 

anlamda krallık II. Muvattali döneminde ikiye bölünmüştür (Ünal, 2002: 79, 80).  II. 

Muvatali’nin çocuklarından Kurunta krallığın varisi olduğunu düşünse de, III. Hattuşili buna 

karşı çıkmış ve Kurunta da Konya ve çevresine çekilmek durumunda kalmıştır. Kurunta, bu 

bölgede yönetimi altındaki halklar için bayram ve çeşitli ritüeller düzenlemiş olmalıdır. Bu 

ritüeller içinde Eflatunpınar anıtını yaptırmış olabilir. Anıtın, Çorum’dan oldukça uzaktır.  

Şekil 10. Yalburt Hiyeroglif yazıtları, Poetto, 1993:  

Lev.I-XXII 
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Büyük Hitit kralları tarafından Beyşehir Gölü etrafına gelinerek, Kurunta’nın hakimiyet 

alanında çeşitli ritüellerin yapılması çok uygulanabilir bir durum değildir. Eflatunpınar 

Anıtı’nın 60 km kuzeyindeki Yalburt havuzunun da Kurunta’nın yardımlarıyla yapıldığı 

düşünülürse, Tarhundassa’nın daha merkezi konumundaki Eflatunpınar Anıtı’nın Kurunta’nın 

kontrolünün dışında yapılması zordur. 

Eflatunpınar Anıtı ile ilgili bir diğer tartışma konusu olan üst kısımdaki eksik parçanın, biz 

Darga ve Nauman’ın görüşlerine katılarak, bir güneş kursu olabileceği düşüncesindeyiz. 

Çünkü, Hitit kanatlı güneş kurslarında, güneş tam olarak gösterilmekte yarım 

bırakılmamaktadır. En üstte güneşin eksik olan parçası için yatay bir blok daha 

gerekmektedir. Bu blok aynı zamanda kanatların uç kısımlarındaki eksik olan bölümü de 

kapsayacaktır.  

Anıtın, tüm çevre düzenlemelerine, havuzun sınırlarına ve karşısında yer alan tanrı tanrıça 

tasvirlerinin varlığına ve su biriktirme alanına bakıldığında yarım bırakılmamış olmalıdır. 

Anıt, yapıldıktan sonra çeşitli ritüeller düzenlenmiş ve adak levhaları bu alana bırakılmıştır. 

 Hititlere ait olan bu kutsal anıtta özellikle su ile ilgili çeşitli ritüeller düzenlemiştir. Bu anıtsal 

yapı Hitit İmparatorluk Dönemi’nin sonlarına doğru IV Tuthalia Döneminde inşa edilmiştir. 

Ancak anıt, kendisini büyük kral olarak da gören, II. Muvattali’nin oğlu, Kurunta tarafından 

ya da onun izniyle yapılmış olmalıdır. Ayrıca anıtın üst kısmında kanatlı güneş kursunu 

tamamlayacak şekilde bir blok daha bulunmalıdır. 
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OSMANLI  İMPARATORLUĞU’NDA İLK SANAYİLEŞME HAREKETLERİ 

                                                    
                                                                                       Dr. Öğrt. Üyesi Münevver Ünsal Mercan 

                 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Mes. Yüksekokul Geleneksel El Sanatları Bölümü 

                                          

ÖZET 

Osmanlı memleketlerinin iktisadi bakımdan Avrupa’nın pazarı haline gelmeye başlaması 

üzerine 19. yüzyılın başından itibaren bu durumun düzeltilmesi ve sanayinin tek başına ayakta 

durabilmesi için daha ciddi tedbirler alınmasına başlandı. III. Selim ve II. Mahmut 

zamanlarında batının ucuz mamulleri karşısında yerli sanayinin rekabet edemediğini, 

imalathanelerin teker teker kapandığını yâda esnafın yarı aç yarı tok biçimde zanaatlarını 

sürdürmeye çalıştıkları dikkate alınarak bu alanda devlet gücünün kullanılması kararlaştırıldı. 

Ancak girişilen tedbirlerin iktisadi boyutunu iyi analiz edecek elemanların yokluğu, çoğu 

zaman sonuçları yeterli hale getirememekte idi. Mesela gelişmiş ülkelerle rekabet zorluğuna 

ilave olarak getirilen ağır vergiler çoğu iş yerlerinin kapanmasına neden olmaktaydı. Bu 

tedbirler batı ile olan yarıştan Osmanlı Devleti’ni öne geçiremedi. Ama bütün 19. yüzyılı 

kapsayan söz konusu tedbirler, iktisadi Hayatımız için önemli sonuçlar doğurdu. Önceki 

yüzyılların aksine olarak Osmanlı toplumu ve aydınları, iktisadi mesellerle daha yakından 

alakadar oldular. Namık Kemal’den ilk iktisatçılarımızdan olan Mehmet Şerif Efendi’ye kadar 

pek çok kişi, Osmanlı Devletinin ekonomisi ve sanayisi Haklında görüşler belirtip teklifler 

sunmuşlardır. 

Bu gelişmelere paralel olarak, Osmanlı Sarayı'nın bilim alanında Avrupa merkezli 

gelişmelerden günlük hayatı etkileyen yeni teknoloji ve icatlardan haberdar olma yönündeki 

isteğini gösteren ve bu merakına kısmi olarak cevap bulduğu ilk resmi girişimin, Lale Devri 

yıllarında yurtdışına geçici elçi gönderilmesi olduğu söylenebilir. 18. yüzyıl başlarına kadar 

dışarıda olup bitenleri doğrudan öğrenmesini sağlayacak bir mekanizma kurma gereği 

duymamış içe kapalı yapısını korumuş olan Osmanlı Sarayı. Avrupalının yaşamına olan 

ilgisini açık bir biçimde ilk olarak bu yıllarda göstermiştir. Sultan lll. Ahmed. Yirmi sekiz 

Çelebi Mehmed Efenedi'yi 5 Ekim 1720 ile 8 Ekim 1721 tarihleri arasında bir yıl süre ile 

Fransa'da görevlendirilmiş,1 orada gördüklerini ayrıntılı olarak kaleme alan elçi, Sefaretname 

adlı rapor-kitabı padişaha sunmuştur. Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu olan ve babasıyla 

birlikte Fransa'da kalan Said Efendi'nin. 1729 yılında. İbrahim Müteferrika ile birlikte ilk 

Osmanlıca kitabı basan matbaayı kurmasının ardından, ihtiyaç duyulan kâğıdın üretimi için 

                                                             
1-Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon, 1990, s.493 
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1746 yılında Yalova'da bir kâğıt fabrikası hizmete sokulmuştur2. Görülmektedir ki saray, 

18.yüzyılın ilk yarısında teknolojiyi edinen kullanılabilir hale gelmesi için gereken tesisi 

kurduran ve onun işleyişi için yan sanayi kolunu faaliyete geçiren bir rol üstlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Saray Sanayi, Gelişeme, Avrupa 

 

FIRST INDUSTRIALIZATION MOVEMENTS IN THE OTTOMAN EMPIRE 

ABSTRACT 

As the Ottoman countries started to become the European market in terms of economy, more 

serious measures were taken to correct this situation since the beginning of the 19th century 

and to make the industry stand alone. III. Selim and II. In the times of Mahmut, it was decided 

to use the state power in this field considering that the indigenous industry could not compete 

against the cheap products of the west, the workshops were closed one by one or the 

craftsmen tried to maintain their crafts half-hungry and half full. However, the lack of 

elements that could well analyze the economic dimension of the measures undertaken often 

failed to make the results sufficient. For example, the heavy taxes introduced in addition to 

the difficulty of competing with developed countries led to the closure of most businesses. 

These measures could not lead the Ottoman Empire from the race with the west. But these 

measures, covering the entire 19th century, have had important consequences for our 

economic life. Unlike the previous centuries, Ottoman society and intellectuals were more 

interested in economic issues. Many people, from Namık Kemal to Mehmet Şerif Efendi, one 

of our first economists, have expressed opinions and made proposals about the economy and 

industry of the Ottoman Empire. 

In parallel with these developments, it can be said that the first official initiative that showed 

the desire of the Ottoman Palace to be aware of the new technologies and inventions affecting 

the daily life of the European-centered developments in the field of science and to find a 

partial response to this curiosity was to send temporary ambassadors abroad during the Tulip 

Era years. Until the early 18th century, the Ottoman Palace, which had preserved its closed 

structure, did not need to establish a mechanism that would enable it to learn directly what 

was going on outside. He showed his interest in Europe's life clearly in these years. Sultan Ill. 

Ahmed. Twenty-eight Çelebi Mehmed Efenedi was commissioned in France for a year 

between 5 October 1720 and 8 October 1721, and the ambassador, who wrote what he saw 

                                                             
2- Saydam, a.g.e. s.495  
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there, presented the report-book called Sefaretname to the sultan. Said Efendi, son of Celebi 

Mehmed Efendi, who stayed with his father in France. In 1729. Following the establishment 

of the first Ottoman Turkish book printing press together with İbrahim Müteferrika, a paper 

mill was put into service in 1746 in Yalova for the production of the required paper. It is 

evident that in the first half of the 18th century, the palace assumed a role in establishing the 

facility for acquiring technology and activating the subsidiary industry for its operation. 

 Keywords: Ottoman Empire, Palace Industry, Development, Europe 

Giriş 

Osmanlı memleketlerinin iktisadi bakımdan Avrupa’nın pazarı haline gelmeye başlaması 

üzerine 19. yüzyılın başından itibaren bu durumun düzeltilmesi ve sanayinin tek başına ayakta 

durabilmesi için daha ciddi tedbirler alınmasına başlandı. III. Selim ve II. Mahmut 

zamanlarında batının ucuz mamulleri karşısında yerli sanayinin rekabet edemediğini, 

imalathanelerin teker teker kapandığını ya da esnafın yarı aç yarı tok biçimde zanaatlarını 

sürdürmeye çalıştıkları dikkate alınarak bu alanda devlet gücünün kullanılması kararlaştırıldı. 

Ancak girişilen tedbirlerin iktisadi boyutunu iyi analiz edecek elemanların yokluğu, çoğu 

zaman sonuçları yeterli hale getirememekte idi. Mesela gelişmiş ülkelerle rekabet zorluğuna 

ilave olarak getirilen ağır vergiler çoğu iş yerlerinin kapanmasına neden olmaktaydı. Bu 

tedbirler batı ile olan yarıştan Osmanlı Devleti’ni öne geçiremedi. Ama bütün 19. yüzyılı 

kapsayan söz konusu tedbirler, iktisadi Hayatımız için önemli sonuçlar doğurdu. Önceki 

yüzyılların aksine olarak Osmanlı toplumu ve aydınları, iktisadi mesellerle daha yakından 

alakadar oldular. Namık Kemal’den ilk iktisatçılarımızdan olan Mehmet Şerif Efendi’ye kadar 

pek çok kişi, Osmanlı Devletinin ekonomisi ve sanayisi Haklında görüşler belirtip teklifler 

sunmuşlardır. Sanayileşmeyi gerçekleştirebilmek için devletin aldığı önemli tedbirleri şöyle 

sıralamak mümkündür.3 

a-Devlet fabrikalarının kurulması suretiyle özel sektöre örnek olunması ve istihdam 

imkanının sağlanması. Yeni kıyafet kanunu gereğince asker ve memurların giyinmek zorunda 

oldukları feslerin yapımı için İstanbul Kadırga’da kurulan ve ilk Osmanlı sanayi işletmesi 

olarak adlandırılan feshane 1833’te Hazine-i Hasa’ya ait bir binada faaliyete geçirildi. 

Öncelikle askeri ihtiyacı karşılamak maksadıyla kurulan fabrikalardan bir diğeri de Darphane 

sermeyesi ile Beykoz’da kurulan kâğıt ve çuha fabrikasıydı. Bu fabrikaların müşterisi devlet 

olduğundan, üretilenin satılmasında bir zorluk yaşanmamakta idi. Üstelik ihtiyacın 

karşılanamamasından dolayı, bir taraftan da ithalat devam etmekte idi.  

                                                             
3-Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyet Tarihi, Trabzon, 1999, s. 412 
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Bu fabrikaların ihtiyaç duyduğu ham maddenin temininde sıkıntı çekilmesi üretimi olumsuz 

yönde etkiledi. Ve çok geçmeden önce çuha fabrikası, sonra da kâğıt fabrikası kapanmak 

zorunda kaldı. 

Bu sırada İzmir’de de su kuvveti ile çalışan kâğıt fabrikasının kurulu olduğu görülmektedir. 

(11843). Eseri Cedit diye anılan ve oldukça kaliteli olan bu kâğıtların devlet dairelerinde 

kullanılması emredilmesine karşılık, ucuz Avrupa kâğıdı karşısında rekabet edememesi 

sebebiyle, fabrika faaliyetini uzun süre devam ettiremeyerek 1850’lerde kapandı.4 

1844’te İzmit çuha fabrikası, 1848-1849’da veli Efendi basma fabrikası, 1843’te Hereke 

kumaş fabrikası tesis edildi k, bu sonuncusu, ürünlerinin kaliteli dolayısıyla haklı bir rağbet 

kazanmıştı. Daha sonraları halı kısmı da açılarak dokumacılık sektörünün lokomotif 

kuruluşlarından biri haline gelmiştir. 1852’de Bursa iplik fabrikası açılmış olup, bu fabrika 

Hereke fabrikasının ihtiyacını karşılamaktaydı.5 

 b-Sergiler yoluyla özel teşebbüsün özendirilmesi: Devlet batı sanayi karşısında durma 

noktasına gelen imalat sektörünü yeniden canlandırabilmek için milletlerarası ve milli sanayi 

sergilerine katılmak isteyenleri teşvik etmekte idi. İlk olarak 1851’deki Uluslar arası Londra 

sergisine katılmak üzere Osmanlı Devleti’nin muhtelif bölgelerinden dokuma ürünleri, deri 

mamulleri, çini ve ahşap ürünler, altın ve gümüş eşyalar gönderildi, bunlardan özellikle el 

emeğine dayalı olan ve sanatkarca işlenenler büyük ilgi gördü.1855’te Paris, 1862 ikinci 

Londra sergisine de eşya gönderildi.6 

23 Şubat 1963’te İstanbul’da bütün çiftçi ve esnafa sergi tertiplendi. Bu ilk milli sanayi 

sergisin amacı hem ziraat ve sanayi erbabının birbirleriyle tanışıp kaynaşması, problemlerini 

tespit etmesi ve bunu ilgilere duyurulması, hem de en iyi mamul ve mahsullerin üretimlerinin 

sağlanmasını temin idi.7 

Atılım çabalarına karşılık Osmanlı Devleti, sanayi sektöründe Avrupa ülkeleriyle 

kıyaslanamayacak derecede geri idi. İstatistikî olarak bakıldığında 1913’lerde dünya sanayi 

üretiminde Osmanlı Sanayi kuruluşlarının payı sadece % 0.27 civarındaydı. Yine 1914’te 

ülkedeki motorlu araç sayısı 110’nu İstanbul’da, 22’si İzmir’de, 25’i Suriye’de ve kalanı da 

diğer yerler de olmak üzere sadece 187 idi. Aynı tarihte sanayi ürünleri Osmanlı Devleti’nin 

ithalatında % 60’lık bir orana ulaşırken, ihracatta sanayi mamullerinin payı ancak % 13 

                                                             
4-Ed. Ekmeleddin İslamoğlu, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti, İstanbul, 1984, s.659 
5-Saydam, a.g.e. s. 413 
6-İslamoğlu, a.g.e. s.643 
7-Saydam, a.g.e. s. 414-415 
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kadardı. Bu durumun ortaya çıkardığı en belirgin husus Osmanlı Devleti’nin artık Avrupa’ya 

iyece bağımlı hale gelmiş olduğudur. 

Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesini engelleyen unsurla içerisinde işçilerinde geleneksel 

üretim metotlarını kullanan esnafın tepkilerini de dikkate almak gerekmektedir.  Çok teşkilatlı 

olması da yer yer işçilerin makineleşmeye yeni tipte üretim yapan fabrika kurma 

teşebbüslerine kuvvete başvurarak müdahale etmeleri örnek olarak gösterilebilir. Sonuçta bu 

tür eylemlerin teknik alanda netice vermemiş olmakla birlikte, bir takım gecikmelere sebep 

olduğu muhakkaktır.8 

Bu gelişmelere paralel olarak, Osmanlı Sarayı'nın bilim alanında Avrupa merkezli 

gelişmelerden günlük hayatı etkileyen yeni teknoloji ve icatlardan haberdar olma yönündeki 

isteğini gösteren ve bu merakına, kısmi olarak cevap bulduğu ilk resmi girişimin, Lale Devri 

yıllarında yurtdışına geçici elçi gönderilmesi olduğu söylenebilir. 18. yüzyıl başlarına kadar 

dışarıda olup bitenleri doğrudan öğrenmesini sağlayacak bir mekanizma kurma gereği 

duymamış içe kapalı yapısını korumuş olan Osmanlı Sarayı. Avrupalının yaşamına olan 

ilgisini açık bir biçimde ilk olarak bu yıllarda göstermiştir. Sultan lll. Ahmed. Yirmi Sekiz 

Çelebi Mehmed Efendi'yi 5 Ekim 1720 ile 8 Ekim 1721 tarihleri arasında bir yıl süre ile 

Fransa'da görevlendirilmiş,9 orada gördüklerini ayrıntılı olarak kaleme alan elçi, Sefaretname 

adlı rapor-kitabı padişaha sunmuştur. Çelebi Mehmed Efendi'nin oğlu olan ve babasıyla 

birlikte Fransa'da kalan Said Efendi'nin. 1729 yılında. İbrahim Müteferrika ile birlikte ilk 

Osmanlıca kitabı basan matbaayı kurmasının ardından, ihtiyaç duyulan kâğıdın üretimi için 

1746 yılında Yalova'da bir kâğıt fabrikası hizmete sokulmuştur10. Görülmektedir ki saray, 

18.yüzyılın ilk yarısında teknolojiyi edinen kullanılabilir hale gelmesi için gereken tesisi 

kurduran ve onun işleyişi için yan sanayi kolunu faaliyete geçiren bir rol üstlenmiştir. O 

yıllarda küçük işletmeleri satın alarak fabrikalaştırmak da denenen yollardan biri olur. 

Osmanlı sanayileşmesi, mevcut talepler doğrultusunda. su gücünden yararlanmanın kolay 

olduğu bölgelerde, dokuma, dericilik, barut, kağıt ve canı sanayisine öncelik verilerek 

yapılandırılmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı sanayileşmesinin ilklerini teşkil eden fabrikaların 

çoğu, saray tarafından Fabrika-i Hümayun sıfatı ile açılır. Avrupa devletlerinin sahip olduğu 

imparatorluk fabrikalarını örnek alan bu fabrikalar. Osmanlı sanayileşmesi için model teşkil 

etmek üzere kurulmuşlardır. Feshane-i Hümayun, Hereke Fabrikası. Beykoz İncirköy Seramik 

ve Cam Fabrikası gibi tesisler. 19. yüzyılın ilk yarısında sarayın himayesinde önemli paralar 

                                                             
8- Saydam, a.g.e. s. 418 
9-Abdullah Saydam, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, Trabzon, 1990, s.493 
10- Saydam, a.g.e. s.495  
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harcanarak kurulmuş olan sanayi üniteleridir. Sanayi devriminin simgesi olan buhar makinesi, 

Osmanlıda Avrupa'dan yaklaşık elli yıl sonra ilk olarak 1846 yılında Feshane'de 

kullanılmıştır. Bu tesislerle bilinen geleneksel üretim yöntemlerini sanayileşmenin getirdiği 

yeni sisteme adapte etmek, yerli üretimde standardı yerleştirmek ve ürün çeşidinde artışı 

sağlayarak Avrupa inalları ile rekabet edebilmek amaçlanmıştı. Özellikle sarayın girişimi ile 

kurulmuş olan fabrikalar hem geleneksel hem çağdaş üretim yöntemlerini kullanarak 

çalışanları için birer okul niteliği taşımışlardır.11 

Sanayi Devrimi ve İmparatorlukta Mesleki-Teknik Eğitim Durumu 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi devriminin etkilerinin hissedildiği yıllara kadar mesleki ve 

teknik eğitim. Enderun ve Ahi ocaklarında verilmekte olan eğitimle sağlanıyordu. Batılı 

anlamda ilk teknik okul 1773 yılında Sultan III. Selim tarafından, orduya teknik eleman 

yetiştirmek üzere açılmış olan "Mühendishane-i Bahr-i Hümayun"dur. Geleneksel üretim 

biçimlerinden makine kullanımına geçiş sürecinde, eğitim alanında ilk uygulamalar, yine 

askeri alanda başlamış el becerisi olan askerleri, pratik bir biçimde yetiştirerek üretime 

kazandırma amacıyla "İdadi-i Sanayi Alayları" kurulmuştur. Bu alaylardan askeri fabrikalarda 

çalışacak eleman temini gerçekleştirilmiştir. Niş Valisi olan Mithat Paşa'nın 1861 yılında 

Niş'te Müslüman ve Hıristiyan kimsesiz çocukları toplayarak "Islahhane" adıyla, sanat 

öğreten bir hayır kurumu meydana getirmesinin ardından, bu uygulama çeşitli şehirlerde 

hayata geçirilmiş, 1868'dc İstanbul’a gelen Mithat Paşa'nın öncülüğünde. "Islah-ı Sanayi 

Mektebi" kurulmuştur. Sultanahmet semtindeki eski Kılıçhane binasında açılan okulun dâhili 

ve harici şubeleri bulunuyor, bunların birincisine 30 yaşa kadar olanlar. İkincisine ise 13 

yaşına kadar olan çocuklar devanı edebiliyordu. Bu yıllarda sanat, zanaat ve sanayi 

kavramlarının çoğu zaman bir arada ve benzer anlamlarda kullanılması nedeniyle, benzer 

dersler veren okullar, bazen sanat okulu bazen de sanayi mektebi olarak hizmet vermiştir. 

Dönemin sanat/sanayi okullarında öğrencilere terzilik, kunduracılık, debbağlık (deri işleme), 

mürettiplik, arabacılık, külahçılık, dokumacılık gibi zanaatlarla alfabe, yazı. Kuran, ilmihal, 

basit hesap ve defter tutma gibi bilgiler de verilmiştir. 1885'tcn itibaren "Mekteb-i Sanayi" 

adını almaya başlayan ıslahhaneler ile sanat ve sanayi okullarının çoğu. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında kapanmıştır. Cumhuriyet  dönemine kadar Edirne, İstanbul. Adana. Ankara. Bursa. 

Sivas, Kastamonu, Konya ve Bolu sanayi okulları varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Osmanlıda 

kadınlara yönelik ilk mesleki eğitim. 1860'larda İstanbul’daki Cevri Kalfa İnas Rüştiyesi'nde 

verilen el işi kursları olur. İlk Kız Sanayi Mektebi Rusçuk'ta 1865 yılında açılmış, 1870 

                                                             
11- Sanayi Devrimi Yıllarında Osmanlı Saraylarında Sanayi ve Teknoloji Araçları, Ankara, 2005, s. 15 
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yılında Tophane-i Amire Nazırlığı. Yedikule'deki bir binada 50 öğrenci! i Kız Sanayi 

Mektebi'ni hizmete sokmuştur. Kız sanayi mektepleri, ll. Abdülhamid döneminde öksüz 

kızlara el becerileri kazandırmak, böylece onları üretici konuma getirerek çevresine muhtaç 

olmayan kişiler olarak yetiştirmek amacıyla kurulmuşlardır.12 Gündüzlü ve yatılı olarak 

eğitim ve öğretime açılan, bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan bu okulların yatılı 

kısımları. Meşrutiyet döneminde ödenek yetersizliği nedeniyle kapatılmıştır. Öğretim süreleri 

beş yıl olarak belirlenmiş olan, iptidai ve rüşdi öğretim kademelerini içeren bu okullarda, 

normal okul programlarının yanında, model, dikiş, örgü, dokuma, işleme, resim, çiçek gibi 

atölye çalışmaları yaptırılmıştır.  

ll. Meşrutiyet'in ardından özel kız sanayi mekteplerinin açılmasına izin verilmiştir. Bunlardan 

biri 1909 yılında açılan ve himaye heyetinde Osmanlı devlet adamları bulunan Osmanlı-

Fransız Kız Sanayi Mektebi'dir. Aynı yıl ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin himayesinde 

Bakırköy'de İnas İttihadı Osmanî Mektebi açılmıştır.  

Bunların dışında Osmanlı devletinde tarım eğitimi alanımda ı886- ı889 yılları arsamda 

kurulduğu bilinen "İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi"ni, 20. yüzyıl başlarında ülkenin 12 

yerinde kurulan ziraat mektepleri izlemiştir. 1910 yılmadan sonra çeşitli yerlerde açılan 

Çiftçilik okulları, Amele Mektepleri, Bahçıvanlık mektepleri, İpekçiliği fenni bir şekilde 

öğretmek amacıyla 1887 yılında Bursa'da kurulan ve daha sonra ülkenin bazı yerlerinde açılan 

Dar-ül Harirler. 1868 yılmada kurulan ormancılık okulu kuruluşu 1848'e giden baytar 

(veteriner) okulu, şimendifer okulu, mühendis mektebi, posta ve telgraf mektebi, kadastro 

mektebi, kondüktör mektebi gibi birçok Batı tipi meslek okulu ihtiyaç duyulan yeni 

uygulamaları öğretmek amacıyla açılmış ve yeni iş alanlarında ihtiyaç duyulan personelin 

yetişmesine hizmet etmişlerdir. 

Ancak genel olarak bakıldığında o yıllarda yapılmış olan girişimlerin doğrudan ve dolaylı 

sebeplerden ötürü toplumsal kalkınmayı sağlayacak nitelik ve yaygınlığa ulaşamadığı görülür. 

Bu dönemde para sıkıntısı, ulaşım problemleri teknolojik bilgi ve yetişmiş eleman eksikliği 

gibi nedenlerle zorda olan Osmanlı sanayileşme girişimini olumsuz etkileyen bir diğer önemli 

unsur dış kaynaklı yaptırımlardır. Tekel ve gümrüklerden sürekli şikâyet eden İngilizler için 

16 Ağustos 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Ticaret Antlaşması, Osmanlının ticaret 

alanındaki varlığına,13 dolayısıyla milli sanayileşme çabalarına büyük zarar verecek 

uygulamaları beraberinde getirmiş, antlaşma sonucunda tekel ve gümrükler yabancılar için 

                                                             
12- Sanayi Devrimi Yıllarında Osmanlı Saraylarında Sanayi ve Teknoloji Araçları, Ankara, 2005,  s. 18 
13-Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1999),İstanbul, 2000, s.193 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 333 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

hukuki olarak kaldırılmıştır. Böylece, 19. yüzyıl başından beri kanunsuz olarak 

gerçekleştirilen yabancılarla ticaret, serbestlik kazanmıştır. Antlaşmayı takip eden yıllarda 

liman kentlerinin oluşması ve büyümesiyle kendini gösteren yabancı ticaretin hakimiyeti, 

Osmanlı İmparatorluğu’nu ve özellikle İstanbul’u, kısa sürede ithalatta rakipsiz hale getirmiş, 

yerli malların yabancı mallar karşısındaki rekabet gücünü neredeyse yok etmiştir.14  

Ticaret antlaşmasının ardından limanlar ve çevresinde. Gayrimüslim nüfus ağırlık kazanmış, 

dil. ticaret geçmişi ve din unsuru ile Avrupa'ya yakın olan Osmanlı'nın gayrimüslim tebaası 

talepleri her geçen gün artan bir sınıfa dönüşmüştür. Müslüman-Türk tüccarları mağdur eden, 

loncalara bağlı üretici ve esnafı olumsuz etkileyerek, iç ticareti baltalayan söz konusu 

antlaşmadan sonra, Osmanlı tebaasında bulunan gayrimüslim tüccarların çoğu, yabancı 

devletler himayesine girerek imtiyazlardan yararlanma yolunu seçmişlerdir. Ekonomik alanda 

yaşanan bu travma, Osmanlı İmparatorluğu'nda zaman içerisinde meydana gelecek sosyal, 

demografik ve siyasi değişimlerin de başlangıcı olmuştur.  

Ticaret antlaşmasının ardından ağırlaşan siyasi ve ekonomik koşulların dayatmasıyla, sosyal 

alanda da değişime mecbur kalan Osmanlı yönetimi, 3 Kasım 1839 tarihinde Tanzimat 

Fermanı'nı ilan etmiştir. Bu fermanla birlikte, imparatorluk sınırları dâhilinde Osmanlı tebaası 

olarak yaşayan herkes kanunlar karşısında eşit sayılmış: tebaa. Padişahın kulu olmaktan 

çıkarak mal ve can güvenliği garanti altına alınan, mülk edinme hakkına sahip bir topluluk 

haline gelmiştir. Osmanlı yöneticilerinin batılı modelleri uygulama çabalarından biri olarak 

görünen, vergi ve askerlik konusunda yeni düzenlemeler yapan Tanzimat Fermanı, özünde 

batının müdahalelerini bir nebze bertaraf edebilme düşüncesini barındırıyordu. Ancak yeni 

düzenlemeler, kendiliğinden oluşan, olgunlaşan bir sürecin sonucu olmayıp ekonomik 

zorlukların sosyal alanda yarattığı dayatmalar neticesinde gerçekleştirildiğinden. Tanzimat 

Fermanı'nın, Müslüman-Türk halkını, gayrimüslim ve yabancı gruplar karşısında zora sokan 

bir yapıyı beraberinde getirdiği bilinmektedir.  

Tanzimat Fermanı'ndan bir yıl önce Osmanlı yönetimi, yeni düzenlemelere hazırlık ve kişi ile 

kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla, ziraat, ticaret ve el sanatlarının 

geliştirilmesi, imar çalışmalarının yürütülmesi, halkın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin 

belirlenerek çözümlerinin aranması için. Babı Ali'de bir meclis oluşturmuştur. Haziran 1838 

tarihinde kurulan ve daha sonra Meclis-i Umur-ı Nafıa adını alacak olan bu meclis, Ziraat ve 

Sanayi Meclisi'dir. Hariciye Nezareti'nin idaresi altında kurulan, yurtiçi ve yurtdışı ile ilgili 

                                                             
14- Sanayi Devrimi Yıllarında Osmanlı Saraylarında Sanayi ve Teknoloji Araçları, Ankara, 2005,   s. 16 
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olarak ele aldığı konuları ehil kişilerle bilgi alışverişinde bulunarak değerlendirmekle 

yükümlü olan meclise, yüksek maaşlarla yabancı üyeler de atanmıştır.15  

Ziraat ve Sanayi Meclisi, ülke kalkınmasını sağlama yolunda büyük umutlarla kurulmuş, 

dönemin araştırma, geliştirme, uygulama meclisi olarak önemli işler yapmıştır. Bir dönem 

Ticaret Nezareti'ne bağlanan meclis, Umur-u Nafıa Nezareti'nin kurulması ile birlikte bu 

nezarete bağlanmış, ancak genel yapısı ve görev tanımında yapılan değişikler ve zamanla 

ehliyetsiz kimselerin kadrolarını doldurması sebebiyle kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Adı 

bürokratik karmaşa yüzünden bir süre Ziraat Meclisi olarak da anılmış olan meclis, ticaret ve 

sanayi ile ilgili konularla yeniden görevlendirilmiş. 29 Eylül 1858 tarihinde lağvedilmiştir  

Sultan Abdülaziz devrine gelindiğinde sanayileşme konusunda daha kapsamlı bir programın 

hazırlanması ve uygulaması amacıyla 1862 yılında Islahı Sanayi Komisyonu'nun kurulduğu 

görülür. Meclis-i Vala üyelerinden bazılarının görevlendirilmesiyle kurulan bu komisyonun 

yapımsı gerekenler arasında, gümrük resmini arttırmak, sergiler açarak sanayinin teşvik 

edilmesini sağlamak şirketlerin kurulmasıyla sanayinin geliştirilmesi ve sanayi mektepleri 

açmak temel hedefler olarak sıralanmıştır.16 

Bu gelişmelere paralel olarak1843 yılında Hereke Fabrika-i Hümayunu adıyla Hereke'de 

kurulan fabrika, Osmanlı İmparatorluğunun o tarihe kadar halı ve ipekli dokuma alanında 

kurduğu en kapsamlı olanıdır. Fabrikada, o yılların öncü teknolojisi kullanılıyor ve en üst 

kalitedeki ürünleri Osmanlı Sanayilinin bir vitrini niteliğindeki başta Dolmabahçe olmak 

üzere padişaha ait saray, köşk ve kasırlarda yer alıyordu. Öte yandan bu konuda kolaylık 

sağlaması için Dolmabahçe Sarayı yapılırken, "Hareke Dokumahanesi" adıyla sarayın 

bünyesinde bir de atölye kurulmuştu. Fabrikanın Saray'ın halı gereksinimini karşılamak için 

1891de kurulan 100 tezgâhlık halı atölyesinde çalıştırılmak üzere Anadolu’nun halı 

merkezlerinden ustalar çağırılmış, süsleme sanatı ile ilgili ressamlar görevlendirilmiştir. Çoğu 

Osmanlı döneminde hazırlanmış 100 e yakın desende üretilen bu halılara, Cumhuriyet 

döneminde de yeni desenler eklenerek koleksiyon zenginleştirilmiştir. Hereke halısı; yöresel 

halılardan farklı olarak iskeleti oluşturan yün çözgü ve atkılar yerine pamuk çözgü ve atkılar 

kullanılarak üretilmektedir. Bu özelliği ile gün Hereke halısı, mevcut halılar arasında 360.000 

ilmik ile m2 sinde en fazla düğüm bulunan halıdır ve "ekstra ince" halılar sınıfının başında yer 

                                                             
15 -Uçarol, a.g.e. s. 183 
16- Sanayi Devrimi Yıllarında Osmanlı Saraylarında Sanayi ve Teknoloji Araçları, Ankara, 2005, s. 17 
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almaktadır. Yine dünyaca tanınan İpek Hereke halısı ise daha çok seccade boyutlarında 

üretilmekte ve bu halılarda m2 ye düşen ilmik sayısı 1.000.000’u bulmaktadır.17 

Geleneksel Türk Çini Sanatı'nın son temsilcisi olan Yıldız Porselen Fabrikası, Avrupa 

devletlerinin porselen sanayi karşısında gerileyen Osmanlı çini sanatına yeni bir yön ve hız 

vermek amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla ve devlet eliyle 1894 yılında Yıldız Sarayı 

bahçesinde kurulan bu fabrika; o yıllarda Yıldız Fabrika-i Hümâyûnu olarak anılıyor ve 

ürünleri padişahın saray, köşk ve kasırlarındaki eşyalar arasında özel bir yer alıyordu.  

Fabrikanın kuruluşu için o yıllarda gerekli olan her türlü kalıp ve malzeme, dönemin bu 

konuda ileri teknolojilerine sahip olan Fransa'daki "Limoges" ve "Seures" fabrikalarından 

getirildiği gibi, yine birçok kalıp da yerli ustalar tarafından hazırlanmıştır.  

Batı sanatı ile Anadolu sanatı arasındaki çok yönlü senteze katkıları açısından önemli bir rol 

oynayan bu fabrika, Cumhuriyet döneminde de üretimini sürdürmüş ve Geleneksel Türk Çini 

Sanatı'nın dünyaca tanınmasını sağlayan örnekler üretmiştir. Öyle ki günümüzde de Yıldız 

Porselen Fabrikasının el dekorlu ürünlerinde, bu geleneğe bağlı olarak sır üstü, sıram ve sır içi 

tekniği uygulanmaktadır.  

Yıldız Porselen Fabrikası, kurulduğu yıllardan başlayarak oluşa gelen tüm sıkıntılara karşılık, 

kendi alanında dünyaca tanınan başarılı örnekleri üretebilmiştir. Özellikle kuruluşunun ilk 

yılları bu açıdan son derece önemlidir. Çünkü hem o yılların ünlü Türk sanatçılarının, hem de 

yabancı ressamların bir araya gelip çalıştıkları bir sanat ve uygulama alanı oluşturulmuştur.  

Fabrikanın o yıllarda bir prestij ürünü olarak ürettiği ve günümüze dek gelebilen tanınmış 

porselenlerinin büyük bir bölümü Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonları arasında yer alırken, 

diğer önemli bir bölümü de TBMM Milli Saraylar Koleksiyonları içinde korunmaktadır.18  

Sonuç 

Atılım çabalarına karşılık Osmanlı Devleti, sanayi sektöründe Avrupa ülkeleriyle 

kıyaslanamayacak derecede geri idi. İstatistikî olarak bakıldığında 1913’lerde dünya sanayi 

üretiminde Osmanlı Sanayi kuruluşlarının payı sadece % 0.27 civarındaydı. Yine 1914’te 

ülkedeki motorlu araç sayısı 110’nu İstanbul’da, 22’si İzmir’de, 25’i Suriye’de ve kalanı da 

diğer yerler de olmak üzere sadece 187 idi. Aynı tarihte sanayi ürünleri Osmanlı Devleti’nin 

ithalatında % 60’lık bir orana ulaşırken, ihracatta sanayi mamullerinin payı ancak % 13 

kadardı. Bu durumun ortaya çıkardığı en belirgin husus Osmanlı Devleti’nin artık Avrupa’ya 

iyece bağımlı hale gelmiş olduğudur. 

                                                             
17- Yıldız Porselen Fabrikası, Ankara, 1992, s. 12 
18-Yıldız Porselen Fabrikası, Ankara, 1992 , s 2. 
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Osmanlı Devleti’nin sanayileşmesini engelleyen unsurla içerisinde işçilerinde geleneksel 

üretim metotlarını kullanan esnafın tepkilerini de dikkate almak gerekmektedir.  Çok teşkilatlı 

olması da yer yer işçilerin makineleşmeye yeni tipte üretim yapan fabrika kurma 

teşebbüslerine kuvvete başvurarak müdahale etmeleri örnek olarak gösterilebilir. Sonuçta bu 

tür eylemlerin teknik alanda netice vermemiş olmakla birlikte, bir takım gecikmelere sebep 

olduğu muhakkaktır. 
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 چکیده

 نواحي بلكه ,نيستند ساختمانهاي تاريخي ديگر و ها يادمان ,اتفاقي هاي تاريخي ،مجموعه شهري مراكز

 با تاريخي شهري مراكز .كنند خلق مي را اي ويژه فضاي كه هستند خاص ساختار با اي زنده شهري

بافت های تاريخی  .دارند خاصي سيماي شهري ,شهري زنده هاي اندامواره مثابه به خود توانايي به توجه

شهر ها علی رغم ارزش و اهميت فراوان آن ها و اعتبار و منزلتی که به شهرها می بخشند، متأسفانه 

در معرض انواع خطر ها هستند و موجوديت آن ها توسط عوامل گوناگون تهديد می شود. اين بافت ها 

. اهميت بافت های تاريخی با خطرات گوناگون اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محيطی روبرو هستند

شهر به عنوان نماد هويت و اصالت شهر و نيز به عنوان ميراث با ارزش فرهنگی، بر کسی پوشيده 

نيست و به همين خاطر است که امروزه در تمامی محافل معماری و شهرسازی بر ضرورت حفظ و 

 احيای بافت های تاريخی شهر ها تأکيد می شود. 

 واژه های کلیدی :

 بافت تاريخی ، فضای شهری ، کالبد معماری شهر،

 مقدمه

در چند دهه گذشته رشته جديدي در شهرسازي ظهور پيدا كرده است. اين رشته كه اساس نظري آن از 

ريشه گرفته  هاي تخصصي در مراكز تاريخيبيش از صد سال پيش بتدريج قوام گرفته از تحليل كليه جنبه

دهد. تحقيق در اين زمينه همچنين به مسايل عملي خود را نشان مياي است كه امروزه در قالب زمينه

هاي تجربي براي تلفيق و شود كه خود مستلزم حفاظت و پيشنهاد نظريهايستايي بنا مربوط مي

سازي مراكز تاريخي در ساختار شهرهاست. ابتدا در نظر داريم كه مفاهيم مراكز تاريخي شهري، همپيوند

اين بافتها  وچالشهای پيش رو در  ی را تعريف كنيم. آنگاه سعي درگونه شناسیمشخصه بافتهای تاريخ

 خواهيم داشت.

 

 

 

 

 تعریف بافت تاریخی
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بافتهای تاريخي مناطقي واقع دربخش هاي قديمي شهر ها هستندكه تاپيش از آغاز قرن حاضر يعني  

دادند. اين گونه تشكيل مي شروع شهرنشيني جديد در ايران وديگرشهرهای تاريخی جهان سطح شهر را

اي در شهر دارند. سطح اند، جايگاه و موقعيت ويژهها كه درزمان حاضر در مركز شهرها واقعبافت

ً گسترده و عملكرد نيرومند )عملكردهاي فراشهري و در مقياس منطقه اي و ملي( بر اهميت آنها نسبتا

و ستد و بناهاي با اهميت ديگر مانند مراكز افزوده است. بازارهاي سنتي شهري به عنوان مراكز داد 

  (1)شکل اند.ها واقع شدهمذهبي در اين بافت

 

 (مهندسين مشاور پديده صامتبافت تاريخی شهر اروميه)نحوه تکوين :1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصه بافتهای تاریخی

مشخصات زير به حساب آيد بايد داراي « تاريخي يك مجموعه» براي اينكه يك شهر يا بخشي از آن 

  :باشد

 الف( يك ساختار  با هويت واصيل شهري )اصالت در تركيب( داشته باشد.

دهنده مرحله آنها نشان هاي معماري( باشد كه ساختارهاي معماري برجسته )يادمانب ( داراي كيفيت

 شناختي تركيب(.مشخصي از تداوم در گسترش و توسعه مجموعه باشد )ارزش تاريخي و زيبايي

( تداوم زندگي اجتماعي به مثابه شكلي از فعاليت شهري در آن موجود باشد كه خود متضمن وجود يك  ج

 جمعيت فعال )وضعيت زنده تركيب( است.

 

 ارزش و اهمیت بافت های تاریخی در شهرها
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بافت های تاريخی به داليل متعدد درمعماری و شهرسازی اهميت دارند. يکی از اين علل وجود مرکزيت  

هميشگی برای وحدت بخشی به پيکرۀ شهر است. اين امر زندگی سالم و روان را در يک شهر تضمين 

هترين نشانۀ می کند. از سوی ديگر بافت قديم با ارزش های کالبدی، تاريخی و فرهنگی نهفته در خود ب

هويت شهری بوده است و در عين حال حيات و رشد اين بافت، مانع فرسودگی شهر از درون شده و 

توسعۀ بی رويۀ آن را محدود می کند. بررسی های کارشناسی نشان می دهد بافت های قديمی به دليل 

ی، سياسی و اقتصادی جايگاه خود در مرکز شهر، از بهترين محدوده ها برای تمرکز خدمات تجاری، ادار

به شمار می روند. از اين رو گروهی با استناد به متنهای کهن تاريخی و جغرافيايی، شهرشرقی واسالمی 

را متشکل از سه رکن اصلی ارگ ، مسجد جامع ، و بازار دانسته اند و برخی نيز عناصر مهم ساختی 

کونی و ديوار و بارو و دروازة شهر اين شهرها را مسجد، بازار، ارگ حکومتی، و هستة محله های مس

(. هنوز هم در ذهن بسياری از مردم ، بازار 18، ص 1386برشمرده اند. ) حبيبی، پور احمد و مشکينی،

 (2)شکل مرکز همة فعاليتهای شهری است.

 

بافت تاريخی نحوه تکوين :2شکل

تبريز وموقعيت بازار نسبت به شهر 

 (ميراث فرهنگی )ماخذ بافت تاريخی

 

 

 

 

 

  بافتهای تاریخی شهرهای ایران

اي كه با شهر ه لحاظ رابطهبافتهاي تاريخي، كه در واقع باقيمانده شهرهاي تاريخي هستند، ب

اند. شهرهايي كه بافت تاريخيا در مركز شهر قرار دارد و آن چنان آسيب ديده و كنندمتفاوتميررقراب

هايي از آن در شهر قابل شناسايي است، مانند تهران. شهرهايي هستند كه بافت اند كه تنها لكهگسسته شده

بافت تاريخي اتفاق افتاده  تاريخي آنها به شكل قابل توجهي سالم باقي مانده و رشد و نوسازي شهر در كنار

اي از شهرها داراي چنان بافت تاريخي وسيعي هستند كه تقريبا در همه جاي شهر است مانند نائين يا پاره

توان آثاري از ابنيه و فضاهاي شهري تاريخي جستجو كرد. مانند به جز توسعه دو ـ سه دهه اخير مي

توان يزي بيش از كالبد معماري و شهرسازي را ميتبريز و اصفهان در اين معابر و ابنيه تاريخي چ

هاي جديد شهري با معيارهاي كامال جديد زندگي امروز و عدم توجه به بافتهاي جستجو كرد. توسعه بافت
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ارزش جلوه نمودن اين  گونه هاي سنتي در جوابگويي به نيازهاي جديد باعث بيهاي بافتسنتي و ناتواني

شده كه سياستهاي غالب مسئولين شهري نيز در تقويت اين نقطه نظر باعث ها در اذهان عمومي بافت

هاي درون هاي بزرگ و باغها راترك نموده و در بسياري موارد خانهگرديده كه ساكنين قديمي اين بافت

آنها تفكيك شده  و به قطعات كوچكتري تقسيم گردد و توسط طبقات فقيرتر اجتماعي و يا مهاجرين غير 

گزينند. تغيير ها نداشته و از روي اجبار در آنها سكونت ميشغال گردد كه تعلق مكاني به اين بافتمالك ا

ساله اخير هميشه به  100هاي سنتي و تخريب آنها و تحميل كاركردهاي غير مناسب در طول چهره بافت

بروز مسائل حاد هاي مهاجرتي و يك سرعت و به يك اندازه صورت نگرفته است، بلكه با تشديد جريان

هاي سنتي را پاره پاره هايي كه بافتكشيهاي بيروني بافت و خيابانشهرنشيني وكمبود مسكن و توسعه

كرده و باعث نفوذ كاركردهاي تجاري در داخل آنها شده است، از شدت بيشتري برخوردار بوده است و 

تغييرات پيدايش محالت جديد و  گيرد، حاصل اينبه بعد اوج بيشتري مي1342هاياين جريان از سال

 باشد.فرسوده شدن محالت قديمي مي

 انواع گونه شناسي بافت هاي تاریخي وقدیمي درشهرهاي ایران

با توجه به موجود نبودن ساخته هاي قبل از دوران صفويه در بافت شهري امروز، از پرداختن به 

ز ساخت شهر در عهد صفوي تا قرن هاي قبل از اين دوران خودداري شده و زمان بررسي، اويژگي

حاضر و آخرين تحوالت اين چند دهه محدود گرديده است. بنابراين با توجه به توضيحات مذكور، هفت 

 توان در تحوالت اين دو قرن به شرح ذيل تشخيص داد: دوره را مي

صفوي يا به  ش: بافت شهري دورانه.  1300الف( بافت دوره اول ـ بافت دوران صفوي، قاجار تا سال 

با عناصر اصلي آن همچون ارك، مساجد و مدارس، بازار، « دورنمايي از آرمان شهر ايراني»تعبيري 

ها به عنوان تجسمي از عناصر و عملكرد زيربنايي شهر، حكومت، مذهب، اصناف و امت، ميدان و محله

 ز است. اي است كه در پيكره فعلي شهري باردر تركيب با بافت دوران قاجار، گونه

رهاي ش. شهرها در دل ديواه.  1299)پهلوي اول(: پس از كودتاي  1320ـ  1304ب ( بافت دوره دوم ، 

د اي كه در اين عههاي شهري شالودهبرند و از اندامعهد ناصري و در همان تركيب فضايي به سر مي

« گرايينو»دتا كه پرچمدار كنند. در اين دوره زماني، دولت جديد ناشي از كوشكل گرفته است تغذيه مي

تور و دگرگوني سازمان كهن زيست و توليد است، در اولين برخورد خود دگرگوني كالبد شهر را در دس

 دهد. كار قرار مي
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ً در طول مسير : در اين دوران شهر در توسعه1332ـ  1320پ ( بافت دوره سوم،  اي آرام و عمدتا

اي در نقاط مختلف هيچ ضابطه و يا قاعدهبرد. اين توسعه بيهاي ايجاد شده در دوره قبلي به سر ميخيابان

نمايندگان معماري نو و  شهر جريان دارد. سيماي شهر آرام آرام با حضور معماران و مهندسان به عنوان

 (3)شکل در حال دگرگوني است. « تجدد طلب»الملل و سرمايه شهروندان بسيار سبك بين

 

 ه.ش 1308و پس از خيابان کشی های ه.ش  1300های همدان پيش از (نقشه 3شکل 

 

 

 

 

 

 

گردد، مرداد ماه )پهلوي دوم( آغاز مي 28: اين دوره كه با كودتاي 1345ـ  1332ت ( بافت دوره چهارم ، 

ها و تغييرات ماهيتي در نظام شهرسازي است. وابستگي كامل ساختار اقتصادي كشور و مبدا دگرگوني

محورهاي اين دوران به ترين وري مالكانه از توليد نفت )اقتصاد مصرفي( از اصليتمايل به سمت بهره

هاي شهري، رويه و شتابان شهري، فرسوده شدن بافتآيد. حاصل تحوالت اين دوره، رشد بيشمار مي

هاي ها و طرحنشيني و حضور برنامههاي زيست، مهاجرت و شروع بحران زاغهتحول بنيادي در شيوه

 كنند. است كه خارجيان آن را تهيه و اجرا مي توسعه ناهمگون

: در اين دوران سازمان فضايي ـ كالبدي، الگوهاي شهري، توسعه 1357ـ  1345( بافت دوره پنجم ،  ث

كنند و تغيير هاي جامع حركت ميهاي شهرنشيني تحت تعاريف طرحشهر، عملكرد شهري و ساير ويژگي

كان و زمان و توجه به ماند و بيشان را از شهرهاي غربي عاريت گرفتهها الگوييابند. اين طرحمي

ها بافت هاي ارزشمند شهري كه هاي فرهنگي و اجتماعي، ميل به جهاني شدن دارند. در اين طرحتفاوت

گردند و مورد بودند تخريبي تلقي مي جراحاتي را متحمل شده 1310هاي سال« طلبيتجدد»در جريان 

و مرج در سازمان فضايي ـ كالبدي گيرند. نتيجه اقدامات اين دوره، آشفتگي و هرج تخريب جدي قرار مي

هاي بدون ضابطه و قارچ گونه در اطراف شهرها هدايت توسعه شهر را بر عهده هاست. رشد شهركبافت

 (4)شکل گيرند. مي
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توسعه بی  رويه تهران در دهه پنجاه (4شکل 

وانزوای بلفت تاريخی)ماخذ سازمان عمران 

 بهسازی شهری(

 

 

 

گردد. : اين دوره با رخداد عظيم انقالب اسالمي ايران شروع مي1363ـ  1357ج  ( بافت دوره ششم ، 

كند و هاي جهاني، فشارهاي سياسي ـ اقتصادي بر كشور وارد ميمقاومت دولت انقالب در برابر قدرت

اين توسعه كه  سازد.رويه روبه رو ميشروع جنگ عراق به ايران، شهرسازي اين دوره را با رشد بي

گردد، حاصل پديده بدمسكني در خارج شهر و هاي شهري را شامل ميبيشتر نواحي خارج از محدوده

 هويت و شتابان بافت شهري است. رشد بي

ريزي هاي ناشي از تحوالت بعد از انقالب و برنامهتا كنون: به دنبال بحران 1363چ  ( بافت دوره هفتم، 

گردد اما ريزي آغاز ميهاي شهري و برنامهقالب دوران جديدي از تهيه طرحدر جهت اهداف متعالي ان

هاي قبل عالوه بر مسايل مختلف خود دچار هجوم و هرج و ها در اين دوره نيز بافتبه رغم همه تالش

گردند. بافت شهري حاصل اين هويت در اين دوره ميهاي ناشي از ساخت و ساز بدون ضابطه و بيمرج

ها و شهرهاي جديد ـ هاي توسعه و عمران، آماده سازيريزي شده طرحهاي برنامهاعم ازبافتدوره ـ 

اي يكسان دارند. بحران هويت، كاهش كيفيت ساخت و فقدان مباني صحيح شهرسازي، همچون گونه

رود. )جوادي ، ترين مشخصات اين دوره به شمار ميتعاريف فضا و سيماي شهر و جز اينها، از مهم

 ( 60، 59ردشير. صا

 چالشها و مسائل بافت هاي تاریخي

هاي انساني بافتهای تاريخی شهری، به طور عمده بر اساس الگوهاي شهرسازي قديم، يعني بر پايه مقياس 

هاي جديدتر، وري، و مصالح و معماري سنتي شكل گرفته؛ در حالي كه توسعهو حركت پياده، اقتصاد پيشه

ي تضاد و عدم تجانس رو استوار شده است. اين وضع نوعبراساس توليد صنعتي و گسترش شبكة سواره

هاي اطراف آن پديده آورده است. رفع اين تناقض و تعارض يكي هاي مركزي و بافتساختاري ميان بافت

شود.براين اساس در از مشكالت شهرسازي ومعماری جديد، در شهرهاي بزرگ و قديمي، محسوب مي
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مسائل  ازی بيان می کنيم.اين بخش چالشها ومسائل بافتهای تاريخی را در دو محور معماری وشهرس

معماری بافت های تاريخی: طول عمر باالی بناها ، عدم برخورداری از مصالح مقاوم و شيوه های ساخت 

مناسب، عدم نگهداری و استفادۀ صحيح، عدم تناسب توانايی مالی ساکنين يا شاغلين در اين بافت ها با 

ی تاريخی: نامناسب بودن شبکه های ارتباطی، هزينه های تعمير و نگهداری. مسائل شهرسازی بافت ها

بافت متراکم و فشرده، کيفيت نازل تجهيزات و تأسيسات شهری، قرار گرفتن در مرکز شهر، عدم وجود 

 (5-3، 1385مراکز درمانی و امداد رسانی در داخل بافت) احمدی و شهابی، 

   نتیجه گیری

عکاس انقالب صنعتی ودر پی آن مدرنيسم در ايران اری از صاحب نظران بر اين باورند که اثر وانيبس 

در بسياری از موارد نقطه عطفی بود در جهت انهدام و بی توجهی به ميراث گذشتگان ،مظاهر اين 

انقالب در کالبد شهرها تاثيراتی نامانوس ومخرب بجای گذاشت که در نتيجه آن تاثيرات ،آثار فرهنگی 

ای قديمی بی بها گرديد وتجربه های ديرينه معماری وشهرسازی به تاراج رفت ،ارزشهای کالبدی شهره

در طول تاريخ ،مورد هجوم ظواهر دوران معاصر قرار گرفت.نکته حائز اهميت ديگر دفاع بيشتر از 

بافتهای تاريخی پی بردن به ارزش کالبدی آنهاست .الزم به ذکر است که غرب پس از سالها تجربه به 

بسياری از بافتهای سنتی برخالف انديشه های مدرنيسم واجد ارزش بوده ودر اين نتيجه رسيده است که 

دوران معاصر به فکر ايجاد محيطی بر اساس ارزشهای گذشته شده است.ليکن در کشور ما امروزه 

ندانسته با اعمال قواعد وقوانين گذشته ومربوط به دوران پهلوی اول ودوم به طرق گوناگون به انهدام 

 يخی اقدام می شود .بافتهای تار

 فهرست منابع 

 .4. بافت تاريخی، حفاظت، مرمت، بهسازی يا نوسازی؟!؛ مجله هفت شهر، شماره 1380ابلقی، عليرضا، -1

. ايمن سازی بافت تاريخی شهر ها در برابر زلزله، مقالۀ ارائه شده در 1385احمدی، حسن و شهابی، منير السادات، 

 همايش مديريت بحران در بافت های تاريخی، دانشگاه يزد. 

. مقالۀ چالش های سنت و نوگرايی در بازار های سنتی شهرها)مورد 1386محمدی، ابوالفضل و مشکينی، محمد، -2

 . 20ژوهی: بازار سنتی شهر زنجان(، مجلۀ هفت شهر، شمارۀ پ

 ،مبانی بهسازی ونوسازی بافت قديم شهرها،چاپ اول،انتشارات پيام،تهران.1388پورجعفر،محمدرضا،-3

 .61شهرداريها،شماره مجلۀ جوادي ، اردشير، -4
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CUMHURBAŞKANLIĞI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE EMNİYET GENEL 

MÜDÜRÜ CEMAL GÖKTAN'IN 1958 ŞARK RAPORU VE TEK PARTİ 

DÖNEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Doç. Dr. Mehmet PINAR 
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

Rüstem ÇURKU 

Atatürk Üniversitesi Tarih Eğitimi Bölümü 

Özet 

Demokrat Parti iktidarı döneminde Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan 15-25 Ekim 1958 

tarihinde donanımlı ve kalabalık bir ekiple doğu illerine bir tetkik seyahati düzenler. Bu 

seyahatte tek parti döneminde olduğu gibi DP iktidarı döneminde de doğunun ulus kimlik 

bağlamında merkezle bütünleşmesi noktasında ulaşım politikaları öncelikler arasında yer alır. 

İktisadi manada köylü kesiminin hayat seviyesinde önemli dönüşüm yaşanırken doğuda Orta 

Anadolu ve batı illerine göre bir değişim yaşanmadığı üzerinde durulur. Batıdaki gelişime 

karşın doğuda mesken şartlarını değiştirme arzusunu ortaya koyacak bir dönüşüm yaşamadığı 

kanaati paylaşılır. 

Cemal Göktan,  tetkik seyahatinde en çok Türkçe konuşulma meselesi üzerinde durur. 

Artukoğulları gibi kadim bir medeniyetten gelen Mardin’in Arapça konuştuğunu, bölgenin 

kan, ruh ve ırk olarak Türk olduğunu, fakat uzun yıllar Arap dili ve kültürünün nüfuzu altına 

kaldıklarından giyim tarzları, beslenme kültürleri, düşünce dünyalarının Arap dünyasına 

yakınlaşmasının düşündürücü olduğuna dikkat çeker. Arap radyolarının Arapça ve Kürtçe 

yayınları doğu vilayetlerinin hemen hemen hepsinde dinlendiğini ve bunun halk üzerinde 

olumsuz etkisinin olduğunu tartışmaya açar. Siirt’te de durumun farklı olmadığını il merkezi 

ve sekiz köyde Arapça konuşulduğunu diğer köylerin ise Kürtçe konuştuğunu, kuzeye doğru 

çıkıldıkça Türkçenin daha güzel bir lehçe olarak karşılarına çıktığını ifade eder. Mardin gibi 

Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari’de beylerin ağaların şeyhlerin halk üzerinde 

tesirlerinin son dönemlerde arttığının altını çizerek 1930’lardaki yapıya geri dönüldüğünü 

düşünür. Hayat ve kültür seviyesinin artmasıyla bu güçlerin etkinliğinin azalacağını belirtir.  

Bu çalışmamızda Cemal Göktan’ın Doğu seyahatinde bölgede uygulanan ulaşım, kültür ve 

ekonomi politikalarına nasıl yaklaştığı ele alınarak tek parti dönemindeki yaklaşımlarla 

benzeşen ve ayrışan yönlerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cemal Göktan, Demokrat Parti, Şark, Van 
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1958 ORIENTAL REPORT OF CEMAL GÖKTAN, CHIEF OF POLICE, 

ACCORDING TO PRESIDENTIAL ARCHIVE DOCUMENTS AND COMPARISON 

WITH SINGLE PARTY PERIOD 

Abstract 

During the rule of the Democratic Party, Cemal Göktan, the Chief of Police, organized an 

inspection trip to the eastern provinces with a well-equipped and crowded team on 15-25 

October 1958. In this journey, transportation policies are among the priorities in terms of the 

integration of the east with the center in the context of nation identity as in the period of DP as 

in the one-party period. In the economic sense, it is emphasized that while there is a 

significant transformation in the life level of the peasant sector, there is no change in the east 

compared to Central Anatolia and western provinces. It is shared that despite the development 

in the west, there is no transformation in the east to reveal the desire to change housing 

conditions. 

Cemal Göktan mostly focuses on the question of speaking Turkish during his travels. Mardin, 

who came from an ancient civilization like Artukoğulları, speaks Arabic, the region is Turkish 

in terms of blood, spirit and race, but since they have been under the influence of Arab 

language and culture for many years, it is thought that the convergence of thought worlds to 

the Arab world is thoughtful. The Arabic and Kurdish broadcasts of Arab radios open to 

debate that almost all of the eastern provinces are listened to and that this has a negative 

impact on the public. In Siirt, the situation is not different in the province center and eight 

villages are spoken in Arabic, the other villages speak Kurdish, Turkish towards the north as a 

more beautiful polish expresses. Like Mardin, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van and Hakkari, the 

gentlemen of the lords' sheikhs on the public influence of recent increase in the last period of 

the 1930s, thinking that the structure was returned. He states that the effectiveness of these 

forces will decrease with increasing life and culture levels. 

In this study, it is aimed to reveal how the approach of Cemal Göktan towards the 

transportation, cultural and economic policies applied in the region during his Eastern journey 

is similar and differentiated with the approaches in the single party period. 

Keywords: Cemal Göktan, Democratic Party, Orient, Van 

Giriş 

Doğu ve Güneydoğu ile ilgili rapor hazırlama geleneği Osmanlı Devleti’ne kadar dayanır. Tek 

parti dönemiyle birlikte ulus kimliğinin belirginleşmesiyle bu raporların sayısında ve 
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muhteviyatında bir artış olduğu gözlemlenir. Raporlarda rejimin bölgede karşılaştığı 

sorunların yanında iktidarların ulus kimlik penceresinden bu sorunlara nasıl çözüm üreteceği 

konusu üzerinde de ayrıntılı bir şekilde durulur. Bu çerçeveden bakıldığında tek parti 

döneminde Celal Bayar, Cemal Bardakçı raporlarında bölgeyle iletişim kanallarının açık 

tutulması ön plandayken Şükrü Kaya, Fevzi Çakmak gibi raporlarda daha çok güvenlikçi 

kaygılar öne çıkar. Bölgede Kürtlerin ve Arapların yoğunlukta yaşaması ulus-kimlik açısından 

bölgenin merkezi anlayışla eklemlenmesi gerekli görülür. Tek parti döneminde Şeyh Said 

isyanıyla birlikte raporların hazırlanmaya başladığı, bölgenin hassas dokusu dikkate alınarak 

ulus-kimliğin en önemli argümanı olan dil politikalarına ağırlık verildiği anlaşılır. Bölgeye 

eğitim, kültür, ekonomik, sağlık ve ulaştırma alanda yatırımların yapılması için güvenliğin 

tesis edilmesi öncelikli temel mesele olarak ele alınır.  

Yeni rejim vatandaşlık bağıyla tüm farklı yönelişleri ulus-kimlik bağlamında kuşatmayı 

hedefler. Tasavvur edilen ulus-kimlik modelinin en önemli yönünü şark coğrafyası teşkil eder. 

Bu coğrafyaya yönelik projelendirmeler, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren dikkat 

çeker. Aşiret, eşraf, nüfuzlu ailelerin yanında farklı etnik kimliklerin varlığı merkez ile bölge 

arasında bütünleşmeyi engeller. Tek parti döneminden itibaren bölgeyle ilgili hazırlanan 

raporlar muhteviyat açısından farklı tespitleri kendi içinde barındırsa da ulus-kimliğin en 

önemli öğeleri olan ortak dil ve tarih vurgusu sürekli ön planda yer bulur.  Bu öğeler bölgede 

Halkevleri ve parti kanallarıyla yürütülmeye çalışılır. Yeni rejim şark coğrafyasında bulunan 

farklı etnik kimliklere yönelik ortak aidiyet bağları güçlendirici bir tercihine yönelir. Bu dili 

bölgeye yönelik ulaştırma, iktisat ve kültür politikalarıyla zenginleştirmeyi hedefler. Bu 

politikalar dönem dönem farklılık gösterse de raporların genel teması bölgenin Türklük 

havzası içerisinde tasavvur edilmesidir. 

Tek parti dönemi bölgeyle ilgili hazırlanan raporlar genellikle Şeyh Said, Sason, Dersim 

isyanı gibi eylemsel tepkiler sonucu ortaya çıkmasına karşın oldukça geç bir tarih Demokrat 

Parti’nin son dönemlerinde Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan’ın raporu bir tepki 

sonucundan ziyade sadece bölgeyle ilgili izlenimlerini aktarır. Bu çalışmamızda DP iktidarı 

döneminde Cemal Göktan’ın şark raporunun tek parti döneminde hazırlanan raporlarla 

benzeşen ve farklılaşan yönlerini irdelemek amaçlanmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan'ın Kısa Hayat Hikâyesi 

1906’da Üsküp’te doğan Cemal Göktan’ın babası Musa Kazım, annesi ise Neyne’dir. Göktan, 

Sivas ili Küçük minare mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. İstanbul’da Köprülü Fazıl Paşa Numune 
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Mektebi’nden sonra Kastamonu Çiftlik Ziraat Mektebi’nde öğrenimine devam etti. Sonraki 

süreçte Ankara Ziraat Mektebi’ne geçti. 1930’da Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 

Türkiye’nin birçok ilçesinde kaymakamlık yapan Göktan, 1945’te Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nde Birinci Sınıf Şube Müdürü olarak görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü 

içerisinde farklı kademelerde görev yaptıktan sonra 1949’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

görevine atandı.1  Sonraki süreçte Erzurum, Konya, Ankara2 valiliklerinde bulundu. 3  Kemal 

Aygün’ün yerine Ekim 1957’de Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı. 4 Milletlerarası 

Kriminal Polis Komisyonu Umumi Heyeti'nin Londra'daki 27. Toplantısında Türkiye’yi 

temsil etti.5 DP döneminde Doğu Anadolu’da incelemelerde bulundu. Yurt dışı seyahatlerin 

yanında yurt içinde de önemli görevlerde bulundu. 

İsmet İnönü’nün Ege seyahatini yakından takip ederek gelişmeleri hükümetle paylaştı.  Bu 

görevdeyken önemli sorumluluklar yüklendi. Uşak olaylarının çıkması üzerine Uşak’a 

giderek bütün kontrolü kendi bünyesinde topladı.6 İnönü’nün Kayseri’den Yeşilhisar’a 

geçmek istemesi üzerine İncesu’ya kadar gelen Cemal Göktan güvenlik nedeniyle buna izin 

verilmeyeceğini bildirmesi üzerine kısa bir tartışmadan sonra İnönü kafileyle birlikte Ürgüp 

üzerinden Ankara’ya dönmek zorunda kaldı.7 Bu görevini sürdürürken gerçekleştirilen 27 

Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra tutuklandı.8 Haksız kazanç9 ve halkı silahlandırma 

teşebbüsü iddialarından yargılandı.10 On yıl ceza alan Göktan sürekli hastalıktan dolayı cezası 

affedildi.11 24.10.1960 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevi son bulduktan sonra 

1.11.1961 tarihinde emekliye ayrıldı. 

Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan'ın 1958 Şark Raporu 

Demokrat Parti iktidarı döneminde Emniyet Genel Müdürü Cemal Göktan 15-25 Ekim 1958 

tarihinde Genel Kurmay Harekât Dairesinde Kurmay Yarbay Sezai Okan, Emniyet Genel 

Müdürlüğü Dördüncü Daire Başkanı Ferit Kubat ve Milli Emniyet Hizmetlerinde Müfettiş 

                                                             
1 BCA. 030.11.1./206.19.19. 
2 BCA. 030.18.1.2/140.82.4. 
3 Ali Dikici, “27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ve Türk Polisi” Atatürk Araştırma Merkezi, Sayı:89, Temmuz 

2014,s.29. 
4 BCA. 030.11.1./267.28.16;Ali Dikici, “Demokrat Parti Döneminde İç Güvenlik ve Türk Polis Teşkilatı”, 

Akademik Bakış Cilt 3, Sayı 5,Kış 2009,s.67.  
5 BCA. 030.18.1.2/154.65.11. 
6 Fevzi Çakmak, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin “Ege Vazife Gezisi” Ve 1959 Yılı Uşak-İzmir Olaylar, Turkish 

Studies, Cilt: 9, Sayı:10, 2014, s.1247.    
7 Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), Ankara 1998.s.646. 
8 Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes, İstanbul 1967, s.172. 
9 BCA. 10.9.0/264.807.5. 
10 BCA. 10.9.0/302.926.8 
11 BCA. 030.11.1./308.36.7. 
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Ragip Kardüz ile birlikte doğu illerine bir tetkik seyahati düzenler. Ankara'dan araba ile 

başlayan tetkik seyahati Kırşehir, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, 

Batman, Siirt, Bitlis, Van, Hakkâri, Tuğ, Muş, Erzurum, Trabzon, Giresun, Samsun ve 

Ankara’yı kapsar.12 

Seyahatte önemli ayrıntılara dikkat edilir. 5300 km yol gidildiği bu yolun % 90’nının stabilize 

asfalt yol %10’nunun ise bakımlı veya inşa halinde olduğu hatırlatmasında bulunularak 

ulaşımın her mevsim ağır nakil araçları için uygun durumda olduğu belirtilir.  Karayollarının 

bu kadar iyi durumda olmasının iktisadi toplumsal ve kültürel sahada milli bir bütünlüğe 

yönelik birleşmeye olumlu katkı sunduğu vurgulanır. Aynı zamanda bu ulaşım politikalarını 

ülke savunması, iç emniyet ve asayişi sağlamaya yönelik önemli gelişmeler olarak görürler. 13 

Tek parti döneminde olduğu gibi DP iktidarı döneminde de doğunun ulus kimlik bağlamında 

merkezle bütünleşmesi noktasında ulaşım politikaları öncelikler arasında yer alır. 

Cemal Göktan, şark illerinde ve ilçelerinde 1935’lerde Türkçe, köylerde yoğunlukla Kürtçe 

konuşulduğunu, köylülerin şehir merkezlerine ticaret alışveriş vb. gelmeleri durumunda 

Türkçeyi kullanarak işlerini gördüklerini aktarır. Bu dönemde ise ulaşım ağlarının genişlemesi 

ziraat, hayvancılık alanlarındaki verimin artması köylü kesiminin hayat seviyesinin artmasına 

yol açtığını düşünür. Bu değişim sonrasında il ve ilçe merkezlerine daha sık gelmeye başlayan 

bu kesimin merkezlerde Kürtçe konuşmayı arttırdığı tespitinde bulunur.14 Cemal Göktan’ın bu 

tespitlerine karşılık tek parti dönemi bölgeyle ilgili raporların tamamına yakını ulaşım 

politikalarının gelişmesiyle merkezi otoritenin güçleneceği ve ulus bilincinin daha sağlıklı bir 

zemine oturacağı anlayışını benimsedi. Bununla birlikte bölgede kırsaldan merkezlere göçün 

artmasıyla Türk kültürünün yaygın hale geleceği inancını taşımalarıydı. Bu düşünceye örnek 

olarak 1944’te bölgeyle ilgili rapor hazırlayan Kars Milletvekili Cevat Dursunoğlu, Türk 

kültürünün baskın hale getirilmesi için köyden şehre göç ettirilme olgusunun 

sistemleştirilmesi gerektiğini bunun da ulaşım politikalarının gelişmesiyle bağlantılı olduğu 

düşüncesindeydi.15 Tek parti döneminin en önemli incelemelerinden biri Necmeddin Sahir 

Sılan’ın raporlarıydı. Bölgeyi iyi tanıması, bölgede uzun zaman kalması ve gözlemlerini iyi 

aktarması onu farklı bir yere taşıdı. Sılan ulaştırma politikalarının Türkleştirmeyi 

                                                             
12 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-1 
13 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-1 
14 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-2. Abdülhalik Renda’da bu fikri doğrular 

nitelikte Bitlis izlenimlerinden hareketle kasabalarda Türkçe konuşan kesimin daha yoğunlukta olduğunu belirtir. 

(M. Abdülhalik Renda, Hatırat, Hazırlayan: Aytaç Demirci-Sabri Sayarı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

2018,s.290.) 
15 BCA.490.01/61.233.6-30. 
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hızlandıracağı inancını taşıdı.16 Abdülhalik Renda da raporunda ulaşım politikalarının 

önemine vurgu yaparak Türk kültürünün bölge halkı tarafından içselleştirilmesi açısından 

değerli buldu.17 Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer İran-Erzurum arası yapılacak 

yolların bölge için önemli olacağı düşüncesindeydi.18 İçişleri Bakanı Şükrü Kaya da ulaşım 

politikalarının geliştirilmesiyle bölgede şeyhliğin, ağalığın etkisinin azalmasını paralel 

gördü.19 Memduh Şevket Esendal ise ulaşım politikalarının gelişmesiyle köyden şehre 

göçlerin artacağı ve Türk kültürünün zayıflayacağı yönünde bir fikir paylaştı.20 Celal Bayar’a 

göre ulaşım sıkıntıları bölgenin ekonomik gelişimini olumsuz yönden etkilemekteydi. 

Bölgenin kalkınması için devlet eliyle ulaşım probleminin acilen çözülmeliydi. Bölgeyle ilgili 

rapor hazırlayan İsmet İnönü, Celal Bayar, Necmeddin Sahir Sılan, Cevat Dursunoğlu ve 

Abdülhalik Renda bölgede ulaşım politikalarının Türkleştirmeye hizmet edeceği ve Türk 

kültürünü zenginleştireceği yönünde bir inanca sahip iken Memduh Şevket Esendal ile Cemal 

Göktan aynı tavrı savunarak bölgedeki ulaşım politikalarının gelişmesiyle Türkleştirmenin 

zayıflayacağı endişesini taşıdılar.  

İktisadi manada köylü kesiminin hayat seviyesinde önemli dönüşüm yaşanırken doğuda Orta 

Anadolu ve Batı illerine göre bir değişim yaşanmaz. Doğuda çatılı kiremitli ev, ahır ve 

samanlık konusunda bölge halkının mesken şartlarını değiştirme arzusunu ortaya koyacak bir 

dönüşüm yaşamadığı kanaatini paylaşır. Bu görüşünü desteklemek için bölge halkının “Yazın 

çadırlarda kışın ise iptidai komlarda yaşayan kabilelere tesadüf edilir.” Bu olumsuz tabloya 

karşın az da olsa beyaz sıvalı, çatıları kiremitle örtülü, okullar, hükümet konakları, karayolları 

bakım evlerinin kendisine geleceğe dönük ümit verdiğini söyleyerek heyecanlandığını 

belirtir.21 Göktan, batıda konut tiplerinin değişimine karşın doğuda bunun ağır adımlarla 

ilerlediği yönünde bir gözlemini ortaya koyar. 

On yıl öncesine göre Batman, Raman, Kurtalan, Garzan mıntıkasında petrol aramaları ve 

petrol üretiminden ötürü bölgenin ulaşım olanaklarının artmasıyla kültürlü ve medeni bir halk 

                                                             
16 Necmeddin Sahir Sılan, Doğu Sorunu Necmeddin Sahir Sılan Raporları (1939-1953) Derleyen: Tuba 

Akekmekçi- Muazzez Pervan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010, s.328. 
17 Necmeddin Sahir Sılan,  Doğu Anadolu ve Cumhuriyet Bürokrasisi (1939-1951) Derleyen: Tuba Akekmekçi- 

Muazzez Pervan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2010, s.10. 
18 TTK Arşivi Şükrü Sökmensüer’in Şark Raporu 3/28. 
19 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV 16-b, D 65, F 14-108. 
20  BCA.490.01/571.2274.1-32. 
21 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-3 
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kitlesi bölgede daha fazla dikkat çekti. 22 Göktan ekonomik gelişmeyle kültürel çevrenin 

oluşacağı inancını taşıdı. 

Cemal Göktan,  tetkik seyahatinde en çok Türkçe konuşma meselesi üzerinde durur. 

Artukoğulları gibi kadim bir medeniyetten gelen Mardin’in Arapça konuştuğunu, bölgenin 

kan, ruh ve ırk olarak Türk olduğunu, fakat uzun yıllar Arap dili ve kültürünün nüfuzu altına 

kaldıklarından giyim tarzları, beslenme kültürleri, düşünce dünyalarının Arap dünyasına 

yakınlaşmasının düşündürücü olduğuna dikkat çeker. Arap radyolarının Arapça ve Kürtçe 

yayınları doğu vilayetlerinin hemen hemen hepsinde dinlendiğini ve bunun halk üzerinde 

olumsuz etkisinin olduğunu tartışmaya açar. Siirt’te de durumun farklı olmadığını il merkezi 

ve sekiz köyde Arapça konuşulduğunu, diğer köylerin ise Kürtçe konuştuğunu, kuzeye doğru 

çıkıldıkça Türkçenin daha güzel bir lehçe olarak karşılarına çıktığını ifade eder. Mardin gibi 

Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari’de beylerin ağaların şeyhlerin halk üzerinde 

tesirlerinin son dönemlerde arttığının altını çizerek 1930’lardaki yapıya geri dönüldüğünü 

düşünür. Hayat ve kültür seviyesinin artmasıyla bu güçlerin etkinliğinin azalacağını belirtir.23 

Tek parti döneminde Cevat Dursunoğlu da hazırladığı raporda Göktan’ın yaklaşımlarına 

benzer bir şekilde II. Dünya Savaşı’nda aynı sorunun yaşandığını Hatay, Urfa, Mardin ve 

Siirt’te Arapça konuşan 200.000 civarında topluluğun yaşadığını,  bu unsurların nicelik 

bakımından kalabalık olmasına karşın Arap devletleri sınırında yaşamalarından ötürü bu 

unsurlar üzerinde izlenilen politikaların sonucu değiştirmemesi üzerinde durdu.24  Tek parti 

döneminde Göktan ile Dursunoğlu bu konuda aynı noktada dururken İsmet İnönü ve Esendal 

farklı düşünmekteydi. İsmet İnönü raporunda Siirt ve Mardin’de Arapların Türkleştirmeye 

yakın durdukları konusunda bir görüş bildirdi.25 Memduh Şevket Esendal, Mardin ve 

çevresinde yaşayan Arapların Suriye ve benzer Arap ülkelerden ziyade Türkiye’de yaşamayı 

arzu ettiklerini savundu.26  DP iktidarı döneminde Göktan’ın raporundan hareketle bölgede 

konuşulan Arapça ve Kürtçenin Türkçenin farklı şivesi/parçası olarak değerlendirilmezken tek 

parti döneminde bölgede konuşulan dile Türkçenin farklı bir şivesi olarak bakılmaktaydı. 

Necmeddin Sahir Sılan meseleye böyle yaklaşırken tek parti döneminin farklı seslerinden biri 

Memduh Şevket Esendal ise Kürtçenin Farsçanın farklılaşmış bir versiyonu olduğunu öne 

                                                             
22 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-3. 
23 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-3 
24 BCA.490.01/61.233.6-23.       
25 Saygı Öztürk, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, Doğan Kitap, İstanbul 2012, 28.  
26 BCA.490.01/571.2274.1-57. 
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sürmekteydi. 271936 dönemi Emniyet Genel Müdürü Şükrü Sökmensüer, bölgede Türkçenin 

konuşulmaya başlanmasıyla kimlik sorunun da çözüleceği iddiasındaydı.28  

Bitlis’i iptidai ve geri kalmış bir şehir olarak tasavvur etmesine karşın I. Dünya Savaşı’ndan 

önce 70.000 nüfusu olduğunu şehrin yontma taşlardan yapılmış muntazam evleri, Selçuklu ve 

Osmanlı dönemi eski sanat eserleri, zeki ve uyanık halkı ile en az 900 seneden beri Türk olan, 

doğudan batıya akıp giden Türk boylarının kademeli bir şekilde gelip geçtiği bir yer olarak 

tanımlar. Bitlis'e komşu olan Tuğ’un günden güne nüfusuyla, ticaretiyle göz doldurduğunu 

ifade ederek Tuğ, Batman, Muş gibi gelişime uygun olan merkezlerin sıkı çalışmalarla kültür, 

sanat ve ticaret merkezi haline getirmenin gerekliliğine vurgu yapar.29 Göktan, bölgenin tarihi 

dokusunun I. Dünya Savaşı ile bozulduğunun altını çizerek tarihi Türklüğe dayanan bu 

coğrafyaların kültürel ve ekonomik kalkınmayla tarihi benliğine döneceği inancını taşır. 

Van’ın bir dönem 70 - 80 bin nüfuslu şehir olduğunu  "Dünyada Van Ahirette iman " sözüne 

mazhar olmuş Van şehrinin I. Dünya Savaşı’ndan önce 70-80 bin nüfusa sahip olduğunu 

Ermeni katliamları sonucunda 1.7408 kişiye kadar düştüğünü camilerin, mescitlerin, 

çeşmelerin, yerleşim alanların yakıldığını, bazı yapıların restore edilerek müzeye 

çevrilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı üzerinde durur. Van Gölü merkezinin Türk, 

köylerinin ise Kürt olduğunu belirterek obaların, ailelerin soyadlarından hareketle bölgenin 

Türk olduğu gerçeğinin yadsınamayacağını, sadece dillerini kaybettiklerini vurgular. Valinin 

bu aşiretlerle özellikle de Celâli Aşireti, Halikanlı Aşireti, Ertoşi Aşiretleriyle görüştüğünü, bu 

aşiretlerin kendi asıllarını Türk olarak tanımladıklarını, okullaşma süreciyle en azından 

çocuklarının Türkçe öğrenebileceklerinden ümitli olduklarını kendisine aktardığını belirtir. 30 

Bu konunun tek parti döneminde Türk Ocaklarında da tartışıldığı Van Delegesi İshak Refet 

Bey, Doğu Anadolu’nun bir Türk coğrafyası olduğunu, bölge halkının zamanla Türklüklerini 

unuttukları yorumunda bulunmaktaydı.31Necmeddin Sahir Sılan, bölgenin genelinin Türk 

olduğunu zamanla dış etkiler sonucu Türklük özelliğini yitirdiğini ortaya koymaktaydı. 32 

                                                             
27 BCA.490.01/571.2274.1-86. 
28 Umumi Müfettişler Konferansında Görüşülen ve Dahiliye Vekaletini İlgilendiren İşlere Dair Toplantı Zabıtları 

ile Rapor ve Hülasası, Hazırlayan M. Bülent Varlık, Başvekâlet Matbaası, Ankara 1937, s.187. 
29 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-3 
30 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-4. 
31 Türk Ocakları 1926 Senesi Kurultay Zabıtları, Kader Matbaası, Ankara 1927, s.177-179. Necmeddin Sahir 

Sılan Karakeçililer ve Badilileri örnek olarak gösterir. Necmeddin Sahir Sılan, Kürt Sorunu ve Devlet Tedip ve 

Tenkil Politikaları (1925-1947) Derleyen: Tuğba Yıldırım, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2011, s.62. 
32 Necmeddin Sahir Sılan, Doğu Sorunu Necmeddin Sahir Sılan Raporları, s.451. 
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Bütün bu iyimser tabloya rağmen Bağdat, Şam, Kahire, diğer Arap radyoları, Türkiye’deki 

radyolar ve çeşitli Sovyet Rus radyoları vasıtasıyla Kürtçe yayın yapıldığını, bu bölgelerde 

dinlendiğini söyler. Bu olayı şu şekilde gündeme taşır: “Bu yayınların Komşularımızda veya 

daha uzaklardaki radyo ve basın ile bizden olan bir kısım halk zehirlenmek ve bize düşman 

bir hale sokulmak istenilmektedir.” Bölgede bazı saf insanların birtakım Kürtçülük peşinde 

koşan şeyh ve beylerin teşvikiyle bu yayınları takip etmeleri onları sistemden/rejimden 

kopartacağı endişesini taşır.33  

Zararlı radyo yayınlarının genel bir sorun olduğunu, genel manada bu tür zararlı yayınların 

yapılması genelge ile yasaklanmışsa da halkın yasaklanan bir şeye daha fazla ilgi duyacağının 

ve dinlenmeye devam edileceğinin hesaba katılması gerektiğini hatırlatır. Olaya geniş bir 

perspektiften bakılarak kalıcı bir çözüm için biri Diyarbakır’da diğeri ise Erzurum’da iki 

radyo istasyonun kurularak bölgedeki insanların ilgi ve alakasına göre yayın yapılmasını 

önerir. Radyoda mahalli oyunlar, mahalli müzikler, barlar, masallar, kahramanlık hikâyeleri, 

saz şairlerinin ve aşıkların destanları, bölgenin tarihi, bölgenin yetiştirmiş olduğu önemli 

şahsiyetlerin hayat hikâyeleri gibi konuları ihtiva eden programların yapılmasını önemser. 

Ona göre bu yayınların sağlıklı bir zemine oturmasıyla birlikte Arapça, Türkçe ve Farsça 

karışımı bir dil olan Kürtçeyi konuşan halkın bundan vazgeçerek kendi öz benliklerini ve 

varlıklarını bulmalarına yol açacaktı. 34 O, Türk kültürünün içselleştirilmesi için radyo 

yayınlarıyla bölge halkına yönelik dokunuşları önemsemekteydi. 

Göktan, bölgenin gelişmesinin en önemli sacayağını ekonominin oluşturduğunu bunun için de 

ulaşım politikalarına daha fazla önem verilmesini hatırlatır. Hakkari’nin yüksek dağlar 

üzerinde derin, sessiz ve tarıma çok elverişli toprakları olmamasına karşın iktidarın buraya 

kadar yol yapmasını önemli görür. Hakkari kuzeyden Van’a bağlandığı gibi güneyden de 

Siirt’e bağlandığı gün ekonomik ve toplumsal manada iyi bir duruma geleceğini düşünür. 

Bağdat Paktı yol programına dahil ve İpek Yolu ismini alacak olan Van - Hakkari – İran 

yolunun yakında başlanacak inşaat çalışmalarıyla daha iyi bir konuma geleceği konusunda 

şüphesinin olmadığını beyan eder.35 Bölgedeki şehirlerin gelişimini kendi aralarında 

oluşturacakları ekonomik işbirliğinde bulmaktaydı. Dış ticaretin en önemli basamağını ve 

kapısını Van’ın sağlayacağını düşündü. 

                                                             
33 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-4. 
34 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-4. . Dursunoğlu da II. Dünya Savaşı sırasında 

Rusya’nın Kürtçülük propagandası yaptığını rapor etmekteydi. (BCA.490.01/61.233.6-25). Memduh Şevket 

Esendal da Kürtçenin esasında orijinal bir dil olmadığını, Farsçanın bozuk melezleşmiş şekli olduğunu rapor 

etmekteydi.(BCA.490.01/571.2274.1-86). 
35 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-4. 
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Ulaşım ve ticaretin yanında bölgedeki tarım arazilerinin de iyi kullanılması ve 

değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Özellikle Doğu Anadolu’da Van, Muş, Ağrı, Erzurum, 

Kars vilayetlerinde boş ve verimli toprakların olduğu bu geniş ovalarda üretimi 100 misli 

arttıracak insan gücüne ihtiyaç olduğunun hatırlatmasında bulunur. Van gölü civarı, Çaldıran, 

Muş, Hınıs, Malazgirt, Eleşkirt, Erzurum, Pasinler, Iğdır ovalarını örnek verir. Erzurum’un 

kuzeyinde yer alan Oltu, Tortum, İspir gibi yerlere Artvin, Rize ve Trabzon Vilâyetlerinden 

gelip yerleşmiş bir kısım halkın var olduğunu, fakat daha önce Mutki, Sason ve Bitlis’ten bu 

yerlere yerleşen, hayvancılıkla uğraşan bu halkın Karadeniz’den gelen halka engel olmak 

istediği ve aralarında cinayetlerin yaşandığını rapor eder. Bütün bu olumsuz tabloya karşın 

Karadeniz sahillerindeki topraksız, çalışkan ve kültür seviyeleri çok ileri olan bu halk kitlesini 

yeni usullerle zaman kaybetmeden bu bölgeye çekmek, cezbetmek ve yerleşmelerini 

sağlamanın önemine işaret eder. 36 Bölgenin tarım olanaklarının iyi olduğunu, daha iyi mahsul 

alabilmek adına nüfusa ihtiyaç olduğunu Karadeniz’den gelen göçmenlerin bölge halkıyla 

sorun yaşadığını belirtir. 

Bölgeyi mamur hale getirmek için bölgeye nüfusun yerleştirilmesini olumlu gelişmeler olarak 

görürken Ankara merkez ve batı illerindeki bazı idarecilerin anlaşamadığı ve beğenmediği 

memurları sürgün şeklinde doğuya göndermesinin insanların zihninde bölgenin bir sürgün 

yeri olduğu intibasının oluşmasına yol açtığını düşünür. Aynı zamanda buraya gönderilen 

memurların sorunlu olduğu için problemlerini de kendileriyle beraber bölgeye getirdiklerini 

ve bölgeyi daha öncesinde de bildiği, gözlemlediği için kontrolden, teftişten uzak olan 

memurların bölgeye fayda değil, zarar getireceğini söyler. Rüşvet alan, kaçakçılarla işbirliği 

yapan ve seviyesiz insanlarla birlikte hareket eden memurların bu tavrından bölge halkının 

rahatsız olduğu izlenimini aktarır. Polis teşkilatının Van’da zayıf olmasının sebebini atanan 

polislerin bölgeye gelmek istememelerinden kaynaklandığını belirtir. Doğu’yu sürgün yeri 

olarak gören memurların farklı sebepler sunarak bölgeye gitmemesi bölgedeki hizmet 

kalitesini de etkiler. Bunun önüne geçebilmek için bölgeye kaliteli, iyi yetişmiş ve karakterli 

memurlar gönderilerek kadroların boş bırakılmaması gerektiğini savunur. Uygulamada 

karşılığını almak için bölgeye gönderilecek memurlara fazla ücret ödenmesi gerektiğini, 

parasal nokta çözülemezse bölgede hizmette bulunmuş memurların Avrupa ve Amerika’ya 

eğitim görmesi için gönderilerek ödüllendirilmesi gerektiğini teklif eder. Ayrıca bu memur 

kadrosunun çocuklarının okutulması ve yetiştirilmesi için gerekli şartların sağlanmasının 

öneminin altını çizer. Kendileri ve ailesinin sağlıklarına özen gösterilmesini değerli bulur. 

                                                             
36 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-5. 
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Ödüllendirilmelerde bulunarak bölgede hizmetlerden dolayı emekli olduklarında maaşlarına 

iyileştirme yapılmasının bölgeye duyulan ilgiyi artacağını düşünür.37 Bölgenin sürgün yeri 

olarak tanınmasına karşın Göktan bölgenin cazibe merkezi hale getirilmesi için bölgeye tayin 

edilecek memurlara avantajlar sağlanarak bölgede tutulması gerektiğini önemser. 

Göktan, Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinde bir sükûnetin olduğunu, halkın kendi işiyle 

meşgul olduğunu ve ilkel şekilde yaşamına devam ettikleri üzerinde durur. Dünyanın çok 

geliştiğini şu şekilde gündemine taşır. “Düşmanlarımız feza'ya Sputnik'ler atacak kadar ileri 

gitmiştir. Onların uzun yıllardan beri tekâmül ettikleri metotlarla milletimiz arasında bir 

tefrika, bir ayrılık ve husumet yaratmağa çalıştıkları muhakkaktır” Bu gün çok kuvvetliyiz 

Bunun içindir ki bu günlerde en ileri tedbirlerimizi almamız lazımdır. Losanjelos'da bundan 

40 - 50 sene evvel İspanyolca konuşulurmuş. Bu gün İspanyolca bilen pek az ve yaşlı bir kaç 

kişi kalmış. Sekiz seneden beri bu mıntıkaya yolumuzla, Maarifimizle, sanayiimizle bütün 

hüsnüniyetimizle girmiş bulunuyoruz. Fakat şimdi çok daha büyük bir atlama yaparak 

yeniden fabrikalar, Müesseseler, Okullar, Hastaneler kurarak iç muhacereti teşvik ve 

organize ederek münakaleyi -sıklaştırarak radyo istasyonları ve basın mevzuunu hallederek 

kısa bir zamanda ve nihayet 10 -15 sene içerisinde bu problemi de halletmeliyiz.38 Bölgedeki 

yatırımların genişlemesiyle bölgenin gelişimine inancı tamdı. 

Bu sorunların çözülmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve en önemlisi hareket tarzını belirlemek 

için Genel Kurmay Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve basın yayından 

katılacak kişilerden oluşacak komisyonun bir program dâhilinde çalışarak ortaya çıkan 

raporun hükümete sunulması gerektiğini öne sürer.39 

Sonuç 

DP döneminde Emniyet Müdürü Cemal Göktan’ın doğu illerine düzenlediği tetkik seyahatiyle 

ekonomik, ulaşım bakımından doğunun batı illerine göre geri kaldığı ve bu konuda ne 

yapılması gerektiğiyle ilgili izlenimlerini aktarır. Doğunun ulaşım yönünden sıkıntıları 

olmasına karşın karayolları alanında gelişmeleri olumlu bulur. Ulaşım politikalarına tek parti 

dönemine paralel şekilde tasavvur edilen ulus-kimlik modelinin güçlendirilmesi açısından 

yaklaşır. Tek parti döneminde bölgeyle ilgili hazırlanan raporlarda ulaşım politikalarına 

genellikle Türkleştirmeyi ve Türk kültürünü güçlendireceği yönündeki yaklaşımlar Memduh 

Şevket Esendal gibi Cemal Göktan’da da karşılık bulmaz. Cemal Göktan Esendal ile aynı 

                                                             
37 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-6. 
38 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-6. 
39 Cumhurbaşkanlığı Arşivi Celal Bayar Kataloğu, 3/9-14, 5642-1-7 
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çizgide yer alarak ulaşım olanaklarını ulus-kimlik açısından önemserken bu olanakların 

gelişmesiyle Kürt nüfusunun merkezlere yönelmesi sonucunda Türkçe konuşmanın azalacağı 

endişesini de taşır. 

Göktan’ın bölgede üzerinde durduğu en önemli konuların başında Türkçe konuşma meselesi 

olur. Bölgeyle ilgili diğer rapor hazırlayanlara paralel şekilde bölgenin kadim bir Türk 

coğrafyası olmasına karşın dış etkilerin tesiri sonucunda Türkçenin kullanımında problemler 

yaşandığını belirtir. Şehir ve ilçe merkezlerinde Türkçe konuşulmasına karşın köylerde ise 

yoğunlukla Kürtçe konuşulduğu tespitini yapar. Bölgede aşiretlerle yaptığı görüşmelerde 

aşiretlerin kendisinden Türklüklerini hatırlatıcı çalışmalar yapılmasını talep ettiklerini iletir. 

Bölgede ülke dışındaki ajansların yaptığı zararlı yayınlar karşısında bölgede oluşturulacak 

radyo istasyonlarıyla mahalli oyunlardan aşıkların destanlarına kadar Türk kültürünü 

zenginleştirici çalışmaların gerekliliğine vurgu yapar. 

Doğunun en büyük problemlerinden biri olarak da ağalık ve şeyhlik dönemi arzusunda 

olanların var olduğunu düşünür. Buna karşın ekonominin gelişmesiyle bu yapının kırılacağını 

kültürel bir çevrenin oluşacağı inancını taşır. Bölgedeki şehirlerin gelişimini kendi aralarında 

oluşturacakları ekonomik işbirliğinde arar. Dış ticaretin en önemli basamağını ve kapısını 

Van’ın sağlayacağını düşünür. Ticari potansiyelin yanında bölgenin tarım olanaklarının iyi 

olduğunu, daha iyi mahsul alabilmek adına nüfusa ihtiyaç olduğunu, Karadeniz’den gelen 

göçmenlerin bölge halkıyla sorun yaşadığını bunun çözülmesi durumunda insan gücünün 

karşılanacağını vurgular. İnsan gücüne paralel şekilde bölgenin sürgün yeri olduğu imajının 

da kırılacağından hareketle bölgeye memurların tayin olması için ödüllendirmenin şart 

olduğun da altını çizer. 
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE KOMÜNİST 

FAALİYETLER 
                                                                                                  Doç. Dr. Mehmet PINAR 

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 

 

Özet 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist/komünist düşünce akımları 19. yüzyılın sonlarına doğru 

belirginleşmeye başlar. 20. yüzyılın başlarında bu düşünce sistemi daha örgütlü bir yapıya 

bürünmesine karşın sınıf realitesi üzerine kurgulanmadığından üst yapı şeklinde bir görüntü arz 

eder. Batıda sanayileşmenin getirdiği çatışıklık sonucunda olgunlaşan bu akım Osmanlı’da sınıf 

hareketinden ziyade belirli grupların/şahısların kontrolünde farklı bir seyir izler. Osmanlı’da bu 

düşünce örüntüsü daha çok İştirakçi Hilmi ve Ethem Nejat’ın öncülüğünde gelişir. Milli 

Mücadele Dönemi’nde komünizm üç ana temel üzerinde gelişimini sürdürür. Birincisi 

Osmanlı’nın son dönemlerinde İstanbul merkezli partileşme üzerinden gelişen komünist 

hareket, ikincisi Milli Mücadele süreciyle Ankara merkezli rejimin kontrolünde gelişen 

komünist akım, üçüncüsü ise merkezi yönetimden bağımsız Bolşevik Rusya ile ilintili daha 

devrimci karakterde tavır geliştiren komünist hareket. 

Anadolu ve Rusya eksenli akım dönem dönem rekabet ve çatışma ortamına girdi. Bu düşünce, 

Cumhuriyet dönemi ile birlikte dış kaynak bağının da dikkate alınmasıyla sistem tarafından 

törpülenmeye başladı. Ruslar, Türk milliyetçileriyle Milli Mücadele döneminde kurdukları 

işbirliğine güvenerek Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yavaş yavaş komünizme 

yöneleceğini düşündüler. Milli Mücadele hareketini yürütenler Cumhuriyet döneminde 

Rusların bu propagandaları karşısında dostluk ilişkilerini bozmadan bu düşüncelere karşı 

temkinli bir duruş geliştirdiler. Komünizmin dış kaynaklı bir oluşum olduğu algısının ortaya 

çıkışına zemin oluşturdu. Sistemin baskısına rağmen bu atmosferde sosyalizm/komünizm 

düşüncesini savunanlar farklı dergi ve gazetelerde fikirlerini toplumla paylaşmaya devam 

ettiler. 

Komünizmin Türkiye’deki tarihsel seyri, siyasallaşma süreciyle ilgili çalışmalar mevcutken 

ordunun içinde örgütlenme biçimleri, mikro düzeyde bölgesel çalışmaları ve sinema/tiyatro 

sektöründeki faaliyetleriyle ilgili okumalar dar çerçeveyle sınırlı kaldı. Bu çalışmamızda 

Cumhurbaşkanlığı Arşiv belgeleri ışığında Türkiye’deki Moskova eksenli komünizmin 

yukarıda bahsettiğimiz alanlardaki teşkilatlanma biçimlerini ve faaliyetlerini irdelemek 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Komünizm, Sinema, Rusya, Tiyatro 
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COMMUNIST ACTIVITIES IN THE EARLY REPUBLIC PERIOD 

ACCORDING TO THE ARCHIVE DOCUMENTS 

Abstract 

In the Ottoman Empire, socialist /communist thought currents began to become evident towards 

the end of the 19th century. At the beginning of the 20th century, although this system of 

thought took on a more organized structure, it was not constructed on class reality and therefore 

it appeared as a superstructure. This trend, which matured as a result of the conflict brought 

about by industrialization in the West, follows a different course in the control of certain groups 

/ individuals rather than the class movement in the Ottoman Empire. This pattern of thought 

developed in the Ottoman Empire under the leadership of Associate Hilmi and Ethem Nejat. 

During the National Struggle Period, communism continued to develop on three main bases. 

The first is the communist movement that developed through the Istanbul-based partyization in 

the late Ottoman period, the second is the communist movement that developed under the 

control of the Ankara-based regime through the National Struggle process, and the third is the 

communist movement that developed a more revolutionary character in relation to Bolshevik 

Russia independent of the central government. 

From time to time, the Anatolian and Russian axes entered into an environment of competition 

and conflict. This idea began to be filed by the system, considering the external bond of the 

Republic. Russian, Turkish nationalists, relying on the cooperation established with the 

Republic during the National Struggle period they thought Turkey would slowly toward 

communism. In the Republican period, the National Struggle movement developed a cautious 

stance against these ideas without disturbing the friendship relations against the Russian 

propaganda. It formed the basis for the emergence of the perception that communism was an 

external source. Despite the pressure of the system, those who advocated the idea of socialism 

/ communism in this atmosphere continued to share their ideas with the society in different 

magazines and newspapers.  

Communism historical course in Turkey, studies about the politicization process within the 

military presence of forms of organization at micro level studies and regional cinema / theater 

reading about their activities in the sector remained limited to a narrow frame. In this study, the 

Moscow axis in Turkey in light of the Presidential Archive documents communism is intended 

to examine the forms of organization and activities in the areas mentioned above. 

Keywords: Presidential Archive, Communism, Cinema, Russia, Theater 
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Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyalist düşünce 19. yüzyılın sonlarında yayılmaya başlar. Bu 

dönemde, daha çok “azınlıklar” arasında etkisini gösteren sosyalist düşünce, özgül 

milliyetçiliklerin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu’nda tek bir sosyalist hareketin ortaya 

çıkmasına engel olur. Her milliyetten sosyalistlerin ayrı ayrı etkinlik gösterdiği bir dönem 

olarak adlandırılabilir.1 Köylü kesiminin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada sanayileşmenin 

cılızlığı ve ilkel tarım metotları kapitalizmin gelişimini yavaşlatır. Bu dönemde, Osmanlı 

sosyalist hareketinin işçi hareketlerini yönlendirebilecek ve yönetebilecek birikimden ve 

yetkinlikten yoksun olması zayıf bir yapıya bürünmesine yol açar. Bu yönüyle ele alındığında 

Osmanlı’da Batı’dan farklı olarak sınıf kavramı gelişmeden bu kavram üzerinden bir işçi sınıfı 

tasavvur edilmesi tanımsal karışıklığı da beraberinde getirir. Sanayileşmenin belli bir disiplin 

içinde olmayışı ve kapitalist olgunluğa erişememesi emek/işçi örgütlenme biçimini de etkiler. 

İşçi sınıfı eylemselliğinden doğan siyasal tavır yerine siyasal hareketin bu kesim üzerinde 

tasarrufları/tasavvurları sonucu oluşan bir yapıyı andırır. 

Bu paralellikte Osmanlı, 19. yüzyılda işçi hareketliliğini Batı’daki çatışıklığın da etkisiyle 

güvenlik ve asayiş sorunu olarak gördü. İttihat ve Terakki döneminde bu anlayış büyük ölçüde 

devam etti.2 Bu yaklaşımların izlerini Cumhuriyet döneminde de görmek mümkündür. 

Osmanlı’nın son dönemleri olan1910’da İştirakçi Hilmi’nin başkanlığında Osmanlı Sosyalist 

Fırkası kuruldu.3 Fırka kurulmadan yedi ay önce İştirakçi Hilmi, İştirak dergisini yayınlamaya 

başladı.4 Aclan Sayılgan, İştirakçi Hilmi’nin bu tarihlerde Rus sosyalistleriyle temas içinde 

olduğu bilgisini paylaştı.5 I. Dünya Savaşı’ndan sonra işçi örgütlenmesi devam etti. 1918’in 

sonlarına doğru eski bir ittihatçı olan Dr. Hasan Rıza, Sosyal Demokrat Fırkası’nı kurdu. Fırka, 

işçilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmelerine yönelik çalışmalar 

düzenledi.  İstanbul’da 1919 seçimlerinde fazla bir varlık gösteremeyince sönük bir siyasi 

harekete dönüştü.6 20 Şubat 1919’da İştirakçi Hilmi, İstanbul Sirkeci’de Türkiye Sosyalist 

Fırkası’nı kurdu. Fırka, Aksaray, Beşiktaş, Kadıköy ve kısa süreli de olsa Eskişehir’de şubeler 

açmayı başardı.7  

                                                             
1 Bülent Akkuş, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Sosyalizm: Türkiye Komünist Partisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne 

Bakışı ve Özgün Bir Düşünür ve Siyaset Adamı Olarak Mehmet Ali Aybar”  Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi Cilt: 8, Sayı: 40, Ekim 2015, s.239.    
2 Selçuk Gürsoy, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları, İletişim Yayınları, İstanbul 2013,s.105. 
3 İlhan E. Darendelioğlu, Türkiye’de Komünist Hareketleri, Bedir Yayınevi, 1973,s.9. 
4 Fethi Tevetoğlu, Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1960), Ankara 1967, s.56. 
5 Aclan Sayılgan, Türkiye’de Sol Hareketler, İstanbul 1976,s.77. 
6 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), I, İletişim Yayınları, İstanbul 2009,s.82-83. Hasan Rıza’nın 

1931’de milletvekili seçimlerinde CHF’den bağımsız aday oldu. ( Son Posta, 25 Nisan 1931.) 
7 Fethi Tevetoğlu, a.g.e,s.70. 
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İştirakçi Hilmi’nin Bozdoğan Kemeri yakınlarında öldürülmesiyle fırka dağılmaya yüz tuttu. 

20 Eylül 1919’da Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası, Şefik Hüsnü, Ahmet Akif ve Ethem 

Nejat’ın öncülüğünde kuruldu. 8 Şefik Hüsnü, Milli Mücadele döneminde emperyalistlere karşı 

mücadele eden Mustafa Kemal Paşa ve hareketini desteklerken Lozan Antlaşması sonrası bu 

hareketin emperyalistlerle özellikle ülkedeki yatırımlar konusunda teşrik-i mesai içinde 

olmasını dikkate alarak bu hareketi desteklememeye başladı. 

Milli Mücadele Dönemi’nde komünizm üç ayrı noktada gelişimini sürdürdü. Bunlardan 

birincisi Milli Mücadele’den önce kurulan ve İstanbul merkezli sosyalist ve komünist parti 

hareketi, ikincisi Milli Mücadele’nin merkezi Ankara’daki sol hareketler, üçüncüsü ise 

Bolşevik Rusya ile olan ilişkiler üzerinden yürüyen hareket şeklinde gelişti. 

Ankara’da 18 Ekim 1920’de Resmi Türkiye Komünist Fırkası kuruldu. Bu fırkanın kurulması 

Bakü’de faaliyet gösteren Mustafa Suphi’de memnuniyet uyandırdı. Bu fırkanın özellikle 

Türkiye’deki komünistlerin Batı emperyalizmine karşı mücadelesine önemli bir ivme 

kazandıracağını düşündü.9 Fırkanın kurulmasıyla komünizmin dış kaynaklar tarafından 

yönetilmesinin önüne geçilerek Ankara kontrollü bir hareket haline dönüştürülmesi üzerine 

kurgulandı.10 Hükümet zararlı olarak gördüğü bu düşünce biçimini güvenilir kişiler tarafından 

kendi kontrolünde tutmak istedi.11 Hatta daha sağlam olması için İsmet (İnönü), Kazım 

(Karabekir) ve Fevzi (Çakmak) Paşa’nın da bu oluşumun içinde olunması doğru bir adım olarak 

görüldü.12 

 Mustafa Suphi bu yönü dikkate alarak Türkiye’ye gelme kararı aldı. Ekibiyle birlikte 

Ankara’ya gelmeden Kars’ta halkın olumsuz tezahüratı karşısında Erzurum’a oradan da 

Erzurum Valisi Hamit Bey’in çabalarıyla Trabzon’a gönderildi.13 Mustafa Suphi’nin 

Türkiye’deki komünizme meyilli kesimi tahrik edeceği ve kendi yanına çekeceği endişesi 

sürekli gündemde tutuldu.14 Ayrıca Kazım Paşa, sınırdaki komünizm tehlikesine işaret ederek 

Bakü’de bulunan komünistlerin Gürcistan ve Batum’da giderek Müslümanların yoğun yaşadığı 

yerlerde propaganda faaliyetlerinde bulundukları konusunda Ankara’yı uyardı.15 Ayrıca 

komünizmin Anadolu’yu özellikle güvenlik noktasında etkileyeceği endişesini taşıdı.16 

                                                             
8 İlhan Darendelioğlu, a.g.e,s.29. 
9 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-7, D 18, F 2. 
10 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-7, D 18, F 212-15. 
11 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-2-a, D 48, F 9-1. 
12 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 1/757,27719 
13 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-7, D 18, F 35-4. 
14 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-7, D 18, F 221-2. 
15 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-7, D 18, F 65-1. 
16 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Arşivi, 1/757,27719-5. 
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Erzurum Muhafaza-i Mukaddesat Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de komünizmin olumsuz 

propaganda içinde olduğunu,  Türk geleneklerine uygun olmadığı yönünde bir görüş beyan 

etmekteydi.17 Tepkilerin artması sonucu Mustafa Suphi yanındakilerle birlikte deniz motoruna 

bindirilerek Karadeniz sularında öldürüldüler.18 

7 Aralık 1920’de Halkçı ve Hafi komünist oluşumlarının birleşiminden Türkiye Halk 

İştirakiyun Fırkası kuruldu. Hareketin başına Şeyh Servet ve Nazım Bey geçti.19 Bu fırkaya 

kuruluşundan itibaren hem kamuoyu hem de siyasetçiler şüpheyle yaklaştılar.20Ayrıca 

Yeşilordu Cemiyeti komünizm algısının şekillenmesinde etkili oldu.21 Yeşilordu’nun 

nizamnamesine de bakıldığında İslami-komünist rengi belirgin bir şekilde görülmekteydi. 

Ayrıca III. Enternasyonal tarafından ortaya konulan Rusya Komünist-Bolşevik Programını 

kabul ettiği görülmekteydi.22 Gizli bir cemiyet olmasına karşın Mustafa Kemal Paşa’nın bilgisi 

dâhilinde ona yakın kişiler tarafından kuruldu. Çerkez Ethem’in bu cemiyeti kontrol altına alma 

düşüncesi cemiyetin sonunu getirdi.23 

Milli Mücadele dönemi ile birlikte iki farklı Sosyalizm cephesinin belirginleşmeye 

başlamasıyla Anadolu ve Rusya eksenli bu iki akım dönem dönem rekabet ve çatışma ortamına 

girdi. Milli Mücadele sonrası Cumhuriyet dönemi ile birlikte dış kaynaklı yönünün de dikkate 

alınmasıyla sosyalizm düşüncesi, sistem tarafından törpülenmeye başladı. Sistemin baskısına 

rağmen bu atmosferde sosyalizm/komünizm düşüncesini savunanlar farklı dergi ve gazetelerde 

fikirlerini toplumla paylaşma yolunu tercih ettiler. 24 Abidin Nesimi erken Cumhuriyet 

döneminde sol jargon/komünizm içeren dergilere izin verilmediğini belirtmekteydi.25 

Cumhuriyet dönemde komünizmin genel seyrine baktıktan sonra toplumda nasıl bir algı 

oluşturduğuna bakmakta fayda vardır.   

Erken Cumhuriyet Döneminde Komünist Faaliyetler 

Ruslar, Türk milliyetçileriyle Milli Mücadele döneminde kurdukları işbirliğine güvenerek 

Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin yavaş yavaş komünizme yönelebileceği inancını taşıdılar.  

                                                             
17 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-9-a, D 37, F 18. 
18 Rasih Nuri İleri, Atatürk ve Komünizm, Sarmal Yayınevi, Ankara 1994,s.215-218. 
19 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-5, D 16, F 25-4. 
20 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-10-a, D 41, F 3-20. 
21 Engin Çağdaş Bulut, Modern Türkiye’de Komünizm Algısı (1923-1960), (Basılmamış Doktora Tezi), Trabzon 

2019, s.23. 
22 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A III-9-a, D 37, F 3-5. 
23 Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Haz: Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, 

s.321;Erdem Akbulut, Mete Tunçay, Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923), İletişim Yayınları, İstanbul 

2016,s.22-23. 
24 Mehmet Pınar, “Sosyalizmin Aykırı Bir Sesi: Vatan Partisi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Sayı 33, Denizli, s.256.  
25 Abidin Nesimi, Yılların İçinden, İstanbul 2008, s.117. 
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Milli Mücadele hareketini yürütenler ise Cumhuriyet döneminde Rusların bu propagandaları 

karşısında dostluk ilişkilerini bozmadan bu düşüncelere karşı temkinli bir duruş sergilediler. 

Ruslar bütün bu zorluklara karşın Batı/emperyalizm karşıtı kişiler üzerinden bir politika 

geliştirmeyi yeğledi.26 Bu anlayışla Anadolu, Rusya ile Batı arasında bir set olacaktı. 27 Bu yönü 

dikkate alan Rusların komünizmi farklı kollardan Anadolu’ya sokmak istedikleri 

görülmekteydi.28 

Cumhurbaşkanlığı raporlarında 1925’ten sonra Türkiye’de komünist faaliyetlerin arttığı tespiti 

dikkat çekti. Bu kanalların en önemlisi ordu teşkilatı olarak görülmekteydi. Komünizmin ana 

hedeflerinden biri askerlik çağına gelmiş gençleri komünistleştirerek Türk ordusuna bir şekilde 

yerleştirmekti. Komünistlerin bu dönemdeki amaçlarının yayınladıkları beyannamelerle 

ordunun disiplinini ve insicamını bozarak emir-komuta zincirinde gedik açma amacında 

oldukları tespiti yapılmaktaydı.29 

Cumhurbaşkanlığına sunulan raporların yanında Başbakanlığa sunulan raporlarda da devletin 

bekası için komünizme karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilmek istenilir. 

Balkanlarda Yunanistan ve Bulgaristan’daki komünistlerin meydana getirdiği silahlı ve kanlı 

olayların Türkiye’ye sıçramaması için gerekli önlemlerin alınarak ağır cezalar getirilmesini ve 

komünistliğin suç sayılmasının gerekli olduğu işlenir. Aynı zamanda komünistlerin 

faaliyetlerinin sıkı takip edilmesinin önemine vurgu yapılır.30 Bu bağlamda komünistlerin 1 

Ağustos 1930’da İstanbul’da beyannamelerle düzenli ordularının kaldırılarak milis teşkilatların 

kurulmasını istedikleri bildirilir. Raporu hazırlayan bunlarla ilgili örnekler verir. Maltepe 

Gedikli Küçük Mektebi’nde komünist beyannamelerin yakalandığını, bu beyannamelerde 

komünist rejimin Sovyetlerle ilişkilerine değinildiğinden olayla ilgisi olanların tutuklandığını, 

benzer beyannamelerin İstanbul, İzmir, Samsun, Edirne, Kırklareli ve Ankara’da da ele 

geçirildiğini aktarır. Aynı tarihlerde Adana’da Türk ve Bulgarlardan oluşan bir şebeke ve 

Trabzon’da askeri itaatsizliğe sevk eden beyannameler dağıtan bir şebekenin yakalandığı da 

belirtilir.31 İzmir ve İstanbul’da tutuklanan komünistler, Üçüncü Kolordu Askeri Mahkemesi 

tarafından orduda isyana teşvikten ötürü çeşitli cezalara çarptırılır ve ceza alanlar içerisinde bir 

subayın olması dikkat çeker. Benzer şekilde 1932’de yine İzmir’de komünist bir şebeke 

yakalanır. 31. Tayyare Bölüğü’nden Hizmetli İbrahim, Onbaşı Ali, İzmir Telsiz Muharebe 

                                                             
26 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A VIII-2, D 96, F 1-75-1. 
27 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16, D 54, F 42-1. 
28 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-6, D 54, F 42-1. 
29 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-3. 
30 BCA.030.10/208.421.19-1. 
31 BCA.030.10/208.421.19-2. 
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Bölüğü’nden Muharrem, Asker Mehmet Hamdi tutuklananlar arasındadır.32 Komünistlerin 

Türk ordusu içinde örgütlenmelerin yanında orduya yeni girecek gençler üzerinde de 

propaganda çalışmalarını yürüttüler. Ordunun içerisinde sadece fenni kıtalarda etkili oldukları 

ve İstanbul ve İzmir’de yapılan incelemeler sonucunda fenni kıtalarda birçok asker komünist 

propaganda yaptıklarından ordudan uzaklaştırıldıkları rapor edildi.33  Donanma davasını da 

dikkate aldığımızda komünistlerin ordunun içinde yapılanmayı stratejik gördükleri, 

hükümetlerin de bu örgütlenme biçimi karşısında güvenlik eksenli bir okuma yaparak tavır 

aldığı görülmekteydi.  

Moskova’da komünistler tarafından yetiştirilen bir üniversite öğrencisinin not defterinde 

yazdıkları da yukarıdaki bilgileri doğrulamaktaydı: “Terörden yılmayıp kitle halinde ve ordu 

içinde çalışmak lazımdır. Ayrıca Rusya’ya okumaya giden gençleri sıkı takibe almalı 

propaganda faaliyetinde bulunanlarla ilgili gerekli yaptırımlar uygulanmalıydı.34 

Raporlarda en dikkat çeken noktalardan biri komünistlerin askerlikten kaçmadan gönüllü olarak 

orduda silahlı güç oluşturmanın yanında emperyalistlerin boğazları işgaline karşı köylü ve işçi 

sınıfını savunma için hazır tutma planıydı. Bu düşünceye destek olması için bu kesime 

Bolşeviklerle boğazların korunması noktasında işbirliği yapmanın önemi aşılanacaktı.35 

Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa gönderilen raporlarda yoğunluklu olarak komünizmin 

işçi sınıfı üzerinden bir alan belirlemeye çalıştığı ve bu sahada hareket edenlerin Sovyet Rusya 

tarafından desteklendiği bilgisiydi.  Komünizmin kendi felsefesine uygun bir şekilde işçi sınıfı 

arasında yayılmasının daha tutarlı olacağı düşüncesiydi. 

Raporlara göre komünistler İstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir, Zonguldak gibi işçi sınıfının 

yoğun olduğu yerlerde hücre teşkilatlarını genişleterek yayın faaliyetlerini arttırmayı 

hedeflemekteydiler.36 İzmir Valisi Kazım Bey, İzmir Karşıyaka’da Alberto adlı birinin evinde 

Mayer, Dimarkoviç, Krispi, Bulgar Mühendis Yorgi, Rus Baro ve Türklerden de Marangoz 

Hilmi, Şükrü, Selim, Kenan adlı komünistlerin yapacakları faaliyetler için toplantı tertip 

ettiklerini aktararak bu konuda hükümetin dikkatli olunması uyarısında bulundu37. Bu tür 

faaliyetlerden Mayer, Eftim, İsak, Avni, Kamarot Hasan Rober adlı kişiler tutuklanmalarına 

                                                             
32 BCA.030.10/208.421.19-2. 
33 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-9. 
34 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-11. 
35 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-14. 
36 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-3. 
37 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 18; Akşam 20 Mayıs 1929. 
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karşın 1929’da mahkeme kararıyla serbest bırakıldılar.38 İzmir, sanayi, liman ve ticaret 

kapasitesinden ötürü komünist örgütlenmenin en yoğun olduğu kentlerin başında gelmekteydi.  

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın Cumhurbaşkanlığına gönderdiği raporda 1 Mayıs’ın 

yaklaşmasıyla İzmir, İstanbul ve Zonguldak’ta komünizmle ilgili beyannamelerde artış olduğu, 

bunların kısa zaman diliminde toplattırıldığı ve İstanbul’da 19 yaşlarında Selâhattin isminde bir 

şahsın olaylarla ilgisi olduğundan tutuklandığı bilgisini paylaştığı görüldü.39 Raporlarda Sovyet 

Rusya’nın sınır avantajını kullanarak işçi sınıfına daha kolay ulaşacağı bilgisi dikkat 

çekmekteydi.40 Cumhurbaşkanlığı Arşivlerinde komünizm ile ilgili hazırlanan raporda Rusların 

Dünya Ekonomik Krizini kullanmaya çalıştıkları, İstanbul, İzmir, Ankara’da artan olaylar 

üzerine hükümetin yaptırdığı tahkikat sonucunda 100 Macar işçisinin komünist propaganda 

yaptığı bilgisi aktarılmaktaydı.41  

Komünizmin faaliyet sahasını en yoğun tuttuğu yerlerin başında ekonomi alanı gelir. Rejimin 

zaafa düşmesi ve komünizm cereyanın güçlenmesi için ekonominin kötüye gitmesini 

önemserler.42  Rapora göre Ruslar, işçi ve eğitimli kesimi, Moskova’ya çekerek belli bir eğitim 

süzgecinden geçirdikten sonra Türkiye’ye komünist propagandaya gönderirler. Rapor bu 

kişilerle ilgili bilgiler de verir:  Nazım Hikmet: basın yayın yoluyla propaganda yapmaktadır. 

Şefik Hüsnü: Berlin’de komünist propaganda içeren İnkılap Yolu adlı dergiyi Türkiye’ye 

sokma işiyle meşguldür. Hasan Ali ve Mehmet Reşat’ın hapis yatmaktadır. Sakof, Laz İsmail, 

Mehmedof adlı kişiler propaganda faaliyetleri içerisinde bulunurlar. 43 Bu çerçevede komünist 

propagandaların en gizli yürütüldüğü yerlerin başında işçi sınıfının yoğun olduğu yerler 

gelmekteydi. Berlin’deki Rus propaganda şubesinin başında bulunan Doktor Şefik Hüsnü ve 

Eczacı Vasıf, İnkılap Yolu dergisi vasıtasıyla işçi sınıfı arasında komünist propaganda 

yaptıkları iddia edilmekteydi. Bunun yanında Rusya’ya farklı kanallardan götürülen işçi kesimi 

komünist amaçlar doğrultusunda yetiştirildikten sonra Türkiye’ye işçilerin yoğun olduğu 

fabrikalara propaganda amaçlı yerleştirilmekteydi. Ankara’da Salahattin Refik Bey 

                                                             
38 Cumhuriyet Arşivi 7 Haziran 1929. 
39 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 14. İstanbul’da beyanname dağıtan komünistler tutuklandıktan 
sonra beyannamelerin basıldığı makinalar da toplatılır. (Hâkimiyet-i Milliye, 21 Nisan 1929). İzmir’de komünizm 

propagandası yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklanır. (Vakit,15 Nisan 1930) Akşam gazetesi İzmir’de beyanname 

dağıtanların sinema ilanı dağıtır gibi çalıştıkları tespitinde bulunur.(Akşam,20 Eylül 1931) 
40 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A VIII-2, D 96, F 1-75-2. 
41 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A VIII-2, D 96, F 1-75-2; Vakit gazetesi Macar komünistlerin sayısını 48 olarak verir. 

(Vakit, 31 Kanunisani 1928) 
42 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-3. 
43 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-3. Nazım Hikmet ile birlikte 25 komünist tutuklanır ve 

Bursa’da mahkemeleri yapılır.(Vakit, 29 Teşrinisani 1933.)Nazım Hikmet 6 ay hapse mahkûm edilir. Hâkimiyet-

i Milliye, 30 Temmuz 1933.) 
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fabrikasından 5 işçinin harcırahlarıyla birlikte Rus Elçiliği tarafından gizlice Karadeniz 

limanlarına sevk edildiği öne sürülmekteydi. Özellikle komünist propagandayı yapan işçilerin 

uçak depoları, tren hattı ve önemli sanayi mamulleri üreten yerlerde bulunmaları endişeyi 

arttırmaktaydı.44 Rapora göre komünist propagandayı yürütenler Türkiye’de yaşanan farklı 

olaylardan sürekli faydalanma yolunu tercih ettiler. Halkı hükümet aleyhinde kışkırtma 

metotlarını her fırsatta kullanmaya çalıştılar. Örneğin Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın İzmir 

mitinginde komünistlerin nümayişlere katılmasının yanında nümayişlere katılan otomobillere 

yakıt desteğinde bulundular. Ayrıca liman işçilerine maaşların verilmesinin geciktirilmesini 

Tas Haber Ajansı Muhabiri Yablonski,  Moskova’ya çektiği telgrafta bu durumdan 

faydalanması gerektiğini şu şekilde ifade etti: Devlet seyrisefain idaresi müstahdemini arasında 

iki aydan beri maaş verilmemesi dolaysıyla hoşnutsuzluk hüküm fermadır. Tatili eşgal 

tehdidiyle bazı talepnameler takdim edilmiştir. İdare ameleye 11.000 Türk lirası borcuna 

mukabil yalnız 1700 lira vermiştir. Fabrikada 300 amele çalışıyor- Ve bunların aylık vasatı 

ücretleri 12 Türk lirasıdır.”45 SCF deneyimiyle birlikte birçok işçi harekete destek verdiğinden 

mahkemede yargılandı.46 

Raporlarda komünizmin ağırlıklı olarak işçi sınıfı üzerinden yayılma alanı seçmesine karşın 

esnaf, memur, köylü ve öğrenci kesimiyle de birlikte hareket ettiği bilgisi paylaşılır.  Özellikle 

Türkiye’nin Batı’daki kapitalist bloğa yanaşması bu kesim arasında rahatsızlığa yol açar. 

1931’de seçimlerin başlamasıyla komünistlerin seçimler aleyhinde çalıştıkları öne sürülür. 

Aynı tarihlerde komünistlerin İzmir’in kurtuluş günü kutlamalarında Türkiye’nin Avrupa ile 

yakınlaşma içerisine girmesinden ötürü bunu engellemeye yönelik beyanname dağıttığı 

söylenir.47 1932’de İstanbul’da Türkiye’nin Cemiyet-i Akvam’a girmesini protesto etmek için 

beyannameler dağıtılmasının yanında Türkiye’nin Sovyet Rusya’ya tavır alması durumunda 

komünistlerin işçi sınıfını hükümet ve burjuva aleyhinde harekete geçireceği bilgisi aktarılır. 

Esnaf ve memur kesiminden birçok kişi bu olaydan ötürü tutuklanır. Raporlarda tutuklananlarla 

da ilgili bilgiler verilir. Tutuklananlardan Mehmet Ziya Bursalı’nın, Resimli Ay ve Son Posta 

gazetelerinde çalıştığı ve Fuat Bey’in 150’liklerden Mülazım Şaban’ın oğlu olduğu, Rusya’da 

Şark Komünist Üniversitesi’ni bitirdiği notu düşülür.   

                                                             
44 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-15. 
45 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-15. 
46 Donald Quataert-Erık Jan Zürcher, Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiye’sine İşçiler 1839-1950, İletişim Yayınları, 

İstanbul 2011, s.141. 
47 BCA.030.10/208.421.19-2. 
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Benzer şekilde Eskişehir’de de komünistlerin dağıttığı beyannameler köylülerin elinden 

alınır.48 İstanbul’un ilçelerinde de bu tür vakalara rastlanılır. Beşiktaş tramvay deposunda bilet 

kutularının içinden komünist beyannameler çıkar. Şişli’de Kır Sokağında “Yaşasın 

Bolşeviklik” yazılı kâğıtlar bulunur. Bütün bu çalışmalara karşın komünist faaliyetlerden dolayı 

tutuklananların alt düzey kişiler olduğu, esas hedefin işin başını çekenlerin tespit edilmesi 

üzerinde durulur. Teşkilatın üst düzey kişilerinden olduğu düşünülen Emin ve Ayşe adlı 

kişilerin Rusya’da okudukları ve Berlin’de bulunan Doktor Şefik Hüsnü ile mektuplaştıkları 

tespit edildiğinden tutuklandıkları söylenir. Ayrıca üst düzey komünist üyelerinin toplantı 

merkezinin Rumeli Kavağı Çayır Sokak’ta Doktor Nevzat Bey’in evi olduğu bilgisi de 

aktarılır.49 

Cumhurbaşkanlığı Arşiv belgelerine göre Moskova eksenli komünist faaliyetlerin en önemli 

basamağını dinin dezenformasyonu teşkil eder. Türk gençliğini milli ve dini bir terbiyeden 

uzaklaştırmak adına kendi ideolojilerine yakın öğretmenler üzerinden bir yayın politikası 

geliştirirler. Cumhurbaşkanlığına gönderilen raporlara göre komünistler gençler ve öğretmenler 

üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırırlar. 1931’de Ankara’da Bizim Mektep adlı özel okulda 

Türkçe öğretmeninin Nazım Hikmet’in şiirlerini öğrencilere ezberlettiği ve buna benzer 

vakaların görüldüğü tespit olunur. Hükümetin tespitlerinden Nazım Hikmet’in eserlerinin el 

altından okullarda öğrenciler arasında yoğun bir şekilde okunduğu da rapor edilir. 1931’de 

Edirne Sanayi Mektebi’nde bazı öğrencilerin kar kümeleriyle komünistlik remzi olan orak-

çekici temsil etmeleri üzerine tutuklandıkları ve Alpullu Şeker Fabrikası’nda çalışan işçilerin 

bir kısmının bunlara destek verdiği görülür.50 İstanbul Royal Çikolata Fabrikası Sahibi Apostol 

Etnopulos ürettiği çikolatalarda orak-çekiç resimleri olduğundan tutuklanarak Sultanahmet 

Cezaevi’ne gönderilmesine karşın bu durumun bir yanlışlık sonucu ortaya çıktığı da iddialar 

arasında yer alır.51 

Raporlara göre komünistlerin en etkili olduğu yerlerden biri de basın kuruluşlarıydı. Rusya’nın 

resmi Pravda ve İzvestiya gazeteleri, Tas Haber Ajansı ile yakın temas içinde oldukları ve 

Türkiye’de yapılan komünist propagandalardan memnun oldukları bilgisiydi.52 Özellikle Tas 

Haber Ajansı Muhabiri Yablonski ekibiyle birlikte çeşitli gazetelere resim ve yazı sağlayarak 

komünist propaganda yaptırdığıydı. Rusya’dan destek aldığı tahmin edilen Yablonski’nin ücret 

                                                             
48 BCA.030.10/208.421.19-2. 
49 BCA.030.10/208.421.19-5. 
50 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-4. 
51 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-3-4, D 64, F 167. 
52 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A VIII-2, D 96, F 1-75-3. 
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karşılığında bu gazetecileri elde ettiği de iddialar arasında yer almaktaydı. Yablonski’nin 

amacına hizmet eden gazete ve gazeteciler şunlardı: Vakit gazetesinden Sadri Ertem, Fikret 

Adil, Haber gazetesinden Nizamettin Nazif Akşam gazetesinden Valâ Nurettin, Son Posta 

gazetesinden Zekeriyya, Sabiha Sertel, Cumhuriyet gazetesinden Muharrem Feyzi, Abidin 

Daver. Rapor ayrıca ulusal basının yanında Darülfünun ve okullardaki öğrencilerin çıkardığı 

dergilerde komünist propagandaların yapıldığı ifade edilmekteydi. Bu propagandanın 

Anadolu’daki okullara yayılması için çalıştıkları da öne sürülmekteydi. Nazım Hikmet’in “Kafa 

Tası” adlı piyesinin Darülbedayi’de oynanan milli piyeslerin önüne geçtiği, bunda da Rus 

parmağının olma ihtimalinin dikkate alınması gerektiği uyarısı yapılmaktaydı.53 Basının bu 

olumsuz propagandalarına karşın Türk Hükümeti’nin en kısa sürede bunlarla mücadele edecek 

bir kurul oluşturulmasının şart olduğu uyarısı yapılmaktaydı. Komünist faaliyetlerle ilgili 

bilgiler, yayınlar bir noktada toplanıp değerlendirilmesi yapıldıktan sonra bunlarla karşı dergi 

ve broşürler yayınlamanın önemine vurgu yapılmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda 

yapacağı çalışmalarla, Halkevlerinin kültür şubeleri vasıtasıyla yürüteceği faaliyetlerle milli 

mefkûreyi aşılamak birinci öncelikler arasında yer almalıydı. Milli Eğitim Bakanlığı, komünist 

düşünce içerisinde olan öğretmenler hakkında gerekli tedbirleri almalıydı. Komünist 

propaganda yapan basın kuruluşları yakından takip edilerek kontrol altında tutulmalıydı.54 

Basın kuruluşlarının bu faaliyetleri karşısında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya harekete geçerek 

Vakit gazetesinin son zamanlarda Rusya’daki rejimi öven yazı dizisi karşısında tepkisini dile 

getirerek  “Kendi vesaitimizle Bolşevizm propagandası yapmak demektir. Buna hiç bir suretle 

müsaade ve müsamaha etmemek icap eder. Yüksek hükümet makamları, bu neşriyatın hemen 

durdurulması lüzumunda müttefiktirler.” Rusya ile siyasi dostluk ilişkisini başka bir zeminde 

görüp bu doğrultuda yayın yapmanın gereği olmadığı konusunda şu şekilde uyarıda 

bulunmaktaydı: “Nihayet onda dokuzu fırkamıza mensup olan bu gazetelerin neşriyatını idare 

eden zevat L ile görüşüp meseleyi kendilerine izah buyurunuz. Bilhassa Vakit gazetesi bu silsile-

i makalata derhal münasip bir şekilde hitam vermelidir. Matbuatımızda, Rusya ile aramızdaki 

siyasî dostluk rabıtalarının iyi tezahürlerinden başka bir zeminde ne lehine de aleyhte neşriyata 

lüzum yoktur.” 55 

Bunun yanında Rusya’dan komünist propagandayı içeren filmlerin sinemalarda gösterilmesi de 

büyük bir tehlike olarak görüldü. Kültürel kodların yanında siyasetin içinde de teşkilatlanmayı 

                                                             
53 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-6.  
54 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-9. 
55 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 13-1. 
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önemsemekteydiler. Siyasette etkin olabilmek adına Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) içerisinde 

örgütlenmeyi amaçladılar. Fırkanın tesiri altındaki cemiyetlere girip bilfiil çalışarak komünizmi 

tanıtmak ve CHF’nin halkçı olmadığını farklı yollarla anlatmak komünistlerin hedefleri 

arasındaydı.56 Moskova’da komünistler tarafından yetiştirilen bir üniversite öğrencisinin not 

defterinde  “Halk fırkası kendisinden "başka hiç bir fırkanın yaşamasını istemiyor. Fakat bizim 

meydanı halk fırkasına bırakmamız doğru değildir. Bunların fırkalarına girmeğe çalışmalı ve 

bu fırkayı infisah ettirmeğe uğraşıp hem memleketi, hem emekçi kitleyi ve hem de halkı bu 

idareden kurtarmalıdır. Köylünün, amelenin, emekçi kitlenin hakkını arayacak ve Kemalist 

burjuvazi ile mücadele edecek yegâne teşekkül Komünist fırkasıdır. Daima Kemalistler! 

Düşürmeğe, halkın teveccühünü kazanmağa çalışmalıyız.” 57 Zekeriya Sertel de işçi 

örgütlenmelerinin için de CHF’lilerin olduğu düşüncesindeydi.58 İktidar partisinin karşısında 

durmaktan ziyade iktidarın yanında dikkat çekmeden örgütlenmeyi ve buna uygun bir jargon 

üretmeyi daha doğru bir yaklaşım olarak görmekteydiler. 

Sonuç 

Osmanlı Devleti’nde Sanayi İnkılabına bağlı fabrikasyon sürecinin yerleşmemesine bağlı bir 

şekilde belirgin bir işçi sınıfının ortaya çıkışını etkiledi. Bu denklemde Osmanlı ve erken 

Cumhuriyet döneminde üst yapının kontrolünde siyasi parti düzeyinde bir anlayış gelişti. İşçiler 

kollektif bir hareket tarzı içerisinde hareket etmekten ziyade lider bazlı bir tavır gösterdi. Batı 

değerlerinden farklı olarak sınıf esası üzerine bir okumadan ziyade kişisel tasarruflar 

çerçevesinde bir alan belirledi. İşçi hareketinin üst yapının kontrolünde gelişmesi ve 

Bolşeviklerle iletişim içinde olması komünizmin sistemle uyumsuzluğunu da beraberinde 

getirdi. Bu düşünce biçimi Türkiye’nin kendi geleneklerine ve dinsel motifleri çerçevesinde bir 

şekil aldı. Komünist oluşumlara şüphe ile yaklaşan hükümetler bu düşünce örüntüsüne karşı 

güvenlik odaklı bir politika geliştirdiler. Cumhuriyet dönemi hükümetleri komünizme tehlikeli 

ve yıkıcı bir gözle baktı. Bu düşünceye karşı kontrollü bir tavır ortaya koydu. Komünizm, Milli 

Mücadele döneminde sistemin kontrolünde ve sistemin dışında farklı kulvarlarda ilerledi. 

Sistemin dışında hareket etmek isteyen oluşum Sovyet Rusya ile sıkı bir rabıta geliştirirken 

sistemin ürettiği oluşum ise çıkar amaçlı Bolşeviklerle dirsek teması içinde oldu. Raporlara 

göre komünistler bağımsız teşekküller yerine iktidar partisinin içinde teşkilatlanmayı daha 

doğru ve sağlıklı bir adım olarak gördüler. Raporlarda daha çok işçi kesimi üzerine yoğunlaşan 

                                                             
56 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-16. 
57 Cumhurbaşkanlığı Arşivi, A IV-16-a, D 64, F 11-11. 
58 Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, İstanbul 1971,s.167. 
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komünizmin bu kesimi köylü kesimiyle birlikte emperyalizme karşı bir güç olarak tasavvur 

etmekteydi. Kendi dünya görüşüne de en yakın bu kesimleri görmekteydi. Komünizmin yoğun 

bir şekilde ordu içinde örgütlenmek istediği anlaşılmaktaydı. İzmir, İstanbul, Ankara, 

Zonguldak ve Eskişehir sanayi işletmelerine bağlı olarak komünist örgütlenmenin önemli 

merkezleri olarak görülmekteydi. 

Raporlarda komünist örgütlenmenin kilit noktasını Şefik Hüsnü’nün oluşturduğu bilgisi dikkat 

çekmekteydi. Özellikle basın kuruluşlarının komünizm odaklı daha organizeli bir şekilde 

hareket etmesi için önemli çalışmalar yaptığı söylenmekteydi. Raporlar, basın kuruluşlarının 

olumsuz propagandalarına karşın Türk Hükümeti’nin komünizmle mücadele edecek kurullar 

oluşturarak daha profesyonel hareket etmesinin önemine vurgu yapmaktaydı. Milli eğitimin 

dışında Halkevlerini de komünizmle mücadelede milli kültürü aşılayıcı çalışmalarla ön planda 

olması gerektiğinin altı çizilmekteydi. Sinema komünist algının şekillenebileceği ve toplumla 

iletişim kanallarını açık tutacak mekânlar olarak görüldü. Paralel şekilde komünist içerikli 

filmlerin sinemalarda gösterilmesi ve Nazım Hikmet’in piyeslerinin tiyatroda oynatılması 

karşında milli kültür kodlarıyla bunlarla mücadele edilmesinin önemine işaret edilmekteydi. 
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OSMANLI SİYASİ GELENEĞİNDE 

“RÜYA” 

Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TOPUZ 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Van. 

Nazlı CEYLAN 
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ÖZET 

Bu çalışma, geleneksel siyasi kültürlerde meşrulaştırım aracı olarak ön plana çıkartılan 

“rüyanın” Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasal alandaki karşılığına odaklanmıştır. Bahse konu 

sürece ilişkin bir değerlendirmeden evvel, rüyanın tarihi gelişimine dair bir çözümleme 

yapılmış ve Babil krallığından itibaren vukuu bulan “rüya” unsurunun özellikle İslamiyet ile 

nasıl bir üslup kazandığı ve İslami siyasal örgütlenmelerin inşasında katkılarının ne düzeyde 

olduğu tartışılmıştır.  

İslami siyasi örgütlenmelerin mütekâmil formlarını teşkil eden Türk-İslam Devletleri’nde ise 

“rüyanın”, kurucu bir mesaj olarak zamanın ve mekânın anlam değer çanağına göre bir değişip 

değişmediği yorumlanmış ve bu devletlerin dâhili ve harici dünyalarındaki meşruiyetlerine 

katkısının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Osmanlı Devletinde ise “rüya” unsurunun halk ile 

devlet arasında adeta bir köprü görevi gördüğü belirtilmiştir. Bu unsurun kriz dönemlerinde 

veya inşa süreçlerinde sosyal ve siyasal bir sermaye olarak yer yer güncellenmesinin tarihi arka 

planı göz önünde bulundurularak bunun bir gelenek halini almış olduğu dikkatlere sunulmaya 

çalışılmıştır.  

Osmanlı Devleti’nde “Celali İsyanları”nın etkisiyle sosyal sirkülasyonda yaşanan yatay 

hareketliliğin siyasal senkronizasyonu alt üst etmesi, kriz yüzyılının kapısını aralamış ve bu 

kargaşaya şahit olan Veysi, “Hâbnâme” isimli eseri kaleme alarak çözümü uyku hali üzerinden 

sunmaya çalışmıştır. Bu tür gayretler, “rüya” üzerine kurgulanmış bir litaretür meydana 

getirmiştir.  Veysi’nin hâbnâmesi başta olmak üzere tebliğin referans kaynaklarını dönem 

müelliflerinin vekayinâmeleri ve konu hakkında yapılan akademik çalışmalar teşkil etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Hâbnâme, Meşruiyet, Rüya. 

 

“DREAM” İN THE OTTOMAN POLİTİCAL TRADİTİON 

ABSTRACT 

In this study, the “dream”, which has come to the forefront as a means of legitimization in 

traditional political cultures. Focused on the social and political response of the Ottoman 

Empire. Before an assessment of the process, an analysis of the historical development of the 

dream was made and the style of the ”dream” bulan element that has taken place since the 
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Babylonian kingdom, especially with Islamand their contribution to the construction of Islamic 

political organizations. 

In the Turkish-Islamic States, which constitute the mutual forms of Islamic political 

organizations, the ın “dream ”, as a founding message, it has been interpreted whether time and 

space have changed according to the meaning and value bowl and the legitimacy of these states 

in their internal and external worlds contribution level was investigated. In the Ottoman Empire, 

it was stated that the “dream” acted as a bridge between the people and the state. It has been 

tried to be brought to the attention that this element has become a tradition considering the 

historical background of updating this element as a social and political capital in times of crisis 

or construction processes. 

Horizontal mobility in the social circulation under the influence of the ali Celali Rebellions de 

in the Ottoman Empire turned upside down the political synchronization, and the witness of 

this turmoil Veysi, who witnessed this turmoil, wrote the book “Habnâme” and tried to present 

the solution through the state of uyku dream ”. It has been represented into a poured into lithium. 

The reference sources of the communique in particular Veysi's habnâmes, consisted of the 

authors of the period and the academic studies on the subject. 

Keywords: Ottoman Empire, Habnâme, legitimacy, Dream. 

GİRİŞ 

Rüya; “görme” manasında rü’yet kökünden gelmekte olup (Çelebi, 2008; 306).“uykuda görülen 

şeydir”. (Sami, 676). Uyku esnasında zihnin afişe ettiği düşünce ve görüntülerdir. Rüya lafzını 

çeşitli literatürler de mefhum düzeyinde farklı anlam değer çanaklarına tekabül ettiği yapılan 

çalışmalarda görülmektedir. Osmanlı Devlet’inin mensup olduğu İslâm medeniyetinin nokta-i 

nazarından bakıldığı zaman  “rüya” üç başlık altında toplanmıştır. Birincisi sahih rüya veya bir 

diğer ifade ile rahmani rüya, ikincisi bilinçaltı ve üçüncüsü ise şeytani (hulm) rüya olarak 

adlandırılmaktadır.  

Her üç rüya çeşidinin müşterek tarafı, rüyayı gören kişinin gördüklerinden mesul 

tutulmamasıdır. Bu hususiyeti otoriter rejimlerde insanların siyasete ilişkin temennilerini ifade 

etmelerinde cesaret vermiştir. Dönem müelliflerinin döneme ilişkin kaygılarını ve siyasal 

çözümlerini “rüya metaforunu kullanarak dile getirdikleri tarihi temsillerle vakidir. Hâbnâme 

literatürünün varlığı ise bu tespitin somut bir tezahürüdür.   

Konumuzun koordinatlarını tarih disiplini teşkil ettiğinden dolayı “rüya” mefhumunun ihtiva 

ettiği kıymetler siyasi bir üslup üzerinden anlamlandırılmaktadır. Bu bağlamda ilk temsillerimiz 

hâbnâme literatürünün temelini teşkil eden kutsal kitaplarda ki rüya yorumlarıdır.  



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 377 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Tevrat’ta geçen Babil Kralı Nebukadnezar’ın ve Kur’an’ı kerim de geçen Hz. Yusuf’un rüyaları 

bu kabildendir. Her iki rüyada bir önceki paragrafta ifade edildiği üzere kaotik durumun nasıl 

telafi edileceğine ilişkin dönem muktedirlerine bir öngörü sunmuştur. İfadeyi temsil düzeyinde 

tefsir edersek Babil Kralı’nın rüyasının belirsizliğini (Tevrat, Daniel 2, Bab 2, 2018; 764). 

Belirteç alarak yorumlayan Daniel, hem kralı sükûnete hem de ülkesini de selamete erdirmiştir  

(Uçar, 1995; 71). Mevzuya mesel olan hadise şu şekildedir; 

“Sen, ey kral, gördün işte büyük bir heykel. Büyük ve çok parlak olan bu heykel senin önünde 

duruyordu ve korkunçtu. Bu heykel, başı has altından, göğüs ve kolları gümüşten, karnı ve 

kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kısmı balçıktandı. Sen bakmakta idin, o 

vakte kadar ki, bir taş el sürülmeden yerinden kesildi; o taş demirden ve balçıktan olan 

ayaklarından heykeli vurdu ve onları parça parça etti. O zaman demir, balçık, tunç, gümüş ve 

altın birlikte parçalandılar, ve yaz harmanlarının saman ufağı gibi oldular; ve onları yel 

kaldırdı, ve onlar için bir yer bulunmadı; ve heykeli vurmuş olan taş büyük bir dağ oldu, ve 

bütün dünyayı doldurdu”. (Tevrat, Daniel 2, Bab 2, 2018; 765). 

Daniel düş budur deyip daha sonrasında kralın önünde düşü yorumlamıştır. “ Ey Kıral 

Kıralların kıralı, sen ki göklerin Allahı krallığı, kuvveti ve kudreti, ve izzeti sana vermiştir. ve 

insan oğullarının oturduğu her yerde, kırın hayvanlarını ve göklerin kuşlarını senin eline 

vermiştir. Ve seni hepsi üzerine hükümdar etmiştir, altından olan baş sensin. Ve senden sonra, 

senden aşağı başka bir kırallık çıkacak; ve bütün dünya üzerinde saltanat sürecek olan tunçtan 

başka üçüncü bir kırallık daha çıkacak. Ve dördüncü kırallık demir gibi kuvvetli olacak, çünkü 

demir her şeyi parçalar ve kırar; ve onların hepsini ezen demir gibi, parçalayacak ve ezecek. 

Ve mademki ayakların ve parmakların bir kısmını çömlekçi balçığından ve bir kısmını demirden 

gördün, bölünmüş bir kırallık olacak, çünkü demiri balçık çamuru ile karışık gördün. Ve ayak 

parmaklarının bir kısmı demirden, ve bir kısmı balçıktan olduğu gibi, kırallığın bir kısmı 

kuvvetli ve bir kısmı dayanıksız olacak. Ve madem ki demiri balçık çamuru ile karışık gördün, 

insan zürriyetile karışacakla; fakat demir balçıkla karışmadığı gibi onlar da birbirine 

yapışmayacaklar. Ve o kıralların günlerinde göklerin Allahı ebediyen harap olmayacak bir 

kırallık kuracak ve onun hâkimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu kırallıkların o 

parçalıyacak ve bitirecek ve kendisi ebediyen duracak. Ve madem ki el sürülmeden dağdan bir 

taş kesildiğini ve demiri, tuncu, balçığı, gümüşü, ve altını parçaladığını gördün; bundan sonra 

ne olacağını büyük Allah kırala bildirmiştir; ve düş gerçek ve yorası doğrudur”.( Tevrat, Daniel 

2, Bab 2, 2018; 765). Kral Nabukadnezar Daniel’in düşünü yorumlamasından sonra Danile 

karşı secde etti ve “mademki sen bu sırrı açabildin, gerçek sizin Allahınız, ilahların Allahı, 

kralların Rabbidir ve sırlar açan odur.”  
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Dedi ve kral Daniel’e hediyeler takdim etti. Ve onu Babil Vilayeti üzerine hakim, ve Babil’in 

bütün hikmetli adamları üzerine birinci reis tayin etti ( Tevrat, Daniel 2, Bab 2,  2018;765).    

 Bir diğer temsilimiz Hz. Yusuf’un gördüğü rüyadır. Hz. Yusuf’un bu rüyası hem kendi hem de 

mensubu olduğu milletin geleceğine ilişkin bir öngörü oluşturmuştur. Babası Hz. Yakub 

tarafından yorumlanan rüya şu şekilde tefsir edilmiştir. Yusuf, babasına (Ya’kub’a) demişti ki: 

Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde 

ederlerlerken gördüm. (Babası:) Yavrucuğum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra 

sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böylece Rabbin seni 

seçecek sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve 

İshak’a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya’kub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü 

Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir (Karaman, Özek, Dönmez, Çağrıcı, Gümüş, Turgut, 

“Kur’ân-ı Kerim Açıklamalı Meâli, Yûsuf Sûresi”, 2006; 222). Hz Yakup’un yapmış olduğu 

rüya yorumundan da anlaşılacağı üzere Hz. Yusuf’un ilerleyen zamanlarda toplum da bir önder, 

lider konumuna geleceği ve soyunun sorunlarını da tasfiye edeceği ifade edilmiştir. Bu yorumu 

tamam eden hadise ise Mısır Firavunu’nun görmüş olduğu rüyanın bu defa Hz Yusuf tarafından 

yorumlanması üzerine gerçekleşmiştir. 

Mezkûr rüya hadisesi Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde beyan edilmiştir. Firavun: “Ben rüyamda 

yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. Ayrıca yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru 

gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, benim rüyamı da bana 

yorumlayınız”(Karaman, Özek, Dönmez, Çağrıcı, Gümüş, Turgut, “Kur’ân-ı Kerim Açıklamalı 

Meâli, Yûsuf Sûresi”, 2006; 226). Dedi fakat yorumcular bu rüyanın karmakarışık bir rüya 

olduğunu böyle rüyaların tabirini bilmediklerini söylediler. Bu sırada Hz Yusuf’un zindan 

arkadaşlarından olan biri, ben size bu rüyanın tâbirini bildiririm beni zindana yollayın dedi. 

Zindana varıp rüyayı Hz Yusuf’a anlattı. Yusuf dedi ki: “yedi sene âdetiniz üzere ekin ekersiniz. 

Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakınız. Sonra bunun 

ardında saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 

yedi kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara (Allah 

tarafından) yardım olunacak ve o yılda (meyve suyu ve yağ) sıkacaklar” (Karaman, Özek, 

Dönmez, Çağrıcı, Gümüş, Turgut, “Kur’ân-ı Kerim Açıklamalı Meâli, Yûsuf Sûresi”, 2006;  

227). 

 Hükümdar rüyasının tabirini duyunca hemen Hz Yusuf’u görmek ve rüyasının yorumunu da 

bizzat Yusuf’tan dinlemek istedi. O da rüya ve yorumunu anlattı, kral nasıl tedbir almak 

gerektiğini sorunca Hz Yusuf: “bolluk yılarında çok ekin ekip ürünü stok etmek gerekir.  
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Böylece kıtlık yıllarında hem kendinizin geçimini sağlarsınız hem de ihracat yaparak hazineye 

bol döviz kazandırırız dedi” (Karaman, Özek, Dönmez, Çağrıcı, Gümüş, Turgut, “Kur’ân-ı 

Kerim Açıklamalı Meâli, Yûsuf Sûresi”, 2006; 228). Kral peki bu işi kim yapacak diye sorunca 

Hz Yusuf “Beni Ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları) çok iyi korurum ve bu işi 

bilirim” ( Karaman, 228) dedi. Hz Yusuf Hükümdarın rüyasını tabir etmekle zindandan 

kurtulmuş ve Mısır Azizi (bir nevi Başbakan) olmuştur. Hükümdar ülke idaresini ona teslim 

etmiştir. Hz Yusuf ilk önce hükümdarı Allah’ı ve Allah’ın dinini kabul etmeye davet etti. 

Hükümdarda hak dini kabul etti. (Bozgeyik, 43). 

 Hz Yusuf’un bu rüyayı yorumlaması Mısır’ın siyasi ve içtimai hayatını etkilemiştir. Hz Yusuf 

zindandan çıkmakla kalmamış Mısır Azizi olmuştur. Yaptığı rüya yorumları sayesinde Mısır’da 

Firavundan sonra en büyük yönetici olmuştur. Yusuf’un yorumladığı düş çerçevesin de hareket 

edilmiş, öngördüğü şekilde tedbirler alınmıştır. Nitekim kıtlık zamanı yaşanacağını söylemiştir. 

Ve alınan tedbirler sayesinde kıtlık yılları başladığında Mısır halkı fazla sıkıntı çekmemiştir. 

Rüya yorumuyla Mısır’ı felaketten kurtarmıştır.  

Hem Daniel’in hem de Yusuf’un rüyaları İslam siyasi geleneğine bağlaşık bir literatürün 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Rüyalar kuruluş veya kriz dönemlerinde muktedirlerin siyasi 

meşruiyetlerini tesis, tamir ve tahkîm etmede bir vasıta olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

bağlamın ilk örneklerine Gazneliler ve Karahanlılar da rastlanılmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı 

geleneğinde ise bu durum daha vazıh bir şekilde işlenmiştir. 

 İlk örneklerden biri olan Gazneli Devleti’ndeki rüya metaforu, kutsal metinlerde olduğu gibi 

sadece siyasi ve içtimai istikrarı temin edici bir faktör değil aynı zamanda bu işlevleri yerine 

getirmesi üzerinden meşruiyeti de tamam edici bir hususiyete sahip olduğudur. Şöyleki; 

Gazneli Devlet’inde Sultan Mahmud doğmadan evvel babası Sebüktegin bir rüya gördü.  “Onun 

doğumundan bir müddet önce emir Sebüktegin evinin (otağının) ortasında ki ocaktan bir ağacın 

çıktığını gördü. Ağaç büyüdükçe büyüdü ve bütün cihan onun gölgesi altında kaldı”. Bu rüyanın 

etkisiyle uyanınca rüyanın tabiri ne olabilir diye düşündü. Bir rüya tabircisi geldi ve Hak 

Teâla’nın ona bir oğul verdiğini müjdeledi. Sebüktegin sevindi ve “Bu oğula Mahmud adını 

koydum” dedi. (Göksu, 2015; 30). Rüya gören ve görüldüğü dönem dikkat-ı nazara alınırsa 

rüyanın kuruluştan kaynaklı meşruiyet noksanlığını tamam edici bir argüman olduğu 

görülecektir.  

Bu bağlamda dile getirilen ikinci örnek Karahanlı Devleti’nde Saltuk Buğra Han’ın görmüş 

olduğu rüya üzerine İslâmiyet’i kabul ettiği hadisedir. Bu rüyada Hz Muhammed Miraç 

yolculuğunda peygamberler arasında hiç tanımadığı birini görmüş; Cebrail’e bu kişinin hangi 

peygamber olduğunu sormuştur. Cebrail bu şahsın bir peygamber olmadığını, kendisinden 333 
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yıl sonra dünyaya gelecek ve Türkistan da İslâm’ı koruyup yayacak hükümdar olduğunu 

söylemiştir. Hz peygamber Saltuk Buğra Han için duada bulunmuştur” (Turan, 1993; 147). 

Metinde de görüleceği üzere rüyanın içeriği sadece Saltuk Buğra Han’ın Müslüman olmasını 

temin etmemiş aynı zamanda yönetimi altındaki halkında İslamiyet’in kabulünü kolaylaştırmış 

ve ötesinde Türkistan’ın hâkimi olacağı kendisine bildirilmiştir. Ancak rüyanın görülen kişi ile 

sınırlı kalmayıp umum ile paylaşılması Saltuk Buğra Han’ın hem kendi halkı hem de 

Türkistan’daki iktidarının meşruiyetini takviye ve tahkim edici bir fonksiyon gördüğü 

muhtemeldir.   

Osmanlı siyasi meşruiyetinin menba’larından olan Selçuklu Devleti’nde de rüya motifi söz 

konusudur. Selçuklulara atfedilen rüya ise; Tuğrul bey’in babası tarafından görülen rüyadır. 

“Henüz daha devletleşmeden bir topluluk halinde iken görülmüştür. Bu Türk toplululuğun 

içinde Karakeküçi Hoca’nın Toksurmuş İçi (Elçi?) adında çadır iskeleti yaparak geçimini 

sağlayan bir oğlu vardı. Toksurmuş İçi’nin, Duka, ortancası Tuğrul ve küçüğü Arslan olmak 

üzere üç oğlu vardı. Toksurmuş İçi, bir gün rüyasında göbeğinden sağlam gövdeli ve pek çok 

dal budaklı üç ağaç çıktığını görmüştür. Bunların tepesi göğe ulaşıyordu. Amiran Kâhin adında 

biri vardı. Rüyasını ona anlatmıştır. Amiran Kâhin “sakın bu rüyayı ve sırrı kimseye söyleme” 

diye tembihte bulunmuş ve kaç oğlu olduğunu sormuştur. O, “üç” diye cevap vermiş; kâhin, 

ona “her üçü de padişah olacaklar” demiştir” (Akça, İnce, 2015; 239). 

Gazneli Devleti’nin kurucusu Sebük Tekin’in, Karahanlı Devletinin kurucusu Saltuk Buğra’nın 

ve son olarak Selçuklunun atası Tuğrul Bey’in görmüş oldukları rüyalar dini içeriklidir. Dinin 

rüyalarda merkeze alınmasının nedeni zeminin ve zamanın anlam/değer çanağının bir 

tezahürüdür. Bulundukları çevre, yaşanılan ortam ve insanların sığındığı/medet umduğu, onay 

beklediği türlü faktörler vardır. Rüyalar bu faktörlerin başında gelmektedir. Nitekim tarih 

boyunca rüyalar insanlar tarafından çeşitli şekillerde bir araç olarak kullanılmıştır. Belki İlahi 

bir mesaj, belki bir yardım ya da bir sığınma aracıdır. 

 SİYASİ MEŞRUİYETİN ARACI OLARAK OSMANLI’DA RÜYA 

“Rüya” uyku esnasında zihnin afişe ettiği düşünce ve görüntülerin timsallerdir. Bu timsallerin 

tevil ve tefsiri ferdi, içtimai ve siyasi plandaki pratiklere psikolojik payanda oluşturduğu tarihi 

bir gerçektir. Bahse konu tarihi gerçeklerden biri Osmanlı Devletinin kuruluşunda söz konusu 

olmuştur.  

Rüyanın mezkûr alanlara psikolojik payanda olmasının nedeni bunun ilahi güç tarafından 

verilen bir haber ve müjde olarak algılanmasıdır. Daha doğrusu hükümdarlığa ilahi bir onayın 

bahşedildiği düşünülmektedir (Çıkın, 2010; 46). Bu rüyalar mahiyet ve muhteviyat itibariyle 

müştereklerdir. Osmanlı, bu muhteviyata sahip rüya motifini siyasi, iktisadi, içtimai 
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çelimsizliklerine göre sürekli güncellemiştir. İki Türk devletinin karşılaşmasına meydan olan 

Otlukbeli savaşı sonrasında rüya motifinin kroniklerin mukaddimesini teşkil etmesi zikrolunan 

güncellenmesinin bir temsilidir. Bu dönemde Akkoyunlu Devleti ile yapılan mücadeleler de her 

iki devletin muhatap kitlesinin dini ve etnik anlamda aynı gruplardan oluşması, mücadelenin 

sadece askeri yöntemlerle değil aynı zamanda psikolojik propaganda araçlarının da pratiğe 

edilmesine ortam hazırlamıştır. (Otlukbeli savaşı Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında 

1473’te yapılan Meydan muharebesidir. Bkz. Erhan Afyoncu, “Otlukbeli Savaşı”, İstanbul 

2007; 4,6). 

Osmanlı Devlet’i bu ve bunun gibi mücadeleleri öngördüğünden halkın tepkisini kendi lehine 

yoğurarak desteklerini almak için muktedir pozisyonlarını yönetme yetkisine sahip bir boya 

istinad ettirmişlerdir. “Allah, bana dahi hanlık verdi dedi. Eğer minneti şu sancaksa ben hod 

kendi sancağımla getürüp uğraştım, eğer ederse kim ben Al-i Selçuğum derse, ben hod Gök Alp 

neslim…” (Kala, 2013; 18). Bu tür düşünsel atıflar Osmanlı cephesinde XV. yüzyılın ikinci 

yarısında hanedanın mahdum ve ahfadının çocuklarının isimlerine yansımış hatta savaş 

aletlerinin kabzalarına anayurt olarak telakki edilen coğrafyanın sembollerine dahi kazınmıştır. 

Bu durumun en bariz örneklerinden biri kılıçlarda ki motiflerin kayı sembolünün taşınmasıdır. 

Bu gelişmelerin zirve noktasını ise belirtilen dönemde ele alınan eserlerdeki “rüya temasının” 

ilahi bir müjde olarak eserlerde sıkça zikredilmesi olmuştur.  Yukarıda da belirtildiği gibi 

Osmanlı Devleti’nin sultanlıklarının Tanrı tarafından onaylandığı gerçeği ve bu hâkimiyetin 

Osmanoğulları’na verildiği bu şekilde afişe edilmiştir. Bu çabanın şiddetini ise kargaşa ve kaos 

ortamları belirlemiştir.  

Otlukbeli savaşı sonrasında her ne kadar kazanan Osmanlı Devleti olsa da Anadolu’daki içtimai 

ateşi teskin etmek mümkün olmamıştır. Nitekim baş gösteren başka bir tehlike meydana 

gelmiştir. Akkoyunlu tehlikesi ortadan kalkınca Safevi tehlikesi ve Türkmen aşiretlerinin 

tehditleri baş göstermiştir. Bu kargaşayı teskin etmek maksadıyla askeri ve siyasi politikalar 

sahada uygulandığı gibi düşünsel bağlamda da mücadele verilmiştir. Bu mücadelenin 

mümessilleri Aşıkpaşazâde başta olmak üzere Neşri, Oruç gibi dönem kronikçileri olmuştur. 

Bahse konu rüya olayının her üç yazar tarafından dile getirilmesi Osmanlı hanedanının özellikle 

ırkdaşları arasındaki iktidarlarını temine matuf çabalar olarak algılanmasında zemin 

hazırlamıştır.  

Âşıkpaşazâde bu rüyayı Osman Gazi’nin gördüğünü yazmaktadır. Osman Gazi bu rüyayı Şeyh 

Edebali’nin evinde misafir kaldığı gece görmüştür. ( Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerine dair 

bilgi veren kaynaklarımızdan, kimi kaynaklar bu rüyayı Osman Gazi’nin gördüğünü kimi ise 

Ertuğrul Gazi’nin gördüğüne işaret etmektedir).  Şeyh Edebali halk arasında kerameti açıkça 
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görülen değerli bir şeyh idi. Aynı zamanda halkın güvendiği ilim sahibi ve aydınlık saçan bir 

kimseydi. Bundan dolayı misafirhanesi hiç boş kalmazdı. Osman Gazi’de zaman zaman bu 

dervişe konuk olurdu (Kala, 2013; 41). “Osman Gazi rüyasında, bu azizin kuşağından bir ayın 

doğduğunu gelip kendi koynuna girdiğini gördü. Ay koynuna girince göbeğinden bir ağaç bitti, 

ağacın gölgesi tüm dünyayı kapladı, gölgenin altında dağlar oluştu, bu dağların dibinden sular 

çıktı. Bu sulardan kimi içti kimi bahçeler suladı, kimi çeşmeler akıttı. Osman Gazi uykudan 

uyanınca gelip rüyasını şeyhe anlattı. Şeyh, “Oğul Osman, padişahlık sana ve senin nesline 

mübarek olsun. Kızım Malhun Hatun senin helalin oldu” deyip hemen nikâh kıyıverdi.” ( Kala, 

2013; 42). (Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı devletinde çeşitli literatürler de bahsedilen ağaç 

motifli rüyalar ve bizzat ağaç motifinin üzerinde durulması, bahse konu olan ağacın kutsallığı 

anlatılmak istenmiştir. Özellikle ağaç motifinin üzerinde durulması ise mevzuya bahis olan 

oğuz kağan destanıdır. Destanda geçen ağaç figürüne binaen, soyun Oğuz Kağandan geldiği 

belirtilmek istenmiştir). 

Oruç Bey’de yazmış olduğu eserde bu rüyayı Ertuğrul Gazi’nin gördüğünü zikretmektedir. 

“Ertuğrul gazi bir gece düş gördü. Bu düşün ardından süvar olup konyaya gelir ve Konya da 

Şeyh Ede Balı ile karşılaşır. Ve ona gördüğü rüyayı anlatır: “ya şeyh düşümde gördüm senün 

koynından bir ay doğar gelür benüm koynuma girür ve girü göbeğimden bir ağaç biter, gölgesi 

âlemleri dutar. Gölgesinün altında dağlar olur. Her dağın dibinden sular çıkar. Bu çıkan 

sulardan kimi içer ve kimi bağlar bağçeler suvarurlar, çeşmeler akıdurlar. Ol uykudan uyandum. 

Düşüm budur kim dedüm. Ta’birini buyurun” dedi. Şeyh Ede Balı düşü şöyle yorumladı: “yâ 

yiğit! Düşünün ta’biri budur kim: Senün bir oğlun ola, adı Osman ola. Ve benüm dahi bir kızım 

ola, adı Rabi’a ola. Andan ol kızımı senün oğlun Osman ala. Ol kızımdan anun oğulları ola. 

Andan bir oğlu ola, adı Orhan ola. Ol Orhan’dan ced-ber-ced pâdişâhlar olalar. Muştuluk olsun 

sana kim, pâdişâhlık verildi, senün neslüne dedi. mübârek olsun. Dedi (Öztürk, 2014; 10). 

Neşri tarihinde ise bu rüyayı Ertuğrul Gazi’nin gördüğünü yazmaktadır. “rivayet olunur ki, 

ittifâk (Ertuğrul) bir gece bir köyde imâm-ı karye evinde konuk olup otururdu. Ardından 

pencere varidi. Andan Mushaf komuşlaridi. Sâhib-i hane Ertuğrul’a eyitdi: “Ne nesne var?” 

Sâhib-i hâne eyitdi. “Nebimiz Muhammed Resulu’llah âhir zaman peygamberine inen 

Kelâmu’llah var.” Ertuğrul, sâhib-i hâne uykuya varınca ebsem olup andan turup gusl edip arı 

Mushaf’dan yana müteveccih olup huşû ve huzû’la el kavşurup durdu. Ev issi uyanıcak hâlime 

muttali olmasın deyü yatıp gözüne uyku gelip âlem-i rü’yâda Hak ta’âla celle ve alâ kıbelinden 

buna denildi ki: “Çün sen benim kelâmıma hürmet ve ta’zim edip izzet ü ikram eyledin. Ben 

dahi seni ve evlâdını ve etbâ’ını âlemde ebedî mu’azzez mükerrem ve mübeccel ü muhterem 

kıldım.” (Öztürk, 2013; 35). 
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Her üç eserinde aynı etnik menşee tabi’i hanedanların savaşı sonrasında kaleme alınmış 

olmaları ve benzer rüyayı eserlerinin başına derç etmeleri mensubu oldukları siyasi yapının 

meşruiyetine düşünsel bağlamda bir payanda olduğu şüphesizdir. Her iki devletin mücadelesine 

sahne olan coğrafya sakinlerinin kahir ekseriyetinin Türk olması ve bunların bir baş arayışlarına 

bir yönlendirme niyetiyle zikredilen bu payanda dönemle mukayyet olmadığı takip eden 

yüzyıllarda da güncellendiği hatta günümüz araştırmalarınca da sürekli gündemde tutulduğu 

görülmüştür.     

SİYASİ ÇELİMSİZLİKLERİN ÇÖZÜMÜNDE RÜYA: VEYSİ HÂBNÂME ÖRNEĞİ 

Yaklaşık 600 yıl boyunca hüküm süren Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılları ele alındığında 

belirli bir sistemin ve düzenin yeni yeni oluştuğu görülmektedir. Bu düzenle kuruluş döneminde 

daha çok Osmanlı devletinin teşkilatlanması amaçlanılmış, ordu ve reaya bu teşkilatlanmanın 

ana öğelerini oluşturmuştur. Kuruluştan itibaren belirli ve sistematik düzenin amaçlandığı ve 

İstanbul’un fethiyle birlikte emperyal bir geleneğe geçildiği görülmektedir. İstanbul’un 

alınmasından Sadrazam Sokullu Mehmed paşanın ölümüne kadar süren bu dönemde ordu ve 

reaya ile devlet arasındaki amaçlanan sistematik düzenin, huzurun ve güvenin sağlandığı 

görülmektedir. Gerek savaşlarda ki başarılar gerekse Osmanlı devletinin hüküm sürdüğü 

coğrafyadaki devlet ve halk arasındaki huzur ve güven ortamı bu sistemin oturduğunun en 

büyük kanıtıdır. Düzenin ve huzurun temellerinin atıldığı ve bu amaçlanılan ortamın sistematik 

hale getirildiği klasik döneminin ardından özellikle Sokullu Mehmed paşanın ölümünden 

itibaren bir buhran dönemine geçildiği ve bu dönemde ordu, halk ve devlet arasında oluşturulan 

düzenin, huzur ortamının, bozulmaya başlandığı görülmektedir. Buna özellikle 1600’lü yıllar 

yani I. Ahmed döneminde yaşanılan siyasi istikrarsızlıklar, içtimai çelimsizlikler ve iktisadi 

buhranlar örnek teşkil etmektedir. Zira bir taraftan Osmanlı Avusturya savaşı bir taraftan 

Osmanlı İran savaşı ve diğer taraftan ise “Celali İsyanları” yaşanmaktadır. Böyle sıkıntılı 

zamanlarda rüya mefhumu insanlar arasında oldukça etkili olmuştur. Mensubu olduğu 

medeniyetin hassasiyetleriyle ve siyasi iradenin hissiyatlarıyla hissedar olan düşünen kesim,  

bu kaos ortamından kurtulmak için rüyayı bir sığınma aracı olarak kullanmıştır.  

Siyasi bir mesuliyet taşımadığı için “rüya” üzerinden düzenin nasıl olması gerektiği noktasında 

tavsiyeler içeren dönem düşünürlerin bazılarının sığındığı bir yazım limanı olan bu literatürün 

ilk örneğine Osmanlı krizlerinin başlangıcı olan XVII. Yüzyılın ilk yarısında rastlanılmıştır. Bu 

rastlantı rüyanın kargaşa ve kaos ortamında gündeme gelmektedir. Ve bu dönemlerde rüya 

karışıklığı teskin edici bir unsur olarak görülmektedir. Özellikle huzur bozucu ortamlardan 

uzaklaşmak, çıkabilecek herhangi bir kargaşayı engellemek adına arkasına sığınılan bu terim, 

gerek hükümdarlar, gerek falcılar, büyücüler veyahut dönemin ileri gelen müellifleri tarafından 
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kullanılmıştır. I. Ahmed dönemi de karmaşanın ve isyanların vuku’u bulduğu bir dönemdir. 

Veysî bu dönemde yaşamış bir divan şairi ve devlet memurudur. Yaşadığı dönemde ele almış 

olduğu hâbnâme adlı eserinde dönemin toplumsal bozukluklarını ve aksaklıklarını dile getirmiş 

bu konuda devlet ’in ileri gelenlerini uyarmıştır.  

Bahse konu olan bu eserin içeriğinden ve kendisinden örnekler verilecek olunursa; I. Ahmed 

döneminde Osmanlı Avusturya savaşı, Osmanlı İran savaşı ve iç isyanlar “celali isyanları” 

yaşanmaktadır. Böyle karışıklık ve kargaşanın olduğu bir dönemde Veysi rüya üzerinden 

yaşadığı zamanı değerlendirmiştir. Veysi eser de yaşanan sıkıntıların muhatabı olarak gördüğü 

I. Ahmed’i ve adaletin temsilcisi saydığı İskender-i Zülkarneyn’i bir araya getirmiştir. Döneme 

ilişkin, siyasi hayatta yaşanan istikrarsızlığın temelini adalet merkezli bir anlayıştan 

uzaklaşılmasında gören Veysi bu durumu eserinde şu şekilde tasvir etmiştir. I. Ahmedi yaşanan 

sıkıntıların baş müsebbibi olarak görmüş ve Hz. İskender üzerinden şöyle demiştir. “kalb ki, 

müstakimü'l-ahval olmayup, hadd-i i‘tidalden münharif ola beher-hal beden ihtilal-pezir olur. 

İmdi,  padişahlara ‘adl u dad, ser-maye-i sedaddır ve merhamet ü inşaf, sebeb-i cem‘iyyet-i 

re‘aya ve cevr ü i‘tisaf, bai’s-i perîşân-ı berâyâdır” (Veysî, 4, 5).  dedi. (Eğer ki, kalbin halleri 

doğru olmayıp, itidal sınırından saparsa, her türlü durumda beden hastalığa yakalanır. Şu halde 

âdalet padişahlara doğruluk sermayesidir. Merhamet ve insaf, reayanın toplanmasına vesiledir. 

Eziyet ve sapkınlık ise berayanın dağılma sebebidir). Daha önceki kısımda belirtildiği üzere 

Veysi yaşanan kaos ortamından I. Ahmed’i sorumlu tutmaktadır. Padişahları adalet ve doğrulun 

simgesi olarak nitelendirmiş, padişahın halka yaklaşma biçimine göre halkın şekil aldığından 

dem vurmuştur.  

Bahse konu olan eserde I. Ahmed dönemi karışıklıkları ile ilgili göze çarpan başka bir nokta ise 

Zülkarneyn ile I. Ahmet arasındaki konuşmadır. I. Ahmed, İskender’e zamanının 

sıkıntılarından bahsetmiştir. Döneminde yaşadığı sıkıntıların sebebinin asıl noktasının kriz, 

buhran döneminde tahta geçmiş olduğundan kaynaklandığını söyleyen I. Ahmed, kendi 

dönemine girmeden evvel bu dönemde yaşanan sıkıntıların evvela önceki zamanlardan 

eklenerek geldiğini belirtmiştir. Devlet kademesinde oluşan sorunların, halka intikal etmesi ve 

toplumdaki sorunları etkilemesi, kargaşa ve kaos ortamlarına sebep olmuştur. Bu ortamların 

sonucunda oluşan,  çetecilik ve eşkıyalık faaliyetlerinin artması, hemen akabinde ise Celâli 

isyanlarının zuhur etmesi huzurun ve refahın bozulmasına neden olmuştur dedi. Bunları sitemli 

bir üslupla anlattı. Ve sonra devam etti; Eğer daha ihtişamlı, daha sosyal ve toplumsal düzenin 

sağlanmış olduğu bir dönemde tahta geçmiş olsaydı devleti rahatça idare edebileceğini belirtti.  

(Didi ki: İy sâhib- kırân-ı ‘âlem! Takrir-i dil-pezîriñ üzere,  pâdişâhlara ‘adl u dâd, ser-mâye-

menşûr-ı sa‘âdet olduğu ma‘lûmumdur. Ol pâdişâh ki, pür çeşme-i inşâfdan bî naşîbdir, ‘ayn-
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ı ‘inâyet-i Hak’dan mahrumdur. Ammâ müşkil budur ki, imdâd-ı ‘avn-ı hazret-i Rabbü'l-erbâb 

ile "celle celâlihu" bir zamânda taht-gâh-ı saltanata cülûs eyleyesin ki, kâr-hâne-i ‘âlem, ser-

â-ser harâb u yebâb ve halkıñ âteş-i fitne-i eşkıyâ ile cigerleri kebâb ola. Ceddüm "merhûm ve 

mağffürün-leh" hudâvendigâr-ı a‘zam, sul†ân Murâd Hân "†ayyeba'llâhu te‘âlâ şerâhu" kal‘-

i şecere-i rafz ü ilhâd içün memâlik-i Kızılbaş-ı bed-ma‘âşe râyet-i hümâyûn-hümâ sâye-i 

sul†ânî birle ‘asâkir-i deryâ-hurûş gönderiliden bu âna dek kırk yıla karîbdir şark u garba ser-

dârlar; ya‘nî kahr-ı a‘dâ-yı dîn içün sipâh-sâlâr gönderilüp, bir yıl sefer terk olmamak ile nice 

mekrûhât ihtiyâr olunup, meselâ menâşıb-i ‘aliyye ve merâtib-i seyfiyye nice nâ-ehl ve sefye 

eline düşüp, rû-yı zemînde gûşe-be-gûşe kıyâmetler kopdu. Her yıl zehâb u ıyâb-ı ‘asker 

tekâlifinden re‘âyâ ile ‘asker miyânesine ‘azim fitne-engîz düşüp, giderek muhâsama-ı lisân, 

muhâkeme-i seyf ü sinâne mü’eddî olmağla asl-ı hilkatinde şecere-i şekâvet merkûz olanlar 

seçilüp, çıkup,  fi’e-i bâğiyye-i eşkıyâ sürbe sürbe olup, sürbe nâmına olan sürbeleriñ bir kaçı 

bir birinin kaldırdığı râyet-i ma‘kûse altına cem‘ olup, biri birine mu‘in ü zahîr olarak yek-

pâre tabl-huruc velvelesin âsmâna yetirüp celâliniñ şi‘ârın izhâr eylediler. Ve "âbâ’an ceddin" 

hânedânımız hayr-h âhı olan kullar, uğur-ı hümâyûnda baş u cân oynatmağla munkarız olup, 

sefer zaruretiyle kulluk silkine mülhak olan kullar dahi hakk-ı ni‘met-i pâdişâhîyi bilmeyüp, 

celâlniñ tavrın kollanup, memâlik-i mevrûse-i ‘Osmân bu kadar zamândan beri pây-mâl-ı 

eşkıyâ olmağla Hânümân- re‘âyâ suzân u perîşân olmuşdur.  Kul ki, benim kulumdur; baña 

tâbi‘ ve fermân-ber olmayıcak, baña nice şemşr-i ‘adl u dâd ile şıyânet-i ra‘iyyet ve zabt u rabt-

ı memleket kâbil olur? Ey sâhib-kıran! Eger Hazret-i sultân-ı gayb-dân "celle celâlihu" serîr-i 

sal†anat-ı ‘Osmâniyeyi baña, böyle ‘âlem hârâb iken âmâde itmeyüp, ma‘mûr u âbâdân iken 

müyesser ideydi; zabt u rabt-ı memleket ve hall u ‘akd-ı umûr-ı ra‘iyyet nice olur, görüleydi ve 

şemîm-i safâ-bahş-ı ‘adl inşaff ile dâmen-i âhirü'z-zamânı kyâmete dek mu‘attar itmek olaydı, 

diyü pâdişâh-ı ‘âlem- penâh kelâmına hatm-ı hitâm urdukda, Hazreti Zül’karneyn dahi semt-i 

tahkika imâle-i licam-ı eyleyüp ( Veysî, 5, 6 ).Fakat İskender I. Ahmed’in bu sitemli haline 

karşılık devletin ondan önceki zamanlarda ihtişamlı olduğunu ve onun zamanına gelince hemen 

yıkıldığını söyler. Ve dünyanın var oluşundan şimdiye değin hiçbir zaman yaşanılan ortamların 

istirahat içinde olmadığını başta bulunan liderlerin hep sıkıntılarla başa çıkmaya çalıştığını 

söyleyerek, I. Ahmed’in tezini çürütür. (Ey padişah-ı ‘âlem! Ser-rişte-i takrire çekdiginiz 

cevâhir-i kelâmâtdan münfehim olur ki, bu kârhâne-i ‘âlem, pâdişâhân-ı pîşîn zamânında 

ma‘mûr u âbâdân olup, hemân sizin zamân-ı devletiñizde harâb u yebâb oldı. Ya‘nî selâtîn-i 

mâziyye eyyâmında bu zîr destân-ı ra‘iyyet,  âsûdede-i gûşe-i ferâ olup, hemân siziñ eyyâm-ı 

sa‘âdet-i encâmıñızda her biri bergeşte-hâl-i sahrâ-yı belâ ola. “Kâle: Lâ vallâhi ve bi-rabbi' 

Ka’beti” Bu dolâb-ı âsmân, meydân-ı kudretde ser-gerdân olalı, hâl-i ‘âlem bir tavr üzere karâr 
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itmemişdir. Ey pâdişâh-ı civân-baht! Budur ki bi vefâ dünyâ eger, benim bildigim dünyâ ise, ne 

bir pâdişâh zamânında ma‘mur u âbâdân olmuşdur ve ne halk-ı ‘âlem anıñ şerrinden amân 

bulmuşdur. Zamânımızda harâbdur didigiñiz dünyâ, ne vakitde ma‘mur u âbâdân idi” ? (Veysî, 

6 ). 

İçtimai hayatta yaşanan sıkıntılar, savaşların kaybedilmesi ve bu bağlamda kazanılan 

toprakların geri verilmesi üzerine yaşandığı bilinmektedir. Veysi böyle bir zamanda devlet 

memurluğu yapmış ve çeşitli yerlerde kadılık makamında bulunmuştur. Nitekim sorunlara 

yakından vakıf olan Veysi tüm bunlara son vermek adına bunun çözümünü de Zülkarneynin 

tavsiyesi üzerinden şu bağlamda tavzih etmiştir: “siyasal ve toplumsal düzeni sağlamak için, 

devlet kademesine işinin ehli olan insanları getirmesini ve özellikle kadılık makamına dikkat 

etmesi gerektiğini söyler. Şeriate uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgular. Osmanlı 

devletinin, şeriate önem verdiği için böyle yükseldiğini söyler. Bu konuşmaların ardından 

Veysî’ye dönerek bu konuşulanları yazıya dökmesini rica eder. Veysî bu sırada sabah öten 

horozun sesiyle uykusundan uyanır (Veysî, 22, 23). 

SONUÇ 

Rüya ilk çağlardan itibaren insanlar tarafından önem verilen bir kavram olmuştur. Toplumlar 

bu kavramı dönemin siyasi, içtimai koşullarına göre değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeler 

neticesinde rüya zamanın anlam değer çanağına uygun olarak insanlar tarafından farklı şekilde 

kullanılmıştır. Kimi zaman siyasi otoriteyi tesis edici bir araç kimi zaman kaotik ortamın 

düzeltilmesinde yardımcı bir kıymet olmuştur. Her dönemde değer gören bu kavram özellikle 

insanların sıkıntılı dönemlerinde başvurduğu önemli bir araç haline gelmiştir. İnsanlar bu terimi 

bir yardım, bir sığınma aracı, veya ilahi bir mesaj olarak değerlendirmiştir.  

Halk arasında kutsal kabul edilen ve ilahi bir mesaj olarak algılanan rüya, toplumu etkileme 

yönünden de muvaffakiyeti tarihi temsillerle sabit olmuştur. İnsanlar Tanrı tarafından 

gönderildiğine inandıkları mesajlara saygı duyup inanmışlardır. Bu durumun ehemmiyetini fark 

eden hükümdarlar, liderler dönemin ileri gelen müellifleri rüya kavramını çeşitli şekillerde 

değerlendirip kullanmışlardır.   

Devletler de bu ilahi mesajı halkın düzen ortamını sağlamak için kullanmış diğer bir tabirle 

rüya, devlet ile halk arasında köprü görevi görmüştür. Bu görev özellikle Osmanlı devletinin 

karışık olduğu dönemde gündeme geldiği görülmektedir. Osmanlı devletinde rüyanın ilahi bir 

mesaj olmasının yanında toplumun refahını sağlamak açısından bağlayıcı bir unsur olduğu da 

görülmektedir.  
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ÖZET 

Araştırmada, Türk kültürünün önemli bir parçası olan “çeyiz” geleneğinin Osmanlı Devleti’ne 

kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan ne tür etkilerde bulunduğuna dair analizler  

yapılmış ve bununla ilgili bilgiler verilmiştir. Bu tür bilgilerin paylaşımından evvel çeyizin 

tarihi arka planına ilişkin muhtasar bir çözümleme yapılmış ve ilkçağlardan bugüne değin 

tevarüs edilen bu geleneğin özellikle İslâmiyet’in kabulü ile İslâm hukuku kaidelerine uyularak 

içerik yönünden çeşitli şekiller aldığından bahsedilmiştir. 

Çalışmanın devamında çeyiz geleneğinin Osmanlı Devleti’ndeki izleri, zaman ve zemin 

kavramlarına dikkat edilerek takip edilmiş, saray ve taşra halkını nasıl ve ne yönde 

etkilediğinden söz edilmiştir. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin özellikle son zamanlarında 

bu âdetin bozulması ve bozulan düzen ortamının tekrar sağlanması adına atılan adımları, alınan 

kararları ve yapılan düzenlemeleri incelenmiş ve aktarılmıştır. 

Altı asırlık dönemde ve üç kıtalık alanda farklı bir çehre arz eden çeyizin İstanbul ve 

çevresindeki hususiyetlerine teksif edilmiş bu çalışma, siyasi evlilikler, saray düğünleri ve 

taşranın örf adetlerine ilişkin örnek hadiseler ve veriler üzerinden anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır. Bu anlamlandırma yapılırken Osmanlı toplum yapısı ve saray çevrisinin özellikleri 

dikkate alınarak farklılık ve benzerlikleri üzerinde durulmuştur. Bu gayretin referans 

kaynaklarını ise başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan belgeler olmak üzere dönem 

vakayinameleri, salnâmeler, süreli yayınlar ve konu hakkında yapılan akademik çalışmalar ile 

yardımcı kaynaklar teşkil etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çeyiz, İslâm Hukuku, Osmanlı Devleti, Saray 

“DOWRY” İN THE OTTOMAN STATE 

ABSTRACT 

In this research, the analysis of the cultural, social, political and economic effects of the 

“dowry” tradition, which is an important part of the Turkish culture, to the Ottoman Empire 

was made and information was given. Before the sharing of such information, a concise analysis 
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of the historical background of the dowry has been made and it has been mentioned that this 

tradition, which was inherited from ancient times until today, took various forms in terms of 

content, especially following the adoption of Islam and the rules of Islamic law. Before the 

sharing of such information, a summarize analysis of the historical background of the dowry 

has been made and it has been mentioned that this tradition, which was inherited from ancient 

times until today, took various forms in terms of content, especially following the adoption of 

Islam and the rules of Islamic law. 

In the continuation of the study, the traces of the dowry tradition in the Ottoman Empire were 

followed by taking care of the concepts of time and groundwork, and how and in what way the 

palace and provincial people affected. However, especially the recent steps of the Ottoman 

Empire in order to restore this order and to restore the deteriorating order environment, the 

decisions taken and the arrangements made were examined and reported. 

This study has been evaluated in terms of the different features of the Ottoman Empire in six 

centuries and three continents. Political marriages, palace weddings and customs, traditions of 

the countryside were tried to draw conclusions based on case studies and data. The reference 

sources of this study were the Ottoman Archives of the Prime Ministry, historical writings and 

academic studies. 

Keyword: Dowry, Islam Law, Ottoman State, Palace 

GİRİŞ 

Toplumsal kuralları, bir takım düzenleyici ve denetleyici mekanizmalar oluşturmaktadır. Bu 

kuralların mutfağını teşkil eden ailedir. Ailenin oluşumunda farklı enstrümanlar söz konusudur. 

Bunlardan birisi de çeyizdir. Çeyiz; Arapça cehâz (cihâz), olarak bilinmekle beraber anlamı 

“yolcunun, gelinin ve sefere çıkacak olan ordunun ihtiyaç duyduğu eşya, gıda maddesi vb. 

malzemelerdir.” Bu kelime daha sonra Türkçeye çehiz ve çeyiz olarak geçmiş ve gelinin baba 

evinden götürdüğü elbise vb. eşya için kullanılmıştır (Ed-Dib, 1993; 297). 

Tanımı yapılmış olan çeyizin kız veya erkek tarafından hazırlanması ve bu hazırlığın usulü 

hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Bu tartışmaların ilk misallerine İslâm Hukuku’nda 

rastlanılmaktadır. Örnek olarak Hanefî mezhebinde çeyizin tanziminde erkek tarafının rolü ve 

sorumluluğu olduğu söylenirken Malikî mezhebinde ise çeyiz, kız tarafının mes’uliyetine tevdî 

edilmiştir. İslâm Hukuku ekolleri arasında çeyizin hazırlanması aşamasındaki bu tür fikir 

ayrılıkları boşanma halinde çeyizin paylaşım usulünü de tartışma konusu yapmıştır. Bahsi 

geçen mezheplerce, eşler ayrılırken her iki tarafın şahsi kullandığı eşyaların kendilerine ait 

olduğunu belirtilmiş, Şafî mezhebinin ise farklı bir tutumla sergileyerek çeyize ta’alluk eden 
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eşyaların her iki tarafa da eşit olarak dağıtılmasından yana bir tavır aldığı görülmüştür. Çeyizin 

hukuki durumuna ilişkin mezheplerin paylaştığı bu fikirlerin referans kaynaklarının da örf, âdet, 

gelenek ve göreneklerin teşkil ettiği tekrarlanan bir husustur (Ed-Dib, 1993; 298). Bu husus 

şeriata son derece önem veren Osmanlı devletinde de cereyan etmiştir ve bunu elde bulunan 

kaynakla desteklemek mümkündür. Belge de, argiri kasabasında verilmiş olan mehirden 

bahsedilip, âdem beyin bu kasabanın nikâhı altında bulunan Ahmet Bey’in kerimesine akdettiği 

yüz bin kuruş mehri vermeyi reddettiğinden ve mehrin geri verilip verilmeyeceğine dair 

fetvanın sorulması bahsi geçmektedir.  

“Argiri kasaba ve kazasında akd-ı nikâh vukû’unda talakdan bedel-i cihâz namıyla virilegelen 

mebâliğ gerek kable’l-duhûl ve gerek ba’de’l-duhûl talak vukû’unda elbiseye sarf olunduğu 

surette güziştesiyle beraber olunması kazâ-yı mezkûrun ‘âdet-i kadîmesinden bulunduğu halde 

argiriye tabî’ beyhude-i karyesi hânedânından mâlik beğzâde-i âdem bey bundan altı sene 

mukaddim taht-ı nikâhında bulunan argiri hânedânından Ahmet beyin kerimesi kable’d-duhûl 

tatlîk iderek bedel-i cihâz olarak almış olduğu yüz bin ğuruş ‘âdet müstemîre üzere ma’-ı 

güzişte edâ itmekten imtinâ’ eylemekte olduğu ve bu suret-i emsaline serânıyla muhâziri 

müstenzim olacağı beyanıyla mebâliğ-i mezkûrun ma’-ı güzeşte mumaileyhâ Ahmet beyden 

tahsil zımmında icabının icrâsı” (BOA, MKT.UM.247/27). 

Çeyize ilişkin mezheplerin bu tür yorumlara ehemmiyet vermesinin nedeni, evliliği, içtimâi 

hayatın sıhhatinin temeli olarak görmelerinden kaynaklanmıştır. Bu hassasiyetlerinin 

misallerine evliliğin kolaylaştırılmasına yönelik kitabi ve şifahi söylemlerde rastlanılmaktadır. 

İslâm Hukuku’nda çeyizle ilgili aşırıya kaçılmaması gerektiğine yönelik Hz. Muhammed’in 

(sav) söylem ve davranışları mezkûr temsilin bir tespitidir. Bu bağlamda, kızı Hz. Fatma’yı 

evlendirirken ona çeyiz olarak bir yatak bir yastık bir de su tulumu vermesi(İbn Mace Zühd 11) 

bu duruma bir örnektir (Ed-Dib, 1993; 298). Kelimenin anlamına ve usulüne ilişkin yapılan bu 

tanım ve fikir ayrılıkları, daha çok toplumun sosyal ve ekonomik koşullarına göre biçimler 

almıştır. Böylelikle çeyiz; gelenek, görenek ve yasalara göre genişleyen bir tür etkileşim aracı 

olmuştur. Bu etkileşim vasıtası zeminin ve zamanın anlam/değer çanaklarına göre farklı 

hususiyetler taşımıştır. Bahse konu tespitin en önemli tezahürlerinden biri arkeolojik 

buluntulardır (Neolitik Çağ’da ve Tunç Çağı’nda, ailenin özel eşyalarının bulunması ve bu 

eşyalardan bir kısmını aileye kadının getirmiş olması çeyizin varlığını ispat etmektedir. Yapılan 

bu araştırma ve çalışmalar sonucunda Neolitik Çağ ve Tunç Çağı toplumlarında, ilkel bir çeyiz 

kültürünün olduğu söylenebilmektedir. Bkz. Osman Kademoğlu, Çeyiz Sandığı, İstanbul, 1999, 
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374). İlk çağlardan itibaren yapılan kazılarda mezkûr buluntuların zeminin ve zamanın 

ölçülerine göre çeşitlilik göstermesi yukarıdaki söylemin bir temsilidir (Karakelle, 2008; 14). 

Çeyiz kültürünün devam ettiği Eskiçağ medeniyetlerinde ve Ortaçağ Avrupa’sında ev için 

gerekli olan araç ve gereçten süs eşyasına, araziden hayvan sürülerine ve köle/sivil esir 

verilmesine kadar dayanan çeyiz geleneğinden bahsedilmektedir (Karakelle, 2008; 14). İlk 

çağlardan günümüze kadar bütün milletleri etkisi altına alan kültürden kültüre değişiklik 

gösteren geleneğin, Türk kültüründe ki yeri ve önemi büyüktür. Bu ehemmiyet, aileyi varlığının 

“lazım-ı gayr-ı mufarıkı” olarak görmesinden ileri gelmiştir. Türk kültüründe konar-göçer hayat 

tarzının te’amüllerine göre tayin edilmiş çeyizin içeriğini, çadırların içini süsleyip döşemeleri 

için; işlemeli kılıflar, minderler, yastıklar, halılar, kilimler, nakışlı keçeler ile evlenecek kızın 

kendisi ve eşi için yapmış olduğu yün, keçe ve deriden kaftan, giysi, çizme, kemer gibi özel 

eşyalar oluşturmaktaydı (Kademoğlu, 1999; 371-384). Bu tür bir içerik evin gündelik 

ihtiyaçlarına göre hazırlanırken eşyanın üzerine nakşedilen semboller de ailenin istikbâlini, 

kültürün istiklâliyle senkronize edecek uzun soluklu bir hatıralar demeti sunmuştur. Türk 

kültürünün siyasal çizgisindeki önemli temsilcilerinden birini teşkil eden Selçuklu Devleti’nde 

mezkûr içeriğe ilişkin örnekler mevcuttur. Mekânın imkânını şehirleşme lehinde kullanan 

Selçuklular, zikrolunan içeriği daha da zenginleştirmişlerdir. Bu zenginlik saray ve konak 

kültüründe daha belirgindir (Karakelle, 2008; 16-18). Yerleşik hayatın sütunlarını teşkil eden 

saray ve konak kültürü, çeyizin muhafazasında kullanılan bohçayı da sandığa dönüştürmüş, 

birlik ve beraberliğin zeminini temellendiren ailenin dolayısıyla kültürün hatıralarını nesilden 

nesile aktarımını kolaylaştırmıştır. Selçuklularla birlikte elde edilen bu varidat XVIII. Yüzyıl 

Türkiye’sinde yaşanan siyasî serkeşlikler dolayısıyla sürdürülememiş, yerleşikliğin sembolü 

olan sandık ile birlikte meskûn aile kurumu hüviyeti terk edilerek konar-göçer kültürün kültünü 

teşkil eden bohça ile sürekli hareket halinde olan aile yapısı yeniden gündem olmuştur. Bu 

gündemi güncelleyerek Selçuklu varidatını ihya edecek olan aile ise Osmanoğulları olacaktır. 

OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇEYİZİN SİYASAL ANLAMI 

Nizâm-ı âlemin intizâmını itidalde gören Osmanoğulları (Osman Gazi’ye ait olduğu rivayet 

edilen öğüt-name bu tespitin bir teşrihidir) ölçünün ilk öğütüldüğü yer olan aile kurumuna 

selefleri gibi ayrı bir ehemmiyet atfetmişlerdir. Bu kurumun sıhhatini hem işlevsel hem de 

sembolik mânâda sürdürebilecek eşyaların mecmuundan müteşekkil çeyize de aynı hassasiyeti 

göstermişlerdir. Ağırlık götürme, bedesten bozma, biçim bohça çıkarma, çehiz asma, çeyiz 

serme, çeyiz dizme, çehiz götürme, çehiz yazma, harç götürme, kalın götürme, pırtı, yatak 
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biçme, yün götürme gibi tesmiyelerde bu hassasiyete ilişkin tanımlamalardır (Karakelle, 2008; 

16-18). 

Çeyize gösterilen hassasiyetin tezahürleri olan mezkûr isimlendirmeler, aynı zamanda devletin 

çok farklı iklim ve kültüre ev sahipliği yapmasından da ileri gelmiştir. Ancak bu farklılıkların 

müşterek noktası çeyizin içeriğine iliştirilmiş eşyanın hemen hemen aynı işlevsel ihtiyaçlara ve 

nakışlar aracılığıyla verdiği mesajlara karşılık gelecek bir şekilde bir araya getirilmiş olmasıdır. 

Çeyizin mecmuunda el işlemelerinin başta geldiği ve gündelik ihtiyaçların giderilmesine 

koşullandırılmış eşyanın olduğu ve ailenin dolayısıyla kültürel hafızanın tarihine ilişkin 

sembollerin işlendiği mutfak eşyaları, seccade, duvar kilimi ve ziynetin ve bunları saklamak 

amacı ile çeyiz sandığının veya bohçanın olduğu görülmektedir (BOA, D. 2474/0). Kültürel 

hafızayı muhafaza ederek nesilden nesile aktaran çeyiz, sadece toplumsal te’amülleri tevsi’ ve 

te’yid etmemiş aynı zamanda siyasi sirkülasyonun sürekliliğine temel teşkil eden toprak 

bütünlüğünün de oluşmasına yardımcı olmuştur. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme eğilimlerini 

besleyen en önemli kanallardan biri olan siyasî evlilikler vasıtasıyla doğrudan doğruya veya 

dolaylı olarak kurduğu bütünlük bu tespitin bir temsilidir. Bunun en önemli örneği Murat 

Hüdâvendigar’ın oğlu Yıldırım Bayezid’i Germiyanoğlu beyinin kızı Devlet Hatun ile 

evlendirdiği düğündür. Osmanlılar, Germiyanoğlu beyliği ile akrabalık kurup çeyiz olarak 

büyük miktarda toprak almışlardır. Bu topraklar arasında Kütahya, Simav ve Tavşanlı 

bulunmaktadır. Toprak bütünlüğünü psikolojik olarak tümdeş kılma noktasında evlilik yoluyla 

kurulan diğer temsili tarihi hadiseler ise Karamanoğulları’na kız vermek veya Balkan 

devletlerinden kız almak olmuştur. Bu tür siyasi evliliklerin görünmeyen çeyizi ise hem batı 

hem doğu sınırlarını güvence altına alınması olmuştur. Kuruluş dönemi Osmanlı’sında cari olan 

bu tür çeyiz geleneği, XIX. Yüzyıl devletleşme temayüllerine sahip âyânlarında da görülmüştür. 

Tepedelenli Ali Paşa’nın oğlu Muhtar Bey ile Avlonya Mutasarrıfı İbrahim Paşa’nın kızı Paşo 

Hanım’ın izdivaçları esnasında çeyize konu olan değer ve kıymet bahse konu güncellemenin 

örneklerindendir. Bu izdivacın asıl sebebi Avlonya bölgesini Tepedelenli’nin işgal etmesiyle 

birlikte yapılan mücadelenin sonuç vermemesi neticesinde İbrahim Paşa’nın bunu barış yoluyla 

çözmek istemesidir. Bundan mütevellit İbrahim Paşa kızı Paşo Hanım’ı Tepedelenli Ali 

Paşa’nın oğlu Muhtar Bey ile evlendirmiş ve Avlonya bölgesini çeyiz olarak geri almıştır 

(Feyzioğlu, 2018; 50). Zamana ve zemine göre şekillenen çeyiz kültürü, şekil ve içerik 

yönünden Osmanlı Devletinin siyasal serüvenine göre biçim aldığı görülmüştür. Devletleşme 

eğilimlerinin görüldüğü dönemde siyasi evlilikler aracılığıyla kurulan akrabalıklarda çeyizin 

içeriği ya doğrudan ya da dolaylı olarak toprakla ilişkilendirilmiştir.  
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Ancak patrimonyal imparatorluk örgüsünün ve örgütlenmesinin ortaya çıktığı dönemle birlikte 

siyasi evlilikler, efendi/kul ilişkisi çerçevesinde şekillenmiş ve çeyizde bu ilişkinin ihtişamına 

göre biçim almıştır. Sultanlar artık komşu beylerin veya devletlerin akrabaları değil hakanları, 

padişahları, kayzerleri olmayı tercih etmişlerdir. Böyle bir tercih, sarayla mukayyed evlilikleri 

gündeme getirmiş, sultanlar cariyelerle, kızları ise köle paşalar ile evlendirilmişlerdir. Bu tür 

evlilik biçimi de çeyizin siyasal işlevini asgariye indirerek iktisadi ve içtimai boyutunu 

belirginleştirmiştir. Düğün ve törenler havassın terfi ve taltifine, avamın da ihtiyaçlarının 

giderilmesine bahane olmuştur. Sarayın bu tür etkinliklerdeki lütufkâr tavrı hem yönetici 

kesimin memuriyetini hem de yönetilen sınıfın memnuniyetini konsolide etmiştir. Memuriyet 

noktasında bu tür düğünler seyfiye, kalemiye ve ilmiye sınıfının terfisine diğer taraftan bu sınıf 

mensuplarının evla-ı ıyallerine yeni iş imkânları sağlamıştır. Bu bağlamda reayadan belirli 

kişilerin istedikleri arzuhallerde bulunmasında ve devlet ile reaya arasında iletişimi sağlamada 

önemli bir faktör olmuştur. Buna istinaden III. Mustafa, kızı Hatice sultanın çeyiz alayını 

seyretmek için Sultan Ahmet caminin imamı olan Ahmet Efendinin evine gitmiştir. Ahmet 

Efendi bu münasebet ile oğlunu istediği medreseye müderris olarak tayin ettirmek için 

padişahtan istekte bulunmuştur. Bu arzuhal ertesi gün kabul edilmiş ve tayin meselesi 

halledilmiştir (Emecen, 2003; 31). Bu misalde de anlaşıldığı üzere devlet ile halk arasında ki 

iletişimi düzenlemekteydi. Fakat tüm bunlara rağmen bu iletişim cüzi miktarda olumlu 

olmuştur. Örneğin, Osmanlı saraylarında çeyiz merâsiminin gösterişli bir biçimde kamusal 

alanda sergilenmesi iktisadi gücün boyutlarını ifşa ederek içtimai hassasiyetin siyasi kudrete 

olan itimadını teyit etmiştir (1661 tarihinde sadarete gelen Ahmet fazıl paşa döneminde devletin 

siyasi, iktisadi ve askeri bağlamda elde ettiği başarı dönem tarihçileri başta olmak üzere 

günümüz araştırmacılar tarafından da ifade edilmektedir. Bkz. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı 

Tarihi, C.4). Bu ifşa esnasında çeyiz sandıkları katırlar tarafından taşınarak çeyiz alayının 

ihtişamı halka seyrettirilmiştir. Buna bir örnek verilecek olunursa 1675’te IV. Mehmet’in kızı 

Hatice Sultanın çeyizi tam 86 katırla taşınmıştır. Katırların üstü değerli kaftanlar ile örtülmüş, 

çeyizlerinin üstü inciler ile kapatılmıştır. Bunlar arasında halı, yatak, değerli mücevherler, 

pabuçlar, terlikler, vb. eşyalar bulunmaktaydı. Ancak sosyo-ekonomik açıdan iyi olunan 

dönemlerde bu tür alaylar herhangi bir krize sebep olmamışken aksi durumlarda ise siyasi ve 

içtimai tepkilere neden olmuştur. Buna örnek teşkil etmesi açısından Özellikle 1699 Karlofça 

antlaşması ve onu takiben 1700 de imzalanan İstanbul antlaşması Osmanlı’nın büyük çapta 

toprak kaybetmesine sebep olmuştur. Bu yaşanan ağır yenilginin ardından III. Ahmet’in kızı 

Fatma Sultanın 1709 yılında yapılan çeyiz alayındaki ihtişam, efkâr-ı umumiyede olumsuz bir 
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tesir bırakmıştır. Bu alayın ihtişamı rical-i devletin iştirakıyla daha da artmıştır. Bunlar 

içerisinde Defterdar, Nişancı, Yeniçeri ağası başta olmak üzere başları üzerinde yüz yastığı ve 

kafesler içerisinde değerli mücevherler taşıyan Sarây-ı Atik-i Âmire teberdârları Kethüdası, 

altın, gümüş kaplar götürenler ve bunları korumak için yanlarda yürüyen teberdarlar yer almıştır 

(Nutku, 1993;298). 1718 yılında vuku bulan Pasarofça antlaşması sonrasında kaybedilen 

toprakların ardından sükûnete çekilme dönemi kabul edilen lale devrinde ki saray içinde 

yaşanan bu şatafatlı hayat ve ihtişam, bir nevi tepkilere neden olmuştur. Saray halkında yaşanan 

bu gösterişlere tepki olarak 1730 yılında sükûnet dönemi sayılan lale devrinin bitmesine yol 

açan Patrona Halil İsyanıyla tepkiler ortaya çıkmıştır. Özellikle bu örnekten yola çıkarak çeyiz 

merasimlerinde/alaylarında yaşanan gösteriş, şatafat, saray dışına taşarak taşra halkı ve 

çevresinde de etkisi görülmektedir. Devletin toprak kaybettiği ağır antlaşmalara maruz kaldığı 

bu dönemlerde yaşanan gösterişli hayat bir nevi isyanların çıkmasında önemli bir faktör 

olmuştur yorumu yapılabilmektedir. Bu şatafatlı alaylar ve harcamalar daha çok halk ile saray 

arasında bir duvar örülmesine ve isyanların başkaldırışların çıkmasına oluşturulmuş güven 

ortamının bozulmasına da zemin hazırlamıştır. Bu hadiseden yaklaşık bir asır sonra II. Mahmud 

kızı Saliha Sultanın düğününde şamata ve şaşa yerine itidali telkin etmesi muhtemelen 

yukarıdaki kaygılardan ileri gelmiştir. (Aynur 1988;383) Buna II. Mahmut’un düğünüyle ilgili 

yapılan çalışmayı örnek vermek mümkündür. “Onikinci çarşamba günü cihaz alay-ı vâlâsı 

töreni yapılır. Mir-âhur-ı evvel Mehmed Ağa tarafından düzenlenen alayda, sim sanduklar 

içine konulan gelin çehizi Dolmabağce meydanından Yıldız Köşkü civarından Saliha Sultan 

için önceden inşa olunan Ortaköy civarında Neşet-Abad adlı yerdeki saraya götürülür. Gelinin 

cihaz alayından bir gün önce damad paşa tarafından verilmesi gelenek olan hediyelerle birlikte 

cihaz takımı gönderilir” (Aynur 1988; 22). 

SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN OSMANLI’DA AİLE KURUMU VE ÇEYİZ 

KÜLTÜRÜ 

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” söylemini siyasi hassasiyetinin merkezine konumlandıran 

Osmanlı Devleti, bu mesuliyeti toplumu meydana getiren cemaatler ile paylaşmıştır. Mezkûr 

mesuliyetin “hukuki” çerçevesini kendisine, “ahlaki” penceresini cemaatlere tevdi etmiştir. 

Dini ve örfi kaide, kurallar üzerinden anlamlandırılan her iki çerçeve, siyasetin istikrarını, 

toplumun refahına, toplumun refahını ailenin istirahatine, ailenin istirahatini ise ferdin sıhhatine 

endekslemiştir. Bu tür bir önermenin cüzünü teşkil eden ferdin sıhhati, biyolojik ve psikolojik 

payandaların eşitliğinden elde edildiği tarihi tecrübeyle sabittir. Bahse konu biyolojik ve 
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psikolojik payandaların paydaşlarından biri ise hiç şüphesiz evliliktir. Aile kurumunun 

kurulmasının ilk adımı olan evlilik neslin devamı noktasında biyolojik, ferdin kendiliğini eş ve 

çocukları ile paylaşması noktasında ise psikolojiktir. Her iki husus göz önüne alındığında 

evliliğin, yukarıda ki önermenin harcını teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Evlilik kurumunun bu 

ehemmiyetinin, devletler için nasıl bir önem arz ettiği hususuna değinilecek olunursa; bir devlet 

teşkilatlanabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için topluma ihtiyaç duymaktadır. Bir toplumun 

oluşması ailenin varlığı ile mümkündür. Evlilik de ailenin oluşmasında temel teşkil etmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı her devlette olduğu gibi Osmanlı Devletinde de evlilik kurumuna 

oldukça önem verilmektedir. Bu kurumu yaygınlaştırmak ve korumak adına da önemli 

politikalar yürütülmüştür. Osmanlı Devleti’nde kültürden kültüre, yöreden yöreye, maddi ve 

manevi değişiklik gösteren İslam hukukunun kaidelerine uyarak gelişen çeyiz geleneği ise, 

ailenin oluşumunda etkisi olan evliliğin önemli enstrümanlarından biri olarak görülmektedir. 

Bu enstrüman Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde İslâmi hukuk ve kaidelere uyarak 

insanların refah seviyesini düşürmeden, bireylerin ekonomi ve kültür seviyesine uygun daha 

mütevâzi bir şekilde yürütülmekteydi. Fakat özellikle Osmanlı Devletinin son dönemlerine 

bakıldığında bu kaideler dışına çıkıldığı mütevâziliğe karşı daha gösterişli ve bireylerin kendi 

maddi ve manevi sınırlarını aşan bir âdete dönüştüğü görülmektedir. Bu dönüşüm ilk olarak 

Osmanlı sarayı etrafında şekillenmiş; buna elde bulunan bir belgeden hareketle “emr-i meskûn 

izdivaçları mukrir olan iki sultan huzerâtın cihâz masrafları karşılığı olmak üzere bu sene içun 

burucaya dâhil bulunan bir milyon iki yüz bin ğuruş tahsîsâtın şimdiden hazine-i hassa 

şahaneye teslîm şerefsudur buyrulmuş idâre-i seniyye hazreti padişahi iktizâ-yı ‘aliyesinden 

emru ferman hazret-i veliyyu’l-emrindir”(BOA, İ.DUİT. 6/25). Bu belgeden hareketle iki 

sultanın çeyiz borçlarının yapıldığı ve hazineden alınan bu borçların geri iadesinin talep edildiği 

anlaşılmaktadır. Daha sonra taşra ve Anadolu halkında etkisi görülmeye başlanmıştır. Bu 

aşırılık ile birlikte insanlar bu âdeti gelenek görenekten ziyâde adeta gövde gösterisine 

çevirmişlerdir. Bundan dolayı toplumda huzursuzluk ve sıkıntılar baş göstermiştir. En başından 

beri bir devletin hüküm sürmesine toplumu oluşturan ailenin etkisi olduğunu bilen ve aile 

kurumunda çıkabilecek huzursuzluğun doğrudan devleti etkileyeceğine inanan ve ona göre 

politikalar izleyen Osmanlı Devleti, bu aşırılığa son vermek ve bozulan huzuru yeniden 

sağlayabilmek için çeşitli önlemler almaya başlamıştır. İlk olarak çeyiz âdetinde toplumu asıl 

etkileyen saray ve çevresinde düzenlemeler yapılmıştır. Gösteriş yerine daha mütevâzi ve 

İslâmi kaidelere uygun bir çeyiz âdetine dönüştürme çabaları görülmektedir. Bu çabalar içinde  
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II. Mahmut’un kızı Saliha Sultanın düğününde ve aynı zamanda daha sonra ki devirlerde de 

şaşa ve gösteriş yerine sadeliğin ön planda olmasını örnek göstermek mümkündür (Aynur, 

1988; 383). Saray çevresinde yapılan bu değişiklikler topluma da yansıtılması noktasında çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. Misâlen 1831 yılına ait Kayseri şer‘iyye sicilindeki bir kayda göre, 

bütün kentlerde olduğu gibi Kayseri’de de evlenecek gençlerin ailelerinin en önemli 

sorunlarının başlık parası ve kıza verilecek eşya (çeyiz) olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu 

sorunları ortadan kaldırmak için alınan bazı önlemler şunlardır: 

“Haciyân” ve orta hâlli kimselerin kızlarını evlendirirken, 750 kuruş mihr-i müeccel ile 3000 

kuruş mihr-i muaccele ve elbise baha karşılığında da 15 kat çeyiz vermeleri uygun görülüyordu. 

Esnaf güruhunun 500 kuruş müeccel ve 1500 kuruş muaccel ve elbise baha karşılığında 10 kat 

çeyiz vermeleri, diğerlerinin de durumlarına göre 250 kuruş mihri müeccel ile 500 kuruş  

mihr-i muaccele ve elbise bedeli karşılığında ise 5 kat çeyiz vermeleri kararlaştırılmıştı. Dul 

olanlar içinse bekârlar için belirlenenlerin yarısı takdir edilmişti (Ercoşkun, 2010; 78). 

Bu sadeliği devam ettirme çalışmalarına hicri 1326 tarihli belgeyi örnek vererek çoğaltmak 

mümkündür:  

“Nevanın terviçleri için gerek kendileri gerek velileri vesâire taraflarından mehirden gayrı 

başlık ve diğer güne nâ-meşrû’ bir şey mütâlibe ittirilmemesi ve hilâf-ı şer’i ‘âli sarfiyat-ı icrâ 

olunmaması hakkında bi’l-‘umûm hükkâm-ı şer’i kılınması bi’t-tebliğât ve icrâ bu babda ba’zı 

ifâdât-ı hâvi karesi mutasarrıflığından celîlelerine gönderilub tevdî’ kılınan tahrîrât üzerine” 

(BOA. DH.İD. 63/12). 

Huzursuzluğun baş gösterdiği saray ve çevresinden, Anadolu ve taşra halkında ki etkisine örnek 

teşkil edilecek olursa:  

Günden güne ilerlemekde olan sefâhet ve isrâf bu mülk-ü millet üzerinde ki sû-i te’sîrâtı  

ğayr-ı münker ve tahsisi buralarda ve bir hâne taraflarında devamı ise gelmekde olan düğün 

ve cihâz masraflarnda isrâfâtında derece-i tahrîbâtı bu tahrîbâtın derecesine takrîri pek güçtür 

(BOA, DH.MU. 49/25). 

Günden güne ilerleyen israfın, millet üzerinde bırakmış olduğu kötü bir iz olduğundan ve bunun 

inkâr edilmeyeceğinden bahsedilmiştir. Bir hane taraflarında gelmekte olan düğün ve çeyiz 

masraflarında israfların tahribat derecesini anlatmanın güç olduğu yazılmıştır. 

Bir rükûn yoluna bütün emlâğını, arâziyesini satarak ilelebet fakr-u zarûret içinde çırpınanlara 

tezevvücden mahrûm kalarak dürlü cinâyâtı irtikâb idenlere ve bu yüzden vücûdlarını 

habishanelerde çürütenlere pek çok tesâdüf olunur (BOA, DH.MU. 49/25). 
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Bütün emlağını ve arazisini satarak ilelebet fukaralık içinde çırpınanların evlilikten mahrum 

kalarak türlü kötülükleri yapanların ve bu yüzden hapishanelere girenlerin çok fazla görüldüğü 

paylaşılmıştır. Yukarıda ki hicri 1325 miladi 1908 yıllarına ait kayıtlardan görüleceği üzere 

özellikle düğün ve çeyiz masraflarından dolayı yaşanılan sıkıntılardan bahsetmek mümkündür. 

Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı sıkıntılara son vermek amacı ile belirli düzenlemeler 

yapılmaktaydı. Bu düzenlemeleri elde bulunan kaynaklar ile çoğaltmak mümkündür.  

te’essüfle görülmekde olmasına mebni bahs-i sulb-ı destûrun yedi yüz otuz altı sahîfesinde ki 

i’lânnâmenin harfiyen tatbîk münderecâtına himmet olunması zannına merkez livada bir (men-

i isrâfât komisyonu) teşkîline mübâveret ve - sûret-i melfuf-ı muherrerâtla - muhakâta ta’miyen 

teblîğ-i keyfiyet olunmuşda. İ’lânnâme-i mezkûrun ihtiyâcât-ı sâhira ile ğayr-i mütenâsib 

nevâkıs-ı câmi’ olmasına nazaran her hâlde islâh ve ikmâlinin ve vücûb-i derecesinde 

olduğunun ‘arzına – hamiyet-i vataniye-i sâ’ikasıyla - cür’et kılınmıştır (BOA, DH.MU. 49/25).  

Bu konu ile ilgili yapılan düzenlemelerden birine örnek teşkil edecek olan kayıtta bu israf 

konusu ile ilgili bir ilannâmenin yayınlanacağı ve bu ilannâmenin içeriğinde eksikliklerin 

giderilmesi ve ihtiyaçların karşılanmasından bununla birlikte men-i isrâfât komisyonunun 

kurulacağından bahsedilmektedir. Fakat tüm bu alınan önlemlere rağmen taşrada ki belirli 

kesimlerde kaide ve kurallara uyulmayarak israfın devam ettiği görülmektedir. Bununla ilgili 

örnek teşkil etmesi açısından elde bulunan bir kaynağı aktarmak mümkündür. 

“yine bazı mahallerce bu halin terk ve tahziz olunmadıktan şeka pek ilerisine varmayarak 

sâhib-i cemi’et düğününün beha-mehal ilanına iş bu cemiyete gelecek adamların haline göre 

birer hediye götürmeleri mecbur etmek gibi bir takım ahval-i gayri merhiye vukû’a ihbâr 

olunmakla beraber hatta bu misillu mecburiyetten dolayı hediye götürmeye kudreti olmayanlar 

dahi şunun bunun koyununu Sirkat ederek erlik namıyla cemiyete götürüp zic ile tenâvül 

eyleemekte” (BOA, DH.MKT. 1520/106) örnekte anlaşıldığı üzere bazı kesimlerin kurallara 

uymayıp düğüne gelecek olanlardan kendi maddi imkanlarının üstünde hediye getirmeleri ile 

ilgili zorlamalarda bulunduklarından ve gücü olmayanların bu hediyeyi karşılamak için bir 

takım hırsızlık dahi yaptıklarından bahsedilmektedir. Varlığını sürdürmek için çeşitli politikalar 

yürüten Osmanlı Devleti’nde aile kavramının sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi için yapmış 

olduğu düzenlemeler ve almış olduğu tedbirler görülmektedir. Bu düzenlemelerin birine de ev 

sahipliği yapmış olan evlilik ve bunun bağlamında düğün, çeyiz geleneği vb. örflerin Osmanlı 

toplumuna etkisi görülmüş ve bundan da doğrudan Osmanlı Devleti etkilenmiştir. Bu etkileşim 

Osmanlı Devletinde asırlar boyunca çeşitli şekiller alarak süregelmiştir. Bu süre gelmişlik 
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Osmanlı Devletiyle sınırlı kalmayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Günümüzde hâlâ bu âdetin 

varlığı sürmekte ve çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. 

SONUÇ 

Çeyiz geleneğinin ilk çağlardan bu yana aileyi, toplumu ve devletleri doğrudan veyahut dolaylı 

olarak etkilediği ortadadır. Bir nevi etkileşim aracı olan çeyizin örf ve adetler çerçevesinde 

şekillenerek değişikliklere uğradığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra evlenecek kişilerin 

ekonomik durumu da çeyizin içeriğinde etkilidir. Çeyiz, bir yönüyle maddi bir özellik taşırken 

diğer yandan etrafında meydana gelen inanç, adet ve gelenekler ile kültürümüzün üzerinde 

önemle durulması gereken konularından birisidir. Çeyiz geleneği, toplumu sadece kültürel ve 

sosyal açıdan değil siyasi olarak da etkilemektedir. Buna misalen devletlerarasında olduğu gibi 

devletler ile beylikler arasında da etkileşimi sağlayan, aralarında diplomatik ilişkilerin 

kurulmasını kolaylaştıran önemli bir araçtır.  

Özellikle bu, Osmanlı Devletinin ilk dönemlerinde görülebilmektedir. Osmanlı Devletinde 

çeyiz geleneği, sadece örf ve âdet unsuru olmaktan ziyade kültürel etkileşimi sağlayan, uğruna 

çeşitli politikalar yürütülen önemli bir siyasi unsur olarak da görülmektedir. Bu siyasi unsur 

Osmanlı devletinin ehemmiyet göstermiş olduğu ailenin kurulmasında önemli bir enstrüman 

görevi görmektedir. Aynı zamanda bir ailenin kurulurken ki ekonomik seviyesini gösteren bir 

âdettir. Fakat bu ekonomik seviyede özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde âdeti 

yerine getirmek çabasıyla dalgalanmalar görülmüştür. Son dönemlerde gelenekten ziyade 

insanlar saray ve çevresinin çeyiz sermesinden etkilenerek adeta kendi ekonomi seviyelerini 

düşünmeden bu konuda gösterişe ve şaşaaya önem vermeye başlamışlar ve bu yüzden çeşitli 

borçlar altına girmeye mahkûm olmuşlardır. Bu sıkıntıların yanında bazılarının ise evlilikten 

vazgeçtiği görülmektedir. Bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü Osmanlı Devletinin son 

dönemlerinde aile kavramı büyük sancılar içine girmeye başlamıştır. Bu sancılara son vermek 

adına Osmanlı Devletinin saray ve çevresinden başlayarak yurt genelinde çeşitli önlemler 

almaya gittiği görülmektedir. Dolayısıyla çeyiz, bir gelenek olmasıyla birlikte devletin 

politikasını etkileyebilecek siyasi, ekonomik bir unsur olduğu da görülmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi süreci 

ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sunulmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliği tespit etmek 

için uzman görüşü alınmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler genel anlamda (%100’e yakın 

oranda) kapsam geçerliliğinin uygun olduğu belirlenmiştir. Ölçekteki maddeler, beşli likert 

tipinde oluşturulmuştur. Kişilerin maddelere katılma dereceleri; bir “Hiç Uygun Değil” , iki 

”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş “Kesinlikle Uygun”  

ifadelerine göre sınıflandırılmıştır. Ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi, iç tutarlılık 

anlamında güvenirlik göstergesi olan Cronbach’s Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Faktör 

analizinin yapılması için KMO değerine bakılmış ve bu değer 0,961 olarak belirlenmiştir. 

Ölçeklerin yapı geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

yapılmıştır. AFA sonucunda ölçek madde sayısı 30 maddeden 27 maddeye düşmüştür. Ölçekten 

alınabilecek en düşük puan 27 iken en yüksek puan 135’tir. Geliştirilen nihai ölçek ile Ters yüz 

öğrenme öğretmen öz-yeterlik algı düzeyinin geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçülebileceği 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Öğrenme, Ters Yüz Sınıf, Öğretmen Öz-Yeterlik, Algı, Ölçek 

FLIPPED LEARNING TEACHER SELF-EFFICIENCY PERCEPTION SCALE 

VALIDITY AND RELIABILITY 

ABSTRACT 

In this study, validity and reliability studies are presented with the process of developing the 

Flipped Learning Teacher Self-Efficacy Perception Scale. Expert opinion was taken to 

determine the scope validity of the scale. The feedback received from the experts stated  that 

the scope validity is appropriate  (nearly %100) in general. The items of the scale were 

composed of five-likert types. The degree to which people participate in the items; one “Not 

Suitable at all”, two “Not Suitable”, three “A litle bit Suitable A litle bit Not Suitable”, four 
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“Suitable”, five “Absolutely Suitable”. The reliability level of the total scores of the scale was 

tested with Cronbach’s Alpha coefficient, which is an indicator of internal consistency. For the 

factor analysis, KMO value was evaluated and this value was determined as 0.96. Exploratory 

Factor Analysis (EFA) was performed with the data obtained for the structure validity of the 

scales. As a result of the EFA, the number of scale items decreased from 30 items to 27 items. 

The lowest score that can be obtained from the scale is 27 and the highest score is 135. With 

the final scale developed, it can be said that flipped  learning teacher self-efficacy perception 

level can be measured in a valid and reliable way. 

Keywords: Flipped Learning, Flipped Classroom, Teacher Self-Efficacy, Perception, Scale 

1. GİRİŞ 

Günümüz eğitim sisteminde önem kazanan yapılandırmacı yaklaşımla birlikte yeni ve farklı 

öğretim stratejilerinin geliştirilerek eğitim-öğretim sürecinde uygulanması gündeme gelmiştir. 

Bu da ters yüz öğrenme (TYÖ) modelinin eğitimde uygulanabilirliği araştırmalarını 

desteklemiştir (Gençer, Gürbulak ve Adıgüzel, 2014). TYÖ modelinin, geleneksel öğretim 

yöntemine göre öğrenci başarısına etkisinin daha fazla olduğu da belirtilmektedir (Boyraz, 

2014). Buna rağmen TYÖ modeli çok fazla kullanılmamaktadır. Bunun sebeplerinin ise TYÖ 

modelinin uygulanması hakkında öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmaması, TYÖ 

hakkında yapılan çalışmaların az olması, TYÖ modelinin uygulanabilirliğinin ölçüldüğü 

araştırmaların yeterli olmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Gençer vd., 2014).  İlgili 

alanyazının zenginleştirilmesine katkı sağlayacağı öngörülen Ortaöğretimde TYÖ modelinin 

uygulanabilirliği bakımından öğretmenlerin öz-yeterlik algı düzeylerini belirlenmesi 

çalışmanın amacını oluşturmaktadır. TYÖ modelinin uygulanabilirliği bakımından 

öğretmenlerin öz-yeterlik algı düzeylerini ölçen bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu 

bağlamda çalışmada ters yüz öğrenme modelinin uygulanmasına yönelik Ters Yüz Öğrenme 

Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği geliştirilmiştir. 

2. BULGULAR 

Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi süreci ile geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları ayrıntılı sunulmaktadır. Çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

Van İli İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki MEB ortaöğretim kurumlarında çalışan branş 

öğretmenlerinden oluşmaktadır. 436 branş öğretmenine “TYÖ Öğretmen Öz-Yeterlik Algı 

Ölçeği” uygulanmıştır. Branş öğretmenlerine uygulanan 436 adet, “TYÖ Öğretmen Öz-

Yeterlik Algı Ölçeği” eksik ve yanlış doldurulan ölçeklerden yedi adet ölçek formu dikkate 
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alınmamıştır. Geriye kalan 429 adet ölçek formu ile analizler yapılmıştır. Analizleri yapmak 

için bu öğretmen grubundan toplanan verilerden faydalanılmıştır. 

Ölçek maddelerinin hazırlanması sürecinde öncelikle ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. 

Yapılan alanyazın taraması doğrultusunda belirlenen özellikler ölçek maddeleri haline 

getirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği tespit etmek için uzman görüşü alınmıştır. 

Uzmanlardan gelen dönütler doğrultusunda kapsam geçerliliği, maddelerin ifade biçimi, 

maddelerin ölçülmek istenen özellikleri ölçüp ölçmediği vb. birçok boyutta gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Uzmanlardan gelen dönütler genel anlamda (%100’e yakın oranda) 

kapsam geçerliliğinin uygun olduğu belirlenmiştir. Dönütler doğrultusunda düzenlemeler 

yapılmıştır. “Ters Yüz Öğrenme Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği” 37 maddeden 30 

maddeye indirilmiştir. Ölçekteki maddeler, beşli likert tipinde oluşturulmuştur. Kişilerin 

maddelere katılma dereceleri; bir “Hiç Uygun Değil” , iki ”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun 

Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş “Kesinlikle Uygun”  ifadelerine göre 

sınıflandırılmıştır. Taslak olarak geliştirilen ölçeğin ön deneme uygulaması yapılarak veriler 

toplanmıştır. 

Faktör analizi uygulamalarının yapılabilmesi için veri dosyalarının analize uygun yapıda olması 

gerekmektedir. Bu uygunluk Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, Bartlett Sphericity aracılığıyla 

belirlenmiştir. Analizde KMO değeri 0.96 olarak belirlenmiştir. Toplanan veri setinin faktör 

analizine uygun olması için KMO değerinin en az 0.50 ve üzerinde olması gerekmektedir 

(Gürbüz, 2018). Büyüköztürk (2013b)’e göre ise KMO değerinin 0.60’dan yüksek olması 

gerekmektedir.  Bartlett testi sonucu X2= 8782,11; SS=435  (p<0.01) olarak bulunmuştur. 

Bartlett testi sonucunda elde edilen anlamlılık değerinin anlamlı çıkması, faktör analizinin 

yapılabileceğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2013b; Özdamar, 2013).  Ölçeklerin yapı 

geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonucu 

30 maddenin (değişkenin) öz değeri 1’den büyük olan dört faktör altında toplandığı 

görülmektedir. Bu dört faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %63,57’dir. Maddelerle 

ilgili olarak tanımlanan dört faktörün ortak varyanslarının (Communalities) ise 0.48 ile 0.70 

arasında değiştiği gözlenmektedir. Buna göre, analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan dört 

faktörün birlikte, maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu 

açıkladıkları görülmektedir (Büyüköztürk, 2013b). Yapılan analizde otuz maddenin tamamının 

birinci faktör yük değerinin 0.60 ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu ölçeğin genel bir 

faktöre sahip olduğunu gösterir. Döndürme öncesi birinci faktörün yol açtığı varyansın %48.36 

olması da genel bir faktörün varlığının bir başka kanıtıdır. Dört faktörün içerdiği maddeler 

bakımından daha kolay tanımlanabilmesine olanak sağlayan faktör döndürme sonuçları” 
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Döndürülmüş Bileşen Matrisi” (Rotated Component Matrix)  incelenmiştir. Ölçek 

maddelerinden üç madde birden fazla faktörün göreli olarak yüksek yük değerine sahip olduğu 

görülmektedir. Birden fazla faktöre yüksek yük değeri veren maddelerin ölçekten çıkarılması 

daha uygun olduğundan (Büyüköztürk, 2013b) önce bu maddeler ölçekten aşamalar halinde 

çıkartılmıştır. Kalan maddeler ile analizler tekrar yapılmış olup maddelere verilen yük değerleri 

incelenmiştir. Birden fazla faktöre yüksek yük değeri veren maddeler bitene kadar analizlere 

devam edilmiştir. AFA sonucunda ölçek madde sayısı 30 maddeden 27 maddeye düşmüştür. 

Varimax eksen döndürmesi sonucunda ölçeğin dört alt boyutu olduğu tespit edilmiştir. Ölçek 

ilgilenilen özelliği dört faktör altında ve %64.15 varyans ile açıklamaktadır. Alanyazında 

ölçeklerin ilgilenilen özellikteki varyansın en az %40’ını Büyüköztürk (2013b), en az %60’ını 

Özdamar (2013) açıklaması gerektiğini belirtmiştir. Ölçek hazırlandığı bu şekliyle alanyazında 

kabul edilen düzeyde açıklama yapmaktadır.  

Ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi, iç tutarlılık anlamında güvenirlik göstergesi olan 

Cronbach’s Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayılarının 0.95 

olduğu belirlenmiştir. Özdamar (2013)’a göre ölçekler için 0.70 üstü güvenirlik katsayısı 

değerleri yüksek güvenirlik olarak kabul edilmektedir. Buna göre bu alt faktörler yüksek 

güvenirlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçeğin hem kendisine yönelik hem de 

alt faktörlerine yönelik bileşik güvenirlik (CR) hesaplaması yapılmıştır. CR değerleri 0.74 ve 

özerinde çıkması ölçeğin tamamının birleşik güvenirlik bakımından yeterli düzeyde hatta 

yüksek düzeyde olduğuna işaret etmektedir. 

Elde edilen ölçekte, çarpıklık (Skewness) katsayısının  -0.61 ve standart hatanın 0.12 olduğu 

görülmektedir. Basıklık (kurtosis) katsayısının 0.58 ve standart hatanın 0.24 olduğu 

görülmektedir. Tabachnick ve Fidell (2013) ‘e göre çarpıklık (Skewness) değeri ve basıklık 

(Kurtosis) değeri ±1.5 arasında yer alıyorsa verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz. 

Toplamda 27 maddeden oluşan nihai ölçekten alınabilecek en düşük puan 27 iken en yüksek 

puan 135’tir. 

3. SONUÇ 

Bu araştırmada ters yüz öğrenme modelinin uygulanmasına yönelik Ters Yüz Öğrenme 

Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Ölçeği’nin geliştirilmesi süreci ve geçerlik, güvenirlik çalışmaları 

sunulmuştur. Ölçeğin, Uzman görüşü ile kapsam geçerliliğin genel anlamda sağlandığı 

belirlenmiştir. Bu bağlamda ölçeğin amacına hizmet ettiği, ölçülmek istenen özellikleri içerdiği 

ve kapsam (içerik) yeterliliğini sağladığı belirtilebilir.  

Geliştirilen nihai ölçek ile Ters yüz öğrenme öğretmen öz-yeterlik algı düzeyinin geçerli ve 

güvenilir bir şekilde ölçülebileceği söylenebilir. 
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ÖĞRENCİLERİN TERS YÜZ ÖĞRENME YETERLİKLERİNE YÖNELİK 

ÖĞRETMEN ALGI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ 

Eren ERENSAYIN 
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Doç. Dr. Çetin GÜLER 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Elif ERENSAYIN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

ÖZET 

Bu araştırmada, Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algı 

Ölçeği’nin geliştirilmesi süreci ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sunulmuştur. Ölçek 

geliştirme sürecinde alanyazın taraması ile ölçek maddeleri yazılmıştır. Ölçek kapsam 

geçerliğinin değerlendirilmesi için uzman görüşüne sunulmuştur. Dönütler doğrultusunda 

ölçek 35 maddeden 29 maddeye indirilmiştir. Ölçekteki maddeler, beşli likert tipinde 

oluşturulmuştur. Kişilerin maddelere katılma dereceleri; bir “Hiç Uygun Değil” , iki ”Uygun 

Değil” , üç “Biraz Uygun Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş “Kesinlikle Uygun”  

ifadelerine göre sınıflandırılmıştır. Öğretmenlerden toplanan veri analizi ile KMO değeri 

0,954 olarak belirlenmiştir. Ölçeklerin yapı geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı 

Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda ölçek madde sayısı 29 maddeden 26 

maddeye düşmüştür. Ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi, iç tutarlılık anlamında 

güvenirlik göstergesi olan Cronbach’s Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Cronbach’s Alpha 

güvenirlik katsayısı 0.95 olduğu belirlenmiştir. Geliştirilen nihai ölçeğin öğrencilerin ters yüz 

öğrenme yeterliklerine yönelik öğretmen algı düzeyini belirleyen geçerli ve güvenilir bir 

ölçek olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Öğrenme, Ters Yüz Sınıf, Öğrenci Yeterlik, Algı, Ölçek 

VALIDITY AND RELIABILITY OF TEACHER PERCEPTION SCALE FOR 

FLIPPED LEARNING COMPETENCIES OF STUDENTS 

 ABSTRACT 

In this study, validity and reliability studies are presented with the process of developing the 

Teacher Perception Scale for Students' Flipped Learning Competences. During the scale 

development process, the scale items were written with literature review. The scale was 

presented to expert opinion for evaluation of scope validity. In the line with feedback, the 

scale was reduced from 35 items to 29 items. The items of the scale were composed of five-

likert types. The degree to which people participate in the items; one “Not Suitable at all”, 

two “Not Suitable”, three “A litle bit Suitable A litle bit Not Suitable”, four “Suitable”, five 
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“Absolutely Suitable”. KMO value was determined as 0.95 by data analysis collected from 

teachers. Exploratory Factor Analysis (EFA) was performed with the data obtained for the 

structure validity of the scales. As a result of the EFA, the number of scale items decreased 

from 29 items to 26 items. The reliability level of the total scores of the scale was tested with 

Cronbach’s Alpha coefficient, which is an indicator of internal consistency. The Cronbach 

Alpha reliability coefficient was determined to be 0.95. It can be said that the final scale 

developed is a valid and reliable scale that determines the level of teacher perception towards 

students' flipped learning competences. 

Keywords: Flipped Learning, Flipped Classroom, Student Proficiency, Perception, Scale 

1. GİRİŞ 

Geleneksel öğrenme ortamlarında mevcut öğrenci sayısı ve öğrenme etkinliklerini 

gerçekleştirmek için ders sürelerinin yetersiz olması sürekli dile getirilmektedir (Torun & 

Dargut, 2015). TYÖ modelinin uygulanması ile mevcut eğitim sistemindeki bazı sınırlılıkların 

ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir (Serçemeli, 2016). Ters yüz edilmiş sınıflarda 

öğrencilerin yapması gereken aktif öğrenme etkinliklerini beklenen performansta yapabilmesi 

için öğrencilerin yeterli düzeyde ön bilgiye sahip olması ve ön çalışma yapması ön koşul 

şartlarındandır (Hao, 2016a).  Bundan dolayı, öğrencilerin sınıf dışı etkinliklerde kendi 

öğrenmelerini yönlendirme, teknoloji öz yeterliği ve güdü düzeyleri ters yüz öğrenme 

modelinde öğrenme etkinliklerini yürütürken en önemli problemlerden biri olarak 

görülmektedir (Hao, 2016b). Bu bağlamda alanyazında öğrencilerin TYÖ yeterliliklerini 

ölçmeye yönelik ölçme aracına rastlanmamıştır. Bu çalışmada, TYÖ modelinin 

uygulanabilirliği bakımından öğrencilerin TYÖ yeterliklerine yönelik öğretmenlerin algı 

düzeylerini ölçen bir ölçek geliştirilmiştir.  

2. BULGULAR 

TYÖ öğrenci yeterliliklerini ölçmeye yönelik öğretmen algı düzeylerini geçerli ve güvenilir 

biçimde ölçen aracın geliştirilme süreci aşamaları sunulmuştur. Çalışma grubu 2018-2019 

eğitim öğretim yılında Van İli İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki MEB ortaöğretim 

kurumlarında çalışan branş öğretmenlerinden oluşmaktadır. “Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme 

Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği” 439 branş öğretmenine uygulanmıştır. Eksik 

ve yanlış doldurulan ölçeklerden 10 adet ölçek formu dikkate alınmamıştır. Geriye kalan 429 

adet ölçek formu ile analizler yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapmak için bu öğretmen 

grubundan toplanan verilerden faydalanılmıştır. Ölçme araçlarının geliştirilmesinde 

alanyazında ölçek geliştirme için önerdiği yol takip edilmiştir (Cohen & Swerdlik, 2013; 
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Crocker & Algina, 1986; DeVellis, 2016; Seçer, 2015; Şeker & Gençdoğan, 2014). Çalışmada 

ilk olarak ölçeğin ortaya koymak istediği özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu konuyla 

ilgili alanyazın taraması yapılmıştır. Yapılan alanyazın taraması doğrultusunda belirlenen 

özellikler ölçek maddeleri haline getirilmiştir. Daha sonra ölçeğin amacına hizmet etmesi ve 

geçerliliğini oluşturmak için kapsam (içerik) yeterliliği detaylıca incelenmiştir. Bu bağlamda 

ölçekte yer alan her bir maddenin ölçülmek istenilen özellikleri ne derece ölçtüğünü, 

ölçülmek istenen alanı ne derece temsil ettiğini belirlemek için uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Dönütler doğrultusunda “Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine 

Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği” 35 maddeden 29 maddeye indirilmiştir. Ölçekteki maddeler, 

beşli likert tipinde oluşturulmuştur. Kişilerin maddelere katılma dereceleri; bir “Hiç Uygun 

Değil” , iki ”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş 

“Kesinlikle Uygun”  ifadelerine göre sınıflandırılmıştır. Taslak olarak geliştirilen ölçeğin ön 

deneme uygulaması yapılarak veriler toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics 21.00 veri analiz programında analiz 

edilmiştir. Faktör analizi uygulamalarının yapılabilmesi için veri dosyalarının analize uygun 

yapıda olması gerekmektedir. Bu uygunluk Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test, Bartlett 

Sphericity aracılığıyla belirlenmiştir. Analizde KMO değeri 0.95 olarak belirlenmiştir. Veri 

setinin faktör analizi için uygun olması için KMO değerinin en az 0.50 ve üzerinde olması 

gerekmektedir (Gürbüz, 2018). Büyüköztürk (2013)’e göre ise KMO değerinin 0.60’tan 

yüksek olması gerekmektedir. Bartlett testi sonucu X2= 9054.00; SS=406  (p<0.01) olarak 

bulunmuştur. Bartlett testi sonucunda elde edilen anlamlılık değerinin anlamlı çıkması, faktör 

analizinin yapılabileceğini göstermektedir (Büyüköztürk, 2013; Özdamar, 2013). Ölçeklerin 

yapı geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. 

Faktör analizi yapılmadan önce her bir maddenin ölçeğe yaptığı katkıyı belirleyebilmek için 

madde toplam korelasyonları irdelenmiştir. Korelasyon değerleri 0.37 ile 0.82 arasında 

değişmektedir. Yapılan incelemelerde herhangi bir maddenin ölçeğe düşük korelasyon 

değerleri ile (0.30’ün altında) düşük katkı sağladığı tespit edilmemiştir. Bu nedenle ölçekten 

herhangi bir madde çıkartılmamıştır (Büyüköztürk, 2013; Özdamar, 2013). Analize alınan 29 

madde (değişkenin) öz değeri 1’den büyük olan dört faktör altında toplanmıştır. Bu dört 

faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %68.26’dır. Maddelerle ilgili olarak tanımlanan 

dört faktörün ortak varyansları (Communalities) ise 0.37 ile 0.82 arasında değişmektedir. 

Buna göre, analizde önemli faktör olarak ortaya çıkan dört faktörün birlikte, maddelerdeki 

toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladıkları görülmektedir 

(Büyüköztürk, 2013). Yapılan analizde 29 maddenin tamamının birinci faktör yük değerinin 
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0.39 ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu ölçeğin genel bir faktöre sahip olduğunu 

gösterir. Döndürme öncesi birinci faktörün yol açtığı varyansın %48.03 olması da genel bir 

faktörün varlığının bir başka kanıtıdır. Varimax eksen döndürmesi sonucunda ölçeğin dört alt 

boyutu olduğu tespit edilmiştir. Dört faktörün içerdiği maddeler bakımından daha kolay 

tanımlanabilmesine olanak sağlayan faktör döndürme sonuçları ” Döndürülmüş Bileşen 

Matrisi” (Rotated Component Matrix)  incelenmiştir. Bunun sonucunda üç maddenin birden 

fazla faktörün göreli olarak yüksek yük değerine sahip olduğu belirlenmiştir. Birden fazla 

faktöre yüksek yük değeri veren maddelerin ölçekten çıkarılması daha uygun olacaktır 

(Büyüköztürk, 2013).  Bu durumda üç madde ölçekten aşamalar halinde çıkartılmıştır. AFA 

sonucunda ölçek madde sayısı 29 maddeden 26 maddeye düşmüştür. Varimax eksen 

döndürmesi sonucunda ölçeğin ilgilenilen özelliği dört faktör altında ve %68.16 varyans ile 

açıklamaktadır. Alanyazında ölçeklerin ilgilenilen özellikteki varyansın en az %40’ını 

Büyüköztürk (2013), en az %60’ını Özdamar (2013) açıklaması gerektiğini belirtmiştir. Ölçek 

hazırlandığı bu şekliyle alanyazında kabul edilen düzeyde açıklama yapmaktadır. 

 Ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi, iç tutarlılık anlamında güvenirlik göstergesi 

olan Cronbach’s Alpha katsayısı ile test edilmiştir. Cronbach’s Alpha güvenirlik 

katsayılarının 0.95 olduğu belirlenmiştir. Özdamar (2013)’a göre ölçekler için 0.70 üstü 

güvenirlik katsayısı değerleri yüksek güvenirlik olarak kabul edilmektedir. Buna göre bu alt 

faktörler yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca ölçeğin hem kendisine 

yönelik hem de alt faktörlerine yönelik bileşik güvenirlik (CR) hesaplaması yapılmıştır. CR 

değerleri 0.79 ve özerinde çıkması ölçeğin tamamının birleşik güvenirlik bakımından yeterli 

düzeyde hatta yüksek düzeyde olduğuna işaret etmektedir.   

Elde edilen ölçekte, çarpıklık (Skewness) katsayısının  -0.19 ve standart hatanın 0.12 olduğu 

görülmektedir. Basıklık (kurtosis) katsayısının -0.13 ve standart hatanın 0.24 olduğu 

görülmektedir. Tabachnick and Fidell (2013) ‘e göre çarpıklık (Skewness) değeri ve basıklık 

(Kurtosis) değeri ±1.5 arasında yer alıyorsa verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz. 

Toplamda 26 maddeden oluşan nihai ölçekten alınabilecek en düşük puan 26 iken en yüksek 

puan 130’dur.   

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, TYÖ modelinin uygulanabilirliği bakımından öğrencilerin TYÖ yeterliklerine 

yönelik öğretmenlerin algı düzeylerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. 

Ölçek maddelerinin ölçülmek istenen özellikleri içerdiği, ölçeğin kapsam geçerliliğinin 

sağlandığını söylenebilir. Ölçeğin yapı geçerliliğinin incelenmesiyle dört faktörde toplanan 
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ilgili maddeler elde edilmiştir. Alanyazında belirtilen 0.70 üstü güvenirlik katsayısı 

değerlerinin yüksek güvenirliğe sahip ölçek olmasından dolayı Cronbach’s Alpha güvenirlik 

katsayılarının 0.95 olduğu ölçeğin güvenilir olduğu belirtilebilir. Geliştirilen nihai ölçeğin 

öğrencilerin ters yüz öğrenme yeterliklerine yönelik öğretmen algı düzeyini belirleyen geçerli 

ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. 
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VAN URARTU MÜZESİNDEKİ ESERLER KULLANILARAK YEREL TARİH 

ÖĞRETİMİ 

-BİR EĞİTİM DURUMU ÖRNEĞİ- 

 
Doç. Dr. Erhan GÖRMEZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler, Van 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı etkili eğitim durumları aracılığıyla öğrencileri yaşadıkları yerlerde 

bulunan tarihi mekânlar, eserler veya kalıntılınlar hakkında bilgilendirmek ve tarihi kültür 

öğelerini benimsemelerini sağlamaktır. Tarih öğretiminde öncellikle yerelliğin önemine vurgu 

yapılarak, 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan Uygarlıkları Öğreniyorum adlı konu temel 

alınmıştır.  Anadolu’da varlığını sürdürmüş uygarlıklardan biri olan Urartu medeniyetine ait 

önemli eserlerin sergilendiği Van Urartu Müzesindeki tarihi kalıntılar görsel uyarıcılar 

(resimler, video vb.) ve açıklayıcı bilgilerle bütünleştirilmiş eğitim durumları ile öğrencinin 

tarih disiplinine olan önyargıları kırılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Tarih, Kültür ve Miras Öğrenme Alanı, Van Urartu Müzesi, Eğitim 

Durumu 

LOCAL HISTORY TEACHING USING THE MONUMENTS IN THE VAN URARTU 

MUSEUM 

- A LEARNING SITUATION EXAMPLE- 

ABSTRACT 

The aim of this study is to inform the students about the historical places, artifacts or ruins in 

the environment where they live and to make them adopt the historical cultural elements 

through effective learning situations. Emphasizing the importance of locality in history 

teaching, the subject called “ I Learn Civilizations” in the 5th grade social studies course is 

based. The historical ruins in the Van Urartu Museum, where important artifacts belonging to 

the Urartian civilization which one of the civilizations that existed in Anatolia, are exhibited 

visual prejudices (pictures, videos, etc.) and learning situations integrated with explanatory 

information have been tried to break the prejudices against the discipline of history. 

Keywords: History, Culture and Heritage Learning Area, Van Urartian Museum, Learning 

Situations 

GİRİŞ 

Türk Eğitim Sistemi içinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tarih disiplini ile ilgili önemli bilgi 

ve beceriler kazandırmayı amaçlayan derslerin başında Sosyal Bilgiler gelmektedir. Toplu 

tedris yaklaşımı benimsenerek oluşturulmuş olan Sosyal Bilgiler Öğretim Programında tarih 
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disiplini ile ilgili konular 4. sınıfta başlayıp 7. sınıfa kadar devam etmektedir. Bu dört dönemlik 

süreç içinde tarih disiplini ile ilgili önemli konular ve beceriler öğrencinin yaş gelişimi de göz 

önünde bulundurularak Kültür ve Miras adlı öğrenme alanı ile aktarılmaya çalışılmıştır. 4. Sınıf 

seviyesinde Aile Tarihi oluşturma konusu ile çocuğa tarih biliminin aslında kendi hayatının bir 

parçası olduğu anlayışı kazandırılmaya çalışılmakta; 5. Sınıf seviyesinde Anadolu uygarlıkları, 

çevresinde bulunan tarihi mekânlar ve kalıntılar gibi konularla yerel tarih konusunda bir 

farkındalık oluşturulmaya çalışılmakta;  6. Sınıf seviyesinde Türk tarihi ve kültürü, Türklerin 

İslamiyet’i kabulü gibi daha kapsamlı ve yaşadığı çevrenin dışına çıkan bir anlayışla tarihi 

konular öğretilmeye çalışılmaktadır. Özellikle tarihi konular destan gibi içinde kurgu yönü ağır 

basan metinler ile ilişkilendirilerek öğrencinin sıkılmadan tarihi konuları öğrenmesi ve 

araştırması amaçlanmakta; 7. Sınıf seviyesinde ise öğrenciye Osmanlı devletinin tarihi ve 

1500’lü yıllardaki Avrupa tarihi hakkında bilgi verilmektedir. Program incelendiğinde Kültür 

ve Miras öğrenme alanında yer alan hedef davranışların kazandırılması için gerekli eğitim 

durumlarının yeterli olmadığı görülmektedir. Öğrencilere öncelikle kendi yaşadığı ortamda 

bulunan tarihi kültür öğeleri ile ilgili bilginin aktarılması, dikkat çekici uyarıcıların düzenlenip 

işe koşulması oldukça önem arz etmektedir. Eğitim durumu; başka bir deyişle işlemler, belli bir 

zaman süresi içinde bireyi etkileme gücünde olan dış koşullardır (Demirel, 200; akt.Aslan, 

2010). Hedef davranışların öğrenciye kazandırılması için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe 

koşulmasıdır. Öğrenciye istendik davranışların kazandırıldığı; başka bir deyişle, onun eğitildiği 

süreçtir. Program geliştirme çalışmalarının süreç boyutunu oluşturur. Öğrencilere istenilen 

davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının etkili bir biçimde düzenlenmesi 

bu aşamada ele alınır (Sönmez, 1994). Bu çalışmada bilimsel veriler ışığında hazırlanmış eğitim 

durum çalışmalarının sosyal bilgiler dersini oluşturan -başta Tarih olmak üzere- birçok disipline 

ait kazanımları öğretmede ne denli önemli olduğunu ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.  

2. YÖNTEM  

 2.1. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi  

Öğrencilere Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark 

etmelerini sağlayabilme becerilerinin nasıl kazandırılacağını somutlamak amacıyla hazırlanmış 

bu eğitim durumu tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Çünkü tarama modelleri, geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırmalara 

uygun bir modeldir (Karasar, 1999). Bu eğitim durumunda anılan becerilerin uygulamalarla 

geliştirilmelerine olanak sağlayacak öğretim anlayışları yaşama geçirilmeye çalışılmıştır.  

Veriler; sosyal bilgiler öğretim programından, sosyal bilgiler ders kitaplarından, makalelerden 

yararlanılarak elde edilmiştir. 
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3. GELİŞME  

DERS PLANI 

A. BİÇİMSEL BÖLÜM  

Dersin Adı:  Sosyal bilgiler  

Sınıf: 5. Sınıf 

Öğrenme Alanı: Kültür ve Miras 

Kazanım:  SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya 

uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

 SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır 

Süre: 4 ders saati (MEB, 2018). 

Öğrenme ve Öğretme Anlayışı: Buluş Yoluyla Öğrenme, İşbirlikli Öğrenme  

 Araç ve Gereçler: Ders Kitabı, Ansiklopediler, Resimler 

B. GİRİŞ BÖLÜMÜ 

1. Dikkat Çekme 

Öğretmenin “Çocuklar yaşadığımız yerin tarihi ve kültürel mirası ile alakalı önemeli bilgiler ve 

eserler öğrenip göreceğimiz yerlerin başında müzeler gelmektedir. Hayatında hiç müzeye 

gideniniz var mı? Gittiğiniz müzede neler gördünüz? Gördüğünüz eserler sizde nasıl etkiledi?” 

sorularını sorarak derse başlaması. Daha sonra öğretmenin öğrencilere “şimdi size -Urartuların 

peşinde bir ömür- adlı bir video izlettireceğim. Dikkatlice izleyin demesi 

 
 

Video bittikten sonra öğretmen öğrencilerden izledikleri videoda anlatılanı kısaca 

özetlemelerini ister. Mehmet amcanın Urartu çivi yazısını okuyan ender insanlardan biri 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 408 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

olmasının onun hangi özelliklerinden kaynaklandığını sorması? Onlara çevrelerinde bulunan 

ve tarihi önemi olan mekânların bilgisine sahip olmalarının neden önemli olduğu sorulur.  

2. Güdüleme: Öğrencilere “geçmiş bir dönemde yaşadığımız ilde hüküm sürmüş ve bugün 

sadece kendilerine ait tarihi kalıntılardan başka geriye bir şey bırakmamış olan Urartu 

medeniyeti ile ilgili bilgi sahibi olmazımızın sizce bir anlamı var mı?” sorusu sorulur.  

3. Gözden Geçirme:  Öğretmenin, “Bu dersimizde geçmişte yaşadığımız yer sınırları içinde 

önemli bir medeniyet kurmuş olan Urartu medeniyetinin önemini, bu uygarlığın insanlık 

tarihine olan katkılarını, Urartulardan günümüze kadar gelen önemli tarihi eserlerinin neler 

olduğunu,  Urartu müzesinin yerel ve evrensel bir tarih bilinci oluşturma konusundaki önemli 

katkılarını öğreneceksiniz.” Demesi. 

C. GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

Öğretmenin; 

1. Sınıfı 4 gruba ayırması, 

2. Her gruba ayrı ayrı 1. Gruba “Urartularda dini inanç”; 2. Gruba “Urartularda Ekonomi”; 

3. Gruba “Urartularda yazı”; 4. Gruba Urartularda savaş”  konularını dağıtması.  

3.  Öğrencilerine her grubun konusunu dikkate alarak “sizlere Van Urartu Müzesizinden 

Urartularla ait görseller göstereceğim, sizden görselleri dikkatlice incelemenizi ve 

verdiğim konular doğrultusunda bir rapor hazırlamanızı istiyorum” demesi.  
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1. Grup resimler: Urartularda dini inanç 

  

 
 

2. Grup resimler: Urartularda ekonomi 
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3. Grup: Urartularda yazı ve kitabeler 
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4. Grup: Urartularda savaş 

 

 

 
 

Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler, kendi aralarında seçtikleri bir grup başkanı aracılığıyla 

görsellere bakarak elde ettikleri çıkarımları tüm sınıfla paylaşır. Öğretmen öğrencilerine “şimdi 

sizinle birlikte Urartular hakkında önemli bilgilerin yer aldığı bir belgesel izleyeceğiz. Her grup 

kendi konusunu dikkate alarak notlar alsın. Belgesel bittikten sonra aldığınız notlar ile 

başlangıçta vardığınız çıkarımları karşılaştıracağız” demesi. Belgesel bittikten sonra; 

1. Urartular ’da dini inanış nasıldır? Açıklayınız? Vardığınız önceki çıkarımla bir 

karşılaştırma yapınız? 
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2. Urartular ‘da ekonomik hayat hakkında bilgi veriniz? Vardığınız önceki çıkarımla bir 

karşılaştırma yapınız? 

3. Urartular ‘da yazı ve kitabeler hakkında bilgi veriniz? Vardığınız önceki çıkarımla bir 

karşılaştırma yapınız? 

4. Urartular ‘da savaş konusu hakkında bilgi veriniz? Vardığınız önceki çıkarımla bir 

karşılaştırma yapınız? 

D. SONUÇ BÖLÜMÜ 

1. Son Özet: Farklı gruplardan rasgele birer öğrenci seçilerek yapılan çalışmaları özetlemeleri 

istenir. 

2. Tekrar güdüleme: Gruplardan en kapsamlı özet çalışmasını yapan öğrencinin bulunduğu 

grup ödüllendirilir.  

3. Kapanış: Dikkat çekmede izlenen videodan sonra sorulan sorular tekrar sorulur. 

Değerlendirme  

• Dersin başında oluşturulmuş gruplarda bulunan öğrenciler arasında yer değiştirme 

yoluyla yeniden 4 farklı grup oluşturulur. Her bir öğrencinin birbirlerinden bağısız 

olarak Urartularda dini inanış, Urartularda ekonomi, Urartularda yazı ve kitabeler, 

Urartularda savaş konularıyla ilgili soru hazırlamaları istenir. Sırası ile yeniden 

oluşturulmuş gruplar tahtaya çıkar ve çember biçiminde dizilmeleri istenir. Her öğrenci 

yazdığı soruyu solundaki arkadaşına sorar. Döngü tam bir tur sonra biter ve diğer grup 

tahtaya çıkarak aynı uygulamayı yapar.  

 

 
Şekil-1 soru turu tekniği 

 

1. öğreci

2.öğrenci

3.öğrenci

4.öğrenci

5. öğrenci

6. öğrenci
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sosyal bilgiler dersi birçok disiplinde oluşan, toplu tedrisat yaklaşımı ile oluşturulmuş bir 

derstir. Bu ders içinde yer alan ve soyut birçok konu ve kavramı oluşturan Tarih disipline ait 

kazanımların öğretiminde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu 

çalışmada da bilimsel veriler ışığında hazırlanmış bir eğitim durumu tarih dersine ait konuları 

bir sistematiği takip ederek öğretiminin önemini ortaya koymayı amaçlamıştır.  Çalışmada 5. 

Sınıf düzeyinde tarih disiplini ile doğrudan ilişkili olan Kültür ve Miras Öğrenme alanı “Somut 

kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli 

katkılarını fark eder” kazanımları dikkate alınarak bir eğitim durum çalışması yapılmıştır. 

Çalışmanın dikkat çekme aşamasında öğrencilere kazanımla ilişkili bir video izlettirilmiş ve 

ardından sorular sorulmuştur. Öğrencilerin bu kazanımı niçin öğrenmeleri gerektiği bir tartışma 

ile öğrencilere buldurulmaya çalışılmış ve hedefin ne olduğu ifade edilmiştir. Derse geçiş 

aşamasında öğrencilere konuyla ilişkili görseller dağıtılmış ve öğrencilerden bu görsellerden 

hareketle çıkarımda bulunmaları istenmiştir. Gruplara ayrılan öğrenciler buldukları çıkarımları 

sınıfla paylaşmıştır. Sonrasında ise öğretmen öğrencilere konuyla ilgili bilimsel yönü olan bir 

belgesel izlettirmiş ve öğrencilerden başlangıçta ulaştıkları çıkarımla belgeseli izledikten sonra 

elde ettikleri bilgileri karşılaştırarak bir rapor yazmaları istenmiştir. Dersin değerlendirme 

aşamasında da soru turu etkinliği ile ders kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir. Örnek 

niteliğinde olan bu eğitim durum çalışması program geliştirmenin süreç kısmını 

oluşturmaktadır. Aslan (2010) eğitim sisteminin en can alıcı noktasının eğitim durumu 

hazırlamak olduğunu ifade etmiştir. Öğretmenler veya öğretmen adayları nitelikli bir eğitim 

durumunun nasıl hazırlanması gerektiğini çok iyi bilmek zorundadırlar. Böyle bir beceri onlara 

soyut konuların öğretimini somutlaştırma konusunda oldukça önemli katkılar sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Yerel yönetimler, mahalli nitelikteki müşterek ihtiyaçları etkin ve verimli bir şekilde 

karşılamak, yerelde sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak yerel halkın hizmete 

ulaşabilmesini kolaylaştırmak, demokratik yönetim anlayışını geliştirmek amacıyla karar 

organlarının seçmenlerce oluşturulmuş olduğu kuruluşlardır. Türkiye’de, optimal 

büyüklüklerde kurulan bu kuruluşlarla yönetimde etkinlik ve verimlilik düşüncesinin 

artırılmasına yönelik düzenlemeler dönem dönem yapılmaktadır. Bu doğrultuda yerel 

yönetimlere yönelik yapılan en son ve ses getiren düzenleme 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 

Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan 

düzenlemedir. 5216 sayılı yasada yapılan değişiklik sonrası oluşturulan bu düzenleme ile 

yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik; büyükşehir belediyelerinin sınırlarının 

il mülki sınırları olarak değiştirilmesi, 14 yeni büyükşehir belediyesinin oluşturulması, 30 

büyükşehir belediyesinde bulunan ve yerel yönetim birimleri olan il özel idareleri ile köylerin 

tüzel kişiliklerinin sonlandırılarak kaldırılması gibi yapılan düzenlemeler yerel yönetimlerin 

yönetim yapısını önemli düzeyde etkilemiştir. 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin bir 

kısmı akademisyenler tarafından olumlu yönde karşılanmış bir kısmı ise olumsuz yönde 

karşılanarak eleştirilmiştir.    

Bu çalışmada, 6360 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik 

yapılan düzenlemelerin yerel yönetim anlayışına kazanımları, yerel yönetimlerde yaşanan 

yapısal ve işlevsel değişim hareketlerinin incelenmesi ile yasaya yönelik yapılan eleştirilerin 

gündeme getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 6360 sayılı yasanın Türkiye’nin yerel 

yönetim dizgesi üzerinde yaratacağı değişimler ve yasaya yönelik yapılan eleştiriler analiz 

edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden ikincil kaynak araştırması ve içerik 

analizi yöntemi kullanılmıştır. 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin hukukilik ve 

yerindelik perspektifinde yerel yönetimler anlayışıyla uyumluluk göstermediği ve bazı 

yönüyle tekrardan ele alınması gerektiği çalışmada ulaşılan bulgular arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediye Yönetimi, Yerel Yönetimler, 6360 Sayılı Yasa 
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ANALYSIS OF LAW NUMBER 6360 IN LOCAL GOVERNMENT PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

Local governments are organizations in which decision-making bodies are formed by voters 

in order to meet local common needs efficiently and efficiently, to increase the quality of the 

services provided in the local area, to facilitate the access of the local people to the service 

and to improve the understanding of democratic management. In Turkey, arrangements for 

enhancing the effectiveness and efficiency of thought founded in the optimal size of local 

government administration is carried out at intervals. In this context, the latest and most 

prominent regulation made for local governments is the regulation made 6360 law  on 06 

December in 2012 on Amendments to the Establishment of the Metropolitan Municipality and 

Twenty-seven Cities and Decree Laws in Fourteen Province. This regulation, which was 

created after the amendment made to the Law no. 5216, aims to restructure local 

administrations; changes in the boundaries of metropolitan municipalities as provincial 

provincial boundaries, creation of 14 new metropolitan municipalities, termination and 

abolition of the legal entities of the special provincial administrations and villages in 30 

metropolitan municipalities, which have local administrative units, have significantly affected 

the management structure of local administrations. Some of the regulations made by Law No. 

6360 were welcomed by academicians and some of them were criticized by being welcomed 

negatively. 

In this study, it is aimed to bring the regulations made for restructuring of local 

administrations with the law numbered 6360 to the understanding of local government, to 

examine the structural and functional change movements in local administrations and to bring 

criticisms against the law into the agenda. In this respect, no. 6360 law changes were analyzed 

on Turkey's local administrative system and analyzed the criticisms made against the law. In 

the study, secondary source research and content analysis method, which is one of the 

qualitative research methods, were used. It is among the findings that the regulations made by 

Law No. 6360 do not comply with the understanding of local governments in the perspective 

of legality and appropriateness and some aspects should be re-evaluated. 

Keywords: Metropolitan Municipality Administration, Local Government, Law No. 6360 
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1. GİRİŞ 

Dünyada hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyüyen büyük kentlere yönelik çözüm arayışları 

yirmi birinci yüzyılda daha da hız kazanmıştır. Aynı durum Türkiye’de de geçerli olup, 

Türkiye’de 1984 yılında yapılan yasal düzenleme ile büyükşehirlere yönelik ilk yasal 

düzenleme olan 3030 sayılı büyükşehir belediye yasası çıkarılmıştır. Bu yasa ile birlikte  

İstanbul, Ankara ve İzmir illeri büyükşehir belediyesi olarak halka hizmet sunmaya 

başlamıştır. Daha sonra çıkarılan Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 

büyükşehir belediyelerinin sayısı artırılarak yeni büyükşehir uygulamaları ortaya çıkmıştır.  

Uygulamaya konulan büyükşehir sisteminde öne çıkan ve halen günümüzde yürürlükte olan 

yasa 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı ‘On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 

İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun’dur. 6360 sayılı yasa büyükşehir belediye yönetimi alanında yeni bir uygulamaya 

kapı aralamıştır. 2012 yılında çıkarılan ve Mart 2014 yılında  yapılan mahalli idareler seçimi 

sonrasında tam anlamıyla yürürlüğe giren bu yasa yerel yönetimlerin yönetim yapısında 

önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir.  6360 sayılı yasa ile büyükşehir belediyelerinin 

sınırları il mülki sınırı olarak genişletişmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu 30 ildeki il 

özel idareleri, belde belediyeleri ve köylerin tüzel kişilikleri sonlandırılarak kapatılmıştır. 

Yapılan bu genel düzenlemelerin bir kısmı akademisyenler tarafından olumlu karşılanmış bir 

kısmı ise olumsuz karşılanarak eleştirilmiştir. İşte bu çalışmada 6360 sayılı yasanın yerel 

yönetimler perspektifinde analiz edilmesiyle birlikte 6360 sayılı yasaya yönelik 

akademisyenler tarafından konu edilen olumlu görüş ve eleştirilerin dile getirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmada; Türkiye’de büyükşehir belediye sistemi ve tarihsel 

süreç, 6360 sayılı yasa ve bu yasayla getirilen genel düzenlemeler ile 6360 sayılı yasanın 

yerel yönetimler üzerindeki etkileri ve yasaya yönelik eleştiriler hakkında bilgiler sunularak 

konu ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.  

     

2. TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SİSTEMİ VE TARİHSEL SÜREÇ 

Büyükşehirler, pek çok küçük kentlerin bir araya getirilmiş olduğu, nüfus ve ekonomik 

faaliyetlerin daha yoğun olduğu geniş alanlardır (Frey ve Zimmer, 2001: 26). Başka bir 

ifadeyle büyükşehir; nüfusun fazla olduğu ve çevresindeki diğer kentler ile karşılaştırıldığında 

ticari faaliyetlerin fazla olduğu, sanayi, endüstrisi ve hizmet alanlarında önemli bir yere sahip 

kentlerdir (Çınar vd. 2009: 37). Günümüzdeki büyükşehir olgusu 18. yüzyılda başlayıp, 19. 

yüzyılda ise doruğa ulaşan batıdaki endüstri çağıyla birlikte gelen kırsal alandan kentsel 
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alanlara yoğun göç akışı sonrasında ortaya çıkmıştır (Eke, 1985: 41-42). Büyükşehir olgusu, 

devletin ekonomik ve toplumsal politikaları neticesinde oluşmuştur (Keleş, 2006: 275). 

Türkiye’de belediye yönetimiyle ilgili ilk çıkarılan yasa 1930 tarih ve 1580 sayılı belediye 

yasasıdır. Bu yasa, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentler için belediye ve valiliğin birleşik bir 

idarede bütünleştirilmesini öngörmüştür. Bu tarihten itibaren birtakım girişimler olmasına 

karşılık il belediyeleri ve büyükşehir yönetimlerine yönelik yapılacak yapısal ve mevzuat 

değişiklikleri için 1984 yılını beklemek gerekecekti (Bulut ve Karakaya, 2016: 7). Büyükşehir 

Belediye sistemine tarihsel açıdan bakıldığında; büyükşehir belediye sistemine anayasal 

dayanak kazandırılan 1982 Anayasası öncelikli olarak dikkatleri çekmektedir. 1982 

Anayasası’nın 127. maddesinde “Kanunla, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim 

biçimleri getirebilir” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Anayasa’da yer alan bu 

düzenleme doğrultusunda 1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kabul 

edilmiş ve Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde büyükşehir belediyeleri kurulmuştur. 

(Arıkboğa, 2013: 50-51). 27/06/1984 tarihinde çıkarılan 3030 sayılı “Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun” büyükşehir yönetimi alanında yapılan ilk yasal 

düzenlemedir. Bu yasanın çıkış nedeni büyükşehirlerde görülen yönetim ve kentleşme 

sorunlarına karşı çözüm üretebilmektir (Eren ve Yılmaz, 2018: 519; Ulusoy ve Akdemir, 

2013: 306-307). İlgili yasa ve yönetmeliği ile büyükşehir belediye sisteminin temeli atılmıştır.  

3030 sayılı yasayla büyükşehirlerin yönetimine yönelik yeni bir sistem uygulamaya girmiştir. 

Uygulamaya giren bu model, büyükşehir belediye yönetimlerinin hukuki statülerini 

düzenleyerek, hizmetlerin planlı ve programlı olarak, etkin bir şekilde yürütülmesini 

amaçlamıştır. Bu sistemde sınırları içinde birden fazla ilçe bulunan yerleşim alanları 

büyükşehir olarak tanımlanmıştır (Yılmaz, 2018: 7). 3030 sayılı yasayla büyükşehir 

belediyesi olunması için aranan şartlar, ilgili yerleşim alanında nüfusunun 300.000’den yukarı 

olması ve büyükşehir sınırları içinde birden fazla ilçenin bulunmasıdır. Yasanın çıktığı 

dönemde bu koşulları taşıyan üç il bulunmaktaydı (Genç, 2013: 2). 3030 sayılı yasayla 

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde iki kademeli belediyeler kurulmuştur. Bu doğrultuda bir 

yerleşim alanında büyükşehir belediyesi oluşturulması için belediye sınırlarında birden fazla 

ilçenin bulunması gerekmekte olup, eğer ilçenin bulunmaması durumunda öncelikle merkezi 

yönetimce en az iki ilçenin kurulması öngörülmüştür (Kaypak ve Yılmaz, 2016: 31).  

3030 sayılı yasa sonrası kurulan üç büyükşehir belediyesinden sonra 1986 (Adana), 1987 

(Bursa, Gaziantep, Konya ve Kayseri), 1993 (504 nolu KHK ile Antalya, Mersin, İzmit, 

Eskişehir, Samsun, Erzurum ve Diyarbakır) ve 2000 yılında (Sakarya) yapılan yasal 
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düzenlemeler ile Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı 16’ya yükselmiştir. 2004 yılında 

yeni bir 5216 sayılı büyükşehir belediye yasası çıkarılmıştır. Bu yasa günümüzde halen 

faaliyette olan ve en kapsamlı yasadır. 5216 sayılı yasada 2012 yılında yapılan 6360 sayılı 

yasa değişikliği ile birlikte Türkiye’deki büyükşehir belediye sayısı yeniden artış göstererek 

30’a yükselmiştir. 2012 tarih ve 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” yerel yönetimlerin yönetim yapısında önemli değişiklikler öngörmüştür.   

2.1.6360 Sayılı Yasa ile Yerel Yönetimlerde Yapılan Genel Düzenlemeler 

6360 sayılı yasayla yerel yönetimlerde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan 

düzenlemeler genel olarak şunlardır (Parlak, 2015: 355; Genç, 2014: 5; Kaypak ve Yılmaz, 

2015: 1333; Karaarslan, 2014: 270-271): 

 750 bin nüfus koşulunu sağlayan illerde büyükşehir belediyesi 

oluşturulmasının yolu açılmıştır. 

 14 yeni büyükşehir belediyesi oluşturulmuştur. 

 Büyükşehir belediyesi olan illerde bulunan il özel idarelerinin tüzel kişilikleri 

sonlandırılarak kapatılmıştır. 

 Yine büyükşehir belediyesi olan illerdeki belde belediyesi ve köylerin tüzel 

kişilikleri sonlandırılarak kapatılmıştır. 

 Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 5 yıl süreliğine vergi, katılım payı ve harç 

alınmayacak, içme suyu kullanım ücreti yine 5 yıl süreliğine en düşük 

tarifenin %25’ni geçmeyecek şekilde belirlenmesi şartı öngörülmüştür.   

 Büyükşehirlerin tamamının sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir. 

 Büyükşehir olan illerde valinin sorumluluğunda Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) kurulmuştur. 

 Büyükşehirlerde yeni ilçeler oluşturulmuştur. 

 Büyükşehir olan illerdeki köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüş, köy 

muhtarlığı yerini mahalle muhtarlığına bırakmıştır. 

 Büyükşehir belediye statüsü olmayan 51 ilde, nüfusu iki binin altındaki belde 

belediyeleri kapatılarak köye dönüştürülmüştür. Bu hükümle 552 belediyenin 

tüzel kişiliği sonlandırılarak kapatılmıştır.   
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 Yeni bir mahalle kurulabilmesi için 500 nüfus koşulu öngörülmüştür. 

 Büyükşehir olan illerdeki bucak ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır. 

 Büyükşehir olan illerde nüfusu 100 bin ve üzerinde olan ilçelerde kadın ve 

çocukların barınmaları için konukevi açma zorunluluğu öngörülmüştür. 

 Büyükşehir belediyelerinde bulunan mahalli idare birlikleri kaldırılmıştır. 

 Genel bütçeye ait olan vergi gelir tahsilatlarında büyükşehir belediyelerine 

aktarılan paylar artırılmıştır. 

3. 6360 SAYILI YASANIN YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

VE YASAYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER  

Yerel yönetimler; yerel nitelikteki kaynakları kullanarak, yerel ihtiyaçları yerelde karşılamak 

amacıyla oluşturulan idare birimleridir. Yerel yönetimler aynı zamanda demokrasinin 

uygulanmadaki önemli bir aracı olarak tanımlanmaktadır (Tamer, 2016: 117). Türkiye’de 

coğrafik yani yer yönünden yerel yönetimler; il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak 

üzere üçe ayrılmaktadır. 2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir 

Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yerel yönetimler perspektifinde 

önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin bir kısmı yasanın çıkarıldığı 

tarihten itibaren bir kısmı ise 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında uygulamaya 

girmiştir. Yapılan yerel seçimler sonrası Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, 

Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van il belediyeleri 

büyükşehir belediyesi olarak yerel halka hizmet sunmaya başlamış ve Türkiye’de büyükşehir 

belediyesi olarak hizmet sunan büyükşehir belediye sayısı 16’dan 30’a yükselmiştir.   

6360 sayılı yasayla birlikte büyükşehirlerin yönetimi noktasında oldukça farklı bir yönetim 

yapısı öngörülmüştür. Öngörülen bu yapıyla büyükşehirlere ilişkin çıkarılmış olan yasalarda 

görülen eksikliklerin giderilmesiyle yönetimde ve hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, 

katılımcılığın temel alınması, özerkliğe önem verilmesi ve yerel halk ile iç içe olunmasını 

amaçlayan bir yönetim modeli oluşturulmak istenmiştir (Bulut ve Karakaya, 2016: 2). 6360 

sayılı yasa sonrası genel bütçe gelirlerinden belediyelere ayrılmış olan payların yalnız nüfusa 

göre değil, bununla birlikte yüzölçümlerine göre verilmesi olumlu bir yenilik olarak 

görülmektedir (Bozatay ve Kızılkaya, 2016: 629-630). Yasayla mahalli idarelerde görülen 

parçalanmışlık ve çok başlılıktan kaynaklı olan problemlerin çözümü noktasında bir alternatif 

getirilmiştir (Bozan, 2013: 85). Büyükşehir belediye sınırlarında bulunan her bir ilçe yerel 
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özerkliğini muhafaza ederek, yerel gelişmişliğini ve büyükşehir olunmasının avantajlarından 

faydalanarak yaşanılan zorlukları fırsatlara dönüştürebilme olanağına sahip olmuştur 

(Özsalmanlı ve Pank, 2013: 565). 

6360 sayılı yasa, “optimal ölçek” açısından çağdaş dünyadaki uygulamalara uyum sağladığı 

söylenebilir. Yönetim kademeleri ve birim sayılarının azaltılması ile optimal alan genişliğine 

ulaşılmış olunması idari alanda yapılan önemli bir reformdur. İlaveten yasayla yapılan 

düzenlemeler şu ana kadar yeterli seviyede hizmet alamayan yerleşim alanlarına daha iyi 

hizmet sunulması konusunda daha fazla olanak sağlamaktadır (Parlak ve Ökmen, 2015: 319). 

İl mülki sınırlarına kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanının genişlemesi 

sonrasında, ilçe belediyeleri gelişmiş teknolojiler ve nitelikli personeller ile donatılarak, 

kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının yanında yerel halkın müşterek 

ihtiyaçlarınında karşılanması önemli düzeyde sağlanmış olacaktır (Sezik, 2017: 120-121).  

6360 sayılı yasa sonrası nüfusu 750 bin veya üzerinde olan yerleşim alanlarının büyükşehir 

belediyesi olması ve büyükşehir belediye sınırlarının il mülki sınırları olarak düzenlenmesiyle 

birlikte belirtilen sınırlar dâhilinde yer alan belde belediyeleri ve köyler kaldırılarak 

bulundukları ilçenin mahallesine dönüştürülmüştür. Bu yol ile az nüfusa sahip belde 

belediyelerinin ihtiyaç duyulan hizmeti mali olanakların yeterli olmamasından dolayı 

karşılayamaması ve yeterli sayıda nitelikli personelin belde belediyesi ve köylerde daha etkin 

ve verimli bir hizmet sunması amaçlanmıştır (Belli ve Aydın, 2016: 1712). Akademisyenler 

tarafından 6360 sayılı yasanın yerel yönetimlerin yönetim yapısında meydana getirdiği 

değişiklikler üzerinde yukarıda belirtilen olumlu düşüncelerin dile getirilmesi yanında 

olumsuz yönde düşüncelerde dile getirilmektedir.   

6360 sayılı yasa ile birlikte 30 ilde bulunan il özel idarelerinin tüzel kişilikleri sona erdirilerek 

kapatılmıştır. Böylelikle büyükşehir belediye yönetimleri yeniden bir yapılandırma sürecine 

girerken il özel idareleri içinde yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Bu süreç büyükşehirlerde 

bulunan il özel idarelerinin kaldırılması sonrası kalan 51 ilde bulunan il özel idarelerin 

geleceği noktasına kuşkuyla bakılmasına neden olmuştur (Bulut ve Yılmaz, 2018: 732). 

İl Özel İdarelerinin üzerinde bulunan merkezi idarenin vesayet yetkisi tartışılmaya devam 

ederken, bu yerel yönetim birimlerinin büyükşehir belediyesi olan illerde bütünü ile 

kapatılarak yerine valinin başkanı olduğu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 

oluşturulmuş olması yerelleşme bakımından bir tartışma konusu olmuştur (Belli ve Aydın, 

2017: 410). 
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İl özel idaresi ve köylerin kapatılması için öncelikli olarak Anayasa’nın değiştirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü Anayasa ‘da “il özel idaresi”, “belediye” ve “köy” idari birer tüzel 

kişilik olarak belirtilmektedir. Uygulamaya giren 6360 sayılı yasa bu üç farklı yerel birimde 

yaşayan halkın müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kendi seçtikleri karar organları ile değil de 

kendi içlerinden olmayan belki de köy yaşantısına ve ihtiyaçlarına dair yeterli bilgiye sahip 

bile olmayan büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bu yaklaşım 

Anayasal dayanaktan yoksun kalmakta ve bu durumun demokrasiye aykırı bir tutum olduğu 

söylenmektedir. Bu anlamda yeni yasa hukukilik ve yerindelik açısından çeşitli eleştirilere ve 

bir takım önerilere tabi tutulmaktadır (Atmaca, 2013: 179). 

6360 sayılı yasa ile getirilen yeni uygulamanın sorunlarından biri, uygulanan bütün ilin de 

aynı ölçüde kentleşmiş ve homojen olarak kabul edilmiş olmasıyla bu iller arasındaki farklı 

özellik, yapı ve dinamiklerinin dikkate alınmamış olmasıdır. Uygulanan bu sistemin, İstanbul, 

Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana, Eskişehir, Sakarya gibi göreceli olarak kentleşmiş ve kentsel 

büyümenin kent sınırları dışına çıkmış olduğu illerde başarılı sonuçlar getireceği 

düşünülebilir. Bununla beraber bahsi geçen illerde kalkınma ajanslarının ve kapatılmış olan il 

özel idareleri ve köylerin hizmet, sunum ve koordinasyon eksikliklerinin giderilmesine ve 

yerel halka daha etkin bir hizmet verilmesi noktasında katkı sunabilir. Fakat alan olarak çok 

geniş, kente mesafesi yakın olmayan ve dağınık kırsal özelliğe sahip yerleşim alanlarına 

hizmet götürülmesinde, maliyetlerin yükseleceği, halkın temsili ve denetim sorunlarının 

ortaya çıkmasının muhtemel olduğu söylenebilir (Gül vd. 2014: 199-200).  

6360 sayılı yasaya yerelleşme noktasında bakıldığında ise yasada bir takım eksikliklerin 

olduğu görülmektedir. Nitekim yasa, ilgili kurumların, uzman kişilerin, sivil toplum 

kuruluşlarının düşüncelerine başvurulmadan ve yeterli düzeyde tartışılmadan hızlı ve aceleci 

bir şekilde yasalaşmıştır. Yerel demokrasi, hizmette halka yakınlık, hesap verebilirlik gibi 

yerelleşmenin önemli ilkeleri büyük oranda dikkate alınmamıştır (Taş ve Altınbaş, 2013: 

584). 6360 sayılı yasayla yapılan değişiklikler sonrasında ilçe belediyelerinin yetki ve 

sorumlulukları 5216 sayılı yasaya göre kısmi olarak artırılmış ve büyükşehir belediyesi, 

ilçeler arasında uyum ve koordinasyonu sağlamakla birlikte merkeziyetçi bir yapının 

sağlanması rolünü üstlenmiştir. 5393 sayılı yasaya göre daha fazla görev ve yetkiye sahip olan 

ilçe belediyeleri 6360 sayılı yasayla yapılan değişiklikler sonrası kısmi görev ve yetkilerinden 

yoksun bırakılmıştır (İzci ve Turan, 2013: 134). Yasayla büyükşehir belediyelerinin 

bulunduğu illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak kapatılmış, diğer illerde ise 

sürdürülerek ikili bir yapı oluşturulmuştur (Genç, 2014: 6). Büyükşehir belediyelerinde belde 
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belediyeleri ve köylerin kapatılarak mahalleye dönüştürülmesinde bu yerleşim alanlarında 

yaşayan yerel halk hiçbir şekilde bilgilendirilmemiş ve bu alanlarda konuya yönelik 

referandum yapılmamıştır. Yerel halka sorulmadan yerel yönetim birimlerinin kaldırılmış 

olması Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ)’na da aykırı bir uygulamadır 

(Çelik ve Altıparmak, 2013: 31).  

4. SONUÇ 

Türkiye’de yerel yönetimlerin yönetim yapısında önemli düzenlemeler getiren 2012 tarih ve 

6360 sayı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yerel yönetim birimleri 

olan il özel idaresi, belediyeler ve köyler üzerinde önemli etkiler bırakmış hatta büyükşehir 

belediyesi olan illerde varlıkları (il özel idaresi, belde belediyeleri ve köyler) sona 

erdirilmiştir. 6360 sayılı yasa ile yapılan düzenlemeler sonrası il özel idareleri 30 büyükşehir 

belediyesi olan illerde kapatılmış ve geriye kalan 51 ilde varlığını devam ettirmiştir. Ancak 

6360 sayılı yasa ile il özel idarelerinin yerine valinin sorumluluğunda kurulan Yatırım İzleme 

ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kurulması ve 2016 yılında bu başkanlığa tüzel kişilik 

verilmesi sonrası diğer illerdeki il özel idarelerinin de varlığının gelecekte sürdürüp  

sürdüremeyeceği noktasında tartışmalar ortaya çıkarmıştır. İl özel idarelerinin kapatılması ile 

birlikte özellikle kırsal kesimde yaşayan yerel halk sorunlar yaşamaktadır. Yaşanan sorunlar 

sonrası özellikle yeni büyükşehir belediyelerinin kırsal kesimlerinde yaşayan insanların 

büyükşehir merkez ilçelerine göç ettikleri gözlemlenmiştir. Bu noktada, 6360 sayılı yasa ile 

birlikte büyükşehir belediyelerinin sınırlarının il mülki sınırı olarak değiştirilmesi ve köylerin 

kapatılarak mahalle statüsüne dönüştürülmesi  yerel yönetimlerin sorunlarına yeterli düzeyde 

çözüm üretemediği söylenebilmektedir. 

6360 sayılı yasa ile özellikle 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında önemli revizeler ve 

değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ile yerel halka etkin ve verimli hizmet 

sunularak halkın müşterek ihtiyaçlarının maksimum düzeyde karşılanması amaçlanmıştır. 

Ancak her düzenlemenin yapım aşamasındaki düşünsel amaç ile uygulama sonrasındaki 

sonucu farklılaşabilmektedir. Büyükşehirlerde görülen sorunlara çözüm üretmesi amacıyla 

uygulamaya konulan yasanın bir takım eksiklikleri olduğu açıktır.  

6360 sayılı yasaya yönelik yapılan eleştiriler yasa oluşturulmadan önce taslak halinde iken 

başlamış yasalaştıktan sonraki ilk günlerde ve günümüzde halen tartışılmaktadır.  
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Bu doğrultuda, 6360 sayılı yasanın tam olarak uygulamaya geçtiği 2014 yerel seçimlerinden 

günümüze yaklaşık 6 yıllık bir sürenin geçtiği düşünüldüğünde artık yasanın eksik ve aksayan 

yönlerinin ele alınarak yeni bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir Bu anlamda, siyasi 

yöneticiler tarafından yasanın yerel halka yansıması noktasında görülen aksaklıkların 

giderilmesine yönelik 6360 sayılı yasanın ilgili paydaşların görüşleri doğrultusunda yeniden 

revize edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET 

FSEK m1/B (a) bendinde eser kavramı, “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, 

musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini 

ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. FSEK m.6 hükmünde işleyenin hususuyetini taşıyan 

işlemeler ile ansiklopedi ve antolojiler gibi derlemeler  de eser olarak kabul edilmiştir.  

İşlemeler,     bir eserin sahibinin haklarına zarar vermemesi şartıyla, söz konusu eserin işlenmesi 

suretiyle meydana getirilen ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikri ürünlerdir.  Derlemeler ise,  

özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak şartıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi,  içeriği 

seçme ve düzenlemelerden meydana gelen fikri ürünlerdir.. 

Yukarıda belirtilen ve FSEk m. 1/B-a hükmünde yer alan yasal tanıma göre bir  fikri ürünün 

eser olarak korunabilmesi için aşağıdaki unsurların gerçekleşmesi gerekir: 

Bir fikri ürün söz konusu olmalıdır. 

Bu fikri ürün bir şekle bürünmüş olmalıdır. 

Söz konusu fikri ürün, sahibinin hususiyetini yansıtmalıdır. 

FSEK tarafından sayılmış bulunan eser türlerinden birisine girmelidir. FSEK m. 2-5 

hükümlerinde eser türleri sayılarak sınırlandırılmıştır.  

Bir fikir veya sanat ürününün,  FSEK tarafından korunması  için, bu ürünün  sahibinin 

algılanabilir bir fikri çabasını (hususiyetini/) içermesi gerekir.  

Ancak    bu unsur,  bir fikir   veya sanat ürününün  eser sayılabilmesi için “mutlaka üst düzeyde 

yaratıcılık ve orijinallik içermesi gerektiği” şeklinde anlaşılmamalıdır. Şu halde eserlerde yer 

alan  kaçınılmaz benzerlikler, başkasının eserinin  taklit edilmesi şeklinde 

nitelendirilmemelidir. Zira bu tarzda bir daraltıcı yorum, fikri veya sanatsal değerlerin 

gelişmesini engelleyebilir.  Örneğin  aynı konunun, ikinci veya birkaç kez incelenmesi, 

inceleyenin hususiyetlerini ve fikirsel çabalarını içermesi şartıyla,  bir ihlal olarak 

değerlendirilmemesi gerekir. Yargıtay tarafından da kabul edildiği gibi  hususiyet, kendisini 

anlatım biçiminde gösteren ve  yaratıcının fikri çabasıyla gerçekleştirilen kendini tanıtma 

yeteneğidir.  
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FSEK, aşağıda belirtilen hususları, bir fikri ürünün eser kapsamına girmesi ve korunması için, 

bir engel olarak görmemiştir:  

Bir  fikri ürünün sadece yaratan bakımından yeni olması yeterlidir.  

Bir fikri ürünün amacının bulunup bulunmaması veya amacının niteliği önemli değildir.  

Bir fikir ürününün eser sayılması için hitap ettiği kitle göz önünde bulundurulmaz.  

Bir fikir ürününün eser sayılması için, nicelik ve nitelik bakımından bir asgari sınır veya kalite 

aranmaz.  

Bir fikir ürününün eser sayılması için harcanan emek ve masraf veya büyüklüğü gözönünde 

bulundurulmaz.  

Bir fikri ürünün eser sayılması için alenileşmiş veya yayımlanmış olması, herhangi bir yere 

teslim veya  tescil edilmiş olması  gerekmez.  

Eserin yaratılışında  kullanılan yöntem, eser değildir. 

Anahtar Kelimeler: Fikir Ürünü, sanat eseri, işlenmiş eser, mali haklar 

THE CONCEPT OF ARTWORK 

AT THE CODE OF INTELLECTUAL  AND ARTWORKS 

ABSTRACT 

According to Article 1/B,(a) of FSEK; the concept of the work is defined as all kinds of ideas 

and art products which are the characteristics of the owner and counted as science and literature, 

music, fine arts or cinema works. ” In addition, processed, embroideries and encyclopedias 

andanthologies which are the subject of FSEK Article 6 are also  accepted as  works. Processes 

are intellectual products created and processed by the work provided that it does not harm the 

rights of the owner of a work. Compilations. 

According to the legal definition mentioned above, in order to protect an intellectual product as 

a work, the following elements or conditions must be realized: 

1. An intellectual product should be involved. 

2. This intellectual product should be shaped. 

3. The intellectual product in question shall reflect the nature of the owner. 

4. It should be included in one of the works listed by FSEK.  
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For the protection of an idea or art product by FSEK, it must include a perceptible intellectual 

effort by the owner of the product. However, this element should not be understood as an idea 

or a product of art “must necessarily contain a high level of creativity and originality. Therefore, 

the inevitable similarities in the works should not be characterized as imitating the work of 

another person. Because such a constrictive interpretation may prevent the protection and 

development of intellectual or artistic values. For example, reviewing the same issue a second 

or several times should not be considered a violation if it involves the characteristics and 

intellectual endeavors of the reviewer. As accepted by the Court of Appeals, it is the ability of 

the creator to express himself through the intellectual effort of the creator. 

FSEK has not considered the following points as an obstacle to the protection of an intellectual 

product: 

• An intellectual product is sufficient to be new only to the creator. 

• Whether or not the purpose of an intellectual product exists or the nature of its purpose does 

not matter. 

• The mass that an idea product is intended to be considered as a work is not taken into 

consideration. 

• A minimum limit or quality in terms of quantity and quality is not sought for an intellectual 

product to be considered a work. 

• The amount of labor and expense or size of an intellectual product is not considered. 

• An intellectual product does not need to be publicized or published, submitted or registered 

anywhere to be considered a work. 

• The method used in the creation of the work is not a work. 

Key Words: Idea Product, artwork, processed work, financial rights 

I.GİRİŞ 

Fikri hukukun ana konusunu ve kavramını oluşturan ve bireyin fikri çalışmasının bir ürünü olan 

eser,   üzerinde titizlikle durulması gereken bir kavramdır. Nitekim fikri hukukun temeli olan 

eser, fikri hukumuzun en önemli kaynağı  olan  ve 1951 yılında kabul edilen  Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu (kısaca FSEK)  m. 1/B hükmünde tanımlanmış bulunmaktadır. Keza  eser, 

fikri haklara ilişkin  uluslararası sözleşmelerde, örneğin 1886 tarihli Bern Sözleşmesinde, 1994 

tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs), 1996 tarihli Dünya Fikri 
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Mülkiyet Örgütünün (WIPO’nun) Fikri Haklar Anlaşmanda da ana konuyu oluşturan bir 

kavramdır. Aynı şekilde eser, Avrupa Birliği Hukukunda ve muhtelif ülkelerin hukuklarında da 

korunan ana konular arasında yer almakta ve bu nedenle bu çalışmanın konusu olarak seçilmiş 

bulunmaktadır1.  

Bu çalışmanın nedeni, fikir ve sanat alanında meydana gelen bariz gelişmelerde önemli bir yeri 

olan, “eser’’ olarak nitelendirilen, bir insan tarafından, fikri ve zihni emek ve gayretlerle ortaya 

konabilen fikri ürünün, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun (Fikri Hukukun) en önemli konuları 

arasında yer almasıdır. 

Ayrıca  Fikri Hukuk ve FSEK tarafından getirilen her koruma, üçüncü kişilerin temel hak 

özgürlüklerine bir kısıtlama sonucu doğurabildiğinden Fikri Hukuk tarafından korunan eserin 

doğru olarak tanımlanarak unsurlarının belirlenmesi, esere getirilmiş olan korumanın sınır ve 

içeriğinin doğru olarak saptanması ayrı bir önem kazanmaktadır2. 

II. ESER KAVRAMI  

A. Genel Olarak 

Arapça’dan dilimize geçerek yerleşmiş olan “Eser” kavramının sözlük itibariyle karşılığı, “iz”, 

“işaret” ve “belirti” gibi sözcüklerdir. Bu çerçevede eser, duygularımızla algılanabilen fikri, 

bedeni ve fiziksel çalışmalar neticesinde ortaya konan ürünlerdir. Örneğin bir ev, kopru veya 

herhangi bir yapı sözlük anlamında bir eserdir3.  

B. Borçlar Kanununa Göre  Eser 

                                                             
1 MEMİŞ Tekin, “Fikri Hukukta Korunan Unsur İfade mi Fikir mi?” Prof. Dr. Ali GÜZEL’e  Armağan, 

İstanbul 2010, s.1447; HİRCH, Ernst E.,Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1948, s.2 vd.; ÖZTAN Fırat, Fikir ve 

Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008,s.81 vd.; TEKİNALP Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, 

s.103; KILIÇOĞLU Ahmet, M.,Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar, Ankara 2013, s.115 vd.; ATEŞ 

Mustafa, Fikri Hukukta Eser Sahipliği,  (kısaca “Eser Sahipliği”),Ankara 2012, s.3 vd.; ATEŞ Mustafa, Fikri 

Hukukta Eser (kısaca “Eser”), s.21; Ankara 2007, s. 21;  ATEŞ Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki 

Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, (Kısaca “Hakların Kapsamı”)Ankara 2003,s.55 vd.; EREL Şafak, 

Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara 2009, s.52; YAZICIOĞLU Yılmaz, Fikri Mülkiyet Hukukundan 

Kaynaklanan Suçlar, İstanbul 2009,s.50; ŞAHİN Ayşenur, Fikri Hukukta Eser Sahibinin Mali Haklarının 

Korunması, İstanbul 2010, s.17 vd.; BOZBEL Savaş, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, İstanbul 2012, s.32 

vd.; YARSUVAT Duygun, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, İstanbul 1984,s.51 vd.; ARSLANLI  

Halil, Fikri Hukuk Dersleri, İstanbul 1954, s.s.2; ÖZTRAK İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, 

Ankara 1971, s.15vd.; YAVUZ Levent, ALICI Türkay, MERDİVAN Fethi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

Yorumu, Ankara 2013,s.61 vd.; KARAHAN Sami, SULUK Cahit, SARAÇ Tahir, NAL Temel, Fikri 
Mülkiyet Hukukunun Esasları, Ankara20§3,s.38 vd. 
2 KARAHAN/ /SULUK/ SARAÇ /NAL, s.38. 
3 ATEŞ Mustafa, Hakların Kapsamı, s.55 vd. 
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Borçlar Kanunu m. 470 vd. hükümlerinde düzenlenmiş olan eser sözleşmesinin konusu olan ve 

genel olarak “meydana getirilen şey” şeklinde ifade edilen eser ile fikri hukuktaki eser 

birbirinden farklı kavramlardır. Borçlar Kanunu m. 470 vd. hükümlerine göre, yüklenici, maddi 

veya manevi nitelikte  bir şey meydana getirmeyi, iş sahibi de bunun karşılığında kendisine bir 

bedel ödemeyi üstlenmektedir. Yüklenici tarafından meydana getirilmesi üstlenilen maddi 

nitelikteki şeylere örnek oarak inşaat veya onarım gösterilebilir. Yüklenici tarafından meydana 

getirilmesi üstlenilen ve maddi nitelikte olmayan şeylere örnek olarak; bir bestekar ile bir ses 

sanatçısı arasında kurulan bir eser sözleşmesi ile, bestekarın, sanatçı tarafından ödenmesi 

üstelen bedel karşılığında kendisine bir beste hazırlaması; keza bir senaristin bir televizyon 

kanalı tarafından kendisine ödenecek bedel karşılığında kendilerine bir televizyon filmi 

senaryosu  hazırlaması gösterilebilir4.  

FSEK m. 18/II hükmüne göre, taraflar arasındaki sözleşmeden veya işin niteliğinden tersi 

anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler 

üzerindeki haklar, bunları çalıştıran veya tayin edenlere ait olur. Bizim de katıldığımız bir 

görüşe göre BK.m.470 hükmüne göre yüklenici (müteahhit) ile yaptıran kişi arasında yapılan 

sözleşme neticesinde yüklenici bir eser yapılmasını üstlendiğinden bu tür sözleşmelere, “eser 

yaratma sözleşmesi” demek mümkündür. FSEK m. 48/III hükmü,  ileride yaratılacak eserle 

ilgili mali haklarla ilişkin “tasarruf işlemlerini” geçersiz olarak nitelendirmiş  olmasına karşın, 

aynı Kanun m. 50/I hükmü çerçevesinde,  ileride yapılacak eserle ilgili mali hakların devrine  

ilişkin  “taahhüt işlemleri” nin yapılması yasaklanmamıştır5.  

BK.m.470 vd. hükümlerinde düzenlenmiş bulunan eser sözleşmesinin konusu olan eser, hem 

maddi hem de manevi nitelikte olan imalatları içeren geniş bir kavram olup, yüklenici, eser  

sözleşmesinde  tersi öngörülmemişse veya işin niteliği gerektirmiyorsa, eseri bizzat yaratma 

borcu altında değildir. Oysa fikri haklarda eser, sahibinin hususiyetini taşıdığından, bizzat eser  

sahibi tarafından meydana getirilmelidir. Şu halde BK m. 470 vd. hükümlerinde düzenlenmiş 

bulunan eser sözleşmesi, fikri hak konusu olan bir eserin meydana getirilmesi için de 

kurulabilir. Ancak böyle bir durum söz konusu ise, yüklenicinin, eser sahibi sıfatıyla eseri bizzat 

yapma borcu altına girmektedir. Bu durumda iş sahibi, sözleşme konusu eserin sadece mali 

haklarına sahip olmakta ve eserde değişiklik yapma ve eseri yok etme gibi manevi haklar ise 

eser sahibinde kalmaktadır6. 

                                                             
4 KILIÇOĞLU, s.115 vd. 
5  KILIÇOĞLU, s.116 vd. 
6 KILIÇOĞLU, s.117. 
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C. FSEK’e Göre Eser 

Fikri Hukukta kullanılan “eser”, veya eş anlamdaki  “fikri eser”, “fikri ürün”, “fikir ve sanat 

eseri” kavramları, “günlük kullanımdaki eser kavramından farklı bir anlama sahiptir. Hukuksal 

anlamda eser, insan tarafından, fikri faaliyet sonucunda ortaya konan ve fikri hukuk tarafından 

bir değer olarak kabul edilerek korunan ürünlerdir7.  

Uygulamada aynı anlamda kullanılmakla birlikte, teknik anlamda eser kavramı, “fikri ürün” 

kavramından daha dardır. Zira her fikri ürün, FSEK anlamında eser değildir. Buna karşılık her 

eser bir fikri üründür. Bir fikri ürünün bir fikir ve sanat eseri olarak kabul edilebilmesi ve 

korunması için “eser” niteliğinde  olması gerekir.   5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ 

nda  “eser” veya “fikir ve sanat eseri” kavramları kullanılmakta ve bu Kanunda  yer alan tüm 

eser türlerini içermektedir. Katıldığımız görüşe göre, FSEK’ te eser kavramına ilaveten “fikir 

ve sanat eseri” kavramlarının da kullanılmış olmasının nedeni, FSEK tarafından düzenlenmiş 

olan ve fikri hukuk kapsamına giren ürünleri, patent ve marka gibi sınai ve ticari mülkiyet 

kapsamına giren ürünlerden ayırmaktır8.  

4630 sayılı Kanunla FSEK m. 1/B hükmünde “Tanımlar” başlığı ile yapılmış bulunan 

değişiklikle bazı kavramlar kapsamında m.1/B (a) bendinde eser kavramı, “Sahibinin 

hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak 

sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda 

geçen fikir ve sanat eseri  ve fikir ve sanat mahsulü ifadelerini bir fikrin FSEK anlamında eser 

olması için hem fikir , hem sanat eseri niteliğini taşıması gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Örneğin bir bilimsel eser, bir  sanat eseri değil, bir fikir eseridir. Ayrıca bir  eser, aynı zamanda 

bir endüstriyel tasarım niteliğinde de olabilir9.  

                                                             
7 HİRCH, Ernst E., s.2 vd.; TEKİNALP Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s.103; ATEŞ, Eser Sahipliği, 

s.3 vd.; ATEŞ, Eser, s.21;KILIÇOĞLU, s.113 vd.; GÜNEŞ İlhamı, Eser Sahibinin Manevi Hakları, FMR, C.3, 

S.2003/4, s. 11; ŞAHİN,s.17; ÇANGA Tarık Mete, İnternette Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların 

Korunması, Ankara 2007, s.4 vd. YAZICIOĞLU, s.50 vd. ARSLANLI s.2; ÖZTRAK,s.15; YARSUVAT, s.51 

vd.; GÖKYAYLA Emre, Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi, Ankara 2001, s.65; ARIDEMİR GENÇ 

Arzu, Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakkı, İstanbul 2003, s.16;BEŞİROĞLU Akın, Fikir 

Hukuku Dersleri, İlkeler-Kurallar, İstanbul 2006,s.56; İNAL Emrehan/BAYSAL Başak, Reklam Hukuku Ve 

Uygulaması, İstanbul 2008, s.113. 
8 TEKİNALP s.103; ATEŞ, Hakların Kapsamı, s.56 vd. 
9 TEKİNALP s.103 vd. 
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4630 sayılı Kanunla FSEK m.6 hükmüne eklenen son fıkrada, “ İstifade edilen eserin sahibinin 

haklarına zarar getirmemek şartıyla, oluşturulan ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlemeler, bu 

kanuna göre eser sayılır.” şeklinde bir düzenleme ile,  bir eserin sahibinin haklarına zarar 

vermemesi şartıyla, söz konusu eserin işlenmesi suretiyle meydana getirilen ve işleyenin 

hususiyetini taşıyan işlemeler de FSEK tarafından  eser sayılmıştır. FSEK m.1/B, c hükmü, 

işlenme eseri, diğer bir eserden yararlanılarak meydana getirilen, ana esere nazaran bağımsız 

olmayan, fakat işleyenin hususiyetlerini taşıyan fikir ve sanat ürünleri şeklinde tanımlamıştır.   

Aynı Kanun hükmü d bendinde ise derleme, özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak şartıyla, 

ansiklopediler ve antolojiler gibi içeriği seçme ve düzenlemelerden meydana gelen bir düşünce 

ürünü olan eser  şeklinde tanımlanmıştır.  Kanundaki bu düzenlemeye göre aşağıdaki örnekler, 

birer işlenme ve derleme eser niteliğindedir: Tercümeler; roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi 

gibi eserlerden birinin bir başka türe çevrilmesi;  güzel sanatlar, musiki, ilim ve edebiyat 

eserlerinin film haline getirilmesi veya filme alınmaya, radyo ve televizyon ile yayımlanmaya 

uygun hale getirilmesi; musiki aranjmanlar yapılması;  güzel sanat eserlerinin bir şekilden 

başka bir şekle dönüştürülmesi; bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan bazı eserlerinin 

külliyat haline getirilmesi; bazı eserlerin belirli bir maksat veya plan  çerçevesinde seçme ve 

toplama eser haline getirilmesi; henüz yayınlanmamış olan bir eserin bir ilmi araştırma ve 

çalışmayla  yayımlanmaya uygun hale getirilmesi; başkasına ait bir eserin açıklanması, şerh 

edilmesi veya özetlenmesi; bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlenmesi veya 

değiştirilmesi;  belli bir amaçla ve özel bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin  seçilerek 

derlenmesi sonucunda ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilen veri tabanına dönüştürülmesi, 

sınırlayıcı nitelikte olmayan örneklerdir. Buna benzer tanımlamalara  ve örneklere Bern 

Sözleşmesi m. 2/b.3 ve 2/b.5 hükümlerinde de yer verilmiştir10.  

III. FSEK TARAFINDAN KORUNAN ESERİN UNSURLARI 

Bir fikri ürünün  FSEK  tarafından korunan eser için aranan unsurlara sahip olup olmadığı 

hususu, hukuku uygulamakla yükümlü olan hakim tarafından kendiliğinden araştırılması 

gereken hususlardandır11. FSEK m.1/B ve m.6 hükümleri çerçevesinde bir fikri ürünün eser 

olarak nitelendirilebilmesi ve korunabilmesi için aranmış bulunan unsurlar, doktrin tarafından, 

genel olarak fikri ürünün sahibinin özelliğini taşıması ve kanunda sayılan eser türlerinden birine 

dahil olması şeklinde belirtilmekte, sahibinin özelliğini taşıma unsuru/ “ sübjektif  unsur”; 

                                                             
10 Daha fazla bilgi için bkz. TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, s.133 vd.; ÖZTAN,s.158 vd.; 

KILIÇOĞLU, s.147 vd.; ATEŞ, Eser Sahipliği, s.165 vd.; ŞAHİN, s.17, 54 vd.; 

YAVUZ/ALICA/MERDİVAN,s.67 vd. 
11 KARAHAN/SALUK/SARAÇ/NAL, s.38 vd. 
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kanunda belirtilen eser türlerinden birine dahil olma unsuru ise objektif unsur şeklinde ifade 

edilmektedir12. Ancak fikri eserin daha iyi anlatılması için yukarıda belirtilen iki ana unsur, 

aşağıdaki dört unsur halinde  anlatılacaktır:  

Bir fikri ürün söz konusu olmalıdır. 

Bu fikri ürün bir şekle bürünmüş olmalıdır. 

Söz konusu fikri ürün, sahibinin hususiyetini yansıtmalıdır. 

FSEK tarafından sayılmış bulunan eser türlerinden birisine girmelidir. 

Fikri Ürün  

Fikri ürünler, bir insan tarafından meydana getirilen; fikri, zihinsel, duygusal veya estetik bir 

şekilde ifade edilen ürünlerdir. Şu halde bir insan tarafından fikri ürünü meydana getirmek 

üzere bir  fikri faaliyetin yapılmış olması yeterli olmayıp, bunun ayrıca  insan zihni tarafından 

algılanabilecek şekilde iletilebilir bir nitelikte olması gerekir. Ayrıca eserin meydana 

getirilmesi sırasında  mekanik veya elektronik aletlerden yararlanılmış olması, eserin insan 

tarafından meydana getirilme unsurunu ortadan kaldırmaz13. Ancak makine, bilgisayar, yazılım 

programı vd. bir ürünün meydana getirilmesinde yardımcı vasıtalardan ibaretse, bunları 

kullanan insan, onların işleyişini seçme veya müdahale etme imkanına salipse ve suretle  

yaratıcı nitelikteki faaliyetlerini uygun miktarda yansıtabilmişse ve esere ilişkin  diğer unsurlar 

da gerçekleşmişse söz konusu fikri ürün eser olarak kabul edilmelidir14.  

Fikri ürün, çizgi, şekil, renk kompozisyonu, güzel ses ve tınılar, şiir, hikaye ve dansta olduğu 

gibi, soyuttur. Fikri ürün, genel olarak, kağıt, tuval, bronz ve taş gibi şeyler üzerinde 

somutlaştırılır. Ancak fikri ürün, üzerinde somutlaştığı şeyden  farklıdır. Örneğin bir tablonun 

üzerinde somutlaştığı tuval değil, bu tablonun kendisi  bir fikri üründür. Şu halde bir yağlı boya  

tablo satın alındığında bu tablonun, eşya olarak, mülkiyeti alıcıya geçmekle birlikte, tabloda 

somutlaşan yağlı boya resim bir eser niteliğinde ise, onun üzerindeki manevi haklar, eser 

                                                             
12 ÜSTÜN, Gürsel, Fikri Hukukta İşleme Eserler, İstanbul 2001,s.5; GÜNEŞ,s.5; TOPALOĞLU Mustafa, 

Bilgisayar Programları Üzerindeki Haklar ve Bu Hakların Korunması, İstanbul 1997,s.82 vd.; EREL Şafak, Fikri 

Hukukta Musiki ve Sinema Eserleri ve 3257 Sayılı “Sinema, Video Ve Müzik Eserleri Kanunu’nun İncelenmesi 

ve Tenkidi”, Yargıtay Dergisi,C.13, 1987,S.1-2, s.533; ÖZTAN,s.92 vd.; TOSUN Yalçın, Sinema Eserleri ve Eser 

Sahibinin Hakları, İstanbul 2009, s.37 vd.; YAZICIOĞLU,s.69,ŞAHİN,s.18 vd. 
13 KILIÇOĞLU, s.114 vd.; GÖKYAYLA,s.69 vd.; AYİTER Nuşin, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, İnkara 

1981,s.41 vd.; ERDİL,s.16; ŞAHİN,s.23. 
14 ÖZTAN, s. 84; TEKİNALP,s.5 vd.; BOZBEL, s.34 vd. 
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sahibinde kalmaya devam eder.   Bu itibarla fikri ürün, bir eşya olmadığından klasik anlamda 

mülkiyetin ve zilyetliğin konusu değil, Fikri Hukukun konusudur15.  

Fikri Ürün  Bir Şekle Bürünmeli 

FSEK korumasından  bir şekle bürünmüş olan fikri ürünler yararlanabilir. Ancak bu korumanın 

söz konusu olması için korunması gereken fikri ürünün bürüneceği şeklin tamamlanmış olması 

şart değildir. Bu nedenle   eser ile ilgili taslaklar veya çalışma planı, bir ressamın taslakları veya 

eskizleri ve henüz tamamlanmamış olan bir senfoni, FSEK korumasından yararlanabilir. Ancak 

henüz tamamlanmamış olan bir eserin, sahibi tarafından değil,  bir üçüncü kişi tarafından 

tamamlanması bir işlenme niteliğindedir.  

Bir fikri ürünün içeriği, bir şekil vasıtasıyla, algılanabilir bir hale getirilmiş olmalıdır. Ancak 

içerik ile hiçbir  ilgisi olmayan bir şekil verme, örneğin stenografik bir yazı,  fikri hukuk  

anlamında bir eser oluşturmaz16.  

Fikri üründe  kullanılan şekil, onun  içeriğinin anlaşılabilmesi veya algılanabilmesi için bir 

vasıtadan ibarettir.  Örneğin bir melodi, sahibinin zihninde tamamlanmış olsa dahi, bir şekil 

vasıtasıyla algılanabilir bir hale getirilmemişsa FSEK tarafından korunan bir eser niteliği 

kazanmaz. Ancak, canlı yayınlar veya doğaçlamalarda olduğu  gibi  tercih edilen  şeklin,  kalıcı 

nitelikte olması şart değildir17. 

Fikri Ürün Sahibinin Hususiyetini Yansıtmalı (Subjektif Unsur) 

FSEK m. 1/B hükmü eser kavramını tarif ederken kullanılan “sahibinin hususiyeti” ifadesinin 

hangi anlama geldiği konusunda doktrinde çeşitli tanımlar bulunmaktadır18.  

Bir görüşe göre, sahibinin özelliğini taşıyan ürünler, herkes tarafından meydana getirilemeyen 

ürünlerdir. Şu halde bir fikri ürün, herkes tarafından meydana getirilecek bir nitelikte ise 

sahibinin özelliğini taşıyamaz. Bu görüş, ancak yaratıcı   fikir ürünlerinin sahibinin özelliğini 

taşıdığını kabul eder19. Buradan hareket eden bir görüşe göre, bir fikri ürünün sahibinin 

                                                             
15 ÖZTAN,s.83 vd.; TEKİNALP,s.5 vd.; BOZBEL,s.34 vd. 
16 BOZBEL, s.35 vd.; 
17 ÖZTAN,s.90; .; BOZBEL,s.35vd. 
18 Konumuzun sınırlarının aşılmaması bazılarına kısaca değinmekle yetineceğimiz bu tanımlar için bkz. EREL, 

YKD. C.13, 1987, S.1-2,s.533; TOPALOĞLU,s.84; AYAN Serkan, “Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Hak 

Sahipliği”, Prof. Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara 2006, s.193-236, s.198. 
19 HIRSH Ernst E.Fikri ve Sınai Haklar, Ankara 1947, s.131; AYİTER, s.43 vd.; GÖKYAYLA,s.70; ARIDEMİR,s.17; 
TÜYSÜZ Mustafa, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler, Ankara 
2007,s.37 vd. 
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özelliğini taşıması için, bu ürünün “orijinal olması” gerekir. Bu görüşe göre orijinallik, güzel 

sanat eserlerinde biçim; bilim ve edebiyat eserlerinde ise içerik yönünden tespit edilmelidir20.  

Başka bir görüşe göre, bütün eserler birbirinden bir farklılık gösterdiğinden eser sahibinin 

özelliği, eserin türü, üslup veya biçimi göz önünde bulundurularak tespit edilmelidir. Zira eserin 

türü, kullanılan üslup veya biçim,  sahibinin özelliğini taşır21.  

Katıldığımız görüşe göre; bir eser yaratılmasını “bir şaheser yaratılması” şeklinde dar 

yorumlamamak gerekir. Zira şaheser niteliğinde olmayan pek çok eser, sahibinin özelliğini 

taşımaktadır. Şu halde yeni meydana getirilen eserin, daha önce meydana getirilen eserlerden 

mutlak bir şekilde bağımsız olmasına veya  tamamen yeni olmasına gerek yoktur. Kaldı ki bir 

eseri meydana getirenler, bu zihinsel faaliyetleri sırasında, daha önceden mevcut olan 

eserlerden yararlanmalıdır22. Bu nedenle bir fikri ürünün bağımsızlığının ve yaratıcılığının,   

mutlak bir  şekle indirgenmemesi  gerekir. Zira eser sahibi, kendinden önce meydana getirilen 

eserlerden yararlanabilir. Ancak bu yararlanmanın intihal boyutuna ulaştırılmaması gerekir23. 

Şu halde eserdeki hususiyet, eserin içeriğindeki fikirde değil, onun ifade ediliş şeklinde 

aranmalıdır24.  

Yargıtay bir kararında, sahibinin hususiyetinin, bir fikri çabayı eser olarak korunur hale getiren 

en önemli unsur olduğunu, fikri çabanın sahibinin hususiyetini yansıtacak bir düzeyde 

şekillenmiş olması gerektiğini, ancak hususiyet unsurunun, daraltıcı anlamda yorumlanarak üst 

düzeyde “bir yaratıcılık” ve “orijinallik” şeklinde değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.  

Yargıtay, sahibinin hususiyetinin, eser olmayan ürünlere de eser niteliğinin tanınmasını 

sağlayacak kadar geniş anlaşılmaması gerektiğini belirtmektedir25. Yargıtay başka kararlarında 

da benzer görüşü benimsemiştir26. 

Fikri Ürün FSEK’de Sayılan Eser Türlerinden Biri Olmalı (Objektif Unsur) 

                                                             
20 YARSUVAT,s.52 vd. 
21 TEKİNALP s.99 vd.; GÜRSEL Üstün, “Fikri Hukukta İşleme Eserler,İstanbul 2001, s. 6 vd.; USLU Ramazan, Türk 
Fikir ve Sanat Hukukunda “Eser” Kavramı, Ankara 2003, s.46 vd.; İNAL/BAYSAL,s.116. 
22 ARSLANLI s.6 vd.; ÖZTRAK,s.16.DARDAĞAN Esra, Fikir ve Sanat Esereri Üzerindeki Haklardan Doğan Kanunlar 
İhtilafı, Ankara 2000,s.51 vd. 
23 EREL, s.53; AYİTER,s.45 vd. 
24 GÖKYAYLA, s.71; AYİDER s.42; BEŞİROĞLU,s.71 vd.; ARIDEMİR Arzu, “Türk Hukukunda Eser Sahibinin 
Çoğaltma ve Yayma Hakkı”, İstanbul 2003,  s. 20; ARSLANLI, s.9; ATEŞ, s. 86 vd.; ARIDEMİR,s.20 vd.; ÖZTRAK, 
s.16 vd. EREL, s.54 vd.; TEKİNALP, s.99; ÖZTAN,s.94;BİLGEHAN,s. 9; BOZBEL,s.36.;ŞAHİN, s.22 vd. USLU,s.49; 
GENÇ s.253. 
25 Yargıtay 11.HD.,T.13.03.2007, E.2006/934, K.2007/4555, karar için bkz. YAVUZ/ALICA/MERDİVAN,s.65. 
26 Yargıtay 11.HD.T.23.12.2005, E.2005/13440; K2005/12765; aynı Daire, T. 21.09.2004, E.2003/12452, 
K.2004/8678, karar özetleri  için bkz. YAVUZ/ALICA/MERDİVAN,s.65. 
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Bir fikri ürünün eser olarak kabul edilebilmesi için FSEK Tarafından sayılmış bulunan 

aşağıdaki dört eser türlerinden birisinin veya birkaçının  kapsamına girmesi gerekir: (a) İlim ve 

edebiyat eserleri, (b) Musiki eserleri, (c) güzel sanat eserleri ve (d) sinema eserleri şeklinde 

sayılmıştır27. Burada sayılan eser türleri sınırlı sayıda olduğundan bunlar dışında bir eser türü 

yaratılamaz.  Ancak bu türlere giren alt gruplarda yer alan eserler yönünden bir sınırlılık 

(numerus clauses) söz konusu değildir. Ayrıca eser türleri arasında kesin çizgiler 

bulunmadığından bir eser, birden fazla eser türüne girebilir. Bu taktirde bir eser, girdiği her bir 

türün kapsamında ayrıca korunur.  FSEK m. 6 hükmü ile işlenmeler ve derlemeler de eser olarak 

kabul edilerek koruma altına alınmıştır28.  

Bir görüşe göre FSEK’ de koruma altındaki eser türlerinin sayılı olarak belirtilmesi, gelişen 

teknoloji karşısında yeni kullanım alanları ve fikir ürünleri ortaya koyan fikri hukukun 

gelişmesine engeller konmasına neden olabilir. Bu nedenle Bern Sözleşmesinde veya Alman 

Telif Hakları Kanununda benimsenen sistemde olduğu gibi genel bir eser tarifi verilmeli ve eser 

türleri, sayılı olarak değil, örnek olarak sayılmalıdır29.  

Katıldığımız görüşe göre, FSEK’ de korunması gereken eser türlerinin sayılı olarak belirtilmiş 

olmakla birlikte fikri hukukun gelişmesine bir engel oluşturulmaması amacıyla bu türlerin alt 

gruplarına giren eserler yönünden bir sınırlama getirilmemiştir. Keza yukarıda belirtildiği gibi 

işlenme ve derlemeler ile komşu haklar da, eser gibi, FSEK kapsamında korunmuştur Bunlara 

ilaveten daha geniş bir koruma, hem yeni eserlerin ortaya konmasını zorlaştırır, hem de bu 

konudaki temel hak ve özgürlüklere önemli bir kısıtlama getirir30.  

Ayrıca FSEK ile, esere yapılan yatırım, icracı sanatçılar, fonograf yapımcıları ve radyo 

televizyon kuruluşları  da  eser olarak değil, fakat “eserle bağlantılı komşu hakları” kapsamında 

korunmuş bulunmaktadır. Bağlantılı haklar, eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar 

vermemek şartıyla, komşu hak sahipleriyle, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film 

                                                             
27 Konumuzun sınırları içinde kalınması için FSEK tarafından sayılan eser türleri ile ilgili detaylı açıklamalara 
girilmemiştir. Bu konular  için bkz. ÖZTAN, s.109 vd.; TEKİNALP, s.114 vd.; ARSLANLI Halil, Fikri Hukuk Dersleri-II, 
Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul 1954, s.25 vd.; ÖZTRAK İlhan, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara 
1971, s.20 vd.; BOZBEL,s.40 vd.; TOSUN Yalçın, Sinema Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları, İstanbul 2009, s. 132 

vd.; ATEŞ Mustafa, “Fikri ve Sanat Hukukunda Sinema Eseri ve Eser Sahipliği”, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2009, 
s.69; ŞENOCAK Kemal/HANEDAN Refik Cemal, “Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından 
Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005, C.7, s.283-306; KADIGİL Sera, Sinema 
Eserleri ve Sinema Eserlerinde Hak Sahipleri, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 2010, s.58 vd.  
28 ARSLANLI s.11; ATEŞ,s.60;  AYİTER s.45; ATEŞ, s.61;ŞAHİN,s.25 vd.;  EREL, s.534;  ERDİL,s.19; 

TEKİNALP,s.106; TOPALOĞLU,s.84 vd.; BOZBEL,s.37 vd.; GÖKYAYLA, s.74; BEŞİROĞLU,s.82; 

USLU,s.50; ÖZTAN,s.91 vd.; İNAL/BAYSAL,s.117; YARSUVAT,s.54; TÜYSÜZ,s.38. 
29 Bu görüş ve bu görüşteki yazarlar için bkz. ÖZTAN,s.92; TEKİNALP, s.114 vd. BOZBEL,s.38.  
30 ARSLANLI,s.12; AYİTER,s.45; ATEŞ,s.61 vd.; TEKİNALP,s.106; EREL,s.55; KILIÇOĞLU,s.122; 

GÖKYAYLA,s.74; YARSUVAT,s.54 vd.;ERDİL,s.19, TÜYSÜZ,s.38;ŞAHİN,s.26 vd. 
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yapımcılarına FSEK tarafından tanınmış olan haklardır (FSEK m.1/B-j). Çağıdaş Fikri Hukuk, 

bir eseri yorumlayıp icra eden ve eserin topluma mal olmasına yardım eden “icracı 

sanatçıların”, eserin yaygın bir şekilde dinlenmesini veya seyredilmesini sağlayan fonogram, 

film ve radyo-televizyon yapımcılarının haklarını  da korumaktadır. Gerek doktrinde ve gerekse 

uygulamada “eser sahiplerinin haklarına komşu haklar veya akraba haklar” şeklinde ifade 

edilen bu haklar da Fikri Hukuk tarafından korunmaktadır31 .  

IV. ESER KORUMASINA  ENGEL OLMAYAN HUSUSLAR  

Aşağıda belirtilen hususlar, FSEK tarafından,   bir fikri ürünün eser kapsamına girmesi ve 

korunması bakımından  bir engel olarak öngörülmemiştir32:  

FSEK yeni sonuçları değil, ferdi yaratmaları koruduğundan, aynı konunun ikinci bir defa daha 

incelenerek bir fikirsel eser konusu yapılması, bir ihlal olarak nitelendirilemez. Ayrıca fikir ve 

sanat eserleri konusunda topluma mal olmuş değerlerin kullanılması, korunan hususlar 

kapsamına girmez33.  

Bir fikri ürünün amacının bulunup bulunmaması veya amacının niteliği, bu ürünün eser 

sayılmasına engel değildir.  

Bir fikir ürününün eser sayılması için hitap ettiği kitle gözönünde bulundurulmaz. Örneğin 

başkaları tarafından okunmak amacıyla yazılmamış olan bir hatıra defteri veya günlük de, eser 

niteliğinde ise  FSEK korumasından  yararlanabilir. 

Bir fikir ürününün eser sayılması için, nicelik ve nitelik bakımından bir asgari sınır veya kalite 

aranmaz. Zira FSEK, insan ruhunun yaratıcı yönünü koruma amacı gütmektedir.  

Bir fikir ürününün eser sayılması için harcanan emek ve masraf veya ürünün büyüklüğü 

gözönünde bulundurulmaz. Örneğin kısa bir şiir de eser niteliği taşıyabilir. Burada önemli olan 

husus, eserin boyutunun fikri bir içerik  ve somutluk   taşımasıdır.  

Bir fikri ürünün eser sayılması için alenileşmiş veya yayımlanmış olması, herhangi bir yere 

teslim veya  tescil edilmiş olması  gerekmez.  

Eserin yaratılışında  kullanılan yöntem, eser değildir. 

SONUÇ 

                                                             
31 ARKAN Sabih, Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul 2005, s.37 vd.ÖZTAN,s.703 vd. 
32 Bu konuda kaynak ve daha fazla bilgi için bkz. ÖZTAN, s. 99 vd.;BOZBEL,s.38 vd.; 
33 Bu görüşteki yabancı yazarlar için Bkz. ÖZTAN,s.99 vd. 
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4630 sayılı Kanunla FSEK m. 1/B hükmünde “Tanımlar” başlığı ile yapılmış bulunan 

değişiklikle eser kavramı, “Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel 

sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder.” 

şeklinde tanımlanmıştır. Bu yasal tanımda geçen fikir ve sanat eseri  ve fikir ve sanat mahsulü 

ifadelerini bir fikrin,  FSEK anlamında eser olması için hem fikir hem de  sanat eseri niteliğinde 

olması gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır.  

Fikri ürün, bir insan tarafından meydana getirilen ve  fikri, zihinsel, duygusal veya estetik bir 

şekilde ifade edilen üründür. Bir fikri ürünün eser olarak kabul edilebilmesi için FSEK 

Tarafından sayılmış bulunan;  (a) İlim ve edebiyat eserleri, (b) Musiki eserleri, (c) güzel sanat 

eserleri ve (d) sinema eserleri türlerinden en az birisine girmesi gerekir. Ayrıca bir eserin 

sahibinin haklarına zarar vermemesi şartıyla, söz konusu eserin işlenmesi suretiyle meydana 

getirilen ve işleyenin hususiyetini taşıyan işlemeler ile ansiklopedi, antaloji ve benzer i 

derlemeler de FSEK m.6  tarafından  eser olarak sayılmıştır.  
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KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE ENFLASYON YAKINSAMASI: FOURIER 
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Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü  
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Arş. Gör. Hoşeng BÜLBÜL 
Marmara Üniversitesi,İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü  

ÖZET 

İlk olarak Tinbergen (1959) tarafından ortaya atılan yakınsama teorisi günümüzde ilgi çeken ve 

farklı veri türleri kullanılarak uygulamalar yapılan önemli bir teori olmuştur. İktisat literatürü 

incelendiğinde, farklı ülke, bölge ve ekonomik gruplara ait yakınsama çalışmalarının 

çoğunlukla gelir, enflasyon ve işsizlik yakınsamaları üzerine odaklanıldığı görülmektedir. 

Özellikle, BRICS ve MIST grubuna dahil ülkeler için yapılan enflasyon yakınsama analizleri 

son dönemlerde önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak 

adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye ülkeleri için enflasyon 

yakınsamasının olup olmadığını incelemektir. Bu ülkelerin seçilmesinin nedeni, yüksek 

enflasyon, zayıflayan büyüme oranları, dış ticaret açıkları ve 2013 yılında para birimlerinin 

ABD Doları karşısında değer kaybetmesidir. 

Enflasyonun yakınsama hipotezi, zaman serisi analizi çerçevesinde birim kök testlerine 

dayanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızda klasik birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim 

kök testleri ve Güriş (2018) tarafından önerilen ve hem doğrusal olmamayı hem de yapısal 

kırılmayı birlikte ele alan Fourier Kruse Testi kullanılmıştır. Doğrusal olmamayı ve yapısal 

kırılmayı dikkate alan çalışmalar incelendiğinde, kırılma sayısı, kırılmanın ani ya da yumuşak 

olmasını dikkate almayıp bir bütün olarak ele alan Fourier temelli testler geliştirilmiştir. Yapısal 

kırılma sorunu çözmek için Becker, Enders ve Lee (2006), KPSS (1992) durağanlık testine 

Fourier fonksiyonunu dahil etmişlerdir. Doğrusal olmama durumu ise Kapetanious, Shin ve 

Snell (KSS, 2003) tarafından birim kök sürecine dahil edilmiştir. Bu testte yumuşak geçişli eşik 

değerli otoregresif model kullanılarak doğrusal olmama durumu dikkate alınmıştır. Kruse 

(2011) de ise ESTAR model tipine dayanan birim kök testi geliştirmiştir. Fourier KSS testi ise 

Christopoulos ve Leon-Ledesma (2010) tarafından hem yapısal kırılma hem de doğrusal 

olmama birim kök sürecine dahil edilmiştir. Çalışmada standart testlerin zayıflığını gidermek 

için geliştirilen Güriş (2018) testi diğer testlere göre daha iyi güç özelliklerine sahip olması 

nedeniyle tercih edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, enflasyon yakınsaması açısından 

uygulanan politikaların ne derece etkin olduğu konusunda çıkarsama olanağı sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon Yakınsaması, Fourier Kruse Birim Kök Testi, Kırılgan Beşli 
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INFLATION CONVERGENCE IN FRAGILE FIVE COUNTRIES: FOURIER KRUSE 

TEST 

ABSTRACT 

The convergence theory, first proposed by Tinbergen (1959), has become an important theory 

that is interesting today and made applications by using different data types. When the 

economic literature is analyzed, it is seen that the convergence studies of different countries, 

regions, and economic groups focus on the convergence of income, inflation, and 

unemployment. In particular, inflation convergence analysis for BRICS and MIST countries 

has gained importance recently. The purpose of this study is examining whether the 

convergence of inflation for countries called the Fragile Five Brazil, Indonesia, South Africa, 

India, and Turkey. These countries were selected because of high inflation, weakening growth 

rates, foreign trade deficits, and in 2013, the depreciation of currencies against the US dollar. 

The convergence hypothesis of inflation is based on unit root tests within the framework of 

time series analysis. In this respect, classic unit root tests, structural break unit root test, and the 

Fourier Kruse Test, which is proposed by Güriş (2018) and deals with both nonlinear and 

structural breaks together, was used in our study. When the studies considering nonlinear and 

structural breakage are examined, Fourier based tests have been developed that take into 

account the number of fractures, whether they are sudden or soft or not. In order to solve the 

structural break problem, Becker, Enders, and Lee (2006) included the Fourier function in the 

KPSS (1992) stationarity test. Also, nonlinearity is included in the unit root process by 

Kapetanious, Shin and Snell (KSS, 2003). Nonlinearity was considered in this test using an 

autoregressive model with a smooth transition threshold value. Kruse (2011) developed a unit 

root test based on the ESTAR model type. The Fourier KSS test was included by Christopoulos 

and Leon-Ledesma (2010) in both structural break and nonlinear unit root processes. Güriş 

(2018) test, which was developed to eliminate the weaknesses of the standard tests in the study, 

was preferred because it has better power characteristics than the other tests. 

The findings of this study will allow us to infer how effective the policies implemented in terms 

of inflation convergence. 

Keywords: Inflation Convergence, Fourier Kruse Unit Root Test, Fragile Five 

1. GİRİŞ 

1990 yılların sonunda finansal serbestleşme sürecini tamamlayan çoğu ülke, dünya 

ekonomilerine entegre olmuştur. Ancak ülke ekonomilerinin uluslararası sermaye akımlarına 

açılması, bazı ülkelerde ekonomik dengelerin bozulmasına neden olmuştur. Çünkü yüksek 

sermaye girişleri makroekonomik temellerde dengesizliklere yol açmaktadır.  
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Bu durum sadece ülke ekonomisini değil, bulaşma etkisiyle küresel bir boyutta dünya genelinde 

de bir etkiye sahip olabilmektedir. 

Merkez bankalarının temel hedefi fiyat istikrarı (enflasyon hedeflemesi) ve ekonomik büyüme 

gibi makroekonomik hedefleri sağlamak ve bu doğrultuda etkili para politikaları uygulamaktır. 

Enflasyon yakınsaması da ülkeler arasındaki entegrasyonun bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Yakınsama teorisi ilk olarak 1959 yılında Jan Tinbergen tarafından 

geliştirilmiştir. Küreselleşmenin artmasıyla birlikte farklı iktisadi yapılara sahip ülkelerin 

birbirine yakınsadıkları tespit edilmiştir (Tinbergen, 1959). Bu çerçevede ele alındığında benzer 

yapılara sahip ülkelerin bir arada değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

Morgan Stanley’in Ağustos 2013 ekonomi raporunda benzer özelliklere sahip Brezilya, 

Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye’yi “Kırılgan Beşli” olarak adlandırmıştır. 

Makroekonomik temelleri zayıf olan bu ülkelerde, finansal serbestleşme ile ülkeye giren yüksek 

sermaye girişleri döviz kurunun değerlenmesine yol açarak cari işlem açıklarının artmasına 

neden olmaktadır. Ayrıca bu ülkeler yüksek enflasyon oranları, dış borcun artması, bütçe 

dengesinin kötüleşmesi ve büyüme performanslarının azalması gibi alanlarda da benzer 

özelliklere sahiptirler.  

Ortak para politikalarının oluşturulması açısından enflasyon yakınsaması önemli bir kriter 

olarak değerlendirilmektedir. Enflasyon artışı, alım gücünü düşürürken, refah düzeyinin de 

azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca enflasyon artışı tek bir bölge veya ülke ile sınırlı 

kalmamakta, enflasyon artışı diğer bölgelere de yayılmaktadır. Geçmişinde yüksek ve sürekli 

enflasyon sorunu olan Kırılgan Beşli ülkelerinde enflasyon yakınsamasının mevcut olması 

büyük bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kırılgan Beşli ülkelerinde 

enflasyon yakınsamasının olup olmadığı incelemektir. Bu amaç için birim kökün varlığı 

araştırılmıştır. Birim kökün varlığının araştırılmasında farklı özelliklere sahip testler 

kullanılmaktadır. Bu doğrultuda serilerin özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklere göre 

birim kök testlerinin kullanılması tahmin sonuçlarını etkilemektedir. Bu nedenle çalışmada 

klasik birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testi 

kullanılarak enflasyon yakınsamasının olup olmadığı test edilmiştir. Birim kökün varlığının 

reddedilmesi enflasyon yakınsamasının olduğunu ve enflasyonun kalıcı bir yapıya sahip 

olmadığını göstermektedir. 

Çalışmada ikinci bölümde ilgili literatüre yer verildikten sonra üçüncü bölümde doğrusal 

olmayan ve yapısal kırılmayı birlikte ele alan Fourier Kruse (2018) testi açıklanmıştır. 

Dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veri, beşinci bölümde uygulama sonuçları 

bulunmaktadır. Son bölümde ise sonuç ve değerlendirme yer almaktadır. 
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2. LİTERATÜR 

Enflasyon yakınsaması ile ilgili çalışmalara baktığımızda çalışmaların Avrupa ve Avrupa 

birliği ülkeleri üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Konuyla ilgili ilk ampirik çalışma Baumol 

(1986)’e aittir. Tablo 1’de ilgili literatür yer almaktadır. 

Tablo 1: Literatür 

3. YÖNTEM: FOURIER KRUSE TESTİ (2018) 

Serilerin durağanlık özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ilk yaklaşım doğrusal birim kök 

testlerinden biri olan Dickey ve Fuller (1979) testidir. Yapısal kırılmanın dikkate alınması 

amacıyla ise Perron (1989), Zivot ve Andrews (1992) Lee ve Strazicich (2003, 2004) tarafından 

birim kök testleri önerilmiştir. Ancak bu testler doğrusal olmamayı dikkate almamaktadır. 

Doğrusal olmama ve yapısal kırılma birim kök sürecini etkileyen iki temel faktördür. Bunları 

dikkate alan çalışmalar incelendiğinde Fourier KPSS (2006), KPSS (2003), Kruse (2011), 

Fourier KSS (2010) testlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Doğrusal olmama ve yapısal 

kırılmayı dikkate almak ve standart testlerin zayıflığının giderilmesi amacıyla Güriş (2018) 

tarafından geliştirilen Fourier Kruse (2018) testi, Fourier KPSS (2006), KPSS (2003), Kruse 

(2011), Fourier KSS (2010) testlerine göre daha iyi güç özelliklerine sahip olması nedeniyle bu 

çalışmada tercih edilmiştir.  

 

 

 

 

Yazar Dönem Ülke Yöntem Karar 

Kocenda ve Papell 

(1996) 

1959:Q2- 1994:Q4 AB Ülkeleri Levin, Lin(1992) Panel Birim Kök Testi Yakınsama vardır. 

Tunay ve Silpagar 

(2007) 

1994:01-2004:01 Türkiye 

(Bölgesel) 

Panel Birim Kök Testleri, 

Dinamik Mekan-Zaman Panel Veri 

Modelleri 

Yakınsama vardır. 

 

Kisswani ve Nusair 

(2014) 

1973:Q2-2011:Q3 Asya Ülkeleri KSS(2003) Testi  Yakınsama vardır. 

Anoruo ve  Murthy 

(2014) 

1990:Q2-2012:Q1 Orta Afrika Ekonomik ve 

Para Topluluğuna (CEMAC) 

üye ülkeler 

KSS(2003), Kruse(2011) Birim Kök Testleri Yakınsama vardır. 

 

Yeşilyurt (2014) 2004:1- 2011:12 Türkiye 

(Bölgesel) 

Zivot-Andrews(1992) Yakınsama vardır. 

Özmen ve Baktemur 

(2015) 

1992- 2013 AB Ülkeleri Mekansal Panel Veri Modelleri Yakınsama vardır. 

Tıraşoğlu ve 

Yurttagüler (2018) 

2009:01-2015:07 BRICS Ülkeleri  ADF(1979), PP(1988), , Kwiatkowski vd. 

(1992), Ng ve Perron (2001), Lee ve 

Strazicich (2003) ve Lee ve Strazicich 

(2004), Kapetanios, Shin ve Snell (2003), 

Kruse (2011), Cuestas ve Ordóñez (2014) 

Birim Kök Testleri 

Hindistan ve Güney Afrika 

dışındaki ülkelerde 

yakınsama yoktur. 

Belke ve Al (2019) 2004:01-2019:06 Türkiye 

(Bölgesel) 

CIPS, Hadri-Kurozumi, PKPSS, FPKPSS Panel 

Birim Kök Testleri 

Yakınsama bölgelere göre 

ve kullanılan birim kök 

testlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

Temiz ve Konat 

(2019) 

1999-2018 Euro Bölgesi Ülkeleri (19 

ülke) 

Hadri-Kurozumi (2012) Panel Birim Kök 

Testi 

Yakınsama vardır. 
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Fourier Kruse (2018) testinde tahmin edilen model; 

∆𝑣𝑡 = 𝛿1𝑦𝑡−1
3 + 𝛿2𝑦𝑡−1

2 + ∑ 𝜑𝑗
𝑝
𝑗=1 ∆𝑣𝑡−𝑗 + 𝑡   (1) 

şeklindedir. Burada 𝑣𝑡 aşağıdaki gibi elde edilmektedir; 

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 sin (
2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) + 𝛼2 cos (

2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) + 𝑣𝑡  (2) 

𝑣𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛼0 − 𝛼1 sin (
2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) − 𝛼2 cos (

2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
)  (3) 

Burada hata kareler toplamını minimize eden k değeri seçilir. Eşitlik (1) tahmin edilerek birim 

kök testi uygulanır. Birim kök temel hipotezinin reddedilmemesi durumunda seri durağan 

değildir.  

4. VERİ 

Kırılgan Beşli olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye 

ülkeleri için enflasyon yakınsamasının olup olmadığının incelendiği çalışmada her bir ülke 

verisi IMF'in IFS (International Financial Statistics) veri tabanından alınmıştır. 1990'ların 

başında Meksika, Güneydoğu Asya ülkeleri, Türkiye gibi çeşitli ülkelerin yaşadığı kriz 

tecrübeleri çeşitlilik göstermektedir. Özellikle 1992- 1993 Avrupa Para Sistemi krizi ve 1994 

Aralık ayında ortaya çıkan ve “tekila etkisi (tequila effect)” olarak da adlandırılan Latin 

Amerika krizi Kırılgan Beşli ülke piyasalarını da etkilemiştir. Bu nedenle bu etkileri dışarda 

tutmak amacıyla analiz 1995:01-2018:09 dönemini kapsamaktadır. Bu beş ülke için enflasyon 

oranı ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) 𝑥100 formülünden elde edilmiştir. 𝑃𝑡 her bir ülkenin 𝑡 zamanındaki tüketici fiyat 

endeksi değerini göstermektedir. Enflasyon yakınsamasını test etmek için her bir ülke için 

enflasyon oranı farkı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır; 

𝑑𝑖,𝑡 = 𝜋𝑖,𝑡 − �̅�𝑡   (4) 

𝜋𝑖,𝑡 𝑡 zamandaki 𝑖.’nci ülkenin enflasyon oranı, �̅�𝑡 beş ülkenin enflasyon oranı ortalamasını ve 

𝑑𝑖,𝑡 𝑡 zamandaki 𝑖.’nci ülkenin enflasyon oranı farkını göstermektedir (Busetti vd., 2006, s:11). 

Şekil 1’de enflasyon oranı serilerinin zaman serisi grafiklerine yer verilmiştir.   
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Şekil 1: Değişkenlerin Zaman Grafiği 
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Tüm zaman serisi grafikleri incelendiğinde yapısal kırılmaların ve doğrusal olmayan bir yapının 

olduğu önsel olarak ifade edilebilir. Enflasyon oranı farklarının tanımlayıcı istatistiklerine 

Tablo 2’de yer verilmiştir.  

 Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde tüm ülkeler için gözlem sayısı 296’dır. Ortalamalar 

değerlendirildiğinde, enflasyon oranı fark ortalamalarının -0,372 ile 1,038 arasında olduğu 

görülmektedir. Enflasyon oranı fark değerlerine bakıldığında maksimum değere Türkiye’nin, 

minimum değere Hindistan’ın sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Jarque-Bera test istatistiğine 

göre normallik geçerlidir temel hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuç tüm ülkeler için enflasyon 

oranı farklarının normal dağılıma sahip olmadığını göstermektedir. 

5. UYGULAMA 

Enflasyon yakınsaması araştırmalarında farklı yapıları dikkate alan birim kök testlerinin 

kullanılması sonuçların da farklılıklar göstermesine neden olmaktadır. Serilerin yapısına uygun 

testlerin uygulanmaması tahmin sonuçlarının doğruluğunu etkilemektedir.  

 Brezilya Hindistan Endonezya Güney Afrika Türkiye 

Gözlem Sayısı 296 296 296 296 296 

Ortalama -0,275 -0,277 -0,113 -0,372 1,038 

Medyan -0,176 -0,190 -0,165 -0,280 0,547 

Maksimum 1,285 3,185 8,633 1,088 7,428 

Minimum -3,459 -3,802 -2,083 -3,050 -1,613 

Standart Sapma 0,648 0,871 1,041 0,600 1,573 

Çarpıklık -1,540 -0,530 3,453 -0,950 1,171 

Basıklık 7,456 5,203 25,072 4,956 3,919 

Jarque-Bera 362,56 73,729 6597,4 91,724 78,104 

Prob. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 445 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Çalışmada öncelikle değişkenlerin birim kök analizleri, doğrusal birim kök testlerinden ADF 

(1979) ve PP (1988) testleriyle yapılmış ve Tablo 3’te test sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 3: Doğrusal Birim Kök Testleri 
Testler  ADF (1979) PP (1988) 

Ülkeler Düzey Birinci Fark Düzey  Birinci Fark 

Brezilya -0,135 

(-2,783)* 

-2,440 

(-5,744)*** 

-0,268 

(-6,414)*** 

-1,208 

(-78,96)*** 

Hindistan -0,133 

(-1,673) 

-7,685 

(-14,169)*** 

-0,475 

(-9,662)*** 

-1,191 

(-20,84)*** 

Endonezya -0,389 

(-5,687)*** 

-2,673 

(-7,441)*** 

-0,413 

(-8,762)*** 

-1,160 

(-20,14)*** 

Güney Afrika -0,138 

(-2,369) 

-3,788 

(-8,629)*** 

-0,336 

(-7,707)*** 

-1,282 

(-22,89)*** 

Türkiye -0,070 

(-1,746) 

-4,477 

(-9,978)*** 

-0,223 

(-6,202)*** 

-1,112 

(-19,23)*** 

Notlar: (i) ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 için anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

             (ii) ADF (1979), PP (1988) birim kök testlerinde sıfır hipotezi birim kökün olduğunu ifade etmektedir. 

ADF (1979) test sonuçlarına göre Endonezya dışındaki ülkeler fark durağandır, PP (1988) test 

sonuçlarına göre ise tüm ülkeler düzeyde durağandır. ADF (1979) birim kök testine göre 

Endonezya dışındaki ülkelerde enflasyon yakınsaması bulunmamakta, PP (1988) test 

sonuçlarına göre tüm ülkelerde enflasyon yakınsaması vardır. 

ADF (1979) ve PP (1988) birim kök testleri serileri doğrusal olarak ele almakta ve yapısal 

kırılmaları dikkate almamaktadır. Ancak Şekil 1’deki grafiklerde de görüldüğü gibi seriler 

doğrusal değildir ve yapısal kırılmalara sahiptir. Serilerin doğrusal olup olmadıklarını ortaya 

koymak için yaygın olarak kullanılan Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey vd. (2008) 

doğrusal olmama testleri kullanılmıştır. Bu iki test, serilerin durağanlık seviyelerinden 

etkilenmemektedir. 

Harvey ve Leybourne (2007) çalışmasında 𝐈(𝟎) ve 𝐈(𝟏) süreçlerin varlığına birlikte izin veren 

denklemin kullanılmasını önermiştir. 

Model: 𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝒚𝒕−𝟏
𝟐 + 𝜷𝟑𝒚𝒕−𝟏

𝟑 + 𝜷𝟒∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟓(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟐 + 𝜷𝟔(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟑 +
𝜺𝒕 

Hipotezler; 𝑯𝒐: 𝜷𝟐 = 𝜷𝟑 = 𝜷𝟓 = 𝜷𝟔 

               𝐻𝑎: 𝛽2 ≠ 𝛽3 ≠ 𝛽5 ≠ 𝛽6 

şeklindedir. Harvey vd. (2008) ise durağan 𝐈(𝟎) ve durağan olmama 𝐈(𝟏) farklı denklemlerin 

kullanılmasını önermişlerdir. 

ModelI(0): 𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝒚𝒕−𝟐
𝟐 + 𝜷𝟑𝒚𝒕−𝟑

𝟑 + ∑ 𝜷𝟒,𝒋∆𝒚𝒕−𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 + 𝜺𝒕 

ModelI(1): 𝒚𝒕 = 𝝀𝟏∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝝀𝟐(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟐 + 𝝀𝟑(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟑 + ∑ 𝝀𝟒,𝒋∆𝒚𝒕−𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 + 𝜺𝒕 
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Burada, p gecikme sayısıdır. ∆ ise gecikme operatörüdür. Harvey vd. (2008) hipotezleri; 

𝐻𝑂,𝐼(0): 𝛽2 = 𝛽3 = 0                                              𝐻𝑂,𝐼(1): 𝜆2 = 𝜆3 = 0 

𝑯𝒂,𝑰(𝟎): 𝜷𝟐 ≠ 𝟎 ve/veya 𝜷𝟑 ≠ 𝟎                               𝑯𝒂,𝑰(𝟏): 𝝀𝟐 ≠ 𝟎 ve/veya 𝝀𝟑 ≠ 𝟎 

şeklindedir. Tablo 4’te Harvey ve Leybourne (2007) ve Harvey vd. (2008) test sonuçlarına yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 4: Doğrusal Olmama Testleri 

Panel A: Harvey ve Leybourne (2007) Panel B: Harvey vd. (2008)                                                      

Ülkeler Test İst. Ülkeler Test İst. 

Brezilya 12.07 11,96** 11,89 Brezilya 8,29** 

Hindistan 6,31 6,23 6,19 Hindistan 2,84 

Endonezya 16,08*** 16,01 15,98 Endonezya 10,80*** 

Güney Afrika 2,42 2,40 2,39 Güney Afrika 0,83 

Türkiye 13,79*** 13,62 13,53 Türkiye 4,61* 

Notlar: (i) Kritik değerler Harvey ve Leybourne (2007) için 𝝌𝟒
𝟐 ve Harvey vd. (2008) için 𝝌𝟐

𝟐’den elde 

edilmektedir. 𝝌𝟒
𝟐 için tablo değerleri %1 için 13,27, %5 için 9,48 ve %10 için 7,77’dir. 𝝌𝟐

𝟐 tablo değerleri ise %1 
için 9,21, %5 için 5,99 ve %10 için 4,60’dır. 

              (ii) ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 için doğrusallık temel hipotezi reddedilmektedir. 

Brezilya, Endonezya ve Türkiye için Harvey ve Leybourne (2007) test sonucuna göre 

doğrusallık temel hipotezi reddedilmektedir. Harvey vd. (2008) test sonuçlarına göre ise yine 

aynı ülkeler için doğrusallık temel hipotezi reddedilmiştir. Sonuç olarak Brezilya, Endonezya 

ve Türkiye için ele alınan serilerin doğrusal olmayan bir yapıda olduğu ifade edilebilir. 

Ekonometrik modellerde dikkate alınması gereken bir diğer durum yapısal kırılmalardır.  

Kırılmaların dikkate alınmaması durumunda, serilerde birim kök varken yokmuş gibi 

görünebilir. Yapısal kırılmanın olup olmadığı ilk olarak Zivot ve Andrews (1992) yapısal 

kırılmalı birim kök testi ile ortaya konmuştur. Zivot ve Andrews (1992) yapısal kırılmalı birim 

kök testi sonuçlarına Tablo 5’de Panel A’da yer verilmektedir. Ayrıca yapısal kırılma 

testlerinden olan ve tek ve iki kırılmalı birim kökü dikkate alan Lee-Strazicich (2003, 2004)  

testinin sonuçları Tablo 5’de Panel B’de sunulmuştur. 
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Tablo 5: Kırılmalı Birim Kök Testleri 

Panel A: Zivot -Andrews (1992) Tek Kırılmalı Birim Kök Testi 

Model A:  𝒚𝒕 = 𝝁 + 𝜷𝒕 + 𝜹𝒚𝒕−𝟏 + 𝜽𝟏𝑫𝑼(𝝀) + ∑ 𝜹𝒊∆𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 + 𝜺𝒕 

Ülkeler p TB δ 𝛉𝟏 �̂� 

Brezilya 1 2002:01 -0,375 

[-8,324]*** 

0,352 

(3,365)*** 

0,29 

Hindistan 1 2003:1 -0,732 

[-11,44]*** 

0,167 

(2,936)*** 

0,33 

Türkiye 0 2002:01 -0,548 

[-10,74]*** 

-1,472 

(-6,601)*** 

0,29 

Model C:  𝒚𝒕 = 𝝁 + 𝜷𝒕 + 𝜹𝒚𝒕−𝟏 + 𝜽𝟏𝑫𝑼(𝝀) + 𝜽𝟐𝑫𝑻(𝝀) + ∑ 𝜹𝒊∆𝒚𝒕−𝒊
𝒑
𝒊=𝟏 + 𝜺𝒕 

Ülkeler p TB δ 𝛉𝟏 𝛉𝟐 �̂� 

Endonezya 7 1999:04 -0,630 

[-6,764]*** 

-1,135 

(-3,477)*** 

-0,046 

(-3,627)*** 

0,18 

Güney Afrika 12 2009:03 -0,640 

[-5,223]** 

-0,203 

(-2,058)** 

-0,005 

(-3,185)*** 

0,58 

Panel B: Lee-Strazicich (2003, 2004) İki Kırılmalı Birim Kök Testi 

Model C:   𝑯𝒐: 𝒚𝒕 = 𝝁𝟎 + 𝒅𝟏𝑩𝟏𝒕 + 𝒅𝟐𝑩𝟐𝒕 + 𝒅𝟑𝑫𝟏𝒕 + 𝒅𝟒𝑫𝟐𝒕 + 𝒚𝒕−𝟏 + 𝒗𝟏𝒕 

                      𝑯𝒂: 𝒚𝒕 = 𝝁𝟏 + 𝜸. 𝒕 + 𝒅𝟏𝑫𝟏𝒕 + 𝒅𝟐𝑫𝟐𝒕 + 𝒅𝟑𝑫𝑻𝟏𝒕 + 𝒅𝟒𝑫𝑻𝟐𝒕+𝒗𝟐𝒕  

Ülkeler p TB St-1       B1t B2t 𝑫𝟏𝒕 𝑫𝟐𝒕 𝝁𝟎 

Brezilya 12 1998:08 

2005:10 

-0,566 

[-7,344]*** 

-1,535 

(-3,72)*** 

1,245 

(3,179)** 

0,853 

(6,731)*** 

-1,066 

(-7,234)*** 

0,308 

   (3,637)** 

Hindistan 11 1998:09 

2009:07 

-0,738 

[-7,995]*** 

4,029 

(5,727)*** 

-2,427 

(-3,605)** 

-2,346 

(-7,308)*** 

1,175 

(8,136)*** 

0,317 

   (2,561)** 

Endonezya 12 1998:08 

2005:10 

-0,513 

[-7,96]*** 

4,973 

(4,870)*** 

-5,726 

    (-6,7)*** 

-2,249 

(-7,248)*** 

-2,678 

(7,747)*** 

-0,561 

  (-3,42)*** 

Güney 
Afrika 

12 1999:09 

2010:01 

-0,724 

[-6,572]*** 

-1,360 

(-3,269)*** 

1,263 

(3,036)** 

0,827 

(5,726)*** 

-0,787 

(-6,201)*** 

-0,144 

  (-2,226)** 

Türkiye 12 2001:12 

2006:05 

-0,787 

[-6,702]*** 

3,887 

(4,269)*** 

-1,457 

(-1,964)** 

-1,184 

(-5,662)*** 

1,518 

(6,409)*** 

-0,274 

  (-2,555)** 

Notlar:   (i)  p optimal gecikme sayısı ifade etmektedir. 

              (ii) TB tahmin edilen kırılma tarihini göstermektedir. 

              (iii) parantez içindeki değerler t istatistiğini ifade etmektedir.  

(iv) köşeli parantez içindeki değerler Zivot -Andrews (1992) ve Lee-Strazicich (2003, 2004) testleri için 
hesaplanan test istatistik değerleridir.  

Yapısal kırılmalı birim kök testlerinde A modeli kesimde, B modeli eğimde, C modeli ise hem 

kesimde hem de eğimde kırılmaya izin verir. Zivot-Andrews (1992) test sonuçlarında yer alan 

δ parametresi birim kök testinin test istatistiğini, �̂� = TB/T kırılma noktasını göstermektedir. 

Burada T gözlem sayısını göstermektedir. Test istatistiğine ilişkin kritik değerler Zivot-

Andrews (1992)’den alınmıştır. Brezilya, Hindistan ve Türkiye için A modeli geçerli olurken, 

Endonezya ve Güney Afrika için C modele geçerli olmuştur. A modeli için kritik değerler %1 

için 5,34, %5 için -4,80 ve %10 için -4,58’dir. 
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C modeli için ise %1 için -5,57 ve %5 için -5,08’dir. Elde edilen bulgulara göre sıfır hipotezi 

reddedilmiştir. Her bir ülke için enflasyon serilerinin trend durağan olduğu ve enflasyon 

yakınsamasının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

İki kırılmalı LM birim kök testinde ise C modeli geçerli olmuştur. Ayrıca tek kırılmalı LM 

birim kök testi de uygulanmış anlamsız sonuçlar elde edilmiştir. St-1 iki kırılmalı LM birim kök 

testinin test istatistiğini göstermektedir. Test istatistiğine ilişkin kritik değerler Lee-Strazicich 

(2003)’ten elde edilmiştir. C modeli için kritik değerler %1 için -4,07, %5 için -3,56 ve %10 

için -3,29’dur. İki kırılmalı LM birim kök testinde ise yapısal kırılmalı birim kök vardır hipotezi 

reddedilmiştir. Enflasyon serilerinin durağan olduğu ve enflasyon yakınsamasının olduğu 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Tablo 4 ve Tablo 5 sonuçlarında serilerin doğrusal olmayan ve yapısal kırılmalı bir yapıya sahip 

oldukları görülmektedir. Yapısal kırılmaların dikkate alınmaması tanımlama hatasına ve 

sapmalı ve tutarsız parametre tahminlerine neden olmaktadır (Güriş ve Çağlayan- Akay, 2013, 

s.360). Bu çerçevede Fourier Kruse birim kök testi uygulanarak hem doğrusal olmayan yapı 

hem de yapısal kırılma dikkate alınmıştır. Tablo 6’da bu testin sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 6: Doğrusal Olmayan ve Kırılmalı Birim Kök Testi 

Panel A: Fourier Kruse Birim Kök Testi (2018) 

Model: 𝒚𝒕 = 𝜶𝟎 + 𝜶𝟏 𝐬𝐢𝐧 (
𝟐𝝅𝒌∗𝒕

𝑻
) + 𝜶𝟐 𝐜𝐨𝐬 (

𝟐𝝅𝒌∗𝒕

𝑻
) + 𝒗𝒕 

              ∆𝒗𝒕 = 𝜹𝟏𝒚𝒕−𝟏
𝟑 + 𝜹𝟐𝒚𝒕−𝟏

𝟐 + ∑ 𝝋𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 ∆𝒗𝒕−𝒋 + 𝜺𝒕 

Ülkeler k* p Güriş- İst. F-İst. 

Brezilya 1 12 1,892 30,50 

Hindistan 1 12 3,402 43,53 

Güney Afrika 1 12 3,872 60,94 

Türkiye 1 12 4,999 128,89 

Endonezya 4 8 25,96*** 6,171** 

Notlar: (i) k* optimal frekans, p gecikme uzunluğunu göstermektedir. 

             (ii) Test istatistiğine ilişkin kritik değerler Güriş (2018)’den elde edilmiştir. Tablo değerleri %1 için 23,56, 
%5 için 18,14 ve %10 için 15,74’tür. Endonezya için F istatistiği kullanılmış ve kritik değerler Becker vd. (2006)’dan 
elde edilmiştir. Tablo değerleri %1 için 6,73, %5 için 4,929 ve %10 için 4,13’tür. 

Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye için temel hipotez reddedilememiştir. Seri 

durağan değildir. Endonezya için birim kök temel hipotezi reddedilmiş, Becker vd. (2006) 

çalışmasında önerilen doğrusal olmayan trendin yokluğu temel hipotezini test etmek için F 

istatistiği kullanılmıştır, temel hipotez reddedilmiştir. Seri kırılan deterministik fonksiyon 

etrafında durağandır.  
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Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye ülkeleri için enflasyonun kalıcı özelliklere sahip 

olduğu, bu nedenle yakınsama olmadığı sonucuna ulaşılırken, Endonezya için enflasyonun 

kalıcı özeliklere sahip olmadığı ve yakınsama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Doğrusal birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri ve Fourier Kruse Testi (2018) 

birlikte ele alındığında sonuçların birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Tablo 7’de birim 

kök testlerinin karşılaştırılmasına yer verilmiştir. 

Tablo 7: Birim Kök Testlerinin Karşılaştırılması 

Testler Brezilya Hindistan Endonezya Güney Afrika Türkiye 

ADF (1979) X        X          X         X 

PP (1988)           

Zivot-Andrews (1992)           

Lee-Strazicich (2003, 2004)           

Fourier Kruse Testi (2018)        X        X          X         X 

Notlar : (i) X yakınsama olmadığını, √ ise yakınsama olduğunu göstermektedir. 

ADF (1979) ve Fourier Kruse (2018) test sonuçlarına göre Brezilya, Hindistan, Güney Afrika 

ve Türkiye için enflasyon yakınsaması yoktur, sadece Endonezya için enflasyon yakınsaması 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. PP (1988), Zivot-Andrews (1992), Lee-Strazicich (2003, 2004) 

test sonuçlarına göre ise tüm ülkeler için enflasyon yakınsaması olduğu görülmektedir. Fakat 

bu sonuçlar değerlendirilirken dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü Brezilya, Türkiye ve 

Endonezya’ya ait seriler hem doğrusal olmama hem de yapısal kırılma özelliklerine sahip 

olduğundan bu seriler için her iki özelliği de dikkate alan Fourier Kruse Testi (2018) 

sonuçlarına güvenmek gereklidir. Fakat, doğrusal ve aynı zamanda yapısal kırılmaya sahip 

Hindistan ve Güney Afrika ülkeleri için ise Zivot-Andrews (1992) ve Lee-Strazicich (2003, 

2004) test sonuçlarını dikkate almak gerekmektedir. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olan Kırılgan Beşli ülkelerinde enflasyon yakınsaması ülke 

ekonomilerini daha da kırılgan bir hale getirebilir. Çünkü enflasyonun yayılması ve süreklilik 

göstermesi alım gücünü düşürerek, refah düzeyinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca 

uygulanan fiyat istikrar politikaları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olmaktadır. Dolayısıyla 

bir ülkedeki enflasyon artışı diğer ülkelerde de enflasyon artışına neden olabilmektedir. Bu 

nedenle enflasyon yakınsaması araştırmaları oldukça önem arz etmektedir.  

Çalışmada Kırılgan Beşli olarak adlandırılan Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve 

Türkiye arasında enflasyon yakınsamasının olup olmadığı klasik birim kök testleri, yapısal 

kırılmalı birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testi yardımıyla incelenmiştir. 
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Öncelikle, serilerin doğrusal olduğunu varsayan ADF (1979) testine göre Endonezya dışındaki 

ülkelerin serileri durağan değildir, enflasyon yakınsaması yoktur. PP (1988) testine göre ise tüm 

ülkeler için seriler durağandır ve enflasyon yakınsaması vardır. Zivot-Andrews (1992) ve Lee-

Strazicich (2003, 2004) yapısal kırılma testlerine göre ise tüm ülkeler için seriler durağandır ve 

enflasyon yakınsaması vardır. Fourier Kruse (2018) testine göre ise Endonezya dışındaki 

ülkelerin serileri durağan değildir, enflasyon yakınsaması yoktur. Görüldüğü gibi serilerin 

farklı yapılarını dikkate almak birbirinden farklı sonuçların elde edilmesine neden olmuştur. 

Yapısal kırılmayı ve doğrusal olmamayı dikkate almayan ADF ve PP gibi birim kök testlerinin 

sonuçları, birim kökün varlığını gösteren temel hipotezin daha sık reddedilmesine yol 

açmaktadır. Bu durum, hem ekonomistlerin hem de politika yapıcıların dikkatli olmalarını ve 

enflasyon yakınsaması analizlerinde mümkün olabilecek doğrusal olmamayı ve yapısal 

kırılmaları hesaba katmaları gerektiğini göstermektedir.  

Sonuç olarak, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika dışındaki ülkelerde enflasyon 

yakınsamasının olmaması bu ülkelerin ortak para birimine sahip olmamalarına ve farklı 

ekonomik yapıya sahip olmalarıyla açıklanabilir. Ayrıca bölgesel farklılıkların da olması bu 

ülkeler arasında yakınsama olmamasını açıklamaktadır. Enflasyon artışlarının bulaşma ihtimali 

göz önüne alınarak, hızlı ve doğru müdahaleler yapabilmek amacıyla söz konusu ekonomilerin 

takip edilmesi önem arz etmektedir. 
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KONAKLAMA VERGİSİ MERKEZ Mİ YOKSA YEREL Mİ TARAFINDAN 

TOPLANMALI? AB ÜLKELERİ NEZDİNDE TEORİK BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN 

Hakkâri Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 

 

ÖZET 

Yerel yönetimlerin hizmetlerini sunabilmesi için yeterli düzeyde gelir kaynağına sahip olması 

gerekmektedir. Dünya genelinde, idarelerarası mali ilişkiler farklılaşabilmektedir.  Örneğin 

bazı ülkelerde yerel yönetimler ve merkezi yönetimler aynı kaynaktan gelir sağlama olanağına 

sahip iken bazı ülkelerde ise merkezi yönetimden yerel yönetimlere gelir aktarımının 

sağlanması yöntemi daha ağır basmaktadır. Bir başka ifade ile ülkeler farklı gelir bölüşüm 

yöntemlerini uygulayabilmektedir. Bu sebeple de her ülkede yerel yönetimler tarafından 

toplanan gelir kaynakları farklılaşabilmektedir.  

Çalışmamızda 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde 

düzenlenen Konaklama Vergisi’nin Türkiye’de merkezi yönetim mi yoksa yerel yönetimler mi 

tarafından toplanması gerektiği çeşitli ülke örnekleri çerçevesinde incelenmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre Avrupa Birliği’nde çeşitli başlıklar altında düzenlenen bu verginin 

yerel yönetimler açısından önemli bir gelir kaynağı olduğu ve ülkemizde de yerel yönetimlere 

bırakılması durumunda yerel yönetimlerin öz kaynaklarında ciddi bir artış sağlayabileceği 

sonucuna varılmıştır. Bu durumun yanı sıra ülkemizde yerel yönetimler tarafından bu gelirin 

elde edilmesi yönündeki en büyük sorunun her ilimizde aynı düzeyde konaklama vergisi 

potansiyelinin olmaması olarak görülmüştür. Bu durumun da yerel yönetimler arasında var olan 

gelir dağılımında etkinliği sağlaması konusunda istenilen derecede etkili olamayabileceği 

sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, idarelerarası mali ilişkiler, gelir bölüşümü, konaklama 

vergisi 

SHOULD ACCOMODATION TAX BE COLLECTED BY CENTRAL 

GOVERNMENT OR LOCAL GOVERNMENT? A THEORETICAL STUDY ON EU 

COUNTRIES 

ABSTRACT 

Local governments must have sufficient income sources to provide service delivery. 

Intergovernmental fiscal relations can differ across the countries. For example, in some 

countries, local governments and central governments have the opportunity to generate income 

from the same source, while in some countries, the method of providing income transfer from 

central government to local administrations predominates. n other words, countries can apply 
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different methods of income distribution. For this reason, income sources collected by local 

governments in each country may differ. 

In our study, it is investigated that should accommodation tax, to be regulated within the 

framework of the Proposal for the Amendment of the Law on Digital Service Tax and Certain 

Laws and Decree No 375, should be collected by central government or local government 

within the context of various EU countries experiences.  According to the results obtained, it is 

concluded that this tax, which is regulated under various headings in the European Union, is an 

important source of income for local governments and if it is allocated to local governments in 

our country, it can lead to a significant increase in the own resources of local governments. In 

addition to this situation, the biggest problem of collecting this income by local governments 

in our country was seen as the lack of the same level of accommodation tax potential in each 

province. It is concluded that this situation may not be as effective as desired in terms of 

providing income efficiency among local governments. 

Keywords: Local governments, intergovernmental fiscal relations, income distribution, 

accommodation tax 

1. GİRİŞ 

Turizm sektörünün sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik etkileri mevcuttur. Bu etkiler 

içerisinde en önemli boyutu ekonomik etkiler oluşturmaktadır (Toskay, 1989). Turizm gelirleri 

bir devlet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Özellikle yabancı turistlerin bıraktıkları 

döviz miktarı önem arz etmektedir. Bunun için de turizm sektörü için yapılan harcamalar ve 

yatırımlar da önem kazanmaktadır. Nitekim literatürde şelale etkisi olarak da bilinen turizm için 

gelenlerin o ülke ya da bölgeye gelmesiyle çeşitli mal ve hizmetler için yapılan harcamaların 

boyutu önemlidir. Bu nedenledir ki, turizm sektörünün yönetimi, ölçek boyutu, yatırım ve 

örgütlenmesi özel bir deneyim ve bilgi gerektirir (Şen ve Şit, 2015:31).  Turizm sektörüne 

yapılacak olan harcamalar ve yatırımlar sadece merkezi hükümeti değil aynı zamanda yerel 

yönetimlerin de alanına girmektedir. Çünkü bir merkezin turizm cazibesi her ne kadar merkezi 

hükümet yatırımları ile canlanabilse de yerel yönetimlerin sunduğu hizmetler de kayda değer 

olmalıdır. Ayrıca turizm sezonlarında yerel yönetimlere temizlikten tutun da altyapı 

hizmetlerine kadar ek maliyetler ortaya çıkmaktadır.  

Turizm faaliyetleri genel itibariyle her zaman dolaylı vergilemeye tabi tutulmuştur. Örneğin, 

turistler, varış ülkesinde farklı ürün ve hizmetlerden faydalandıklarında genel vergi ödemek 

zorundadır. Ayrıca dünya genelinde yıllar içerisinde kabul görmüş kırktan fazla farklı özel vergi 

ile yüz yüze kalabilmektedirler (Brackenbury, 1998). Bu vergilerden biri de turizm vergisidir. 

Bu vergi literatürde turist vergisi, doluluk vergisi, yatak vergisi, kültür vergisi, konaklama 
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vergisi vb. isimlerle anılabilmektedir. Uygulaması ülkeden ülkeye değişen bu vergi giderek 

birçok ülkede uygulama alanı bulmaktadır. Şehir ve yerel vergiler genellikle gece veya gündüz 

ziyaretçilere uygulanır ve varış yerindeki mevsime ve yere göre değişebilir. Bu verginin 

uygulanmasındaki ana değişkenler; 

- Düz oranlı kişi başına gecelik alınması 

- Düz oranlı kişi başına gecelik olarak konaklama türü ve yıldız sayısına göre alınması 

- Oda fiyatının yüzdesi olarak alınması 

- Gecelik kalınmaması durumunda kişi başına günlük alınması 

Genel itibariyle toplanan bu vergiler turizm ile ilgili faaliyetlere tahsis edilmiştir. Aynı zamanda 

AB ülkelerinde bu vergi genel olarak yerel yönetimler eliyle toplanmaktadır. Vergi genel olarak 

çıkış yapmadan önce alınmaktadır.  

Türkiye’de konaklama vergisi yasal girişim olarak ilk defa 2008 yılında İl Özel İdareleri ve 

Belediye Gelirleri Kanunu taslağına dâhil edilmiş ve Meclis Alt Komisyonu’nda 

görüşülmüştür. Söz konusu kanun taslağının dördüncü bölümündeki 34-35-36-37 maddelerde 

konaklama vergisinin düzenlenmesinden söz edilmiştir.  

5 Aralık 2019 tarihinde Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9.maddesi ile 6802 Sayılı 

Gider Vergileri Kanun’da değişiklik yapılarak konaklama vergisi, gider vergileri arasına 

eklenmiştir.  

Çalışmamızda yürürlüğe giren durumu ile Türkiye’deki konaklama vergisi ile AB ülkelerindeki 

uygulamaları tartışılarak söz konusu verginin yerel mi yoksa merkezi düzeyde mi 

toplanmasının daha uygun olabileceği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

2. AB ÜLKELERİNDE KONAKLAMA VERGİSİ 

Konaklama vergisi literatürde şehir veya turizm vergisi olarak da adlandırılmakta ve AB 

ülkelerinin genelinde uygulama alanı bulmaktadır (Bozdoğanoğlu, 2013:132). Rekreasyon 

alanlarını iyileştirmek, kamu hizmetlerini karşılamak ve çok sayıda ziyaretçi nedeniyle çevrede 

meydana gelen olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için, bugün İspanya, İtalya, Almanya ve 

Hollanda gibi birçok Avrupa Birliği ülkesi, turist vergisi, şehir vergisi ve yabancı turistlerin 

ülkelerini ziyaret eden sadece turistik amaçlı konaklama vergisi. isimleri altında ek vergi 

almaktadır. Turist vergisi yerel bir vergi olmasına rağmen, her ülkedeki ulusal kanun 

koyucuların turist vergisi uygulama kriterlerini serbestçe belirlemeleri mümkün olsa da, 

uluslararası anlaşmaların ilkelerine uyma zorunluluğu vardır (Göktaş ve Polat, 2019). Nitekim 

AB'ye üye ülkelerdeki turizm vergisinin uygulanmasının yasal dayanağı, Katma Değer Vergisi 
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(KDV) uygulamasında yapılan değişiklikleri (282/2011) de içeren 2006/112 / EC sayılı Konsey 

Direktifi'dir ((Official Journal of European Union, 2011).   

Çalışmamızda AB üyesi ülkelerden Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya’daki turizm vergisi 

uygulamalarına yer verilmiştir.   

2.1. ALMANYA 

Almanya’da turizm vergisi için farklı terimler kullanılmaktadır. Örneğin bazı yerlerde bu vergi,  

Kültür vergisi (Kulturförderabgabe), bazı yerlerde ise Yatak vergisi (Bettensteuer) olarak 

adlandırılabilmektedir. Vergiler, konaklama tipine, oda fiyatına ve konaklanan yere bağlı olarak 

kişi başı gecelik olarak alındığı gibi bazen de oda faturasının yüzdesi olarak alınabilmektedir. 

Örneğin Berlin’de, oda fiyatının %5’i tutarında vergi alınmaktadır. Genel olarak iş seyahatinde 

olup konaklayanlar bu vergiden muaf olmasına karşın art arda yirmi bir gün süren 

konaklamalarda vergi tahsil edilmektedir.  

Almanya’da vergi yerel yönetimlerce düzenlenmektedir. Şehirlerin kendisi vergiyi uygulayıp 

uygulamayacağına karar vermektedir. Örneğin Münih şehrinde turizm vergisi 

bulunmamaktadır. Bu vergi türü ilk olarak 2011 yılında Thüringen eyaletinde uygulama alanı 

bulmuştur. Daha sonra farklı eyaletlerde uygulama alanı bulmuştur (Göktaş ve Polat, 

2019;150). 

Köln şehrinde vergi kültür vergisi olarak adlandırılmaktadır. Nitekim 2014 yılında kabul edilen 

yasal düzenlemede verginin ismi Köln Şehrinde Kültürün Teşviki ve Geliştirilmesi Vergisi 

(Satzung zur Erhebung einer Kulturförderabgabe im Gebiet der Stadt Köln) olara ifade 

edilmektedir(https://www.stadtkoeln.de/mediaasset/content/satzungen/satzung_kulturf%C3%

B6rderabgabe_20151216.pdf, Erişim Tarihi: 27.11.2019). Örneğin Köln şehrinde KDV dâhil 

olarak ödenen konaklama ücreti üzerinden %5 oranında kültür vergisi alınmaktadır. Konaklama 

bedeli 100 Avro ise bu bedel üzerinden %7 oranında KDV hesaplanmaktadır. Toplam tutar 107 

Avro olmaktadır. Kültür vergisi bu KDV dâhil fiyata uygulanan %5 oranındaki tutardır. Bu da 

107*0,05= 5.35 Avro’dur. Vergi sadece barınma temel ihtiyacını aşan konaklama ücretleri 

üzerinden alınmaktadır. Örneğin barınma ihtiyacından kaynaklı (evsizlik) bir otelde 

konaklamalar vergiden muaf tutulmuştur. Konaklama ile ilgili masraflar, işle ilgili zorunlu 

nedenlerle konaklama gerektiğinde vergiye tabi olmayacaktır. Bu durum, ticari / sınai veya 

serbest meslek mesleğinin konaklama olmadan yapılamadığı ve bu nedenle konaklama 

olmadan gelir elde edilemeyeceği durumlarda geçerlidir (work-related mandatory 

accomodation).  
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Yukarıda turizm vergisi için Almanya’da farklı terimler kullanıldığını ifade etmiştik. Berlin’de 

bu verginin adı doluluk vergisi (Occupancy Tax)’dir. 1 Ocak 2014’ten itibaren, Berlin eyaleti, 

Berlin’deki gecelik konaklamalarda doluluk vergisi alınmasını yürürlüğe sokmuştur. Verginin 

konusu “her türlü kısa vadeli, ücretli konaklama türleridir. Vergi, konaklayacak kişinin geceyi 

odada geçirip geçirmediğinden kaynaklanmaktadır. Bir başka ifade ile bir kişi eğer odayı 

rezerve etmişse fakat gelmeden rezervasyonu iptal etmiş ise doluluk vergisi alınmaz. 

Konaklayan kişi Berlin’de iş için gelmiş ise doluluk vergisinden muaf tutulur. Bu durumda, 

konuk otele, kalışının ticari nedenlerden dolayı olduğunu tatmin edici bir şekilde kanıtlamalıdır. 

Bu delil, konukların oteli terk ettiği zaman en geç verilmelidir. Çünkü otelden ayrılmadan 

doluluk vergisi ödenmektedir.  Otellerin vergiyi toplama ve Berlin Federal Eyaletine gönderme 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Doluluk Vergisi, otel odasının fiyatının (yemekler, mini bardan 

ürünler, otel hizmetlerinin kullanımı ve oda fiyatına dâhil olmayan tesisler vb. ekstralar 

olmadan)  % 5'idir (https://www.berlin.de/sen/finanzen/steuern/informationen-fuer-

steuerzahler-/steuer-abc/information-berlin-hotel-occupancy-tax-150351.en.php#1, Erişim 

Tarihi: 29.11.2019). 

Almanya’da eyaletler ve şehirlere göre bu verginin farklı uygulamalarını görmek mümkündür. 

Bu sebeple yukarıdaki iki örnekle yetinilmiştir. Görüldüğü üzere verginin konusu, matrahı, 

mükellefi vb. tespitleri yerel yönetimler yapmaktadır.  

2.2. İSPANYA  

İspanya üniter yapılı bir devlet olmasına karşın 17 özerk bölgeden oluşan kendine has bir 

yönetim biçimine sahip bir ülkedir. Siyasi alandaki bu özerklik yerel yönetimler bazında mali 

özerkliğe 2000’li yılların ortalarına kadar pek yansımamıştır. İspanya yasaları oldukça yetersiz 

bölgesel vergi sepetlerine izin vermektedir. Bu sebeple de turizm vergisi, bazı bölgeler için 

daha fazla gelir elde etmenin bir yolu olarak görülmüştür (Gago ve diğerleri, 2006). Bu konuda 

ilk adım Balearic Adaları’ndan gelmiştir. 2001 yılında Balearic Adaları bölgesel yönetimi 

tarafından ecotasa (daha sonra eco-tax olarak adlandırılmış fakat ecotasa olarak tasarlanan 

verginin mahiyeti ile daha sonra eco-tax olarak adlandırılan verginin mahiyeti aynı olmamıştır) 

ve kiralanan araçlardan vergi alınması şeklinde iki farklı vergi uygulaması başlatılmıştır. 

Ecotasa, otel odaları için gecelik sabit bir miktar tahsil ederek, çevreyi korumak ve turistlere 

yönelik mal vee hizmetlerin sunumunu iyileştirmek için kullanılan tipik bir oda vergisi olarak 

tasarlanmıştır (Palmer ve Riera, 2003). Bu vergi 2001 yılında yürürlüğe girmiş ve 2003 yılında 

yürürlükten kaldırılmıştır.  Bunun nedeni, turizmdeki ani düşüşün nedenini bu vergiye bağlayan 

turizm sektörünün (oteller, tur operatörleri vb.) ciddi muhalefeti olmuştur. Öte yandan, 

kiralanan araçlara uygulanan vergi, motorun büyüklüğüne bağlı olarak sabit bir günlük tutarı 
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(4.5 ila 5 avro arasında) ve kilometre başına değişken (0.02 ila 0.03 avro arasında) bir tutarı 

öngörmekteydi. 2016 yılında Eco-tax bir diğer adıyla Sürdürülebilir Turizm Vergisi 

(Sustainable Tourism Tax) Balearic yönetimi tarafından yürürlüğe sokuldu.  

Tablo 1: Balearic Adaları Sürdürülebilir Turizm Vergisi Uygulaması (2019) 

Konaklama Türü Sezonlar 

1 Mayıs-31 Ekim     

(Gecelik) 

1 Kasım-30 Nisan  

(Gecelik) 

5 yıldızlı, 5 yıldızlı lüks ve 4 yıldızlı üstün 

oteller / 4 anahtarlı ve 4 anahtarlı turistik daireler 

 4 Avro 1 Avro  

4 yıldızlı ve 3 yıldızlı otel / 3 anahtarlı üstün 

turistik daireler 

3 Avro 0,75 Avro 

1 yıldız / anahtar, 2 yıldız / anahtar ve 3 yıldız / 

anahtar oteller ve turistik daireler 

2 Avro 0,5 Avro 

Kiralık yazlıklar (fincas, apartlar, evler) ve diğer 

turistik yerle 

2 Avro 0,5 Avro 

Kırsal oteller, tarımsal turizm konaklama ve iç 

turizm konaklama 

2 Avro 0,5 Avro 

Pansiyonlar, konukevleri, turistik kamplar veya 

kamp alanları, barınaklar ve sığınaklar 

1 Avro 0,25 Avro 

Turistik Yolcu Gemisi (Cruise Liner) 2 Avro 0,5 Avro 

Kaynak: www.caib.es  (Erişim Tarihi: 28.11.2019) 

Tabloda belirtilen oranlar dokuz günlük süreler için geçerlidir. Dokuzuncu günden itibaren 

kalınan sürelerde bu oranlar %50 indirimli olarak uygulanmaktadır. Bu vergiden elde edilen 

gelir çevre, sürdürülebilir turizm, kültürel mirasın korunması gibi alanlarda kullanılmaktadır. 

Bunların yanı sıra yaz sezonu dışında da yüksek istihdam yaratmak için nitelikli işlerin 

yaratılmasında ve nitelikli bir eğitimin bu alanda verilmesinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

söz konusu gelir ile turizme ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunan bilimsel 

araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilmektedir.  

İspanya’da turizm vergisi uygulayan bölgelerden biri de Katalunya bölgesidir. 20 Mart tarihli 

5/2012 sayılı Turizm işletmelerinde vergi, mali ve idari önlemler ile Turizm işletmelerinde 

konaklama üzerinden vergi alınması ile ilgili Kanun kabul edilmiştir. Bu yasal düzenleme 

çerçevesinde Katalunya hükümeti 1 Kasım 2012’den itibaren turizm işletmelerindeki 

konaklamalar için vergi düzenlemesini uygulamaya başlamıştır. Bu verginin tahsil edilmesinin, 
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turizm altyapısını teşvik etme, arttırma, koruma ve geliştirmeyi amaçlayan bir turizm kalkınma 

fonu oluşturulması şeklinde olması önem arz etmektedir. Bu fon, Katalunya'daki turizm 

endüstrisi için gerekli kamu yatırımlarını garanti altına alırken, özellikle de tüm seviyelerden 

oluşan etkin bir turizm tanıtım politikası aracılığıyla turizm şirketlerinin ve Katalunya'nın 

İspanya ve uluslararası pazarlardaki hedeflerinin uygun bir şekilde konumlandırılmasına 

odaklanmayı amaçlamaktadır.  

Bu fon aşağıdaki amaçlar çerçevesinde kullanılmaktadır (http://empresa.gencat.cat/ca/inici, 

Erişim Tarihi: 29.11.2019); 

 - Katalunya’yı bir turizm merkezi olarak tanıtmak 

-Sürdürülebilir, sorumlu, kaliteli turizmi teşvik etmek ve turizm kaynaklarını korumak,      

korumak, kurtarmak ve iyileştirmek. 

 - Turizm ürünlerinin geliştirilmesi, yaratılması ve iyileştirilmesi. 

 - Turizm altyapısını geliştirme 

Katalunya bölgesinde bile şehirler arasında verginin miktarı/oranı uygulama kriterleri 

değişebilmektedir. Katalunya’nın diğer şehirlerine göre Barcelona şehrinde bu verginin miktarı 

daha yüksektir. Konaklama türüne göre vergi miktarı değişebilmektedir. 17 yaşından küçükler 

bu vergiden muaftır.  Vergi yedi güne kadar uygulanmaktadır.  

Tablo 2: Katalunya Bölgesi’nde Turizm Vergisi Uygulaması 

Konaklama Türü Genel Oran Özel Oran 

Barselona Katalunya’nın diğer 

şehirleri 

5 yıldızlı otel, lüks otel, lüks kamp 

alanı veya eşdeğeri 
€2,25 €2,25 €5,00 

4 yıldızlı otel, 4 yıldızlı üstün otel 

veya eşdeğeri 
€1,10 €0,90 €3,50 

Turistik amaçlı konut 
€2,25 €0,90 – 

Diğer konaklama yerleri (3 ya da 

daha az yıldızlı oteller veya 

pansiyonlar, gençlik yurdu, kırsal 
konaklama yerleri, “lüks” 

sektöründe olmayan kamp alanları.) 
€0,65 €0,45 €2,50 

Turistik Yolcu Gemileri 

12 saat üstü 
€2,25 €2,25 – 

12 saat ve daha az 
€0,65 – – 

Kaynak: Costa Brava Tourist Guide, 2018.  
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Özel oran, kumar oynanmasına izin verilen alanlarda bulunan turist rekreasyon merkezindeki 

tesislerde konaklamalarda uygulanmaktadır. Turistik amaçlı konutlar ise sahibi tarafından 

doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıslara, art arda ve ödeme karşılığında, 31 güne kadarki 

bir süre için kiralanan konutlardır.  

2.3. FRANSA 

Yukarıda da zikredildiği üzere konaklama vergisi AB ülkelerinde farklı isimlerle 

adlandırılmaktadır. Fransa’da bu vergi Turizm Vergisi (Taxe de Sejour) olarak 

adlandırılmaktadır. Vergi turizmin gelişmesine tahsis edilmiştir. Bu vergi otel sahipleri ya da 

tatil köyü sahipleri tarafından toplanarak şehir bütçesine aktarılır. Şehir yönetimi bu kaynak ile 

tanıtım broşürü, turizm etkinlikleri ve turistik alanların (müze, kale vb.) modernizasyonu için 

finansman sağlamış olmaktadır. Bunun yanı sıra bu kaynak altyapı, plaj bakımı, mevsimlik 

işgücü, turist maliyetleri vb. tek maliyetleri de karşılamak için kullanılabilmektedir. Yerel 

makamlar, toplam konaklama kapasitesine veya rezervasyon yapılan odalara dayanarak vergiyi 

hesaplamaya karar verme yetkisine sahiptir (https://ca.france.fr/en/news/article/tourist-tax-

france-taxe-sejour , Erişim Tarihi: 01.12.2019).  Bu vergi genel itibariyle bir otel ya da 

konaklama alanından çıkış yaparken ödenir. Öncesinde, tatil köyü kamplarında kalan belli bir 

yaşın altındaki çocuklar vergiden muaftı (Bozdoğanoğlu, 2013: 133). Fakat 2014 yılında mali 

alanda kabul edilen yasa (Finance Law) ile muafiyetler yeniden güncellenmiştir. Buna göre 18 

yaşın altında olanlar vergiden muaf tutulmuşlardır. Buna ek olarak, mevsimlik işçiler, acil 

konaklama hizmetlerinden yararlananlar ve geçici olarak yer değiştirenler ile belediye meclisi 

tarafından belirlenen turist vergisi miktarlarının altında olup muaf olan yerlerde kira ile kalanlar 

vergiden muaf tutulmuşlardır ( .  

Vergi maktu olarak alınmaktadır. Konaklanan yerin türü ve yıldız sayısına göre ödenen vergi 

miktarı değişebilmektedir. KDV vb. diğer ek vergiler hariç olmak üzere kişi başına ödenen 

vergi 0,20 ile 5,00 AVRO arasında değişebilmektedir. Ultra lüks otellerde konaklama kişi 

başına 5,00 AVRO turizm vergisi ile vergilendirilirken, en düşük vergilendirme 0,20 AVRO 

ile 1-2 yıldız kategorisinde yer alan kamp, karavanlarda konaklayanlarda olmaktadır.  

Görüldüğü üzere verginin mükelleflerini, oranlarını ve muafiyetlerini yerel yönetimler 

belirlemeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca elde edilen gelir de yerel yönetimler tarafından turizm 

alanına tahsis edilmek üzere kullanılmaktadır.  Her bölgede bu oranlar değişebilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda Paris’te Ocak 2019 itibariyle uygulanan oranlar görülmektedir. 
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Tablo 3: Konaklama Türüne Göre Paris’te Turizm Vergisi Miktarları (Ocak 2019 itibariyle) 

KONAKLAMA TÜRÜ GECELİK VE KİŞİ 

BAŞINA KONAKLAMA 

MİKTARI (€) 

Ultra Lüks Oteller 5 € 

5 yıldızlı oteller ve apartlar, mobilyalı konaklama 3,75 € 

4 yıldızlı oteller ve apartlar, mobilyalı konaklama 
2,88 € 

3 yıldızlı oteller ve apartlar, mobilyalı konaklama 
1,88 € 

2 yıldızlı oteller ve apartlar, mobilyalı konaklama ile 4-5 

yıldızlı tatil köyleri 

1,13 € 

1 yıldızlı oteller ve apartlar (mobilyalı kiralama);1-2-3 

yıldızlı tatil köyleri; kamping araç sahaları ile park yerleri  

1 € 

Yıldızsız oteller ile apartlar, mobilyalı konaklama yerleri, 

tatil köyleri  

2,30 € 

3-4-5 yıldızlı kamp alanları 0.75 € 

1-2 yıldızlı kamp alanları 0,25 € 

Kaynak:https://en.parisinfo.com/practical-paris/money/tourist-tax (Erişim Tarihi: 25.10.2019) 

2.4. İTALYA 

İtalya’daki yasal düzenlemelerde yerel yönetimlerin kendi politikalarına karar verebilecekleri 

vurgulanmaktadır. Özellikle 2010 yılında yaşanan AB borçlanma krizi ile bu krizden en çok 

etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da merkezi hükümet finansal krizin etkilerini minimize 

etmeye çalışırken aynı zamanda yerel yönetimlere de birçok yerel verginin yönetimi ve 

toplanma yetkisi devredilmiştir (Rinaldi, 2012). İtalya’daki yasal düzenlemeler büyükşehirlerin 

ve turistik şehirlerin turizm vergisi (Tassa di Soggiorno ) uygulamasına izin vermektedir. 2011 

yılında kabul edilen kanuni düzenleme çerçevesinde büyükşehirler, belediye birlikleri, sanat 

kentleri ve turistik şehirler turizm vergisi alabilmektedir. 2011/23 sayılı yasa aynı zamanda 

toplanan söz konusu gelirlerin, doğal ve kültürel mirasa yönelik bakım-onarım müdahaleleri 

dâhil olmak üzere turizmin iyileştirilmesi için kullanılması gerektiğine işaret etmektedir (Conti 

ve diğerleri, 2018).  

Yıldızsız ya da bir ya da iki yıldızlı otellerde maksimum 1 Avro tutarında vergi tahsil edilir. 

Beş yıldızlı konaklama yerlerinde bu miktar 3-5 Avro arasında değişebilmektedir. Genel 

itibariyle İtalya’da yerel yönetimler bu vergiyi otellerin derecelendirilmesi ve yıldız sayısına 
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göre belirlemektedir. Ancona kenti ise diğerlerinden farklı olarak bir gecelik konaklama için 

harcanan miktara bağlı olarak vergilendirmeyi yapmaktadır.  

Verginin düzenlenme yetkisi yerel yönetimlere bırakıldığı için şehirden şehire verginin 

miktarları, muafiyetleri vb. değişebilmektedir.  Aşağıdaki tabloda bazı İtalyan şehirlerinde bu 

verginin uygulanmasına yönelik bilgiler verilmiştir.  

Tablo 4: İtalya’da Turist Vergisinin Bazı Şehirlere Göre Uygulanması 

Şehir Vergi 5 Yıldız 4 Yıldız 3 Yıldız Muafiyetler 

BOLOGNA  Maksimum 5 gece 4 Avro  
4 Avro  4 Avro  

14 yaşına kadar ücretsiz 

CATANIA Maksimum 3 gece  2,5 Avro 1,5 Avro 1,5 

Avro 

18 yaşına kadar ücretsiz, 

engelliler ve onlara eşlik 

edenler muaftır. 

MİLANO Maksimum 14 gece 

(Ağustosta %50 

indirimli) 

5 Avro 4 Avro 3 Avro 18 yaşına kadar ücretsiz 

PALERMO  Maksimum 4 gece 3 Avro 2 Avro 1,5 

Avro 

12 yaşına kadar ücretsiz, 

engelliler ve onlara eşlik 

edenler muaftır. 

ROMA  Maksimum 10 gece 7 Avro 6 Avro 4 Avro 10 yaşına kadar ücretsiz 

SIRACUSA  Maksimum 4 gece 

(Ocak, Şubat & Kasım 

aylarında %50 

indirimli) 

2,5 Avro 2 Avro 1,5 

Avro 

12 yaşına kadar ücretsiz, 

80 yaşın üstündekiler 

muaftır.  

Kaynak: Tarafımdan derlenmiştir.  

Tabloda görüldüğü üzere İtalya’da turizm vergisi, vergilendirilecek maksimum gece sayısı, 

aylara göre indirimli oranlar, engellilere yönelik muafiyetler ve belirli bir yaşa kadar ücretsiz 

olma vb. özellikleri barındırmaktadır. Ayrıca bu özellikler şehirlere göre değişmektedir. Bir 

başka ifade ile şehirler kendileri söz konusu vergi ile ilgili kriterleri belirlemeye yetkili 

kılınmıştır. Söz konusu vergi yerel yönetimler adına kalınan yerler tarafından ayrılmalardan 

(check-out) önce alınmaktadır.  

3. TÜRKİYE’DE KONAKLAMA VERGİSİ DÜZENLEMESİ 

Türkiye’de konaklama vergisi 2008 yılında kanun tasarısı olarak gündeme gelen fakat 

yürürlüğe girmeyen İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı’nda yer almıştır. 

Tasarıda mükellefler otel, motel, tatil köyü, pansiyon vb. konaklama tesisleri o larak 

belirtilmiştir. Matrah da günlük konaklama bedeli olarak günlük yeme-içme ve yatak ücretleri 
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dahil olarak öngörülmüştür. Tasarıda belirlenen oran %3’tü. Bu vergi çerçevesinde büyükşehir 

belediyelerinde toplanan verginin %25 oranında kısmının tahsilatı izleyen ayın yirminci günü 

mesai saati sonuna kadar büyükşehir belediyelerine aktarılması yine tasarıda yer almıştır. Fakat 

uygulama alanı bulamamıştır.  

15 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 

Ajansı Hakkında Kanun ile ilk olarak turizm payı yasallaşmıştır. Buna göre; 

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, 

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk, 

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk, 

ç) Seyahat acentelerinden (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk, 

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk, 

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere 

havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu ticari 

işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki 

faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağı 

ifade edilmiştir.  

2019 yılında tekrardan gündeme gelen konaklama vergisi 5 Aralık 2019 tarihinde kabul edilen 

7194 sayılı Kanunun dördüncü bölümü dokuzuncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde ile 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 34. Maddesinde düzenleme yapılarak konaklama 

vergisi kabul edilmiştir. Buna göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, 

kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu 

hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler 

(yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı 

gibi) konaklama vergisine tabi tutulmuştur. Ayrıca kanun metninde geceleme hizmetinin; 

sağlıklı yaşam tesisleri ve eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulmasının 

vergilendirmeye etki etmeyeceği ifade edilmiştir. Bu verginin mükellefi yukarıda zikredilen 

hizmetleri sunanlardır. Hizmetlerin sunulması ile vergiyi doğuran olay gerçekleşecektir. 

Kanuna eklenen geçici madde ile konaklama vergisinin 31/12/2020 tarihine kadar %1 oranında 

uygulanacağı ifade edilmiştir. Konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile 

uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.  
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Görüldüğü üzere ülkemizde uygulamaya konan konaklama vergisi düzenlemesi merkezi 

düzeyde verginin toplanacağını ifade etmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu vergi 

konusunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.  

SONUÇ 

Dünya genelinde ve özelde de AB ülkelerinde turizm vergisinin çeşitli yansımaları mevcuttur. 

AB ülkelerinde uygulanan söz konusu verginin genel ortak noktaları mevcuttur. Bunlar; 

verginin yerel yönetimlerce toplanması, konaklama türüne göre verginin alınması, muafiyet ve 

istisnaların olması ile en önemlisi toplanacak olan verginin yerel yönetimler tarafından turizm 

ve kültür alanında kullanılacak olmasıdır.  

Ülkemizde uygulanacak olan konaklama vergisi birçok verginin aksine miktar olarak değil 

yüzdelik olarak toplanacaktır. Düzenlemede konaklama bedeli (otel, motel, tatil köyü, 

pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde 

verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde 

sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların 

kullanımı gibi hizmetler) dışında herhangi bir kriter bulunmamaktadır. AB ülkelerine 

bakıldığında matrah tespiti ve oranlar açısından bir dizi kriterin göz önüne alındığı 

görülmektedir. Otelin niteliği, sahip olduğu yıldız sayısı, oda sayısı vb. kriterler matrah ve oran 

tespiti açısından göz önüne alınmaktadır.  

Türkiye’deki tasarılarda 12 yaşın altındakilerin muaf olacağı ve verginin maktu şekilde otellerin 

yıldız sayılarına göre toplanacağı şeklinde düzenlenmesine rağmen tasarının kanunlaşması ile 

bu durumun ortadan kaldırıldığı, çocuklara yönelik muafiyetin olmadığı görülmektedir.  

Yasallaşan konaklama vergisinin en önemli özelliklerinden biri ülke genelinde aynı oranda 

uygulanacak olmasıdır. Bu durum turistik ve turistik olmayan bölgelerin aynı kategoride ele 

alındığını göstermektedir.  

Konaklama vergisinin tüm dünyada olduğu gibi etkin bir şekilde toplanması ve kullanılması 

için verginin yerel yönetimlere bırakılması daha uygun olacaktır. Çünkü yerel yönetimler kendi 

sınırları içerisinde var olan turizm altyapısına yönelik sorunlara daha etkin bir şekilde müdahale 

etme şansına sahiptirler. Aynı zamanda ülke genelinde aynı oranda alınacak bir konaklama 

vergisi turistik olmayan yerlerin turist kaybı yaşamasına neden olabilir.  

Sonuç olarak,  matrah ve oran açısından turistik ve turistik olmayan bölge ayrımlarının 

yapılması ve verginin yerel yönetimler eliyle düzenlenmesi ve kullanım alanı olarak turizm 

altyapısına yönelik tahsis edilmesi, verginin etkinliği açısından daha olumlu sonuçlar ortaya 

çıkaracaktır. Bunun yanı sıra çocukların belli bir yaşa kadar, engellilerin ve engellilere eşlik 

edenlerin de muaf tutulduğu bir düzenleme yapılmalıdır.  
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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUNUNUN MALİ ETKİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN İNCELENMESİ  

Dr. Öğr. Üyesi Habip DEMİRHAN 
Hakkâri Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 

 

ÖZET 

Vergi bir devletin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Vergisel düzenlemeler bu açıdan 

toplumun tüm fertlerini ve kesimlerini ilgilendiren düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler ekonomi 

üzerinde ciddi derecede etkide bulunmaktadır.  25.11.2019 tarihinde “Dijital Hizmet Vergisi 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” yasalaştı.  

Bu yasa ile bütçeye ek gelir sağlayacak vergisel düzenlemeler getirildi. Bunların başında gelen 

dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi vb. vergisel düzenlemeler ciddi derecede kamuoyunda 

da tartışıldı. 

Çalışmada yeni getirilen vergisel düzenlemelerin mali açıdan devlete getirdiği avantajlar ile 

dezavantajlar bütçesel açıdan ele alınmıştır. Buna göre yeni vergiler ile her ne kadar bütçeye 

gelir sağlanacak olsa da düzenlemenin bazı yönleri ile de aynı zamanda sıkıntılar taşıdığı da 

görülmüştür.  Çalışmanın içeriğinde bu sıkıntılara yönelik çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, vergisel düzenlemeler, Dijital hizmet vergisi, konaklama vergisi, 

değerli konut vergisi 

A RESEARCH ON DIFFERENT ASPECTS OF FISCAL AFFECTS OF LAW ON 

THE AMENDMENT OF THE DIGITAL SERVICE AND CERTAIN LAWS AND 

DECREE LAW NO:375. 

ABSTRACT 

Tax is a significant resource of income for a state. In this respect, tax regulations are those that 

concern all individuals and all segments of society. These regulations have a significant impact 

on the economy. On 25 November 2019, Law on the amendment of the digital service tax and 

certain laws and decree Law No. 375 has been enacted.  

This law introduced tax regulations that provide additional income to the central budget. Some 

regulations such as digital tax and accommodation tax has been discussed seriously in public 

opinion.  

In this study, the advantages and disadvantages of these regulations has been explored in terms 

of budgeting. According to this study, it is concluded that although, new taxes will be provided 
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new income opportunities to the budget, some expects of regulation also include problems. In 

the content of the study, solutions and proposals raised to overcome these problems.  

Keywords: Tax, tax regulations, digital service tax, accommodation tax, valuable house tax 

1. GİRİŞ 

Bir devletin en önemli görevlerinden biri kamusal hizmet sunumu gerçekleştirmektir. Bunun 

için de harcama yapmaya, harcama yapmak için de gelire ihtiyacı olmaktadır. Devletin en 

önemli gelir kaynaklarının başında vergiler gelmektedir. Devlet karşılıksız olarak topladığı 

vergiler ile ciddi gelir elde etmekte ve kamusal harcamalar için finansman aracı olarak 

kullanmaktadır.  

Vergileme özü itibariyle politik bir özellik taşımaktadır. Devlet vergi politikası eliyle kendisi, 

piyasa ve bireyler arasında dengenin kurulması ve sürdürülmesini sağlamaya çalışmaktadır 

(Christians, 2009: 99). Vergi ahlaki ve siyasi bir sorun olma özelliği taşımaktadır (Green, 

1984:146).  Vergilemenin yapılması için çeşitli ilkeler göz önüne alınmaktadır. Anayasamızın 

73.maddesine göre devlet ancak kamu giderlerini karşılamak için ve kanun ile düzenlenmiş 

olmak koşuluyla vergi alabilmektedir. Anayasamızdaki bir diğer düzenleme de herkesin mali 

gücüne göre vergi ödemesidir. Mali gücü aynı olandan aynı verginin, farklı olandan farklı 

verginin alınması vergilemede eşitlik ilkesinin bir gereğidir (Kıranoğlu, 2003:139). Aynı 

ödeme gücüne sahip olanların aynı vergi yükümlülüğe tabi olması ile yatay adalet, daha fazla 

ödeme gücüne sahip olanların, daha az ödeme gücüne sahip olanlardan daha fazla vergi 

yükümlülüğünün altına girmesi ile de dikey adalet sağlanmaktadır.  

Devlet bazı durumlarda vergisel düzenlemelere giderek vergi gelirlerini artırma yoluna 

gidebilmektedir. Nitekim ülkemizde son yıllarda vergi kapsamına alınması gereken konular 

sıkça tartışılmakta ve bilimsel araştırmalara konu olabilmektedir. Özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, kripto paraların, internet fenomenlerinin, e-sporun, dijital 

hizmetlerin vb vergilendirilmesi bu konulardan bazılarıdır. Geçtiğimiz aylarda taslak halinde 

meclise sunulan vergisel düzenlemeleri de içeren torba kanun ile birlikte yeni vergilerin ihdası 

ve bazı vergilerde de düzenlemelerin teklif edildiği görülmüştür. Daha sonra 7194 sayılı kanun 

olarak kabul edilen kanun teklifi dijital hizmetler vergisi, konaklama vergisi ve değerli konut 

vergisi gibi tartışma yaratan düzenlemeler getirmiştir.  

Çalışmada yeni ihdas edilen vergilerin genel bir çerçevesi çizilerek olumlu ve olumsuz 

yanlarına değinildikten sonra diğer vergisel düzenlemelere ilişkin analizlerde bulunulmuş ve 

vergileme ilkeleri göz önüne alınarak vergisel düzenlemelerin eksik yönlerine vurgu yapılmıştır  
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2. 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERE BİR BAKIŞ 

Dijital hizmet vergisi ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik 

yapılması hakkında yapılan düzenleme ilk olarak 7193 sayılı kanun ile yasalaşmış fakat 

Cumhurbaşkanı tarafından bir maddesi değiştirilmek üzere TBMM’ye geri gönderilince kanun 

daha sonra 7194 sayılı kanun olarak 7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Söz konusu kanun 51 maddeden oluşmaktadır. Tipik bir torba kanun niteliği taşıyan kanunda 

bu maddelerin otuz dokuz tanesi vergisel düzenlemeler ile ilgili iken geriye kalan diğer on iki 

madde çeşitli konularla ilgilidir.  

Söz konusu torba kanun ile üç tane yeni vergi ihdası yapılarak ilk defa uygulamalarına 

geçilmiştir. Bunlar; Dijital hizmet vergisi, Konaklama vergisi ile Değerli konut vergisidir. Bu 

üç verginin ihdasının yanı sıra farklı alanlarda çeşitli vergisel düzenlemelere de yer verilmiştir.  

2.1. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler ile birlikte mal ve 

hizmet sunumundaki çeşitlilik de artmaktadır. Söz konusu bu çeşitlilik sadece özel sektör mal 

ve hizmet sunumunu değil aynı zamanda kamusal mal ve hizmet sunumunu da etkilemektedir. 

Nitekim e-bütçe, e-devlet, e-beyanname vb. düzenlemeler söz konusu gelişmelerin kamusal 

yönünü göstermektedir. Kamusal alanda bu gelişmeler olurken özel sektörde de bu dönüşüm 

yaşanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişiler birçok mal ve hizmeti artık dijital ortamdan sağlama 

yoluna gitmektedir. Bu durum da dijital hizmet sağlayıcılarının vergilendirilme sorununu ortaya 

çıkarmaktadır.  

7194 sayılı düzenleme ile Dijital hizmet vergisi ihdas edilmiştir. Buna göre, Kanunda sayılan 

hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. Dijital hizmet vergisinin 

mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, dijital hizmet vergisinin konusuna giren 

hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya 

genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk 

lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. Mükellefin, finansal muhasebe 

açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun 

verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam hasılat dikkate alınır. 

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren 

hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Dijital hizmet vergisi oranı %7,5'dir. Mükellefler ve 

vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, 

vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle 

yükümlüdürler. 
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Dijital hizmet vergisi tüm dünya genelinde yeni bir vergisel düzenlemedir. Çoğu ülke bu 

düzenleme üzerinde titizlikle çalışmaktadır. Söz konusu hizmet sunumunun nasıl ve hangi 

yöntemlerle vergilendirileceği uluslararası düzeyde de tartışmalıdır. Nitekim OECD söz konusu 

hizmetin vergilendirilmesine yönelik olarak çok uluslu bir yaklaşımın gerektiğine inanmakta 

ve bunun üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir (OECD, 2018). 

21 Mart 2018’de, Avrupa Komisyonu, AB’de faaliyet gösteren dijital işletmelerin adil ve etkin 

bir şekilde vergilendirilmesini sağlamaya yönelik bir dizi önlem sundu. Pakette, dijital sabit 

kuruluşun tanımına yer verilerek, dijital hizmetlerden sağlanan gelirler için %3 oranında bir 

vergi alınması tedbirleri yer almıştır (Avrupa Komisyonu, 2018). İngiltere’de Temmuz 2019’da 

hükümet tarafından arama motorları, sosyal medya platformları ve çevrimiçi pazarların, 

platformlarını nasıl paraya çevirdiklerine bakılmaksızın, gelirleri üzerinden %2 oranında bir 

dijital hizmet vergisi alınmasını öngören bir taslağı da içeren bütçe teklifini yayınladı (UK 

Finance Bill 2019-2020). Söz konusu taslakta finansal ve ödeme hizmetleri istisna edilmiştir. 

Düzenlemede Dijital hizmet vergisinin Nisan 2020 yılında yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

İlk yılında 275 milyon sterlin artacağı ve ardından 370 milyon sterline yükseleceği ve bunun da 

İngiltere Hazine’nin toplam vergi gelirine nispeten küçük bir katkı yapacağı tahmin ediliyor. 

Taslakta söz konusu verginin hazineye küçük bir katkı yapacağı fakat faaliyetleri bu kapsama 

giren şirketler için önemli bir husus olduğu ifade edilmiştir.  

Dijital ekonominin vergilendirilmesi üzerinde uzun süredir çalışan ülkelerden biri de İtalya’dır. 

Nitekim 2019 yılında Parlamento, Bütçe Kanunu’nda dijital hizmetler için bir hükmü 

onaylamıştır. Bu düzenleme kabul edilmesine rağmen yürürlüğe girmemiştir. Bunun nedeni 

İtalya’da yasa koyucuların tek taraflı tedbirlerden kaçınmak amacıyla OECD düzeyinde ortak 

bir fikir birliğini beklemeleriydi. Fakat OECD’nin işi ağırdan alması ve henüz bir çözüm 

bulamamasından dolayı Fransa örnek alınarak dijital hizmet vergisi düzenlemesinin 1 Ocak 

2020’den itibaren yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Vergi oranı %3’tür. Dijital hizmetlerin 

vergilendirilmesinden sağlanan gelirin 600 milyon Euro (684 milyon $) civarında olması 

beklenmektedir (Pwc, 2019).  

Fransa, herhangi bir dijital hizmetten elde edilen gelirlere AB’nin teklifinde önerilen % 3 

oranını uygulamayı kabul etmiştir. Fransa dijital hizmet vergisini uygulayan ilk AB üyesi 

ülkedir. Söz konusu vergi “21.yüzyılın vergisi” olarak Eylül ayında kabul edilmesine rağmen 

geriye dönük olarak 1 Ocak 2019 tarihine yürürlüğe giriş tarihi olarak verilmiştir. Verginin ismi 

GAFA vergisi olmuştur. GAFA, Amerika Birleşik Devletleri’nin dört ana şirketi olan Google, 

Apple, Facebook ve Amazon’nun kısaltmasıdır. Vergisel düzenleme ilk olarak bunları hedef 

almıştır. Bununla birlikte vergisel düzenleme sadece ABD gruplarını değil aynı zamanda 
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Fransız, Çin, Alman İspanyol ve İngiliz gruplarını içeren diğer uluslararası grupları da 

hedeflemektedir (France Government, 2019). 

Ülkemizde dijital hizmet vergisi düzenlemesi yukarıda verilen ülke örneklerinin üzerinde tespit 

edilmiştir. Bu durum söz konusu faaliyetleri yürüten ve Türkiye’de yerleşik olan kişiler için 

ciddi maliyetler ortaya çıkaracak ve rekabet dezavantajı yaratacaktır. Bunun dışında böylesi 

büyük bir orandan dolayı da Türkiye’ye yatırım yapacak olan uluslararası şirketlerin önünü de 

tıkayabilecektir.  

2.2. KONAKLAMA VERGİSİ  

Konaklama vergisi literatürde şehir veya turizm vergisi olarak da adlandırılmakta ve AB 

ülkelerinin genelinde uygulama alanı bulmaktadır (Bozdoğanoğlu, 2013:132). Konaklama 

vergisi, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga 

başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde ve mülga 34’üncü maddesi başlığı ile birlikte 

değiştirilerek ihdas edilmiştir. Dolayısıyla konaklama vergisi harcama vergisi olarak 

düzenlenmiştir. Kanuni düzenlemeye göre yürürlük tarihi 1 Nisan 2020’dir.  Verginin kanuni 

oranı %2 olmakla birlikte 31/12/2020 tarihine kadar %1 oranında uygulanacaktır (7194 sayılı 

kanun md. 42). 

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık 

dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini 

takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan 

vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi 

dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama 

vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler ile karşılıklı olmak 

kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve 

bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi 

muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama 

vergisinden müstesna edilmiştir.  

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi 

konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle 

konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence 

hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine 

tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin 

bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. 
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 Konaklama vergisinin mükellefi yukarıda belirtilen hizmetleri sunanlardır. Vergiyi doğuran 

olay, yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.  

Düzenlemeye göz atıldığında konaklama vergisinin merkezi düzeyde genel bütçe vergi 

gelirlerinin içinde olacağı görülmektedir. Dünyadaki birçok örneğine bakıldığında bu verginin 

yerel yönetimler eliyle toplandığı görülmektedir. Örneğin İtalya’da turizm vergisi, 

vergilendirilecek maksimum gece sayısı, aylara göre indirimli oranlar, engellilere yönelik 

muafiyetler ve belirli bir yaşa kadar ücretsiz olma vb. özellikleri barındırmaktadır. Ayrıca bu 

özellikler şehirlere göre değişmektedir. Ayrıca toplanan söz konusu gelirlerin, doğal ve kültürel 

mirasa yönelik bakım-onarım müdahaleleri dâhil olmak üzere turizmin iyileştirilmesi için 

kullanılması gerekmektedir (Conti ve diğerleri, 2018).  

Düzenlemeye baktığımızda konaklama vergisinin yüzdelik oran bazında belirlendiği 

görülmektedir. Kalınan yerler ile ilgili herhangi bir kriter göz önüne alınmamıştır. Otellerin 

yıldız sayısı, konaklanan yerin türü vb. kıstaslar göz önüne alınmadan hepsi için kalınan bedel 

üzerinden bir yüzdelik oranın belirlenmiş olması dünya genelindeki birçok uygulamadan farklı 

olmasını beraberinde getirmektedir. Bu düzenlemedeki en önemli sorunlardan biri turistik ve 

turistik olmayan yerler ayrımı yapılmadan genel düzeyde her yer için bu oranın geçerli 

olmasıdır. Halbuki yerel yönetimler eliyle düzenlenecek bir vergi olabilmiş olsaydı söz konusu 

yerin özelliğine göre verginin düzenlenmesi daha etkin sonuçlar ortaya çıkmasını 

sağlayabilecektir.  

2.3. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ  

Değerli konut vergisi bir servet vergisi olarak düzenlenmiştir. Ülkemizde servet vergilerine 

baktığımızda vergi gelirleri içerisindeki payının oldukça düşük olduğunu görmekteyiz. Örneğin 

2018 yılında veraset ve intikal vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin toplan vergi gelirleri 

içerisindeki payının % 2,21 olmuştur (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2018).  Ülkemizde 

servet vergileri; veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve emlak vergisidir. Motorlu 

taşıtlar vergisinin servet vergisi olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu gerektirmektedir. Bu 

sebeple buna değinmeyip kanunda geçtiği şekliyle servet vergisi olarak kabul edeceğiz. Emlak 

vergisi, yerel yönetimler tarafından toplanan vergi niteliği taşırken, veraset ve intikal vergisi ise 

genel bütçe vergi gelirleri içerisinde yer almaktadır.    

Veraset ve intikal vergisinin vergi gelirleri içerisindeki payı oldukça düşük olduğundan “adı 

var kendi yok vergisi” olarak adlandırılan bir vergi niteliği taşımaktadır (Güneş, 2017:129). 

Ekonomik durumun iyi olduğu zamanlarda servet vergilerine genelde bakılmaz. Fakat servet 

vergileri genel olarak ekonomi kötü olduğunda, bütçe dengesi bozulmaya başladığında adından 
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sıkça söz ettirmektedir. Ayrıca borçlanma maliyetleri arttığında ve faiz yükü taşınamaz duruma 

gelindiğinde servet vergileri bir çıkış kapısı olarak görülür (Karaduman, 11 Temmuz 2019).  

Değerli konut vergisinin düzenlemesine baktığımızda; 

 5.000.000 TL -7.500.000 TL arasında olanlar binde 3 

 7.500.001 TL - 10.000.000 TL arasında olanlar binde 6 

 10.000.001 TL üstünde olanlar binde 10  

olduğunu görmekteyiz. Buna göre yukarıdaki oranlarda Değerli Konut Vergisi’ni mesken 

nitelikli taşınmazının değerinin yukarıdaki tutara ulaştığının tespit edildiği yılı takip eden yılın 

Şubat ayının 20.günü akşamına kadar meskenin bulunduğu yerin vergi dairesine beyanname ile 

bildirip tahakkuk eden vergiyi biri Şubat diğeri Ağustos ayı sonuna kadar iki eşit taksitte 

ödemek zorundadırlar.  

Bu düzenlemedeki en önemli sorunlardan biri henüz tüm ülke genelinde değerleme 

çalışmasının tamamlanmadan yürürlüğe girmesidir. Bu durum vergilemede adalet ve eşitlik 

ilkelerini zedeleyebilecektir. En önemli sorun da tekil mesken üzerinden vergilemenin 

yapılmasıdır. Örneğin bir şahsın 5.000.000 TL’nin altındaki kaç meskeni olursa olsun vergi 

konusu olmayacak iken, tek bir mesken sahibi olup meskenin değeri belirtilen tutarın üzerinde 

olan kişi vergi ödemek ile yüz yüze kalacaktır (Bayraktaroğlu, 13 Aralık 2019). Diğer bir sorun 

da mükerrer vergilendirmeye sebebiyet vermesidir. Şahıs söz konusu tutarın üzerindeki 

meskeni için hem emlak vergisi hem de değerli konut vergisi ödeyerek çifte vergilemeye maruz 

bırakılmaktadır (Bıyık, 11 Aralık 2019). Değerli konut vergisi servete konu olan emlak 

değerlerinden olan konut, arsa, araziden sadece konutu baz almaktadır. Bu durumda 

düzenlemede servet unsuru olarak sadece mesken değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu bu 

durum vergileme açısından tutarsızlığa sebebiyet vermektedir (Ulusoy, 15 Kasım 2019). 

Düzenleme emlak vergisinde yapılmasına karşın emlak vergisinin konusu oluşturan 

unsurlardan sadece biri üzerinden böylesi bir verginin alınması vergilemede birlik ve adalet 

ilkesini zedeleyen bir diğer unsurdur.  

Son yapılan bu düzenleme de ekonomik durumun kötü olduğu bir döneme denk gelmiştir. 

Ayrıca vergilemenin ilkelerine uygun bir vergi düzenlemesi taşımamaktadır. Dolayısıyla 

bütçeye gelir sağlamak adına bir ek kaynak yaratma kaygısı taşımaktadır. Düzenlemenin tekrar 

gözden geçirilerek dünyadaki benzer örneklerle kıyaslanarak revize edilmesi gerekmektedir.  
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2.4. DİĞER VERGİSEL DÜZENLEMELER 

7194 sayılı yasa ile sadece yeni vergiler ihdas edilmemiş aynı zamanda var olan vergilerde 

düzenlemelere de gidilmiştir. Buna göre serbest meslek kazançlarında istisna uygulamasına 500 

bin TL sınırı getirilmiştir. Serbest meslek kazancı elde eden ve kazançları toplamı, 103 üncü 

maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar GVK 18’inci madde 

kapsamındaki istisnadan faydalanamayacaktır. 7193 sayılı Kanunun 17’inci maddesiyle 

değiştirilen GV tarifesine göre bu tutar, 500.000 TL’dir. Düzenleme 1/1/2020 tarihinden 

itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Yasa teklifinin ilk halinde spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlere tanınan gelir 

vergisi istisnası tamamen kaldırılmış, ancak Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde istisna 

sadece  amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol 

spor dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç) ile sınırlandırılmıştır. Basketbol ve voleybol 

spor dallarının en üst liglerinde görev alanların aldıkları ücretler gelir vergisine tabi olacaktır 

Tek işverenden alınan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamının 103 üncü 

maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutan aşması halinde bu gelirler 

beyan edilecektir. Düzenleme; 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak 

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre %40 oranında yeni bir üst tarife 

eklenmiştir. Gelir vergisi tarifesinde değişiklik yapılarak 500.000 TL üzerindeki kazançların 

%40 oranında vergilendirmeye tabi tutulması öngörülmüştür. Düzenleme 1/1/2019 tarihinden 

itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Bu durum 

kanunların geriye yürümezlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Nitekim aynı durum edinilen 

ya da kiralanan otomobillerde geçerli olmasına karşın sporcuların gelirlerinin 

vergilendirilmesinde ise takip eden ay olarak düzenleme yapılmıştır. Sporcularla ilgili 

düzenleme her ne kadar doğru bir yöntem ise vergi adaleti ve kanunların geriye yürümezliği 

bağlamında diğer ikisi ise o kadar yanlış birer uygulama olmuştur (Bıyık, 13 Aralık 2019).  

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5 lik vergi indirimine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5 lik vergi indiriminin uygulanmasında beyan edilen 

vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması şartı kaldırılmakta; ödeme koşulu gelir ve kurumlar 

vergisi beyannamelerinin verilme süresine çekilmiştir. 

Gelir vergisi kanunundaki bu düzenlemelerin yanı sıra Vergi Usul Kanunu ile Vergi Denetim 

Kuruluna ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir.  
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Son yıllarda bütün kanunların torba kanun şeklinde yapılması ve vergisel düzenlemelerin de bu 

torba kanunlarda düzenlenmesi karmaşık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Kanunlar artık 

isimleri ile değil sayıları ile anılır olmak zorunda kalınmaktadır. 

SONUÇ 

Ekonomik durumu iyileştirmek adına yapılan vergisel düzenlemeler çabuk ve tartışılır bir 

şekilde kabul edilmiştir. Örneğin dijital hizmet vergisine yönelik düzenlemeler diğer ülke 

uygulamalarının çok üzerinde bir oranda kabul edilmiştir. Bu durum rekabet gücünü düşürücü 

bir etkide bulunacaktır. Bunun yanı sıra konaklama vergisinde yüzdelik bir oran belirlenmesi, 

istisna ve muafiyetlerin kapsamının sınırlı olması, turistik ve turistik olmayan yer ayırımının 

yapılmamış olması sıkıntılıdır. Ayrıca ülke genelinde yerel yönetimlere bu verginin bırakılarak 

düzenlemelerin de yerel yönetimler eliyle yapılması gerektiği fikrini taşıyoruz. Değerli konut 

vergisi ise vergilemede eşitlik ve adalet ilkelerine ters düşmektedir. Konut değerlemesinin 

büyük çoğunluğu yapılmadan hele ki tek mesken üzerinden vergiye konu olması ciddi sorunlar 

yaratacaktır. Nitekim yukarıda da belirtildiği üzere değeri 5 milyon TL ‘nin üzerinde olan tek 

bir konuta sahip birey vergi ödeyecekken değeri 5 milyon TL’nin altında olan onlarca meskene 

sahip birey vergiden muaf olacaktır. Dolayısıyla bu vergi ödeme gücü ilkesine ters düşmektedir. 

Aynı zamanda değerli konut vergisi ile emlak vergisinin aynı servet unsuru olduğundan çifte 

vergilemeye de sebebiyet vermektedir.   

Gelir vergisinin üst diliminin uygulamasının ve binek otomobilleri ile ilgili uygulamanın geriye 

yürütülmesi olumsuz yönleri olmuştur. Ayrıca gelir dilimleri aralığı dar olmasına ve bu 

durumun artan oranlılığı zedelediği bir durumda %35’e yakın yeni bir dilim yaratılması 

eleştirilmesi gereken diğer bir yönünü teşkil etmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanına tanınan 

vergisel yetkiler sınırların üzerindedir. 

Olumlu yönleri ise sporcu ve hakemlerin vergilemeye tabi tutulmasıdır. Düzenleme istenilen 

düzeyde olmasa da ilerisi için önem arz etmektedir. Uyumlu mükellefe sağlanan vergi 

indiriminde koşulların esnek hale getirilmesi diğer bir olumlu düzenlemedir. 
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CEMİL MERİÇ’E GÖRE İDEOLOJİ: MARX’I VE MARKSİZM’İ TEKRAR 

OKUMAK 

Dr. Öğretim Üyesi Yusuf ÇİFCİ 

Muş Alparslan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler 

Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Marx’ın formüle ettiği Marksizm ideolojisi, Siyaset Bilimi literatüründe pek çok ezberi 

bozmuştur. Bu ideoloji, Marx ve Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto’dan beri 

literatürde en çok tartışılan düşüncelerden bir tanesi olmuştur. Türkiye’de yetişen ender 

aydınlardan biri olan Cemil Meriç ise, Marksizm’e yeni bir soluk getirmiştir. Meriç’e göre; ne 

Marx bir ideologdur ne de Marksizm bir ideolojidir. Ona göre; Marksizm bir tenkittir, 

yöntemdir ve araştırma metodudur ve bütün bunları kavrayabilmek için Marx’ı ve Marksizm’i 

tekrar tekrar okumak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; bir ideoloji olarak Marksizm’i ve 

Türkiye’de yaşanan Marksist anlayışı, Cemil Meriç’in gözlüğünden tekrar okumaktır.   

Anahtar Kelimeler: Cemil Meriç, İdeoloji, Marx, Marksizm, Tekrar Okumak. 

THE IDEOLOGY ACCORDING TO CEMIL MERIC: REREADING OF MARX AND 

MARXISM 

ABSTACT 

The Marxism ideology, which is formulated by Marx, has broken the routines in Political 

Sciences. This ideology, since communist manifesto which is written by Marx and Engels, has 

been one of highly disputed positions in literature. If Cemil Meriç, Who has been one of rare 

enlighteneds grown up in Turkey, has given a new impulse to the Marxism. According to Meriç, 

Neither Marx is an ideologist and nor Marxism is an ideology. To his opinion, Marxism is a 

review, Marxism is a method and Marxism is a method of investigation and to get the hang of 

these all things, it is necessary to revise Marx and Marxism. The goal of this study is to reread 

the Marxism as an ideology and the Marxist insight that adopted in Turkey according to Cemil 

Meriç.  

Keywords: Cemil Meriç, İdeology, Marx, Marxism, Reread. 
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Giriş  

Cemil Meriç, eserlerinde pek çok kavramdan, kuramdan, olgudan ve düşünce sisteminden 

bahsetmiştir. Bu çerçevede Marx ve Marksizm de Meriç’in eleştiri oklarından nasibini almıştır. 

Meriç, kavramların içini, kavramın çıktığı coğrafyadan, düşünsel temelinden ve kültürel alt 

yapısından etkilenmeden tarafsızca doldurmuş ve kritik etmiştir. Ancak, şüphesiz ki Meriç, 

kavramsal dolum sırasında kendi kültüründen ve yaşadığı ve de geçirmiş olduğu içsel 

serüvenden etkilenmiştir. Meriç’e göre Marksizm ve diğer bütün “izm”ler, yani ideolojiler 

insanlık şuuruna giydirilen deli gömleklerinden ibarettir. (Meriç, 1998:357) Nitekim Meriç’in 

Mağaradakiler adlı eserinde bir ideolojik formatta olan insanların (çoğunlukla aydınların) 

kendi dışındaki ideolojilere mensup olanlara karşı “Acıyorum size Mağaradakiler” dermiş gibi 

baktıklarını ifade etmesi, Meriç’in bu varsayımını doğrulamaktadır. Meriç bu ifadeleriyle, 

aslında bireyin özüne vurulmaya çalışılan her türlü kilidin anahtarlarını yine bireyin kendisine 

teslim etmektedir. Çünkü Meriç’e göre öncelikli olan bireyin ifade özgürlüğüdür.1 

Marksizm, bireyin kolektif bellek içinde erimesini öngörür. Marksizm, bireyin erimesi ve 

kolektif bellek içindeki o muhteşem yerini almasıdır. Meriç henüz genç bir delikanlıyken, 

mahkemede “Ben Marksistim” diye haykıracak kadar Marksizm’i benimsemiştir. Ancak yine 

onun deyimiyle bu cümleyi söylediğinde tek bir işçinin bile elini sıkmamıştır henüz. O, bir 

hayalin peşinden koşmaktadır. Her ne kadar Meriç, zaman içinde bu hayalinden -Marksizmden- 

vazgeçmiş olsa da Meriç’in bir metod olarak Marksizm’i benimsediği net bir şekilde iddia 

edilebilir.  

İdeolojiler kavramsal olarak modern literatürün ürünüdürler. Pre-modern dönemde ise 

ideolojiler, önceleri mitler, sonraları ise dini argümanlar olarak şekillenmişlerdir. İdeoloji, 

kavramsal olarak insanların gelenekleriyle beslediği, varoluşlarına atfettikleri inanç, tutum, 

değer ve normların şekillendirdiği ortak şuurlar bütünüdür. Bu manada her ideoloji, bir 

öncekinin eksiğini doldurmak için ya da ona bir tepki olarak doğmuştur. Marksizm de burjuva 

dünya görüşünün hâkim olduğu bir dünyada “öteki” olarak nitelendirebileceğimiz işçi kesimin, 

yani bütün işçilerin hak ve özgürlüklerini savunmak adına, kapitalizme ve ekonomik 

liberalizme bir reaksiyon olarak doğmuştur. Nitekim, Marx ve Engels’in kaleme aldığı 

Komünist Manifesto yayınlandığı tarihten itibaren bu reaksiyonun kurucusu, yürütücüsü, 

kavramlaştırıcısı ve kısacası temel taşı olmuştur. (Marx ve Engels, 2008) 

                                                             
1 Meriç “ifade özgürlüğü” kavramsallaştırmasında sadece “ifade” kavramından bahsetmemiştir. Ona göre ifade 

özgürlüğü çok geniş bir yelpazede değerlendirilmelidir. Örneğin özgürce yaşamak bile Meriç’e göre ifade 

özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilir. 
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Bu çalışmada ideoloji kavramı kısaca anlatıldıktan sonra Cemil Meriç’in ideolojiye vermiş 

olduğu anlam ile Marx’ın ideolojiye vermiş olduğu anlam karşılaştırılarak çözümlenmeye 

çalışılmış daha sonra ise sırasıyla Marksizm anlatısı merkezinde Meriç’in Marksizm’e ve 

Marksist literatürün Türkiye’deki yansımalarına dair eleştirileri mercek altına alınmıştır.  

Pre-Modern ve Modern Dönemde İdeoloji 

İdeoloji, kullanıldığı anda çoğunlukla pejoratif bir anlam ifade etmektedir. Bilgisizlikten ve 

dogmatizmden kaynaklanan bu durum, ideolog sıfatının da kötü bir anlam ifade edercesine 

kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 18. yüzyılın son 

çeyreğinde literatüre katılan bu kavram 19. ve 20. yüzyılların günlük dilinde ve Sosyal Bilimler 

incelemelerinde sıklıkla karşılaşılan bir kavram haline gelmiştir. (Öz, 2009:6) İdeoloji kavramı 

ilk kez Destutt de Tracy tarafından kullanılmıştır. Ancak kavramın tarihi Bacon’a kadar 

götürülebilir. Bacon’ın “İdoller Doktrini”2, Aydınlanma Dönemi’nin de temel meselelerinden 

olan yanlış inanışlar karşısında aklın ve bilimin konumuna dair ipuçları sunmaktadır. (Türköne, 

2007:107) 

Mitlerden dinlere ve dinlerden ideolojilere doğru bir geçişin varlığından bahsetmek hiç de 

yanlış olmayacaktır. İnsanoğlunun ilk günlerinden bu yana tabiattaki değişikliklere karşı 

verdiği tepkiler ve isimlendirmeler (kavramsallaştırmalar) bugünkü modern ideolojilerin 

kavramsal olarak atası sayılabilirler. Önce mitler, mitlerden sonra ise (ilahi) dinler ve 

peygamberler, bugünkü modern ideolojilerin oluşmasına varana dek, insanların fikir birliğine 

vardıkları ortak argümanlar bütününü oluşturmuşlardır. Mitlerden dinlere geçişte yaşanan 

toplumsal huzursuzluklar ve kaoslar, dinlerden ideoloji eksenine girildiğinde ise dinin ideoloji 

içine alınıp alınmayacağı ya da bir modern devlet otoritesine sahip meşru iktidarın sahip olduğu 

ideolojik formasyon içinde barındırılıp barındırılmayacağı, hep tartışma konusu olmuştur. 

Modern dönemde ideoloji, bir itici mekanizma olarak kullanılmıştır. Siyasal kültürün tüm 

unsurlarını yeniden belirleme iddiası içerisinde olan modern devlet, modernleşmeyi bir 

ideolojik kurgu ve kurtuluş miti olarak görmüştür. Bu bağlamda modern dönemde ideolojiler, 

pre-modern dönemdeki mitler ve dinlerin üstlenmiş olduğu görevden daha fonksiyonel bir 

görev üstlenmişlerdir denilebilir.  

                                                             
2 “İdoller Doktrini”, ideoloji kuramının en erken formu olarak kabul edilebilir. Bu doktrine göre: insan aklının 

önünde onu çepeçevre saran bazı engeller vardır. İnsanın hakikatin bilgisine ulaşmasını önleyen bu engellere 

Bacon, “idoller” adını verir. Bacon’a göre dört ana idol vardır: Hakikate ulaşma konusunda tüm insanlarda olan 

yetersizlik durumuna işaret eden Kabile İdolleri (İdola Tribus), insanların izole olmuşluğuna ve dünyayı yalnızca 

kendi konumlarından hareketle gördüklerine atıfta bulunan Mağara İdolleri (İdola Specus),(Burada, Cemil 

Meriç’in Mağaradakiler adlı eserinde bu kavramsallaştırmadan etkilendiğinin altını çizmek gerekmektedir.) dilsel 

belirsizlikler nedeniyle iletişimde ortaya çıkan yanlış anlamalara göndermede bulunan Çarşı-Pazar İdolleri (İdola 

Fori), otorite ve geleneklerin akıl üzerindeki olumsuz etkilerine neden olan Tiyatro İdolleri (İdola Theatri).   
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Nihai manada ideolojinin modern toplumda bir anlam haritası üretme çabası olarak ortaya 

çıktığı iddia edilebilir. (Çetin, 2007:89) Her ne kadar modern dönemde ideolojiler birer anlam 

haritası olarak kullanıldılarsa da ideolojinin pejoratif kullanımları da mevcuttur.  

Bu bağlamda Marx ve Cemil Meriç’in ideoloji kavramına vermiş oldukları anlamların 

karşılaştırılarak incelenmesi çalışmanın maksadına ulaşması için gerekli görülmektedir. 

Marx ve Cemil Meriç’in İdeoloji Algıları: Fark ve Benzerlikler 

[…] çelişkiler, boşluklar, teorik eksiklikler bir söylemin ideolojik fonksiyonunu çok iyi 

gösterebilir. (Foucault, 1999:237-238) Bu manada ideolojinin kendi içinde kavramsal olarak 

bir paradoksa girdiği kesinlikle söylenebilir. “İdeoloji paradoksaldır” denilebilir, çünkü bir fikir 

sisteminin fonksiyonel olarak çok iyi bir görünüm sergilemesi sadece o fikir grubuna kendini 

ait hissedenler için geçerlidir. 

Marx’ın ve Cemil Meriç’in ideoloji algıları ve ona yükledikleri temalar ele alınmadan önce, 

Marx ve Cemil Meriç’in yaşam serüvenlerine göz atmak gerekmektedir. Bu bağlamda 

yapılacak mukayese daha anlaşılabilir olacaktır. Marx, (1818-1883) felsefeden ekonomiye ve 

sosyolojiden siyasete varan çeşitli düşünce alanlarındaki tahlilleri ve önermeleri ile son iki yüz 

yıla damgasını vurmuş Alman düşünür ve ekonomisttir. Fikirleri ve ütopik sosyalizmden 

bilimsel sosyalizme getirdiği yeni boyut ile en çok tartışılan, Felsefe, İktisat ve Sosyoloji 

alanlarında çalışmalar yapan ve hemen herkesin üzerinde etkiler bırakmış olan fikir 

insanlarından biridir. (Özkiraz, 2011:295-308) Cemil Meriç (1916-1987) ise münekkit, 

mütefekkir ve mütercimdir. (Cündioğlu, 2006) Meriç, çeviri ile yazı hayatına başlamıştır. 

Edebiyata olan ilgisi ve Fransız diline bir Fransız kadar hâkim olması sebebiyle, Fransız 

literatürüne hâkim olmuş ve Felsefe, Sosyoloji ve Edebiyat konularında pek çok eser vermiştir. 

Hint Sosyolojisi’ne olan ilgisi ve Saint Simon okumaları yaptığı bu alanda verdiği eserlerden 

anlaşılmaktadır. Biyografilerine dair bu denli kısa bir bilgi verildikten sonra Marx’ın ve Cemil 

Meriç’in ideoloji kavramına dair yaptıkları tanımlamaların mercek altına alınması, her iki 

düşünürün ideolojinin kavram haritasındaki yerlerinin belirlenmesine katkı sağlayabilir.  

Marx’a göre ideoloji tanımlamalarına göz atıldığında birkaç farklı önerme ile 

karşılaşılmaktadır. (Türköne, 2007:111) Marx, ideoloji kavramına “aldatıcı fikirler sistemi” 

veya “sınıf çıkarlarına hizmet eden bir gizemleştirme aracı” olarak bakmaktadır. Marx’a göre 

ideoloji olgusu, maddi ve sosyal dinamikleri hesaba katmayan bir düşünüş tarzına da işaret 

etmektedir. Bu yaklaşımın kendisini en iyi açığa vurduğu yer Marx’ın Kapital adlı eserinde 

“meta fetişizmi” bölümünde yazdıklarıdır: “İlk bakışta bir meta, çok önemsiz ve kolayca 

anlaşılır bir şey gibi gelir.  
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Oysa metanın tahlili, aslında onun metafizik incelikler ve teolojik süslerle dolu pek garip bir 

şey olduğunu göstermiştir. (…) Metanın gizemli bir şey olmasının basit nedeni, onun içinde 

insan emeğinin toplumsal niteliği, insana, bu emeğin ürününe nesnel bir nitelik damgalanmış 

olarak görünmesine dayanmaktadır. (Marx, 1999:142)  

Marx’ın ideolojiye dair diğer bir yaklaşımı ise, Marksizm algısında “İdeolog” kavramına 

olumsuz bir nitelik atfedilmesidir. Marx ilk ideologlar olarak da din adamlarını göstermektedir. 

Son olarak ise, Marksist yazında ideoloji bir üst yapı kurumu olarak görülmektedir. 

Cemil Meriç’e göre ideoloji tanımlamalarına bakıldığında Meriç’in ideoloji kavramına yaptığı 

atıfların belirli bir sınırlandırmadan geçirilemeyeceği söylenebilir. Çünkü onun ideolojisi 

“sınırsızlık”tır. Ona göre yaşayan bir toplum çelik bir korseyle kuşatılamaz. (Meriç, 2008c:141) 

Meriç’e göre ideoloji şuurlara giydirilen deli gömleklerinden ibarettir. Bu deli gömlekleri, 

bireyi ve özgür düşünceyi kuduz köpek gibi kovalamaktadırlar. (Meriç, 2008a:79) “Bir 

ideolojisi yoktur Cemil Meriç’ in, ona göre İdeolojilerin en güzeli insanı boğmayanıdır. Hangi 

insanı? Düşünen ve yaratan insanı. İdeolojilerin en güzeli zekâyı karanlığın tasallutundan 

koruyan ve beyni mahalle köpeklerine peşkeş çekmeyendir.” (Meriç, 2008a:307) Meriç’in bu 

ifadelerinden de anlaşılacağı gibi Meriç’e göre ideoloji bireyi özgürlükten uzaklaştırmaktadır. 

Görüleceği gibi Marx’a benzer şekilde Cemil Meriç de ideolojiye olumsuz bir anlam 

yüklemektedir. Ancak Marx, formülasyonunda deterministik bir yaklaşım izleyerek, ideolojiyi 

ekonomik mistifikasyon aracı olarak ifade etmiştir. (Öz, 2009:17) Marks’a göre burjuva, işçi 

kesimini manipüle ederek, artı değere ulaşır. Cemil Meriç’te ise ideoloji bireyin özgür 

düşüncesini ve ifade hürriyetini “öteki”ne karşı baskın hale getirmektedir. Böylelikle idea dışı 

olan insanların ifade özgürlüğü engellenmektedir. Bu bağlamda Marx’ın alt yapı üst yapı 

kuramının Cemil Meriç tarafından benimsendiği söylenemez. Çünkü Cemil Meriç’e göre, 

ideoloji bir fikir grubu olarak tanımlanırsa ve bireyin varoluşunda Marx’ın kavramlaştırmasına 

göre değerlendirilirse eğer, kesinlikle bir alt yapı olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda Marx’ın 

komünist devrim için ideolojiyi determine etmesi durumu söz konusu iken; Cemil Meriç’te 

ideoloji toplumsal şuuru bölen ve parçalayan bir enstrüman olarak görülmektedir. Marx’ın ve 

Cemil Meriç’in ideoloji kavramına dair yaptıkları tanımlamalar karşılaştırıldıktan sonra kısa bir 

Marksizm değerlendirilmesiyle birlikte Meriç’in Marksizm’e dair eleştirilerinin analizine 

geçilebilir.   
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Sosyalizm, Komünizm, Marx ve Marksizm  

Çağdaş toplumsal yaşamın odağı, sınıf savaşımıdır. Bu savaşım sırasında, her sınıfa, kendi 

ideolojisi yol gösterir. Burjuvazi kendi ideolojisine sahiptir. Proleterya da kendi ideolojisine 

sahiptir ve bu çok iyi bilindiği gibi, sosyalizmdir. (Stalin, 1974:9)  

Sosyalizm üç ana eğilime ayrılmıştır: Reformizm, Anarşizm ve Marksizm. Reformizm, daha 

ılımlı ve uzlaşmacıdır ve sosyalist devrimi reddeder.  

Reformizm, sınıf savaşımını değil, sınıf iş birliğini savunur. (Stalin, 1974:10) Stalin’e göre 

reformizmi tartışmanın hiçbir anlamı yoktur. Ancak diğer ikisine, yani anarşizm ve marksizme 

gelindiğinde ise, derin bir anlamlandırmaya ihtiyaç vardır. 

Anarşizmin çıkış noktası bireydir. Anarşizm yığınların kolektif bütünlüğünün kurtuluşu olarak 

düzen dışı bireyi referans noktası olarak almaktadır. Ancak Marksizm, tüm anlamlandırmalarını 

yığınlar üzerinden yapmaktadır. Marksizm’e göre, komünist devrim ve komünist bir 

toplumsallık için bireyin kollekif bellek içerisinde erimesi gerekmektedir. Marx, sosyalizmi, 

bir ütopya olmaktan çıkartıp, bilim haline getirmiştir. (Huberman, 2008:45) Marx’ın 

anlamlandırmasında, Marksizm diyalektik materyalizm ile sistematik hale gelir. Bu sisteme 

neden diyalektik materyalizm adı verilmiştir? Çünkü yöntemi diyalektik teorisi ise 

materyalisttir (Stalin, 1974:13). Marx, diyalektiğini Hegel’den almıştır. Ancak Hegel’in 

diyalektik felsefesini Marx’tan ayıran yegâne husus, Marx’ın diyalektiğinin temelinde 

materyalizm, Hegel’inkinde ise idea ‘nın olmasıdır. (Kılınç, 2011:93-110) İdealist Hegelciler 

ve materyalist Marksistler arasındaki kavga sürüp giderken, Marks’ın Kapital adlı eserinde, 

Hegel’in bir usta, kendisinin ise çırak olduğunu dile getirmesi (Marx, 2004) “doğru” bir itiraf 

olarak nitelendirilebilir. 

Marx’ın materyalizm teorisi, Darwin’in evrim teorisinden alıntıdır. Darwin’in Biyoloji ve diğer 

doğa bilimleri için yaptıklarının aynısını, Engels ve Marx kaleme aldıkları Komünist 

Manifesto’da tarih için yapmışlardır. (Marx ve Engels, 2008) Marx’ın bir bilim haline 

getirdiğine inanılan ve bu nedenledir ki, sosyalizm ya da komünizm adından daha çok, 

Marksizm adı ile anılan bu ideolojik formasyonun, temel mantığı, tarihte ilk insanların 

yaşadıkları gibi, komünal bir hayatın tekrar kurulabileceğine dayanmaktadır. Çünkü bu idea’ya 

sahip olanlar için sosyalizm, toplumun tarihi bir şeklidir. Toplum belirli bir gelişme derecesine 

ulaştığı zaman, sosyalizm, zorunlu bir şekil halini alacaktır. Bu demektir ki; sosyalist ekonomi, 

bizzat kapitalizmin içinde doğup gelişmek zorundadır. Şu hâlde sosyalist toplumun tohumları, 

kapitalist toplumun içinde vardır ve kapitalist toplumun içinden devrim aracılığıyla komünal 

bir topluma geçilecektir. (Bourgin ve Rimbert, 1966:29)   
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Marksizm kavramının içini doldurmaya çalışan batılı ya da doğulu pek çok yazar 

karşılaştırıldığında, ister istemez, kavramın içerdiği paradokslarla da karşılaşılmaktadır. 

Nitekim Marksizm’in içinden çıkacağı “çürümüş kapitalizm” tanımlamasında, bu çürümüş ve 

kokuşmuş kapitalizmin içinden yavaş yavaş çıkacağı söylenen Marksist ruhun yine sınıf 

mücadelesi ile bu işi başaracağına inanılmaktadır. (Neznanov, 1979:47-48)  

Sınıf ruhu ile temellendirilen Marx’ın kavram setine sosyolojik bir perspektiften bakıldığında, 

Marks’ın bu kavramsallaştırmasının birkaç açıdan deterministik olduğu söylenilebilir. Bu 

determinizmler ise şu şekilde sıralanabilirler:  

1. Marx’ın bu kavramsallaştırması deterministiktir. Çünkü bireyin davranış, tutum ve 

değerleri ve toplumsal normlar sadece ekonomi (üretim araçları, üretici güçler, 

üretim araçlarının mülkiyeti) temelli açıklanamaz. Çünkü bireyin bir sosyolojik 

varlık olarak eylemleri çok seslidir. 

2. Marx’ın sınıf mücadelesi yaklaşımı coğrafi olarak da deterministiktir. Çünkü onun 

bu yaklaşımı 18. yy İngiliz toplumunu (ve genelde Batı Avrupa’yı) açıklamakta ve 

çözümlemede yeterli olabilir. Ancak doğu toplumlarını (örneğin Osmanlı 

İmparatorluğu’nu) açıklamada kesinlikle doğru bir parametre olarak kullanılamaz.  

3. Özelde Marx’ın, genelde ise sosyalist / Marksist ideolojiye gönül vermiş insanların 

bakış açısı felsefi olarak deterministiktir. Çünkü sosyalizm temelli olmayan diğer 

ideolojilerin hepsi, toplumsal platformda karşıtlarına bir ifade özgürlüğü 

tanımaktadır. Buna bilişsel determinizm de denilebilir. Çünkü bir ideoloji olarak 

sosyalizm belki de ideolojilerin en katı örneğidir.   

Marksizm’in deterministik hallerini sıraladıktan sonra, son olarak Marksizm’in ahlaki temeli 

var mıdır? sorusuna yanıt vermek gerekmektedir. Bu soruya Michael Polanyı Marksizm 

Anlayışı adlı eserinde açıklık getirmiştir. Polanyı’ya göre: Marksizm propagandası, “gayri 

ahlakiliğin ahlaki kuvveti” (immoralitenin moral kuvveti) denilebilecek şeyin en enteresan 

hadisesidir. Bu bağlamda sosyalizmin ahlaki motifi muadil ilim iddialarına inkılâp edince 

orijinal ahlaki muhtevasından ayrılarak, ahlakı erişilmez tecrid edilmiş bir passion halini alır. 

Bu taassuptur. Orijinal ahlaki passion’un materyalistik muadillerine yani işçi sınıfının 

menfaatlerine veya daha doğru söylemek lazım gelirse işçi sınıfının menfaatlerini temsil 

edeceklerin cebri kuvvetlerine dayanan bir taassuptur. Kuvvetin mezhebi moral insanın esarete 

uçuşudur. (Polanyı, 1966:10) Polanyı’nın bu ifadelerinden de anlaşılacağı gibi gücün kullanımı 

doğrultusunda Marksizm’in gücü topluma yayma çabasının hayali bir düşünce olduğu ifade 

edilebilir.  
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Polanyı’ya göre Marksizm haksız yere materyalizm ile itham edilmektedir. Çünkü Marksizm’in 

materyalizmi, onun ahlaki gayesini saklamak için vardır. Marksizm’in bu arzuları materyalist 

maske altında ahlaki muhtevalarından sıyrılır ve maddi inkişaf ve siyasi şiddetin hizmetine 

verilirler. (Polanyı, 1966:10) Neticede ise, Marksizm’in ahlaki temelinde materyalizm perdesi 

ile ahlak kavramından sıyrılan bir ahlaki olgunun yattığı söylenebilir. Burada ifade edilen 

Marksizm’in ahlaki temelleri olgusunun daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için Marksist 

ideolojinin Cemil Meriç’in gözlüğünden tekrar okunması gerekmektedir. Bu okuma hem 

Marksist ideolojinin kavram haritasındaki yerinin netleştirilmesini sağlayacak ve hem de Cemil 

Meriç’in Marksizm’e dair eleştirilerini gün yüzüne çıkaracaktır. 

Cemil Meriç’in Marx Algısı: Paradokslar ve Tutarlılıklar 

Meriç’e göre ideolojiler birey ve toplum şuuruna giydirilen deli gömleklerinden ibarettirler. 

Onun bu kavramsallaştırmasından yola çıkılırsa eğer, Marksizm de bu deli gömleklerinden bir 

tanesini oluşturmaktadır. Ona göre; bir toplum bu deli gömleklerinden hangisini giyerse giysin, 

ilk şart hürriyet karinesidir. Bu şartı, bireyin ezilmemesi, silinmemesi ve düşünce hürriyetine 

sahip olması olguları oluşturur. Nitekim Meriç’e göre; Bir toplumun düşünce özgürlüğünden 

mahrum kalması yaşama hakkından da mahrum kalmasıdır. (TRT, 2008) 

Meriç, kalıpsız bir ideolojik formatın yokluğundan sürekli hayıflanmıştır. Bu bağlamda bütün 

ideolojilerin kendi içlerinde barındırdıkları çelişkilerden bahsetmiştir. Ancak Marksizm onun 

en çok düşündüğü, okuduğu ve yorumlamaya çalıştığı bir dinamiktir. Meriç, yirmili yaşlarda 

çıkarıldığı mahkemede “Ben Marksistim” diyebilecek kadar Marksizm’i benimsemiştir. Ancak 

onun benimsediği Marksizm “tenkit”tir. Ona göre Marksizm, kurulu düzenin eleştirisidir.  

(Meriç, 2008c:165) 

Meriç’in Marksizm algısı görüldüğü üzere paradoksal bir şekilde Marksizm’in süzgeçten 

geçirilmiş ve “ideolojik” nüvelerinden arındırılmış halidir. (izm’den arınmış Marksizm) Çünkü 

Meriç’e göre Marksizm bir ideoloji ya da bir doktrin olmadan önce bir analiz ve eleştiri 

metodudur. Marx’ın insanlığa en büyük aramağanı ise diyalektiktir. Diğer yandan, Meriç’e 

göre, Marksizm’in söz konusu metodu; Türk toplumunun papağan batıcılıktan gerçek batıcılığa 

geçmesini sağlamıştır. Marksizm, Türk toplumuna batıyı eleştirebilme icazetini vermiştir ve 

Türk toplumunun şuuruna takılan zincirleri kırmıştır. Meriç’in bu ifadelerinden de anlaşıldığı 

gibi, Meriç’teki Marksizm, “ideoloji” değil eleştirel bir metodolojidir. Meriç’e bir düşünce 

adamı Marksist olabilir mi diye sorulduğunda ise Meriç şu yanıtı verecektir: 
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“Marksçılık bir izme yani bir kiliseye bağlanmak, onun nas’larını değişmez hakikatler gibi kabul 

etmekse, elbette ki hayır. İnsanlığın düşünce tarihinde Marksizm’e layık olduğu yeri vermek, bir 

Eflatun’a, bir İbn- Haldun’a, bir Descartes’e veya bir Saint Simon’a gösterilen saygıyı Marx’dan 

esirgememek ise, elbette ki evet. Marx, çağdaş batı düşüncesinin en büyük temsilcilerinden biri 

belki de birincisidir. Marksizm’i dinleştirmek Marx’ı anlamamaktır. Konserve hakikatler sunan 

bir şarlatan değildir Marx. Marksizm tenkittir, şüphedir, araştırma yöntemidir.” (Meriç, 

2008c:232) 

Meriç’in yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı gibi Meriç’in Marksizm’e verdiği anlam bir 

ideoloji olmaktan çok metodoloji üzerinedir. Bu açıdan Meriç’in Marx’ı bir eleştirmen olarak 

görmesi ve Marx’ın yönteminin önemsenmesi gerektiğine dair iddiası kayda değerdir. Çünkü 

Meriç, Marx’ın çözümlemelerinin bir ideoloji olarak benimsenmesinden ziyade Marx’ın 

yaptığı liberal dünya eleştirilerine kulak verilmesine ve Marksizm’in “hastalıklı bir ideolojik 

format” olarak kabul edilmesi yerine toplumsal paylaşımın önünün açılması gerektiğine işaret 

ettiğini ileri sürmektedir.    

Meriç, Marx’ın ve Marksizm’in Türkiye’de anlaşılmadığını ifade etmektedir. Meriç’e göre 

sosyalizmin Türkiye toplumundaki algısı ise gerçekten “hastalıklı” bir şekle bürünmüştür. Ona 

göre bu ideolojinin en rezil tarafı, Türk insanını, Türk insanına düşman etmesidir. (Meriç, 

2008b:157) Meriç’in ifadesiyle Türkiye’de; Kapital “Kuran’ın”, Marx ise “peygamberin” 

yerini almıştır. Bu bağlamda Marksizm’in araştırma metodunu ve eleştirel yönteminin altını 

dikkatle çizen Meriç, burada ise dikkatle, Marksizm’in ideolojik yanlış anlaşılmasının altını 

çizmektedir. Marksizm’i bir “izm”den ziyade düşünme yöntemi olarak gören ve kullanan 

Meriç, Marksizm’in toplumsal (yanlış) tezahürüne makaleleri ve kitaplarıyla karşı durmak 

istese de başarılı olup olamadığı tartışmaya açıktır. Bu açıdan Meriç’in Türkiye ve Marksizm 

hususunda ısrarla; “Bu memlekette Marx’ın Kapital’ini okumuş tek bir komünist Marksist 

göremezsiniz…” (Meriç Ümit, 2008:46) ifadesi Meriç’in eleştirilerinin kapsam ve derinliğini 

net bir şekilde göstermektedir.  

Özgül Bağlam 

Okumak uğruna gözlerini feda etmiş bir mütefekkir olan Meriç, dört yaşında dört derece miyop 

olmuş ancak gözlükleri arkasından çoğu aydından daha iyi bir dünya gözlemciliği ve 

yorumculuğu yapmıştır. Gözlerini kaybettiğinde de, bu durumdan hiçbir sapma olmamıştır. 

Meriç, hayatı boyunca dimağına girecek her türlü kategorizasyonu reddetmiş ve bu bağlamda 

toplumda bir vardiya gözcüsü gibi görev yapmıştır. 

Cemil Meriç’in ideolojisi düşünce anlamında “sınırsızlık” toplumsal olarak ise toplumun kendi 

düşünce damarlarına bağlı olmasıdır.  
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Meriç’in Marksizm algısı ise, temel Marksizm algılarından çok daha uzak ve farklıdır. Ona 

göre Marksizm bir ideoloji değil bir yöntemdir ve bu yöntemin ana damarını diyalektik 

oluşturur. Meriç bu yöntemi çok iyi kullanmış ve eserlerine de yansıtmıştır. Ancak Meriç’e 

göre (Türkiye’deki) toplumsal ortamda tezahür eden Marx ve Marksizm algısı bir dinsel öğreti 

kimliğine bürünmüştür. Bu durum ise toplumu aşındırmıştır. Ülkedeki toplumsal gerçekliğin 

Marksist ideoloji ile yorumlanması bir yabancılaşmaya sebep olmuş ve Marx’ın yöntemi 

gözden kaçırılmıştır.   

Cemil Meriç’in gözlüğünden bakıldığında: Marks’ın bir ideolog değil, gerçek bir teorisyen 

olduğu, Marksizm’in ise bir ideoloji değil bir metodoloji ve bir eleştirel düşünce biçimi olduğu 

açıkça görülmektedir. Marksizm hususunda Meriç’in özellikle dikkat çektiği husus ise 

Marksizm’in ideolojiden ya da diğer bir deyişle “izm” den sıyrılması gerektiğidir. Meriç’e göre 

Marksizm, eleştirel bir ölçüt olarak toplumsal gerçekliğin yeniden yorumlanması için 

kullanılmalıdır. Sonuç olarak yine Meriç’in ifadesiyle; Marksizm’in anlaşılması için tekrar 

tekrar okunması gerekmektedir. 
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NÖROPAZARLAMA VE ETİK KAYGILAR 

Dr. Turgay OYMAN 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Isparta 

ÖZET 

İnsanoğlunun ürettiği ürünleri satma çabası ve bu kapsamda sergiledikleri faaliyetlerin çok eski 

zamanlara dayandığını birçok arkeolojik eserden görebilmekteyiz. Sanayi devrimi ile tüm 

insanlık tarihindeki ilerlemenin muazzam bir hıza evrilmesi ticareti, üretimi, pazarlamayı ve 

teknolojiyi de değiştirmiştir. Ne üretirsem onu satarım dönemlerinden müşterilerin istek ve 

ihtiyaçlarına yönelik ürünler üretme dönemine uzanan bu yolculukta, işletmeler büyük bütçeli 

pazarlama araştırmaları ile en etkili pazarlama stratejisini oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

Tüketicilerin yalnızca rasyonel kararlar verdiği düşüncesi yerini satın alma davranışlarında 

duyguların önemine bırakmaktadır. Bu durum tüketici duygularının anlaşılması çabalarını da 

artırmaktadır. Teknolojik gelişmelerin yardımıyla nörotekniklerin pazarlama akademisyenleri 

ve profesyonelleri tarafından kullanılmaya başlaması ile nöropazarlama doğmuştur. 

Nöropazarlama duyu organlarının ilettiği verileri inceleyerek tüketicinin satın alma karar 

sürecini incelemektedir. Nöropazarlamada beynin metabolik aktivesini ölçen,  beynin elektrik 

aktivesini ölçen ve beyin aktivelerini ölçmeyen birçok yöntemden faydalanılmaktadır. 

Nöropazarlama alanında yapılmış deneysel çalışmaları incelediğimizde son zamanlarda büyük 

bir hızla arttığı gözlenmektedir. Bu çalışmalarda bir tek yöntem kullanılabileceği gibi EEG, 

Göz İzleme ve Deri İletkenliği gibi birden fazla teknik bir arada kullanılabilmektedir. 

Nöropazarlama isimi ve kullandığı yöntemler etik kaygıları beraberinde getirmektedir. Ahlak 

kurallarının temel felsefesi, doğru ve yanlışın teorisi olan etik; bireylerin ve kurumların iyi – 

kötü, doğru – yanlış algısını şekillendirmektedir. Felsefecilerin tarih boyunca üzerine 

düşündükleri, teoriler geliştirdikleri etik kavramının detayları bu çalışmanın konusu dışında 

kaldığından nöropazarlama bağlamında değerlendirilecektir. Nöropazarlamaya getirilen 

eleştiriler tüketicinin özgür iradesini elinden alacağı, yapılacak çalışmaların şeffaflığı ve 

verilerin nasıl kullanılacağı, bilinçaltı çalışmalarla karıştırılarak insanları tüketim robotuna 

dönüştüreceği kaygılarında yoğunlaşmaktadır. Beyin hakkında bildiklerimizin 

bilmediklerimizden çok daha az olduğu düşünüldüğünde bu kaygıların birçoğunun bilimsel 

dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmaktadır. Bilinçaltı çalışmalar insan beynine bir fikri ekerek 

davranış değişikliği hedeflemektedir.  
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Nöropazarlama ise kullanılan yöntemler itibari ile bunu yapabilecek durumda değildir. 

Nöropazarlama tüketicinin duygusal süreçlerini anlayarak tüketicileri bir markaya, ürüne 

yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu da zaten pazarlamanın amacıdır. 

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Nöropazarlama Yöntemleri, Nöropazarlama 

Uygulamaları, Etik 

NEUROMARKETING AND ETHICAL CONCERNS 

ABSTRACT 

We can see from many archaeological works that the efforts of mankind to sell the products 

they produce and the activities they exhibit in this context date back to ancient times. Endüstri 

devriminin, tüm insanlık tarihindeki muazzam ilerleme hızına evrimi ticaret, üretim, pazarlama 

ve teknolojiyi değiştirdi. Businesses are trying to create the most effective marketing strategy 

with big budget marketing research. The idea that consumers make only rational decisions is 

replaced by the importance of emotions in purchasing behaviors. This also increases efforts to 

understand consumer emotion. Neuromarketing was born with the use of neurotechnics by 

marketing academics. Neuromarketing examines the purchasing decision process of the 

consumer by examining the data transmitted by sensory organs. Many methods are used to 

measure brain activity and physical responses in neuromarketing. When we examine the 

experimental studies in the field of neuromarketing, it is observed that it has increased rapidly 

in recent times. In these studies, a single method can be used or multiple techniques such as 

EEG, Eye Monitoring and Skin Conductivity can be used together. 

The name of neuromarketing and its methods bring ethical concerns. Ethics is the basic 

philosophy of the code of moral, the theory of right and wrong. Ethics shapes individuals' and 

institutions' perception of good - bad, right – wrong. In this study, ethical issues were evaluated 

in the context of neuromarketing. The criticisms brought to neuromarketing are focused on the 

concerns that the consumer will take away his free will, the transparency of the studies to be 

performed and how the data will be used. Neuromarketing is mixed with subconscious studies. 

this causes people to worry that they will turn into a consumer robot. Considering that what we 

know about the brain is much less than what we do not know, it is understood that many of 

these concerns lack scientific basis. .Subconscious studies aim to change behavior by planting 

an idea into the human brain. The methods used in neuromarketing cannot do this. 

Neuromarketing seeks to direct consumers to a brand and product by understanding the 

consumer's emotional processes. This is already the purpose of marketing 

Keywords: Neuromarketing, Neuromarketing Methots, Neuromarketing Practices, Ethic,  
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1. GİRİŞ 

Sanayi devrimi ve endüstrileşmenin üretim imkanlarında meydana getirdiği hızlı dönüşüm, 

üretim tekniklerinin ve teknolojinin gelişmesi, hammadde ve pazara ulaşımın kolaylaşması, 

beraberinde pazarlama faaliyetlerini de hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine sokmuştur. 

Klasik sınıflamaya göre üretim döneminden, modern ya da sosyal pazarlama (Çabuk vd., 

2003:272) anlayışına evrilen bu süreçte modern pazarlama anlayışının unsurları tüketiciye 

yönelik tutum,  bütünleşik (koordineli) pazarlama çabaları, Uzun dönemde karlılık şeklinde 

karşımıza çıkmaktadır (Varınlı, 2008:2-5). 

Bu paradigma değişimi beraberinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını anlama ve buna yönelik 

ürünler üretmeyi getirdiği gibi davranış değişikliğine yol açarak satış yapılabilmesi için daha 

fazla çaba harcanmasını da beraberinde getirmiştir. Pazarlama akademisyenleri ve pazarlama 

uzmanları zaten psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin değişik alanlarından faydalanırken 

teknolojide meydana gelen gelişmelerin katkısıyla tıp biliminden de faydalanmaya, 

nörologlarla birlikte çalışmaya başlamışlardır. Tüketiciyi daha iyi anlama çabalarına 

nörobilimde kullanılan tekniklerden faydalanarak yanıt aramaktadır. Bu tekniklerin 

kullanılması etik kaygıları da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada nöropazarlama 

kavramına, nöropazarlamaya yönelik eleştirilerin ve etik kaygıların sebeplerinin daha iyi 

anlaşılabilmesi için nöropazarlamada kullanılan yöntemler ile nöropazarlamanın deneysel 

uygulamalarına ve etik kavramına nöropazarlama bağlamında yer verilmiştir. 

2. NÖROPAZARLAMA  

Beyin görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi ve yaygınlaşması bunların sosyal bilimlere 

uygulanarak disiplinlerarası çalışmaların gelişmesine olanak sağlamıştır (Özüpek ve Özer, 

2018). Reklam verimliliği, marka sadakati, logo tasarımı, ürün geliştirme, fiyatlandırma, 

eğlence, mimari (Yücel ve Coşkun, 2018:161-162), nöropolitik (siyaset) gibi alanlarda artan 

uygulamalar göze çarpmaktadır (Yücel vd., 2015). Nöropazarlama ise, tüketicilerin pazar 

davranışını anlamak amacıyla nörobilimde kullanılan tekniklerin tüketicilere uygulanmasıdır 

(Ural, 2008:23). Nöropazarlamacılar, beş duyu organının gönderdiği veriler doğrultusunda 

beynin satın alma karar sürecini incelemektedir (Yücel ve Çubuk, 2014:134). 

Nöropazarlamayı daha iyi anlayabilmek için nöropazarlamanın dayandığı nörobilim ve 

psikofizyoloji kavramlarını anlamak faydalı olacaktır. Nörobilim, sinir sisteminin anatomisi, 

fizyolojisi, biyokimyası veya moleküler biyolojisi ile ilgili sinir ve sinir dokularının davranış 

ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Genel olarak psikofizyoloji insan beyni ile 

bedeni arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Psikofizyoloji, tüketicilerin zihinsel ve bedensel 

süreçleri arasında ne tür bir ilişki olduğunu daha iyi anlamak için, fizyolojik kontroller ile bu 
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kontrollerin sonucu ortaya çıkan fizyolojik tepkileri ölçülme sürecidir. Psikofizyolojide 

duygusal tepkileri (korku, kızgınlık) ve bilişsel süreçleri (problem çözme ve karar verme) içeren 

psikolojik süreçler yer almaktadır. Nörobilim ve psikofizyoloji tanımından hareketle 

nöropazarlamayı nörobilim ve psikofizyoloji bulgularının pazarlama alanına uygulanma süreci 

biçiminde tanımlamak mümkündür (Ustaahmetoğlu, 2015:156-157). 

Geleneksel araştırma yöntemlerinden anket ve odak grup görüşmelerinde, rasyonel hesaplar 

yapan bilinçli tüketicileri analiz etmenin en iyi yolu olarak onlara ne düşündükleri soruluyor, 

fakat ünlü reklamcı David OGİLVY’nin “İnsanlar, hissettiklerini düşünemiyorlar 

düşündüklerini ifade edemiyorlar ve söylediklerini yapmıyorlar” şeklinde ifade ettiği gibi 

insanların neyi bildiğini, istediğini, hissettiğini tam olarak bilmemesi birçok araştırmanın ortak 

sonucudur. Duygular, dürtüler ve motivasyon gibi zihinsel süreçler, bilinçli bir erişimimiz 

olmayan farkındalık eşiğimizin altında meydana gelir. Nöropazarlama, pazarlama 

araştırmalarının bu handikaplarına getirdiği alternatif çözüm önerilerinden dolayı gün geçtikçe 

büyümektedir (Erdemir ve Yavuz, 2016:13-25). Nöropazarlama araştırmalarının geleneksel 

anket ve odak grup görüşmeleri yöntemlerine göre en önemli üstünlüğü, tüketicinin sözel olarak 

verdiği cevap ile gerçekte ne düşündüğü arasındaki farkı ortadan kaldırmasıdır (Ural, 

2008:422). Nöropazarlama tüketicinin satın alma kararı verirken “rasyonel olmayan”, 

“irrasyonel olan kararlarını” inceleyen bir alandır. Bu irrasyonel kararları; duygusal, dürtüsel 

ve beş duyu organımızın algıladığı uyarıcılara göre vermektedir (Yücel ve Çubuk, 2014:173). 

Nöropazarlamadan tüketicinin dikkat düzeyinin, duygusal bağlılığının/zorlanmanın ve akılda 

kalıcılığının, nereye odaklandığının, nelerden korktuğunun, neleri sevdiğinin belirlenmesinde 

faydalanılmaktadır (Yücel ve Coşkun, 2018:158). Nöropazarlama çalışmaları genellikle; 

reklam verimliliğinin ölçülmesi, marka sadakati oluşturma, ürün tasarımı ve ambalaj, 

fiyatlandırma, siyaset, eğlence ve film sektörü gibi alanlarda kullanılmaktadır (Akın ve 

Sütütemiz, 2014: 70). Bunun yanında işletme ve ürüne olan güvenin ölçülmesi, mağaza 

tasarımı, ürün yerleştirme, medya araçlarının seçimi, satış görüşmelerinin etkili bir şekilde 

gerçekleştirilmesi, tüketicilerin ürün ve marka seçimlerini etkileyen faktörler, etkili reklam 

mesajının oluşturulması, reklam mesajlarına verilen tepkinin ölçülmesi ve son olarak reklamın 

hatırlanması ve ilgi çekiciliğinin ölçülmesi alanlarda da kullanılmaktadır (Aytekin ve 

Kahraman,  2014b: 50-51).  

2.1. NÖROPAZARLAMA UYGULAMALARI 

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde nöropazarlama alanında yapılmış deneysel çalışmalarda 

artış gözlenmektedir. Bazı çalışmalarda nöropazarlama yöntemlerinden yalnızca biri 
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kullanılırken bazı çalışmalarda birden fazla yöntemin bir arada kullanıldığı veya bu yöntemlerle 

anket gibi klasik araştırma metodlarının da bir arada kullanıldığı görülmektedir. 

Yücel vd. (2015) tüketicilerin kahve satın alma tercihlerini EEG metodunu kullanarak 

belirledikleri çalışmada, 18 – 26 yaş aralığında 30 deneğe sorular sorarak kahve tercihlerini 

belirlemişlerdir. Tercihleri belirlenen gönüllülere kahve kelimesini düşündüklerinde on saniye 

içinde akıllarına gelen ilk beş kelimeyi söylemeleri istenmiş ve ardından EEG cihazına 

bağlanarak beş farklı marka kahve tattırılmıştır. Kahvelerin tadımı sırasında EEG çekimi 

yapılmış ve yüz mimikleri video kaydına alınmıştır. Mimikler ile EEG çekimlerinin örtüştüğü 

gözlenmiştir. Sevdikleri kahveyi tadan gönüllülerin rahatladığı, beyin dalgalarında yavaşlama 

olduğu, alfa ritminden teta ritmine dönüştüğü, diğer kahveyi tattıklarında strese bağlı dalga 

değişimlerinde artış olduğunu gözlemlemişlerdir (Yücel vd., 2015:31-33). 

Demirtürk (2016), otuz altı (36) kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekiminin karar verme 

sürecinde kokunun kullanılması üzerine yaptığı çalışmada; ilaç sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın ürünü için özel tasarlanmış kokunun, ürünün ana mesajları ve görselleri üzerindeki 

etkisini ölçmüştür. Katılımcılara hem kokulu ortamda hem de konusuz ortamda ürün ana 

mesajları ve görselleri gösterilerek aradaki farklar EEG sonuçlarının analizi ile belirlenmiştir 

(Demirtürk, 2016:95). Bu araştırmada; ürünün ana mesajlarına yönelik ilgi seviyeleri EEG 

sonuçları sıralaması ile katılımcıların açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar sonucunda yapılan 

sıralama arasında fark olduğu, kokunun markanın akılda kalıcılığına katkı sağladığı, mesaja ilgi 

seviyesini düşürdüğü fakat markaya yönelik oluşturmuş olduğu olumlu hisler ve duygular 

nedeniyle katılımcıların geçmiş anıları ve deneyimlerini çağrıştırarak marka ile duygusal bağ 

kurulmasını sağladığı ve markanın hatırladığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Demirtürk, 2016:378). 

Thinkneuro (2013) 48 gönüllü üzerinde yaptığı araştırmada EEG ve Eyetracking tekniklerini 

kullanarak gönüllülerin kamu spotlarını izlerken hangi saniyesinde ne gördükleri ve duygusal 

hareketliliklerini ölçmüştür. Bu çalışmada incelenen kamu spotlarından biri de T.C. Sağlık 

Bakanlığının “Alo 171 Sigarayı Bırakma Hattı” kamu spotudur. Spotta röntgen filminin 

görünmesi ve sigara dumanının içe çekilme sahnesinde duygusal etkide kopmaların olduğu 

gözlenmiştir. Katranlı süngerin gözükmesiyle duygusal etki yükselişe geçmiş, “T.C. Sağlık 

Bakanlığı Sigara Bırakma Hattı 171” yazısının görünmesiyle daha da yükselmiştir. Dikkatin 

artması ve duygusal zorlanmanın düşmesi mesajın aktarımı açısında olumlu olarak görülmüştür 

(Girişken, 2017:64). 

Vecchiato ve arkadaşları (2010) rastgele dizilmiş reklamların izlenmesi sırasındaki beyin 

faaliyetlerini analiz ettikleri çalışmalarında 15 sağlıklı bireyin hem beyin aktivitesini hem de 
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duygusal katılımını ölçmek için EEG, GSR ve HR yöntemlerini eş zamanlı olarak 

kullanmışlardır. 

Bu çalışmalarında hatırlanan reklamların izlenmesi sırasında Teta bandındaki kortikal 

aktivitenin sol frontal bölgede lokalize olduğu ve bu bölgede daha yüksek olduğu, hatırlanan 

ve beğenilen reklamların izlenmesi sırasında gözlemlenen HR ve HRV aktivitesinin unutulan 

reklamlarda gözlenenden daha yüksek olduğu, GRS değerlerinde ise anlamlı bir fark 

bulunmadığını gözlemlemişlerdir (Vecchiato vd., 2010:165). 

Girişken ve Bulut (2014), tüketicilerin,  reklamlarda görülmesi istenen her bir noktayı görmeleri 

ve hiçbir şeyi kaçırmamaları gerekliliğinden hareketle amblemlerin etkili bir şekilde 

görülebilmesi için reklamın packshotlarında nereye konulması gerektiği sorusuna eyetracking 

tekniğini kullanarak cevap aramışlardır.  Katılımcılara 5 saniye boyunca, içerisinde logo ve 

amblemlerin de yer aldığı reklamlar gösterilmiş ve göz izi haritası oluşturulmuştur. Bu şekilde 

görselin hangi bölgesinde daha çok ilgi çekileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada 

izlettirilen 9 reklama ilişkin en önemli bulgulardan biri amblemin logonun solunda yer alması 

durumunda ortaya çıkan durumdur. Amblem sol başta olduğunda bakma eyleminde hiç dikkat 

çekmediği ve katılımcıların amblemi es geçtiği görülmüştür.  Bu tür reklamların packshotları 

incelendiğinde sadece markanın logosuna ve mesaja odaklanıldığı dengeli bir dağılım yerine 

asimetrik bir göz haritası oluştuğu görülmüştür. Amblemin sağ tarafta olduğu reklamlarda ise 

katılımcıların tamamının hem amblemi hem de logoyu fark ettiği gözlenmiştir. Amblemin 

yukarıda olduğu görsellerde ise diğer iki durumdan daha iyi sonuçlar elde edildiği, dengeli bir 

göz haritasının ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Girişken ve Bulut, 2014:207). 

Bir görüntünün en estetik ve göze hoş gelen haline ulaşmak için, fotoğrafçılık, mimari, resim, 

sinema gibi sanatlarda kullanılan bir kompozisyon kuralı sağlayan altın oran reklamcılıkta da 

kullanılan bir yöntemdir. Bu kompozisyon ne kadar etkilidir, insanlar fotoğraflarda ilk olarak 

nereye odaklanmaktadır sorularına cevap arayan bir çalışmada, öncelikle Türkiye’de fotoğraf 

sanatının duayenlerinden Ara GÜLER’in 20 fotoğrafı belirlenmiş, daha sonra dünyada en 

yüksek fiyata satılan 20 fotoğraf daha belirlenerek 40 fotoğraflık bir albüm oluşturulmuştur. Bu 

fotoğraflar 24’ü fotoğrafçılık eğitimi almış 48 kişiye 5’er saniyelik aralıklarla gösterilmiş ve 

her gösterim arasında 3’er saniyelik ara verilerek katılımcıların fotoğraflar üzerindeki göz 

hareketleri ve beyin aktivasyonları incelenmiştir.  

Araştırmacılar ilk olarak fotoğraf eğitimi alan ve almayanların ayrı ayrı en çok etkilendiği 5 

fotoğrafı belirlemişler ve ayrıca bu iki grubu beraber inceleyerek en yüksek duygusal etki 

skorunu elde eden 5 fotoğrafı belirlemişlerdir. Daha sonra katılımcıların fotoğrafların hangi 

bölümüne baktığını ifade eden ısı haritası verileri çıkarılarak fotoğraflarda en çok odaklandığı 
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bölgeleri tespit etmişlerdir. Üçüncü olarak fotoğrafların üçte bir kuralına göre yatay ve dikey 

iki çizgi ile ayrılarak kesişim noktaları olan altın kesim noktaları belirlenerek “Orta Alan ve 

“Kalan Alanlar” tespit edilmiştir. Bu şekilde 40 fotoğraf arasında en hızlı bakılanlar ve ilk 

odaklanmanın fotoğrafın hangi bölgesine yapıldığı bulunmuştur. Burada bilinenin aksine 

insanların ilk önce altın kesim noktalarına değil “orta alan”a baktığı, katılımcıların 

fotoğraflardaki hikayelerden bağımsız olarak orta noktaya yakın yerlere odaklandığı ısı 

haritalarından görülmüştür. Altın oran bölgelerine olan odaklanma orta alandan yaklaşık 2 

saniye sonra bakılmış ve orta alana olan odaklanmanın altın oran alanına olandan yaklaşık 2 

kat fazla olmuştur. 

Reklamlar üzerinde yapılmış bir başka çalışmada Türkiye tarihinde yayınlanan reklamlar 

arasında en çok hatırlananlar hangileridir? Sorusuna cevap aranmış, bu reklamların hatırlanması 

için neyin gerektiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda aylık pazarlama dergisi Mediacat’in 

yazı işleri ekibi tarafından Türkiye’de son 25 yıla damgasını vuran 50 reklam filmi belirlenmiş, 

ardından bu reklamlar 500 kişinin katıldığı online bir araştırmaya tabi tutularak 19 reklamdan 

oluşan bir liste oluşturulmuştur. Oluşturulan bu liste 50 erkek, 50 kadın deneğe izlettirilerek 

EEG çekimleri ve göz izleri takip edilmiştir. Efsane reklamların ortak özelliklerinden en 

belirgini reklamların samimi ve içten olmasıdır. Oyuncuların izleyiciler tarafından “bizden biri” 

olarak algılanması, izleyicinin reklamda kendi hikayesini bulması ya da oyuncunun yerinde 

kendisini bulan, samimiyeti sağlayan yerellik öğelerinin kullanıldığı EEG çekimleriyle tespit 

edilmiştir. Bu reklamlardaki ünlülerin hikaye ile uyum sağlamaları ve halkın içinden sıradan 

bir insanmış gibi görünmeleri olumlu tepkilerin verilmesini sağlamaktadır (Girişken, 2017). 

2.2. NÖROPAZARLAMADA KULLANILAN YÖNTEMLER  

Nöropazarlama geleneksel yöntemleri reddeden bir yöntem olmayıp onlarla beraber ve daha 

etkili sonuçlar alabilmek için nörobilimi ve psikofizyolojiyi kullanır (Ustaahmetoğlu, 

2015:156-157). Geleneksel yöntemlerde çalışmaya katılanların utanma, ayıplanma, mahalle 

baskısı gibi nedenlerle ya da gerçekten duygularını doğru tanımlayamamaları sebebiyle 

yanıltıcı sonuçlara yönelmenin engellenmesi (Utkutuğ ve Alkibay,  2013:169, Erdemir ve 

Yavuz, 2016:13) daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilmesi için kullanılan yöntemleri nörometrik 

ve biyometrik ölçüm teknikleri şeklinde sınıflandırabiliriz. 

Nörometrik ölçüm teknikleri; 

 EEG (Elektro beyin grafisi) 

 fMRI (Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) 

 PET (Pozitron emisyon tomografisi) 

 MEG (Manyeto ensefalografi) 
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Biyometrik ölçüm teknikleri; 

 Eye Trackink (Göz izleme) 

 Facial Coding (Yüz  kodlama) 

 Voice Pitch Analysis (Ses perdesi analizi) 

 GRS (Galvanik Deri Tepkisi) 

 Kalp Ritmi (Yücel, 2016:25) 

Bu tekniklerle dikkat (attention), duygusal bağlılık (emotional engagement), akılda tutma 

(memory retention) gibi tüketici davranışlarında kilit üç parametre ölçülmektedir (Ecertaş,  

2010). 

Biyometrik ölçümler; çevresel sinir sistemimiz aracılığıyla oluşan, zihnimizle direkt bağlantılı 

fizyolojik tepkileri daha bilinç seviyesinde farkındalığımız oluşmadan, ortaya çıktığında ölçer. 

Pazarlama uyaranlarının oluşturduğu bilinçdışı reaksiyonları ölçmemize imkan tanıması 

pazarlama iletişimi açısından da önemli rol oynamaktadır (Erdemir ve Yavuz, 2016:23). Beyin 

görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı araştırma yöntemleri ile kıyaslandığında ise biyometrik 

ölçümlerle yapılan araştırmaların onlar kadar hızlı artış göstermediği görülmektedir (Marci, 

2006:381). Nörometrik ölçümler beynin kognitif tepkilerini gözlemlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Kognitif kavramı; duyularımız tarafından algılanan uyaranların işlenmesi, 

algılanması ve anlaşılmasına ilişkin işlevlerin tamamını ifade etmektedir (Karakaş, 2002:139). 

Bu ölçüm teknikleri içinde en çok kullanılanları ise EEG ve fMRI yöntemleridir. 

3. NÖROPAZALAMA VE ETİK  

Ahlak kurallarının temel felsefesi, doğru ve yanlışın teorisi olan etik; bireylerin ve kurumların 

iyi – kötü, doğru – yanlış algısını şekillendirmektedir. Felsefecilerin tarih boyunca üzerine 

düşündükleri, teoriler geliştirdikleri etik kavramının detayları bu çalışmanın konusu dışında 

kaldığından nöropazarlama bağlamında değerlendirilecektir (Akın ve Sütütemiz, 2014:70). 

Nöropazarlama çalışmalarından dolayı tüketicilerin beynimiz yıkanarak tüketim robotuna mı 

dönüştürüleceğiz, akademisyenlerin ise kişisel mahremiyet ihlal ediliyor mu? Endişelerinin 

yoğunlukta olduğu birçok araştırmacının da bu konu üzerinde değerlendirmelerde bulunduğu 

göze çarpmaktadır. 

Lee ve diğerleri (2007) nöropazarlama çalışmalarında kullanılan teknikler sonucu elde edilen 

bilgilerin ticari kazancın yükseltilmesindeki ahlaki kaygılara değinmektedirler. Nöropazarlama 

çalışmaları ile oluşturulan pazarlama stratejilerinin tüketiciyi daha kolay etkileyerek iradelerini 

ellerinden alacağı bu düşüncenin altında yatan sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Nöropazarlama alanı, ağırlıklı olarak beyin görüntüleme teknikleri kullandığı için, elde edilen 

veriler neticesinde insan beynine dair önemli bilgilerin elde edildiği, bu bilgilerin tüketicileri 
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istismar edebileceği ve kendilerine zarar verebilecek eylemlerde bulunmalarına sebep olacağı 

iddia edilmektedir. Bazılarının görüşüne göre nöropazarlamanın ve onların işbirliği halinde 

olduğu müşteri firmalarının tüketicinin mahremiyetini istila etmesine mi, yoksa tüketici 

tercihlerine dair kararlarını manipüle etmesine mi sebep olacağını sorgulamaktadır (Akın ve 

Sütütemiz, 2014:70-73). Nöropazarlamaya eleştirel olarak bakan bazı nörologlar, uygulanan 

yöntemlerin sadece tüketicinin daha fazla tüketmesini nasıl sağlayabiliriz? Sorusunu 

cevaplamaya çalıştıklarını dolayısıyla insanların yararına bir iyilik olmadığını savunmaktadır.  

Araştırmalarda yer alan deneklerin/gönüllülerin bilgilendirilme ve güvenlik haklarına yönelik 

etik kaygıların yanında bilgiyi elde eden şirketlerin bu bilgileri kullanım hakkıyla ilgili yani bir 

şirketin veya ticari bir kuruluşun aldığı bu tür bilgileri ne ölçüde, hangi sınırlar içinde kullanma 

hakkına sahip olduğuna ilişkin etik kaygılar bulunmaktadır (Değirmen ve Şardağı, 2016:145). 

Nöropazarlama çalışmalarının bilinçaltı çalışmalarla karıştırılması da başka bir kaygı kaynağı 

olarak görülmektedir. Bilinçaltı reklamcılığın dışsal uyarıcıları kullanarak bilinci etkilemesi 

bağlamında Nöropazarlamayla karıştırılmaktadır (Yücel ve Çubuk, 2013:175).  

5. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Nöropazarlama çalışmalarında kullanılan yöntemler ve elde edilecek sonuçların nasıl 

kullanılacağına ilişkin belirsizlik temel etik kaygılardandır. Dünya çapında nöropazarlama 

alanında çalışan bilim insanlarından oluşan “The Neuromarketing Science & Business 

Association” (NMSBA), nöropazarlama araştırmalarında dikkat edilmesi gereken etik kurallar 

konusunda standart oluşturmuştur. Bu standartlar da bir nöropazarlama araştırmasının şeffaf 

olması, katılımcının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, katılımda gönüllülük esasının var olması 

gibi hususları içermektedir (Tunalı vd., 2016:6). 

Nöropazarlamanın tek amacının tüketimi daha fazla artırmak olduğu eleştirilerine karşın 

Nöropazarlama yöntemlerini kullanan firmalar ise; yaptıkları uygulamalar ile amaçlarının 

insanların kendilerini nasıl daha mutlu hissetmelerini sağlayabileceklerini ortaya çıkarmak 

olduğunu savunmaktadır. Nöropazarlama yöntemlerini kullanılarak yapılan araştırmalar ile 

geleneksel yöntemler kullanılarak fark edilmeyen noktalar gözlemlenebilmekte ve gereken 

düzeltmeler yapılabilmektedir (Değirmen ve Şardağı, 2016:145). 

Tüketicilerin, özellikle de çocukların nöropazarlamada kullanılan yöntemlerden elde edilecek 

bilgilerin yardımıyla iradeleri dışında alışveriş çılgınlığına sürükleneceği düşüncesi 

nöropazarlama ile ilgili çalışmaları bulunan kimi araştırmacıların iddialı ifadelerine 

dayanmaktadır. Renvoise ve Morin’in “Nöromarketing Müşterinizin Beynindeki Satın Alma 

Düğmesine Basmak” şeklinde dilimize çevrilen kitabı örnek olarak gösterilir. Burada sorulması 

gereken soru insan beyninde böyle bir düğmenin var olup olmadığıdır. Beynin fizyolojisi ve 
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nasıl çalıştığına ilişkin çalışmalar incelendiğinde beynimiz hakkında bildiklerimizin 

bilmediklerimizden çok daha az olduğu görülmektedir. Bunun gibi iddialı söylemlerin bilimsel 

bir temelinin bulunmadığı görülmektedir.  

Bilinçaltı çalışmalarla nöropazarlamanın, karıştırılması nöropazarlama çalışmalarının 

yaygınlaşmasını ve yapılan çalışmaların kamuoyuna açıklanmasını özellikle siyasal reklamcılık 

alanında uygulandığında engellenmektedir. Birbirinden farklı bu iki alanın arasındaki karışıklık 

ikisinin de dışsal uyarıcıları konu almasıdır. Çalışma alanı beyin olan bu iki kavram arasındaki 

farkları belirlemede bilinçaltı reklamcılığın işlevsel durumunun açıklanması önem 

kazanmaktadır. Bilinçaltı reklamcılıkta bu uyarıcılar, tüketicinin algılayamayacağı düzeye 

indirgeyerek, tüketiciyi gizli bir şekilde ikna etme çabası olarak tanımlanmaktadır. Bilinçaltı 

reklamcılıkta kodlanan mesajın hedef kitle tarafından algılanması güç olmakta; bilinçaltı 

mesajlar, gizli resimler, gizli sözcükler ya da arka planda kayıtlı seslerden ibaret olabilmektedir. 

Bilinçaltı reklamda mesaj tüketiciye fark ettirilmeden verilmektedir (Yücel ve Çubuk, 

2013:175). Bilinçaltı çalışmalarla insanların algılayabildiği ancak fark etmediği uyaranlarla 

davranış değişikliği oluşturulmaya çalışılmaktadır fakat bunun işlevselliğine ilişkin herhangi 

bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bilinçaltı mesajların insan beyni tarafından algılandıkları 

yani gözün görmediğini beynin gördüğünü ifade eden birçok çalışma bulunmaktadır. Burada 

önemli olan bunun insanları harekete geçirip geçirmeyeceğidir. Girişken’in (2017) yapmış 

olduğu çalışmada bilinçaltı mesajlar gösterilen gönüllülerin EEG çekimlerinde bu görselleri 

algıladıkları ve beynin bunlara tepki verdiği tespit edilmiş fakat bu görüntülerin insanı harekete 

geçirmekten çok uzak olduğunu belirtilmiştir (Girişken, 2017:50). Nöropazarlamada tüketici 

bir şeyi yapmak üzere programlanmaya çalışılmamakta, dış uyaranlara verdiği tepkiler 

anlaşılmaya çalışılmaktadır. Nöropazarlamayla tüketicilerin beynine bir şeyler empoze 

edilmeye çalışılmamaktadır zaten kullanılan yöntemler incelendiğinde bunun mümkün 

olmadığı da görülmektedir. 

Nöropazarlama, adının etkisiyle ve kullanılan yöntemlerden, özellikle de beyin görüntüleme 

yöntemlerinin kullanılmasından dolayı tüketicileri kaygılandırmaktadır ancak bu yöntemler 

kullanılarak tüketicilerin karar ve tercihlerini anlamaya çalışan bir bilim dalı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yukarda bahsedilen kaygıların bilimsel temellerden yoksun olduğu 

görülmektedir. Geleneksel araştırma yöntemlerinde katılımcıların mahalle baskısı, ayıplanma 

korkusu, genelin dışına çıkmama eğilimi ya da gerçekten ne hissettiğini kendisinin de tam ve 

doğru tanımlayamaması gibi nedenlerle gerçeği sakladıkları, ifade edemedikleri gibi 

durumlarda gerçekte ne düşündüğünü ortaya çıkarabilecek fırsatlar sunan önemli bir bilim dalı 

olarak gelişmesini sürdürmektedir. 
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Nöropazarlama pazarlamanın biliminin amacına uygun olarak tüketicinin duygusal süreçlerini 

anlayarak tüketicileri bir markaya, ürüne yönlendirmeye çalışmaktadır.  
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ÖZET 

Türkiye turizm potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olması, 

birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması ve doğal güzellikleri ile turizm potansiyeli 

oldukça yüksektir. Kapadokya bölgesi, dünyada doğal oluşumların en güzel örneklerinin birisi 

olarak ülke turizmi açısından ayrı bir yere sahiptir. Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve 

Kayseri illerine kadar uzanan Kapadokya doğayla iç içe olmuş bir coğrafi yapıya sahiptir. Balon 

turları, bölgeyi daha cezbedici hale getiren ve turistlerin bölgeyi gökyüzünden kuş bakışı 

izlemesine imkan veren unsur ve alternatif bir turizm aracıdır. Havacılık tarihinde yer alan hava 

araçlarından en renklileri şüphesiz ki sıcak hava balonlarıdır. Ülkemizde de Kapadokya 

Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden sıcak hava balonculuğu sektörü, yakalamış olduğu yıllık 

yaklaşık yarım milyon yerli ve yabancı turist sayısıyla dünyada öncü konumda bulunmaktadır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre 2002 yılında Kapadokya bölgesinde 6 adet 

ruhsatlı balon işletmesi ve bu işletmelere ait 31 balon faaliyet göstermekte iken 2018 yılına 

gelindiğinde işletme sayısı 31’e, balon sayısının ise 260’a çıktığı görülmektedir. Çalışma 

kapsamında balon turizmin Kapadokya Kırsal Turizmi üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri 

Nevşehir ili için incelenmiştir. Bu bağlamda beş farklı grup için anket uygulaması ve mülakatlar 

yapılmıştır. Bu gruplar: Sıcak hava balon işletmeleri, oteller, yiyecek içecek işletmeleri, tur 

acenteleri ve hediyelik eşya satıcılarıdır. Yapılan çalışma sonucunca balon turizminin 

Kapadokya bölge ekonomisine olumu katkılar sağladığı tespit edilmiştir. İncelemeler 

kapsamında son dönemlerde artan balon kazalarının önüne geçebilmek için devletin daha sıkı 

ve denetleyici tedbirler alması gerektiği, balon firmalarının gerek pilot gerekse yer ekibi olmak 

üzere tüm elemanlarının sıkı bir eğitimden geçerek daha kalifiyeli eleman çalıştırmaları 

gerektiği ve bölge halkından gelen en büyük şikayet arazi araçlarının balonun indiği yere 

ulaşmak için arazilere verdiği zararlar olduğu ve bu zararların ortadan kaldırılması ve arazi 

sahiplerinin uğradığı kayıplarının bertaraf edilmesi için balonların ineceği yerlerin daha planlı 

ve dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sıcak Hava Balonu, Kapadokya, Kırsal Turizm 

*Bu çalışma Nevşehir HBV Üniversitesi BAP Koordinatörlüğünce desteklenen, NEÜBAP16 / 2S23 sayılı proje kapsamında yapılmıştır . 
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AN ANALYSIS ABOUT EFFECTS OF HOT AIR BALOON TOURISM ON 

CAPPADOCIA RURAL TOURISM  

ABSTRACT 

Turkey has a great tourism potential. It is surrounded by seas on three sides, is home to many 

civilizations and has a high tourism potential with its natural beauties. Cappadocia region, as 

one of the most beautiful examples of natural formations in the world has a distinct place in 

terms of country tourism. Cappadocia, which extends to Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırşehir 

and Kayseri provinces, has a geographical structure intertwined with nature. Balloon tours are 

an alternative and a tourism tool that makes the region more attractive and allows tourists to 

watch the bird's eye view from the sky. 

Hot-air balloons are undoubtedly one of the most interesting aircraft in the history of aviation. 

The hot-air ballooning sector, which continues its activities in the Cappadocia Region in our 

country, has a leading position in the world with the annual number of domestic and foreign 

tourists that it catches. According to the data of the General Directorate of Civil Aviation, 6 

licensed balloon enterprises and 31 balloons operating in Cappadocia region in 2002, the 

number of enterprises increased to 31 and the number of balloons increased to 260 in 2018. 

Socio-economic effects of balloon tourism on Cappadocia Rural Tourism were examined for 

Nevşehir. In this context, surveys and interviews were conducted for five different groups. 

These groups are: hot-air balloon companies, hotels, food and beverage businesses, tour 

agencies and gift sellers. As a result of the study, it has been determined that balloon tourism 

contributes to the economy of Cappadocia region. Within the scope of the investigations, the 

state should take more strict and supervisory measures in order to prevent the increasing balloon 

accidents in the recent periods, that all the personnel of the balloon companies, both the pilot 

and the ground crew, must go through a rigorous training and employ more qualified personnel 

and the biggest complaint coming from the people of the region is the land balloon. It is revealed 

that there are damages to the land in order to reach the place, and the places where the balloons 

will land should be determined more carefully and carefully in order to eliminate these damages 

and to eliminate the losses suffered by the landowners. 

Keywords: Hot-air Balloon, Cappadocia, Rural Tourism 

1. GİRİŞ 

Bir ülkeye ya da bir bölgeye turist çekmek amacıyla alınan ekonomik, kültürel, teknik vb.  

önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü turizm olarak adlandırmaktadır. Ülkemiz turizm 

potansiyeli açısından zengin üç tarafı denizlerle çevrili ve dört mevsim turist alabilen bir yapıya 
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sahiptir. Ancak dünyada doğal oluşumların en güzel örneklerinin yer aldığı yörelerden biri olan 

Kapadokya Bölgesi ülke turizmi açısından ayrı bir yere sahiptir. Ülkemizde birçok ilin sınırları 

içerisinde yer alan Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe sahiptir. Nevşehir, 

Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri illerine kadar uzanan Kapadokya güzellikleri doğayla iç 

içe olmuş durudadır.  Ancak Kapadokya’ yı daha cezbedici hale getiren turistlerin bölgeyi 

gökyüzünden kuş bakışı izleme şansı veren ve onların daha eğlenceli ve güzel vakit geçirmesini 

sağlayan balon turları olmuştur.  

Havacılık tarihinde yer alan hava araçlarından en renklileri şüphesiz ki sıcak hava balonları 

olmuştur. Ülkemizde ise Kapadokya Bölgesi’nde faaliyetlerine devam eden sıcak hava 

balonculuğu sektörü, yakalamış olduğu yıllık ortalama 450 bin turist sayısıyla da dünyada lider 

konumda bulunmaktadır.  

Tüm dünyada özellikle 1990’lı yılların başından itibaren markalaşarak ciddi sektör haline gelen 

balon turizmi; herkesin kendi zevk ve tercihlerine göre değişiklik arz etmektedir. Dünyada 

balon turizmi yapılan yerler ve özellikleri aşağıdaki gibidir; 

-Arctic Gezisi: Dünyanın buz dağları üzerinde, sadece mavi deniz ve gökyüzünün beyaz 

buzdağları ile buluşturduğu bir gezi olanağı sunmaktadır. 

-Sernegeti Ulusal Parkı: Turistlere Afrika kıtasının en güzel doğal görüntüsünü sunmaktadır.  

-New Mexico, Amerika: Dünya’nın en büyük balon festivallerinden birinin yapıldığı bu özel 

bölge Amerika kıtasına gelen turistlere kayalık dağların, uçsuz bucaksız kumlar ile çevrili 

çöllerin manzarasını sunmaktadır. 

-Yarra Vadisi Avustralya: Dünyanın en önemli şarapçılık merkezlerinden birisi olan Yarra 

Vadisi, Melburn’dan sadece bir saat uzaktadır ve güzel doğa ile Yarra Nehri’ne eşlik eden ve 

zıplayan kanguruları görmek isteyen turistler için vazgeçilmez bir tercih olmaktadır. 

-Bagan Myanmar: Hindistan Myanmar bölgesinde, çok tarihi ve arkeolojik alanın içerisinde 

olan Bagan Bölgesi; turistlerin özellikle Budist dininin tapınaklarını ve mimari farklılıklarını 

balon ile seyahat edilerek görülmesin sağlamaktadır. 

-Tuscana İtalya: Bölgenin sahip olduğu yeşillerin vadisi, zeytin ağaçları ve bağları sıcak hava 

balonlarıyla ziyaret edilmektedir. 

-İsviçre Chateau- D`Òex: Avrupa’nın en güzel ülkelerinden birisi olan İsviçre, şubat aylarında 

gelenekselleşmiş balon festivaliyle İsviçre’nin karlı Alp dağlarını, yemyeşil vadilerini turistlere 

sunmaktadır. 

-Bromo Dağı, Java Endonezya: Son yıllarda daha fazla yeni gelişen bir destinasyon olarak 

karşımıza çıkan Endonezya’nın Bromo dağı bölgesi, kendine özgü doğası ve halkının 

sıcaklığıyla ün yapmış bir balon destinasyonu konumuna gelmiştir. 
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-Bristol İngiltere: Son yıllarda; klasik balonların yerini çok renkli ve değişik şekillerde sunulan 

bir merkez haline dönüşmüş bir yerdir. Hiç beklenmedik hızda büyüyen Bristol Sıcak hava 

balon festivaline İngiltere ve dünyanın birçok yerinden festivale katılmak için insanlar 

gelmektedir.  

Görüldüğü gibi aslında dünyada birçok yerde balon turizmi yapılmaktadır. Ancak Kapadokya 

bu saydığımız alanların içerisinde Dünya da ikinci sırada yer almaktadır. Benzersiz 

peribacalarının ve üzüm bağlarının vadiler içerisine yayılan kiliselerini görmek Kapadokya 

bölgesinin bu onumu hak etiğinin bir göstergesidir.  

Yılda yaklaşık olarak 300 gün uçabilen, dünyada eşi benzeri başka ülkede olmayan bir 

potansiyele sahip olan Kapadokya bugün yaklaşık olarak 600 milyon dolarlık turizm gelirinin 

85 milyon dolarını, balon turizminden sağlamaktadır. Kapadokya Bölgesi’nde 1991’de Türk 

Hava Kurumu ile başlayıp 2006’da diğer işletmelerin açılmasıyla ivme kazanan ve bir uçuşun 

90 ile 250 avro arasında değiştiği sıcak hava balonculuğu bölgenin katma değeri yüksek 

ekonomik getiri kaynaklarından birisidir ve şu anda 25 adet balon işletmesi 180 balon ile 

Nevşehir ilinde turistlere hizmet vermektedir. Balon turizm potansiyeli yüksek olan bölgemizin 

bu potansiyelini koruması ve rakip ülkelerle rekabet edebilmesi için potansiyelini daha da 

geliştirmesi gerekmektedir. 

2. AMAÇ VE KAPSAM 

Araştırma ile Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kapadokya 

Bölgesindeki Sıcak Hava Balonlarının, Bölgesel Kalkınma ve Kapadokya Kırsal Turizmi 

üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin analiz edilmesi ve bunun sonuncunda her yıl 2,5-3 

milyon turistin ziyaret ettiği ve ülkemizde turizm potansiyeli en yüksek bölgelerden biri 

Kapadokya’nın turizminin gelişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Çalışma kapsamında sıcak hava balonlarından kaynaklı turizm değerlerinin Kapadokya Kırsal 

Turizmine ve Bölgesel kalkınma kapsamında içerisinde bulunduğu Kapadokya üzerindeki 

sosyo-ekonomik etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda sıcak hava balon işletmeleri, oteller, 

yiyecek içecek işletmeleri, tur acenteleri ve hediyelik eşya satıcılarından oluşan beş farklı grup 

incelenmiştir. 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın bağımsız değişkeni, sıcak hava balon turizmi; bağımlı değişkenleri ise Kapadokya 

kırsal turizmi ve bölgesel kalkınmadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hem nitel hem de 

nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden “sözlü iletişim 

yoluyla veri toplama tekniği” (Karasar, 2009: 165) olarak tanımlanan görüşme tekniği 
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(derinlemesine görüşme) kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden ise anket tekniği 

kullanılmıştır. Anket; yapılan görüşmeler ve literatür taraması sonucu oluşturulacak 

ölçeklerden oluşmuştur. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır.  Geçerlilik, 

ölçmek istenilen kavramın ölçülüp ölçülmediğini kontrol eder (Sekaran, 2003: 205) ve içerik 

geçerliliği, tahmini geçerlilik, eşzamanlı geçerlilik ve yapısal geçerlilik olarak sınıflandırılabilir 

(Dinç ve Abdioğlu, 2009: 171-172).  

Araştırmada, anketin geçerliğinin doğrulanmasında içerik geçerliliği kullanılmıştır. İçerik 

geçerliliği, anketin yeterli sayıda ve ölçülmek istenen olguyu temsil edebilecek soruları 

içerdiğinden emin olmak için yapılır (Altunışık vd., 2007: 113). İçerik geçerliliği, “ölçek haline 

getirilen kavram ve onun açıklanmasındaki eksiksizlik” ve “ölçekteki tutum cümlelerinin 

kavramı temsil etme derecesi” olmak üzere iki konunun incelenmesini içermektedir. İçerik 

geçerliliği için kullanılan en yaygın yöntem, konu ile ilgili uzman kişilerin görüşlerinin 

alınmasıdır (Baş, 2001: 188). Anket sorularının hazırlanması sürecinde öğretim üyelerinin ve 

sektör temsilcilerinin görüş ve düşüncelerinin alınması ve pilot çalışma sırasında anketlerin 

içeriği ve anlaşılırlığı konusunda herhangi bir sorun olup-olmadığı tespit edilerek, anketlerin 

içerik geçerliliğine sahip olduğu ortaya konulmuştur.  

Güvenilirlik, bir testin veya ölçeğin ölçmek istediği şeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme 

derecesidir (Altunışık vd., 2007: 114). Diğer bir ifade ile güvenilirlik, aynı şeyin bağımsız 

ölçümleri arasındaki tutarlılıktır (Baş, 2001: 185). Karasar (2009: 148) ise güvenilirliği, 

ölçülmek istenen belli bir şeyin sürekli olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi 

ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınması olarak tanımlamaktadır.  

Bir ölçeğin geçerli olması için, güvenilir olması gerekir; ancak güvenilir olması, geçerli olduğu 

anlamına gelmez. Bir ölçeğin güvenilirliğini ölçmede çeşitli yaklaşımlar kullanılmaktadır. 

Bunlar (Altunışık vd., 2007: 115): Test-yeniden test, alternatif form, ikiye bölme yöntemi ve 

alfa yöntemi (Cronbach’s Alpha katsayısı). Araştırmada güvenilirliği ölçmek için Cronbach’s 

Alpha katsayısı kullanılmıştır. Cronbach’s Alpha (α) katsayısının 0,70’in üzerinde olması, 

genellikle ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Araştırmanın evreni, sıcak hava balon işletmeleri, oteller, yiyecek içecek işletmeleri, tur 

acenteleri ve hediyelik eşya satıcılarından oluşan beş farklı gruptan oluşmaktadır. Araştırmada, 

hakkında bilgi edinilmek istenilen topluluğu oluşturan bütün birimlerin gözlenmesi (Serper ve 

Aytaç, 2000: 1) şeklinde tanımlanan, “tam sayım yöntemi” esas alınmıştır. Bu bağlamda Sivil 

Havacılık Kurumu’ndan alınan verilere dayanarak bölgede sıcak hava balon alanında faaliyet 

gösteren bütün işletmelere ve İl Turizm Müdürlüğü’nden alınacak verilere göre Turizm İşletme 

Belgeli bütün otel işletmeleri yöneticileri ile hem görüşme yapılmış hem de anket 
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uygulanmıştır.  

Görüşme sonucu elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. İçerik analizi, belli bir 

kavramın bir konuşma ya da yayında ne kadar oranda kullanıldığını saptamak olarak ifade 

edilebilir. Anket tekniği sonucu elde edilecek veriler ise SPSS (Statistical Package fort he Social 

Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu çerçevede; merkezi eğilim ölçütleri (mod, 

medyan, aritmetik ortalama) ile yüzde ve frekans değerleri çapraz tablo verileri şeklinde 

açıklanmıştır. 

4.ANKET SONUÇLARI 

Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren Sıcak Hava Balon Firmalarının Bölgesel Kalkınma ve 

Kapadokya Kırsal Turizmi üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerini analiz etmek amacıyla yapmış 

olduğumuz anket çalışmasında 5 farklı hedef grup seçilmiştir. Hedef gruplarımız; balon 

firmaları, oteller, turizm acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri ve hediyelik eşya mağazaları 

olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Nevşehir ilinde Ürgüp, ,Avanos ilçeleri ve Göreme,  

Uçhisar beldelerinde faaliyet gösteren 5 hedef gruba ulaşılmıştır. 

Aşağıdaki grafiklerde anketimizin başlangıcında yer alan “Türkiye'nin turizm sektöründe 

sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ve katma değerin artırılması için turizmin 

çeşitlendirilerek balon turizminin geliştirilmesi kritik öneme sahiptir.” Görüşüne 5 hedef 

grubumuzun vermiş olduğu yanıtların oranları yer almaktadır. 

 

Grafikten açıkça anlaşılacağı üzere balon firmalarında çoğunluk tarafından anketimizin ilk 

görüşüne tamamen katılıyorum cevabı verilmiştir.  Daha sonra ise katılıyorum cevabı 

verilmekle birlikte katılmıyorum ve tamamen katılıyorum cevapları neredeyse eşit şekilde 
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verilmiştir.  Oteller en fazla tamamen katılıyorum yanıtı vermiştir. Daha sonra katılıyorum ve 

ardından kararsızım yanıtları verilmiştir. Katılmıyorum yanıtı çok düşük bir oranda verilirken 

tamamen katılmıyorum yanıtını veren kimse olmamıştır Turizm acentelerine baktığımızda yine 

tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevabı çoğunluktadır. Kararsızım, katılmıyorum ve 

tamamen katılmıyorum yanıtları ise çok düşük oranlarda kalmıştır.  Yiyecek içecek işletmeleri 

ile hediyelik eşya mağazalarının verdiği cevaplarda ise katılıyorum şıkkı ağırlıktadır. Daha 

sonra iki grupta da tamamen katılıyorum yanıtları yer alırken diğer seçenekler azınlıkta 

kalmıştır. Genel olarak baktığımız da görüşe katılmayan ve tamamen katılmıyorum yanıtı veren 

kişi sayısı azınlıktadır.  

 

Yukarıdaki pasta grafiğimizde 5 hedef grubumuzun anketimize vermiş olduğu cevaplar toplu 

bir şekilde değerlendirilmiştir. Grafiğimizi incelediğimizde hedef gruplarımızdan %43 ününün 

yani neredeyse yarısının anketimizin ilk görüşüne tamamen katılıyorum cevabı verdiği 

görülmektedir. Kalan kişiler ise %38’i katılıyorum, %7 kararsızım, %8 katılmıyorum ve %4 

tamamen katılmıyorum şeklinde yanıtlamıştır.  Genel çerçevede değerlendirdiğimizde 

Türkiye'nin turizm sektöründe sürdürülebilir gelişiminin sağlanması ve katma değerin 

artırılması için balon turizminin geliştirilmesi kritik öneme sahiptir görüşü çoğunlukla kabul 

görmüştür. 

Anketimizde hedef grubumuza “Kapadokya’nın balon turizm potansiyelini nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Aşağıda 5 hedef sektörün sorumuza vermiş 

olduğu yanıtlar grafik şeklinde verilmiştir. 
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Grafiğimizi incelediğimizde çok yüksek ve yüksek cevaplarının çoğunlukta olduğunu 

görmekteyiz. Balon firmalarında en fazla yüksek cevabı alınırken çok az bir kesim çok düşük 

cevabı vermiştir. Otellerde ise en fazla çok yüksek cevabı verilirken çok düşük cevabı veren 

kişi yoktur. Turizm acenteleri ve yiyecek içecek işletmeleri de yoğunlukta yüksek cevabı 

verirken hediyelik eşya mağazaları en fazla normal cevabı vermiştir. 

Yönelttiğimiz sorumuzun cevaplarını sektör gözetmeksizin toplu bir şekilde 

değerlendirdiğimizde aşağıdaki grafik elde edilmiştir. 

 

Pasta grafiğimizi incelediğimizde anketlerimizin %34 ünde yüksek cevabı alınırken %30’luk 

kısmı da çok yüksek cevabı alınmıştır. Grafiğimizden Kapadokya Bölgesi’nin balon turizm 

potansiyelinin yüksek olduğu sonucu çıkarılmaktadır. 
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Anketimizde hedef gruplarımıza yönelttiğimiz 3. sorumuz “Ülkemiz turizm sektöründe turistik 

arzın çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalarında balon turizminin etkinlik düzeyini nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” şeklindedir. 

 

Grafiğimizi dikkatli bir şekilde incelediğimizde yiyecek içecek işletmeleri dışında diğer 4 farklı 

grubumuz en fazla yüksek cevabı vermiştir. Yiyecek içecek işletmeleri ise normal cevabı en 

yüksek vermiştir anacak yüksek cevabı arasında çok bir fark görülmemektedir. Çok düşük 

cevabı ise 3 gurubumuzda hiç yanıtlanmamışken diğer 2 gurubumuzda çok az kişi tarafından 

cevaplanmıştır. 

  

Pasta grafiğimize baktığımızda yüksek cevabının yoğunlukta olduğu ve %39’luk kesimin bu 

cevabı verdiği görülmektedir. Çok düşük cevabının ise yalnızca %1’lik kesim tarafından 

yanıtlandığını ve ülkemiz turizm sektöründe turistik arzın çeşitlendirilmesine yönelik 
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çalışmalarında balon turizminin etkinlik düzeyinin yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. 

“Turizm sektöründeki küresel tüketim eğilimleri göz önüne alındığında Balon turizminin 

gelişim ivmesi artarak devam edecektir.” görüşü anketimizin 4. Sorusu olarak yöneltilmiştir. 

Aşağıdaki grafikte görüşümüze gelen yanıtlar ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. 

 

 

Anketimizin 5 hedef grubunda da katılıyorum cevabı en yüksek verilen cevap olarak 

çıkmıştır. Özellikle oteller ve hediyelik eşya mağazalarında açık ara farkla katılıyorum yanıtı 

verildiği dikkat çekmektedir. 

  

Pasta grafiğimizde ankete cevap verenlerin %48 lik kesiminin yani yarısının katılıyorum yanıtı 

verdiği daha net bir şekilde görülmektedir. Grafikte dikkat çeken bir diğer unsur ise tamamen 
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katılmıyorum yanıtının kimse tarafından tercih edilmediğidir. Böylece hedef gruplarımıza 

yönelttiğimiz “Turizm sektöründeki küresel tüketim eğilimleri göz önüne alındığında Balon 

turizminin gelişim ivmesi artarak devam edecektir.” görüşü çoğunluk tarafından kabul 

görmüştür. 

Anketimizin 5. kısmında anket yaptığımız kişilerden Kapadokya Bölgesi’nde balon turizminin 

gelişmesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesi, Yerel Yönetimler, Otel İşletmeleri, Tur Operatör İşletmeleri ve Balon 

İşletmeleri aktörlerini önem sırasına göre sıralandırmalarını talep ettik. Şimdi 5 hedef 

grubumuzun bu aktörleri nasıl sıralandırdıklarını ayrı ayrı inceleyelim. 

 

Aşağıdaki grafiğimizde ilk hedef grubumuz olan balon firmalarının verdikleri cevapları 

inceleyelim. 

 

Balon firmalarının verdikleri cevapları incelediğimizde Kapadokya Bölgesi’nde balon 

turizminin gelişmesinde en önemli aktör olarak Balon işletmeleri cevabını verdikleri 

görülmektedir. 2. sırada tur operatör işletmeleri ve yine balon işletmeleri aynı puanı alırken 3. 

sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 4. sırada yer 

alırken 5. sırada yerel yönetimler açık ara farkla seçilmiştir. 6 ve 7. Sıraya baktığımızda ise 

büyük farkla Nevşehir Üniversitesi seçilmiştir. 

Otel işletmelerinin verdiği cevaplara baktığımızda yine balon işletmelerinin 1. sırada açık ara 

farkla önde olduğunu görmekteyiz. 
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Tablomuza baktığımızda 2. ve 3. sırada tur operatör işletmelerinin yüksek olduğunu ve yine 3. 

Sırada otel işletmeleri ile balon işletmelerinin aynı düzeyde olduğu görülmektedir.4. sırada 

Nevşehir Üniversitesi hariç diğer tüm aktörler neredeyse eşit tercih edilmiştir. 5. sırada yerel 

yönetimler ve sivil havacılık birbirine yakınken yerel yönetimler az farkla öne çıkmıştır.  6. 

Sırada ise yine yerel yönetimler öne çıkmıştır. 7. sıraya baktığımızda maalesef Nevşehir 

Üniversitesi balon turizminin gelişmesinde en önemsiz aktör olarak seçildiğini görmekteyiz.  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.Sıra 2. Sıra 3. Sıra 4. Sıra 5. Sıra 6.Sıra 7. Sıra

Otel İşletmeleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Nevşehir HBV Üniversitesi

Yerel Yönetimler

Otel İşletmeleri

Tur Operatör İşletmeleri

Balon İşletmeleri

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1.Sıra 2. Sıra 3. Sıra 4. Sıra 5. Sıra 6.Sıra 7. Sıra

Turizm Acenteleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Nevşehir HBV Üniversitesi

Yerel Yönetimler

Otel İşletmeleri

Tur Operatör İşletmeleri

Balon İşletmeleri



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 510 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Yukarıdaki grafiğe baktığımızda Turizm Acentelerinin vermiş olduğu yanıtları görmekteyiz. 1. 

sırayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2. sırayı Sivil Havacılık, 3. sırayı balon işletmeleri, 4. sırayı 

ise tur operatör işletmelerinin aldığı açıkça görülmektedir. 5. Sırada yerel yönetimler ve otel 

işletmeleri aynı sayıda tercih edilmiştir ancak 6. Sırada yerel yönetimlerin daha fazla seçildiği 

açıkça ortadadır. 7. Sıraya geldiğimizde ise yine Nevşehir Üniversitesi büyük farkla öne çıkmış 

ve son sıradaki yerini korumaya devam etmiştir. 

Aşağıda 4. Hedef grubumuz olan Yiyecek İçecek İşletmelerinin verdiği yanıtlara baktığımızda 

Kültür ve Turizm Bakanlığının 1. Sırada ve Nevşehir Üniversitesinin 7. Sırada olduğunu net 

bir şekilde görmekteyiz. 

 

2. sırada sivil havacılık genel müdürlüğü ve otel işletmeleri aynı sayıda tercih edilirken 3. Sırada 

balon işletmeleri,4. Sırada tur operatör işletmeleri, 5. Sırada otel işletmeleri ve 6. Sırada yerel 

yönetimler yer almaktadır. 
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Yukarıda son hedef grubumuz olan hediyelik eşya mağazalarının verdiği yanıtların grafiği yer 

almaktadır. Hediyelik eşya mağazacılarına göre balon turizminin gelişmesindeki en önemli 

aktörün Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu ve en nemsiz aktörün ise Nevşehir Üniversitesi 

olduğu görülmektedir. İkinci sırada tur operatörleri ve balon işletmeleri aynı sayıda tercih 

edilmiştir. 3. Sıraya baktığımızda otel işletmeleri ve 4. Sırada yerel yönetimler yer almaktadır. 

5. Sırada yine otel işletmeleri önde iken 6. Sırayı Nevşehir Üniversitesi ve ardından Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü takip etmektedir. 

Anketimizin bu bölümünde genel bir değerlendirme yapacak olursak balon turizminin 

gelişmesinde en önemli aktörün çoğunluk tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 

cevapladığı ve en önemsiz aktörün ise Nevşehir Üniversitesi olduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

Anketimizin altıncı sorusunda Kapadokya Bölgesinin güçlü yönlerini değerlendirdik. Hedef 

gruplarımıza Kapadokya bölgesinin 5 adet özelliğini sunduk bu özellikler; 

a) Balon turizmi için görsel çeşitliliğindeki zenginlik ve dört mevsim turizm potansiyeli 

b) Nevşehir ve Kayseri havalimanı ile ulaşım kolaylığı 

c) Rakip ülkelere kıyasla eşdeğer kalitedeki balon turizm ürünlerinin daha düşük fiyat ile 

sunulması  

d) Alternatif turizm arzında değerlendirilebilecek genç ve dinamik nüfus 

e) Zengin folklorik ve kültürel öğelere sahip konukseverlik yönü ağır basan egzotik kültür 
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Hedef grubumuzdan saydığımız bu 5 özelliğin 1(çok zayıf) ile 5(çok güçlü) arasında 

değerlendirmelerini istedik. İlk olarak (a)şıkkına ne cevap verdiklerini görelim. 

 

Yukarıdaki grafikten kolayca anlaşılacağı gibi 5 hedef grubumuzda çok güçlü yanıtını ağırlıklı 

olarak tercih etmiştir. 

 

 

Anketimize katılan kişilerin %48 i çok güçlü ve %16’sı güçlü yanıtını vermiştir. Buradan 

çıkaracağımız sonuç Kapadokya bölgesinin balon turizmi için görsel çeşitliliğindeki zenginlik 

ve dört mevsim turizm potansiyelinin çok güçlü olduğudur. 

Hedef guruplarımızın “b” şıkkına yani “Nevşehir ve Kayseri havalimanı ile ulaşım kolaylığı” 

nı nasıl değerlendirdikleri aşağıdaki grafikte görülmektedir. 
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Yiyecek içecek işletmeleri hariç diğer 4 hedef grubumuz Nevşehir ve Kayseri havalimanı ile 

ulaşımın kolaylığının çok güçlü olduğu yanıtını vermiştir. Yalnızca yiyecek içecek işletmeleri 

normal yanıtını vermiştir. 

 

 

Pasta grafiğimize baktığımızda %34 lük kesimin çok güçlü, %24 lük kesimin ise yüksek 

yanıtı verdiği görülmektedir.  

Rakip ülkelere kıyasla eşdeğer kalitedeki balon turizm ürünlerinin daha düşük fiyat ile 

sunulması görüşüne yanıtlar aşağıdaki gibidir. 
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Balon firmaları ve turizm acentaları bu görüşümüze çoğunlukla çok güçlü yanıtı verirken 

oteller güçlü, yiyecek içecek işletmeleri ve hediyelik eşya mağazaları ağırlıklı olarak normal 

yanıtı vermiştir. 

 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda ise %29’luk kesimin normal yanıtı verdiğin görmekteyiz. 

Kalan cevaplara baktığımızda ise %26 çok güçlü, %21 güçlü, %13 çok zayıf ve %12 zayıf 

yanıtları verildiği görülmektedir. 

6. sorumuzun “d” şıkkını yani” Alternatif turizm arzında değerlendirilebilecek genç ve 

dinamik nüfus” görüşünü değerlendirdiğimizde aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır. 
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Balon firmaları, oteller ve hediyelik eşya mağazaları Kapadokya bölgesinin alternatif turizm 

arzında değerlendirilebilecek genç ve dinamik nüfusuna normal cevabı verirken yiyecek içecek 

işletmeleri güçlü, turizm acentaları se normal ve güçlü seçeneğini aynı oranda seçmişlerdir.  

 

 

 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda ankete katılanların %30’u bu görüşümüze normal 

yanıtı verirken %27’si güçlü, %19’u çok güçlü, %15’i zayıf ve %9’ u çok zayıf yanıtını 

vermiştir.  

Anketimizin 6. sorusunun son şıkkını yani “e” şıkkını değerlendirdiğimizde aşağıdaki grafik 

elde edilmiştir. 
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Grafiğe baktığımızda balon firmaları normal ve güçlü arasında eşit seçim yaparken oteller 

güçlü olarak değerlendirmiştir.  Diğer 3 hedef grubumuz ise çok güçlü olduğunu belirtmiştir. 

 

 

Yukardaki grafikte tüm hedef grupların verdiği cevaba bakarsak %34’ü çok güçlü, %28’i 

güçlü, %17’si normal, %12’si çok zayıf ve %9’u zayıf yanıtını vermiştir.  Grafiklerden 

çıkarılacak sonuç Kapadokya bölgesinin Balon turizmi için görsel çeşitliliğindeki zenginlik ve 

dört mevsim turizm potansiyelinin çok yüksek olduğudur. 

Anketimizin 7. sorunda Kapadokya bölgesinin zayıf yönlerinin değerlendirdik. 6. Sorumuza 

benzer şekilde hedef gruplarımıza bu kez de Kapadokya bölgesinin 5 adet zayıf yönünü sunduk.  
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Bunlar; 

a) Kıyı turizmindeki yoğunlaşma nedeniyle mevsimsel ve bölgesel açıdan heterojen dağılım 

b) Balon turizm bilincinin yeterli seviyede olmaması 

c) Balon turizm hizmetlerinde kullanılan altyapıdaki eksikliler 

d) Plansız gelişim ve kullanım nedeniyle doğal, kültürel ve tarihi kaynakların tahribata 

uğraması 

e) Finansman zorlukları ve Balon turizmine yönelik destekleme mekanizmalarının yetersizliği 

Hedef grubumuzdan saydığımız bu 5 özelliğin 1(çok güçlü) ile 5(çok zayıf) arasında 

değerlendirmelerini istedik. Şimdi hedef gruplarımızın (a) şıkkına yani “Kıyı turizmindeki 

yoğunlaşma nedeniyle mevsimsel ve bölgesel açıdan heterojen dağılım” ‘ı hangi ölçekte 

değerlendirdiklerini inceleyelim. 

 

Grafiğimize baktığımızda balon firmaları hariç diğer 4 hedef grubumuzun normal yanıtı 

verdiğini görmekteyiz. Balon firmaları ise çok güçlü ve güçlü arasında eşit seçim yapmıştır. 

 

0

5

10

15

20

25

Balon Firmaları Oteller Turizm
Acentaları

Yiyecek İçecek
İşletmeleri

Hediyelik Eşya
Mağazaları

Kıyı turizmindeki yoğunlaşma nedeniyle mevsimsel ve 
bölgesel açıdan heterojen dağılım

Çok Güçlü

Güçlü

Normal

Zayıf

Çok Zayıf



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 518 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

 

Genel bir değerlendirme yapacak olursak %31’lik kesim normal, %21 güçlü, %22 çok güçlü, 

%11 zayıf ve %15 çok zayıf yanıtı gelmiştir. Yani “a” şıkkında sunduğumuz “Kıyı turizmindeki 

yoğunlaşma nedeniyle mevsimsel ve bölgesel açıdan heterojen dağılım” ın Kapadokya 

bölgesindeki turizmi pekte etkilemediği anlaşılmaktadır. 

“b) Balon turizm bilincinin yeterli seviyede olmaması” fikrimize verilen yanıtlara bakalım ; 

 

Balon firmaları ve yiyecek içecek işletmeleri bu fikrimize çok güçlü yanıtı verirken oteller 

normal, turizm acentaları zayıf ve hediyelik eşya mağazaları güçlü yanıtı vermiştir.  
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Genel değerlendirme yaparsak çoğunluğun normal cevabı verdiğini, zayıf ve güçlü cevabını ise 

eşit olarak verildiğini görmekteyiz.  Balon turizm bilincinin yeterli seviyede olmaması fikrini 

değerlendiren hedef gruplarımız genelde kararsız kalmıştır. 

“Balon turizm hizmetlerinde kullanılan altyapıdaki eksikliler” fikrimize verilen yanıtlar 

aşağıdaki gibidir. 

 

Balon firmaları ve oteller genellikle altyapıda bir eksiklik görmezken, turizm acenteleri, 

yiyecek içecek işletmeleri ve hediyelik eşya mağazaları altyapıda eksikliklerin olduğunu ancak 

normal düzeyde olduğunu söylemişlerdir.  
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Genel değerlendirecek olursak çoğunluğun normal yanıtı verdiğini görmekteyiz. Zayıf ve güçlü 

yanıtı ise eşit düzeyde verilmiştir. 

“d) Plansız gelişim ve kullanım nedeniyle doğal, kültürel ve tarihi kaynakların tahribata 

uğraması” diğer bir görüşümüzdür.  Bu görüşümüze verilen yanıtlar aşağıdaki gibidir. 

 

Balon firmaları ve hediyelik eşya mağazaları bu görüşe katılmazken, yiyecek içecek 

işletmeleri ve oteller çoğunlukla onaylamıştır. Turizm acentaları ise normal cevabı vermiştir. 
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Genel değerlendirmeye baktığımızda cevapların birbirine çok yakın olduğunu görmekteyiz. Az 

farkla çok güçlü seçeneği öne çıkmışken onu çok zayıf ve normal seçeneği takip etmiştir. Yani 

bu görüşümüzde de hedef gruplarımızın bir kararsızlık için olduğu grafikten net bir şekilde 

görülmektedir. 

Finansman zorlukları ve balon turizmine yönelik destekleme mekanizmalarının yetersizliği 

görüşünü değerlendirdiğimizde yine bir kararsızlık olduğu göze çarpmaktadır. Balon 

firmalarının ve hediyelik eşya mağazalarının verdiği cevaplarda çok güçlü yanıtı az farkla öne 

çıkarken turizm acentaları ve yiyecek içecek işletmelerinde normal yanıtı öne çıkmıştır. Oteller 

ise hemen hemen tüm yanıtları birbirine yakın oranlarda işaretlemiştir.  

 

Yine genel değerlendirmede normal yanıtı az farkla öne çıkarken yine de normal, çok zayıf ve 

çok güçlü yanıtları birbirine yakın değerlerdedir. 
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Anketimizin 8. Sorusunda 4 adet husus belirttik ve bu hususları 1 (çok önemsiz) ile 5 (çok 

önemli) arasında hangi ölçekte ülkemizde alternatif turizmin gelişimine yönelik fırsat olarak 

değerlendirdiklerini sorduk. Hususlar sırasıyla aşağıdaki gibidir; 

a) Çevre hassasiyetine dayalı yeşil tüketici hareketinin gelişimi 

b) Gelişen haberleşme ve ulaşım imkanları sayesinde turizmin kapsama alanının genişlemesi 

c) Ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu eko-turizm, kültür ve özel ilgi turizmine yönelik 

ilginin yoğunlaşması 

d) Yaşlanan Avrupa nüfusunun sağlık turizmi açısından yüksek potansiyel barındırması 

İlk olarak “a” şıkkına verilen yanıtları inceleyelim. Grafikten anlaşılacağı üzere çevre 

hassasiyetine dayalı yeşil tüketici hareketinin gelişiminin tüm hedef gruplarımız için çok 

önemli olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
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Pasta grafiğimize baktığımızda da kişilerin hemen hemen yarısının çok önemli cevabı verdiğini 

görmekteyiz 

 

“Gelişen haberleşme ve ulaşım imkanları sayesinde turizmin kapsama alanının genişlemesi” 

görüşüne gelen yanıtlar aşağıdaki gibidir. 
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Yine çok öneli yanıtı tüm hedef gruplarımızda en yüksek verilen yanıt olarak görülmektedir. 

Sadece turizm acenteleri normal ile çok önemli yanıtını eşit düzeyde vermiştir. 

Aşağıdaki pasta grafiğimize de baktığımızda %43 lük kesimin çok önemli yanıtını verdiğini 

görmekteyiz.  %8’ lik kesim ise çok önemsiz olduğunu belirtmiştir. Buradan çıkaracağımız 

sonuç; gelişen haberleşme ve ulaşım imkanları sayesinde turizmin kapsama alanının 

genişlemesinin çoğunluk tarafından çok önemli olduğudur. 

 

“c) Ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu eko-turizm, kültür ve özel ilgi turizmine yönelik 

ilginin yoğunlaşması” bakalım hedef gruplarımızca ne derece önemli yada önemsizdir. 
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Grafiğimize baktığımızda balon firmaları, oteller ve yiyecek içecek işletmelerinin yoğunlukta 

çok önemli yanıtını verdiğini görmekteyiz.  Turizm acenteleri ve hediyelik eşya mağazaları ile 

önemli yanıtı vermiştir ancak çok önemli yanıtı ile çok küçük bir fark olduğunu görmekteyiz. 

Şimdi pasta grafiğimizle genel değerlendirmemizi yapalım. 

 

Pastamızda görüldüğü üzere verilen cevapların %37’si çok önemli, %25 i ise önemlidir. %15 

normal, %13 önemsiz ve %10 çok önemsiz şeklinde yanıtlar verilmiştir. Ancak genel çerçevede 

değerlendirecek olursak ülkemizin yüksek potansiyele sahip olduğu eko-turizm, kültür ve özel 

ilgi turizmine yönelik ilginin yoğunlaşması hedef gruplarımızca çok önemli olduğu 

söylenmiştir. 

“d) Yaşlanan Avrupa nüfusunun sağlık turizmi açısından yüksek potansiyel barındırması” 

fikrine verilen yanıtlar ise aşağıdaki gibidir. 
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Balon firmaları bu görüşe çok önemli yanıtı verirken oteller ve turizm acenteleri normal, 

yiyecek içecek işletmeler önemli ve hediyelik eşya mağazaları çok önemsiz yanıtı vermiştir. 

Tablodan da anlaşılacağı gibi 5 hedef grubumuzda çok farklı yanıtlar vermiştir.  

 

Yukarıda ki grafiğimize baktığımızda normal, önemli ve çok önemli yanıtlarının birbirine çok 

yakın olduğunu görmekteyiz. Önemsiz ve çok önemsiz yanıtı ise çok az bir kesim tarafından 

tercih edilmiştir. 

Anketimizin 9. sorusunda ise Kapadokya bölgesinde Balon turizmin gelişimine yönelik tehdit 

olarak 5 unsur belirledik. Bu unsurların hangilerinin balon turizmi üzerinde ne kadar önemli bir 

tehdit olduğunuzu hedef gruplarımıza sorduk. Öncelikle aşağıda belirlemiş olduğumuz 5 tehdit 

unsurunu daha sonra ise hedef gruplarımızın cevaplarını inceleyelim. 
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a) Ülkemize yakın bölgelerde yaşanan savaşlar ve siyasi çalkantılar 

b) Rakip ülkelerin rekabet güçlerini artırmaları 

c) Doğal ve Tarihi alanların ve hassas ekosistemlerin tahribata uğrama riski 

d) Alternatif turizm ürünlerinin yerel özelliklerini kaybederek standartlaşması 

e) Balon turizminin ulusal ve uluslararası platformlarda yeterince tanıtılamaması 

İlk olarak “a” şıkkına 5 hedef grubumuzun verdiği cevapları değerlendirelim. 

 

5 hedef grubumuzda açık ara farkla çok önemli yanıtını vermiştir. Son yıllarda ülkemize yakın 

bölgelerde yaşanan savaşlar ve siyasi çalkantıların Kapadokya bölgesinde turizmi önemli 

ölçüde etkilediği çoğunluk tarafından kabul görmüştür. 
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Tüm grupları toplu bir şekilde değerlendirdiğimizde de %66 çok önemli yanıtının verildiğini 

görmekteyiz. Grafiğimizi incelemeye devam ettiğimizde %12’lük kesimin önemli, %6’lık 

kesimin normal, %3’lük kesimin önemsiz ve %12’lik kesimin de çok önemsiz yanıtı verdiğini 

görmekteyiz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak ülkemize yakın bölgelerde yaşanan 

savaşlar ve siyasi çalkantılar Kapadokya bölgesinde turizmin gelişmesinde önemli bir tehdit 

olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bir sonraki seçeneğimizi yani “b) Rakip ülkelerin rekabet güçlerini artırmaları” nın Kapadokya 

bölgesinin turizminde ne derece tehdit arz ettiğini inceleyelim. 

 

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi oteller, yiyecek içecek işletmeleri ve hediyelik eşya 

mağazaları bu görüşün çok önemli olduğunu, turizm acenteleri önemli olduğunu ve balon 

firmaları çok önemsiz ile çok önemli cevaplarını aynı oranda verdikleri göze çarpmaktadır. 
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Genel bir değerlendirme yaptığımızda ise çok önemli yanıtının %37 oranında kabul gördüğünü 

söyleyebiliriz. Yani “Rakip ülkelerin rekabet güçlerini artırmaları” Kapadokya bölgesinde 

balon turizminin gelişmesine yönelik önemli bir tehdit olduğunu söyleyebiliriz. 

9. sorumuzun “c” şıkkını yani “Doğal ve Tarihi alanların ve hassas ekosistemlerin tahribata 

uğrama riski” nin hedef gruplarımızca nasıl değerlendirildiğini inceleyelim. 

 

Turizm acenteleri hariç diğer 4 hedef grubumuz çok önemli yanıtını vermiştir. Turizm 

acenteleri ise normal yanıtını vermiştir. 

 

 

Genel değerlendirdiğimizde ise %37’lik kesim çok önemli, %15’lik kesim önemli, % 26’lık 

kesim normal, %10’luk kesim önemsiz ve geri kalan %12’lik kesim çok önemli yanıtını 

vermiştir. Buradan çıkarılacak sonuç ise doğal ve tarihi alanların ve hassas ekosistemlerin 
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tahribata uğrama riskinin Kapadokya bölgesinde balon turizmin gelişmesinde çok önemli bir 

tehdit olarak görüldüğüdür. 

Alternatif turizm ürünlerinin yerel özelliklerini yitirerek standart bir hal alması Kapadokya 

bölgesinde balon turizmi açısından ne derece tehdit içermektedir inceleyelim.  

 

Yukarıdaki grafiğimize baktığımızda tam bir sonuç görememekteyiz. Neredeyse tüm hedef 

gruplarımız farklı seçeneklerde yoğunlaşmıştır. İlk olarak 1. Hedef grubumuz olan balon 

firmalarından başlayalım. Balon firmaları en fazla çok önemli yanıtını vermiştir.  

Oteller ve turizm acenteleri önemli yanıtını tercih ederken yiyecek içecek işletmeleri en fazla 

normal yanıtını vermiştir. Hediyelik eşya mağazalarının yanıtına baktığımızda ise normal, 

önemli ve çok önemli yanıtlarının eşit olduğunu az bir farkla çok önemsiz yanıtının öne çıktığını 

görmekteyiz. Son derece farklı bir dağılım gösteren bu yanıtları ancak toplu bir şekilde 

incelediğimizde sonuca varacağız.  
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Pasta grafiğimize baktığımızda önemli, çok önemli ve normal yanıtlarının birbirine çok yakın 

olduğunu ve çok önemsiz ile önemsiz yanıtlarının ise eşit olduğunu görmekteyiz. Genel bir 

değerlendirme yapacak olursak “Alternatif turizm ürünlerinin yerel özelliklerini kaybederek 

standartlaşması” Kapadokya bölgesinde balon turizminin gelişmesi açısından önemli bir tehdit 

unsuru olduğunu görmekteyiz. 

Anketimizin 9. sorusunun son şıkkı yani “e) Balon turizminin ulusal ve uluslararası 

platformlarda yeterince tanıtılamaması” fikrini bakalım hedef gruplarımız nasıl 

değerlendirmiştir. 

 

 

Grafiğimize baktığımızda tüm hedef gruplarımızın çok önemli yanıtını verdiğini açık bir 

şekilde görmekteyiz.  
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Pasta grafiğimize baktığımızda ise ankete katılanların %54’ü çok önemli, %15’i önemli, %13’ 

ü normal, %7’ si önemsiz ve %11’i çok önemsiz yanıtını vermiştir. Genel bir değerlendirme 

yapacak olursak ankete katılanların yarından fazlasının “Balon turizminin ulusal ve uluslararası 

platformlarda yeterince tanıtılamaması” unsurunun Kapadokya bölgesinde balon turizminin 

gelişmesi açısından çok önemli bir tehdit olarak gördüklerini ifade edebiliriz. 

Anketimizin 10. kısmında Kapadokya’ da balon turizminin gelişimi konusunda en sorunlu 

alanları sorduk. “Pazarlama- Tanıtım, Ekolojik Çevrenin Korunması, Altyapı ve Ulaşım, 

Yönetim ve İşletmecilik, Finansman, Eğitim ve İstihdam, Diğer” olmak üzere toplamda 7 

seçenek sunduk. Bakalım anketimize katılanlar Balon turizminin sorunlu alanı olarak 

hangilerinin gördü. Bunun için aşağıdaki grafiği inceleyelim. 
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İlk hedef grubumuz balon firmalarının vermiş oldukları yanıtlara bakarsak pazarlama ve tanıtım 

ile eğitim ve istihdam seçeneğini eşit oranda tercih etmişlerdir.  2. Sırada yönetim ve 

işletmeciliği tercih ederken yine 3. sırada altyapı ve ulaşım ile finansmanı aynı oranda 

seçmişlerdir. En sorunsuz alan ise ekolojik çevrenin korunması seçilmiştir. 

İkinci hedef grubumuz otellerin tercihlerine baktığımızda pazarlama–tanıtım en sorunlu alan 

olarak seçtiklerini görmekteyiz. 2. sırada yönetim ve işletmecilik, 3. sırada ekolojik çevrenin 

korunması, 4. sırada eğitim ve istidam, 5. sırada altyapı ve ulaşım,6. sırada finansman en 

sorunlu alanlar olarak seçilmiştir. 

Diğer bir hedef grubumuz turizm acenteleri yine en sorunlu alan olarak pazarlama-tanıtımı 

seçmişlerdir.  Daha sonra yönetim ve işletmecilik, ekolojik çevrenin korunması, eğitim ve 

istihdam, altyapı ve ulaşım ve finansman sırasıyla birbirini takip etmektedir. 

Yiyecek içecek işletmelerine göre en sorunlu alan yine pazarlama-tanıtım olmuştur. Daha sonra 

2. sırayı ekolojik çevrenin korunması, 3. sırayı yönetim ve işletmecilik, 4.sırayı altyapı ve 

ulaşım, 5. Sırayı eğitim ve istihdam ve son olarak 6. sırayı finansman almıştır.  

Pazarlama- tanıtım yiyecek içecek işletmeleri tarafından da en sorunlu alanlarda ilk sırayı 

almaktadır. Ekolojik çevrenin korunması 2. sırayı alırken yönetim ve işletmecilik 3. sırada ve 

eğitim ve istihdam 4. sırada yer almaktadır. Finansman ile altyapı ve ulaşım aynı sayıda tercih 

edilerek son sırada yer almıştır. 

Şimdi tüm hedef gruplarımızın cevaplarını toplu bir şekilde değerlendirelim. Aşağıdaki pasta 

grafiğimize baktığımızda hangi alanların kaçıncı sırada tercih edildiği acıka görünmektedir. 
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Grafiğimize baktığımızda pazarlama ve tanıtım unsuru balon turizminin gelişmesi açısından 

%28’lik oranla en sorunlu alan seçilmiştir.  En sorunlu ikinci alan %17’lik oran ile yönetim ve 

işletmecilik olmuştur.  Üçüncü sorunlu alan %16 ile ekolojik çevrenin korunması, dördüncü 

%15 ile eğitim ve istihdam, beşinci %12 ile altyapı ve ulaşım, altıncı alan %9 ile finansman 

seçilirken %3’lük kesim ise diğer seçeneğini tercih etmiştir. 

Anketimizin son bölümünde hedef gruplarımızın Kapadokya balon turizmin geliştirilmesi 

konusunda ilave görüşlerini ve önerilerini aldık. Anketimize katılan kişilerin bazılarının görüş 

ve önerileri şu şekildedir: 

“Balon şirketlerinin aralarında bu işi daha iyi yapabilmek için bölgenin coğrafi konumunu da 

göz önünde bulundurarak ortak noktalarda birleşmeleri şartı yani fiyat, pilot ve çalışanların 

ücretlerinin gerektiği gibi olmasında birliktelik sağlamalarını öneriyoruz. Bütün balon 

firmalarının balon fiyatları sabit olmalı gereksiz rekabete girmemeliler.” 

“Sektör üzerinde rekabetin olumsuz etkisine neden olacak denetimlerin resmi kurularca 

yeterince yapılmaması önemli bir sorundur.” 

“Ülkenin dış politika ve sınırlarındaki sorunların çözülmesiyle gerek balon turizmi gerekse 

genel turizm çok hızlı bir şekilde kalkınacaktır.” 

“Resmi balon ve işletmelerin sektörü geliştirici maddeler hususunda ortak hareket etme 

zorunluluğu getirilmelidir.” 

“Sektörde kalifiye personel yetersizliği mevcuttur. İşletmelerin veya devlet unsurlarının bu 

destekleyici altyapıları tam anlamıyla oluşturmaması büyük sorun teşkil etmektedir.” 

“Balon fiyatlarının sabitlenmesi ve turistlerin kandırılmasını önlemek balon turizminin 

gelişmesi açısından çok önemlidir.” 

“Eğitimli ve sağduyulu olunması gerekir. Bir de fiyatların dünya pazarı ile eşitlenmesi gerekir.” 

“Daha fazla reklam yapılmalı ve fiyat açısından daha iyi değerlendirilmeli güvenlik amaçlı 

önlemler alınmalıdır.” 

“Daha çok reklam yapılmalı ve yurt dışına detaylı tanıtılması gerekmektedir.” 

“Bütün balon firmaları kendilerine ait fix yani değişmez fiyat belirlemeli ve piyasa fiyatını 

düşürmeleridir.” 
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“Baloncular arası rekabetin, hizmet, güven, sağlık ve doğa ve insanları koruyacak öncelikte 

olunması, Fiyatların ve komisyonların müşterek kabul edilir düzeyde tek olması, merkezi 

koordinasyon yolu ile birliktelik sağlanarak tasarruf düşünülmeli bu olay fiyatlara 

yansıtılmalıdır.” 

“Yurtdışı tanıtım ve reklam yetersizliği, bölge firmalarının kendilerini geliştirmemeleri olarak 

değerlendirebiliriz.” 

“Balon firmaları arasındaki fiyat farklılıkları düzenlenmeli.” 

“Kapadokya hava limanına yurtdışı direkt uçuşları gerekli.” 

“Balon turizmi yurtdışında daha iyi tanıtılır ve ulaşımda kolaylık sağlayarak, hava limanları 

geliştirilir, uçuşlar artarsa Kapadokya Balon turizmi daha da gelişim gösterir.” 

“Arazi araçları ile halkın şahsi ekim alanlarına tahribat çok yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi 

için gerekli önlemler alınmalı. Yurtdışında farklı ülkelerde de balon turizmi yapılıyor. 

Kapadokya’da ki diğerlerine göre daha farklı ve eğlenceli bu yönü vurgulanarak reklam 

çalışması yapılmalı. Rekabet yaparken işletmeler çok fazla fiyat kırıyor. Bu da bütün işletmeleri 

olumsuz etkiliyor.” 

“Ülkemiz siyasetçilerinin dış ülkeler ile ilişkileri.” 

“Ulusal düzeyde reklam gerekli.” 

“Sektörde her alanda olduğu gibi Balonculuk sektöründe de uygulanamayan taban fiyat 

politikası ve haksız rekabet ortamıyla hizmet ve iletişim kalitesinin her geçen yıl düşmesi ile 

bölgenin kalite ve kaliteli müşteri potansiyelinden uzaklaşması büyük bir tehlike teşkil 

etmektedir.” 

“Herkesin bildiği işi yapması, ruhsat işini belediyelerin değil akademisyen ve üniversitelerin 

oluşturacağı bir kurulun vermesi gereklidir. “ 

“Gerekli tanıtım yapılmıyor. Fiyatlar biraz indirimli olursa herkes binebilir. Dışarıdan turist 

gelmedikçe bu ıs olmaz, dış ilişkilerimizin çok iyi olması lazım.” 

“Fiyatların pahalı olması dikkat çekmektedir. Fiyatların düşürülmesi gerek. Komisyonun 

düzenlenmesi lazım.” 

“Tutarlılık dürüst fiyatlarda denge eğitimine sağlıklı hizmet bunlar en azından sağlanmalı 

turizmde komisyonlar aradan çıkartılmalı fahiş fiyatlardan turist yılmış lütfen önlem alınsın. “ 
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“Reklamın çok olması balon turizmini arttırır. Tek fiyat uygulamasının olması gerekir her 

şirkette ayrı fiyat var bu olmamalıdır.” 

“Kapadokya bölgesi turistlik acısından çok zayıf özellikle Ürgüp’ de turistlere hasret kaldık.” 

“Fiyatların sabit olması sadece ilgili şirketlerin balon pazarlaması aracıların ve 

komisyoncuların ortadan kaldırılması, şirketlerin doğal güzelliklerini tahrip etmemeleri, 

kullanılan ekipmanların kaliteli olması, bölgenin çalışanlarının pilot ve yer ekibine hakkettikleri 

ücretlerin tam verilmemesi. Şirketlerin gereksiz yere haksız rekabetten kaçınmaları. En iyi 

doğal güzellikleri ve uygun hava şartlarına sahip bu bölgenin tüm Türkiye’de ve dünyada en 

iyi şekilde tanıtılması.” 

“Turizm bakanlığı Kapadokya turizmine gerekli katkıyı ve yatırımı yapmadığı ve ayrıca 

gelişmesi içinde engel olduğu yatırım yapmak istediği esnafa müsaade edilmediği kolluk 

kuvvetlerinin esnafa yardımcı olmadığı, Avrupa’ya gerekli reklamın ve tanıtımın yapılmadığını 

belirtmek isterim.” 

“Reklam çalışmalarının arttırılması ve komisyonunun aradan kaldırılması gerekmektedir. 

Yalanı kaldırmamız lazım turizmde.” 

“Balon çalışmalarının özellikle şoförlerin trafiğe saygı duyması gerekmektedir.”  

“Balon kalkış alanlarının geniş bir araziye dağıtılarak kaza ve risklerin en aza indirilmesi 

gerekmektedir.” 

“Balonlarda kullanılan helyum gazının havada oluşturduğu kirlilik ve bu kirliliğin 

oluşturabileceği hastalıklar turizmin kalkınması için balonların çoğaltılmasından daha önemli. 

Bu yüzden kesinlikle balon turizmi onaylamıyorum daha farklı yöntem bulunabilir.” 

“Bölgenin tanıtılması bölgenin pahalı olduğuna dair fikirlerin insan zihninden uzaklaştırılması 

balonlar zaman zaman düştüğü için insanların binmek istememelerini anlayışla karşılanmalı.” 

“Turist sayısı azaldıkça iş olanı azalıyor.” 

“Kapadokya balon firması olarak sayısal güçlü olan firma zayıf olanı eziyor. Bunun yerine fiyat 

istikrarı olsa hem işletmelerimize hem ülkemize girdisi daha fazla olacak. Bunun sonucunda 

kaliteli hizmet anlayışı gelecektir saygılarımla.” 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada balon turizminin Kapadokya bölgesine getirileri, fayda ve zararları, eksikleri, 

avantajları olmak üzere birçok yönünü değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yüksek 

katma değere sahip olan balon turizminin Kapadokya bölgesine ciddi oranda getiri sağladığını 

ve kalkınmasında önemli ölçüde rol aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak bölgenin 

kalkınmasında bu denli öneme sahip olan bu sektörün acilen geliştirilmesi kritik öneme sahiptir. 

Sıcak Hava Balonculuğunu geliştirerek ve rekabet gücünün arttırarak bölgeye daha fazla katma 

değer girişi sağlanabilir. Böylece bir yandan ülkemizin turizm potansiyeli atarken ve ülkeye 

döviz girişi sağlanırken diğer yandan Kapadokya bölgesinin gelişmesi ve kalkınması hız 

kazanacaktır. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için projemiz neticesinde belirlediğimiz öneriler: 

Son dönemlerde artan balon kazalarının önüne geçebilmek için devletin daha sıkı ve denetleyici 

tedbirler alması gerekmektedir, balon firmalarının gerek pilot gerekse yer ekibi olmak üzere 

tüm elemanlarının sıkı bir eğitimden geçerek daha kalifiyeli eleman çalıştırmaları 

gerekmektedir, bölge halkından gelen en büyük şikayet arazi araçlarının balonun indiği yere 

ulaşmak için arazilere verdiği zararlardır. Bu zararların ortadan kaldırılması ve arazi 

sahiplerinin uğradığı kayıplarının bertaraf edilmesi için balonların ineceği yerlerin daha planlı 

ve dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Entegre raporlama; finansal ve finansal olmayan verilerin sunulduğu, şirketin kurumsal değer 

yaratma sürecine odaklanan, kurumun karşılaşacağı risk ve fırsatları dikkate alarak stratejisini 

yansıtan bütünsel bir raporlamadır. Entegre raporlama, sosyal sorumluluk muhasebesi, 

kurumsal yönetişim ve stratejik yönetim kapsamındaki sürdürülebilir amaçlı raporlama 

arasındaki farklılıkları gidermek amacı ile düzenlenmektedir. Entegre raporlamada ülkeye ve 

şirkete özgü faktörler olmak üzere belirleyici faktörler söz konusudur. Entegre raporlamanın, 

raporlamaya daha kapsamlı yaklaşım sunması, yatırım kararlarına bilgi sağlaması, hesap 

verilebilirlik anlayışını yaygınlaştırması ve bütünleşik düşünce yapısını desteklemesi gibi 

amaçları vardır. Ayrıca şirketlere; içsel faydalar, dışsal faydalar ve yasal risklerin yönetimine 

sağlayacağı faydalar olmak üzere bazı faydaları söz konusudur. Entegre raporlamanın temel 

prensipleri; stratejik bakış, geleceğe yönelim, bilgilerin bağlanabilirliği, reaksiyon verebilme 

paydaşların dâhil edilmesi, sadelik, güvenilirlik ve ehemmiyettir. Entegre raporların 

sunulmasında standart bir format olması gerekmektedir. Entegre raporlama, şirketi ve şirketin 

çevresini özetleyecek nitelikte olmalıdır. Entegre raporlama incelendiğinde finansal olmayan 

raporlama, sürdürülebilirlik dönemi ve entegre raporlama devrimi olmak üzere bazı evrelerden 

oluştuğu söylenebilir. 2001 ve 2006 yılları arasında raporlama ile ilgili ulusal ve uluslararası 

önemli düzenlemeler yapılmıştır. 2007 yılında şirketler sürdürülebilirlik raporları yayınlamaya 

başlamış, Uluslararası Entegre Raporlama Komitesi (International Integrated Reporting 

Council-IIRC) 2010 yılında kurularak ilk entegre raporlar yayınlanmasına ilişkin bu yılda 

çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılında entegre raporların ilk uygulanma taslağı yayınlanmış ve 

konuya ilişkin akademik bazı çalışmalar yapılmıştır ve günümüzde de çalışmalar devam 

etmektedir. Bu çalışmanın amacı; BİST’e kayıtlı şirketlerin beş yıllık entegre raporlarını 

incelemek ve sürdürülebilirlik raporu ile kıyaslayarak raporlamada şirketlerin ne kadar başarılı 

olduklarını ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Entegre Raporlama, BİST, Sürdürülebilirlik 
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INTGERATED REPORTING AN IMPLEMENTATION ON COMPANIES IN BIST 

 

ABSTRACT 

Integrated reporting is a holistic reporting that presents financial and non-financial data, and 

focuses on the corporate value creation process of the company, and also reflects the strategy 

by considering the risks and opportunities that the organization will face. It is created for the 

sake of eliminating the differences amongst social responsibility accounting, corporate 

governance and sustainable reporting within the scope of strategic management. There are some 

factors such as country specific and company specific factors in integrated reporting. Integrated 

reporting has a wide range of goals like a more comprehensive approach to reporting, providing 

information to invesment desicions, promoting the extensification of the objective 

accountability and supporting integrated thinking. Besides, it has intrinsic and external benefits, 

the benefit of the management of local risks as well. The main principles of integrated reporting 

are strategic Outlook, future orientation, connectivity of information, responsiveness, 

engagement of stakeholders, simplicity and reliability. There has to be a standart format for 

integrated reporting. This format needs to be a summarising of the organization. By examining 

of integrated reporting, one can see that it is compound of non-financial reporting, sustainability 

processes and integrated reporting revolution. Some new regulations, national and international, 

have been made between the years of 2001 and 2006. In 2007, organizations have started to 

present sustainable reports. In 2010, International Integrated Reporting Council-IIRC was 

established, and also the first integrated reports were carried in this year. In 2011, the first 

implementation draft of the integrated reports was revealed, and many research which have 

been carrying on were done on this field in the same year. In this study, the reports of five years 

of the organizations which are listed in BİST will be examined and compared in terms of 

sustainable index in order to find out how these organizations are successful. 

Keywords: Integrated Reporting, BIST, Sustainabilitiy. 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda yaşanan finansal krizler işletmeler ile çeşitli paydaşların birbirleriyle iletişiminde 

daha şeffaf, adil, hesap verebilir ve sorumlu hareket etmeyi çok daha gerekli hale getirmiştir. 

Bu gelişmeler aynı zamanda paydaşların kurumlardan daha çok bilgi talep etmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda, finansal ve finansal olmayan bilginin birlikte sunulduğu nitelikli 

bilginin üretilmesi ve paydaşlarla paylaşılmasının önem kazanması beraberinde yeni raporlama 

uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Bu aşamada ortaya çıkan yeni uygulama ise “entegre 
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düşünceye dayalı bir iş modelinin sonucu olan “entegre raporlama”dır. Entegre raporlama, 

kurumların yarattığı değeri en kısa, öz ve anlaşılır bir biçimde, bütüncül ve stratejik bakış açısı 

ile paydaşlarına aktarabilme yoludur.  Entegre raporlar, finansal ve sürdürülebilirlik 

raporlarının birleştirilmesinin yanı sıra, günümüzde birçok ülkede kullanılan bir raporlama 

yöntemi haline gelmiştir (Aras ve diğerleri, 2019: 10). Entegre raporlama henüz yeni bir 

raporlama yaklaşımı olmasına rağmen hızlı bir şekilde gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Birçok ülkede gönüllü olarak entegre raporlar sunulurken, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 

borsada işlem gören şirketler için entegre rapor hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye’de 

ise 2015 ve 2016 yıllarında ilk entegre raporlar yayınlanmıştır. 

Entegre raporlamaya ilişkin düzenlemeler 2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama 

Konseyi (IIRC)’nin kuruluşuyla başlamıştır ve Türkiye’de de entegre raporlamayı 

yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli adımlar atılmıştır.   

Bu çalışmada; entegre raporlama kavramına, entegre raporlamanın sağladığı faydalara, entegre 

raporlamanın diğer raporlar ile karşılaştırılmasına, entegre raporlamanın gelişim sürecine ve 

entegre raporlama formatına yer verilmiştir. 

2. ENTEGRE RAPORLAMA 

Çalışmanın bu bölümünde entegre raporlama ve entegre rapor kavramları, entegre raporlamanın 

gelişimine yer verilmiştir.  

2.1. Entegre Raporlama Kavramı 

Entegre Raporlama, entegre düşünce biçimi üzerine kurulan ve bir kuruluş tarafından zaman 

içinde yaratılan değer hakkında bir entegre raporun ve değer yaratma sürecinin unsurları 

hakkındaki diğer ilgili bildirimler yayınlayarak ortaya koyan bir süreçtir (IIR, 2013). 

Entegre raporlama, işletme faaliyetleri ile ilgili finansal ve sürdürülebilirlik raporlarının tek bir 

rapor olarak açıklanmasıdır. Finansal raporlar endüstri döneminin raporu olarak kabul 

edilmekle birlikte önemi halen devam etmektedir. Ancak yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarını 

dikkate alan, finansal ve finansal olmayan bilgileri içeren entegre raporlamanın önemi gün 

geçtikçe artmaktadır (Özçelik ve Öztürk, 2019:128). 

Entegre raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgileri bir araya getirerek, entegre düşünmeyi 

geliştirmeye, aralarındaki karşılıklı bağımlılıkların altında yatan nedenleri ortaya çıkarmaya, 

bilgi kalitesini geliştirmeye, işletmeyi etkileyen önemli meseleleri tespit etmeye çalışır. 

Böylelikle de kaynakların daha iyi kullanılması sağlanacaktır.  
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Bütün bu unsurlar, entegre düşünce, karar verme ve kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmaya 

odaklanmış faaliyetlere destek verir (Oral ve Erkuş, 2019:266). 

Entegre raporlamaya ilişkin daha kapsamlı bir tanım yapacak olursak, bir sistem olan işletmede, 

iç ve dış çevre unsurları dikkate alınarak oluşturulacak sürdürülebilirliği esas alan işletme 

stratejisi doğrultusunda, sermaye unsurları ve kaynakların alt sistemlere ve işletme 

faaliyetlerine tahsisi, kaynaklar ve alt sistemler arasındaki ilişkiyi, kısa, orta ve uzun vadede 

performans sonuçlarının işletmeye ve paydaşlara katkısına ilişkin değer yaratma sürecinin kısa, 

özlü ve açık bir şekilde sunulmasına ilişkin raporlamadır. Entegre rapor, kısa, orta ve uzun 

vadede işletmenin değer yaratma yeteneğini ortaya koyan, işletmenin bütünsel bir tablosunu 

veren kurumsal rapordur (Yüksel ve Aracı, 2017:744). İşletmeler entegre raporlarını 

hazırlarken sürdürülebilirlik raporlarının temellerinden ve bildirimlerinden yola çıkmalıdırlar. 

Entegre raporun amacı, işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili sonuç, hedef ve beklentilerini 

dikkate alarak ve finansal verilerle ilişkilendirerek, firmanın kısa, orta ve uzun vadedeki gelecek 

değerinin ortaya koyulmasını sağlamaktır (Gücenme Gençoğlu ve Aytaç, 2016:54). 

Entegre raporlamanın diğer bir amacı da, işletmenin değerlerini nasıl yarattığını ve bu 

değerlerin devamlılığını doğru, özlü ve entegre biçimde ifade etmektir. İşletmenin geleceğe 

yönelik planlarını, kurumsal kimlik yönetimini, iş modeli ve sermaye bileşenlerini bir bütün 

olarak ele alarak yarattığı değeri işletme ilgililerine iletmektir (Ataman Gökçen ve Eldemir, 

2019:538). 

2.2. Entegre Raporlamaya Neden İhtiyaç Duyuldu? 

Bilgi kullanıcıları kendilerine sunulan bilgilerin doğru, güvenilir ve kaliteli olmasını ister. 

Entegre raporlar kullanıcılarına, paydaşlarına kaliteli bilgi sunmayı, kısa, orta ve uzun vadede 

değer yaratmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Entegre raporlar şirketin, yatırımcıların ve 

diğer paydaşların sağlıklı bilgiye dayalı kararlar almasına katkı sağlar.  

Entegre raporlamanın şirketler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar açısından yararlarını şu şekilde 

ifade edebiliriz (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 46): 

Şirketler açısından; 

 Finansal verilerin sosyal, yönetimsel ve çevresel verilerle birleştirilmesi, kurumsal 

stratejilerin daha bütüncül bir yaklaşımla ifade edilmesini sağlar. 

 Şirketin farklı faaliyet alanlarındaki performansının birbiriyle bağlantılı olarak 

raporlanması, yönetim kurulunun kuruluş faaliyetlerini daha kolay takip edebilmesini 
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sağlar, üst yönetim ile yönetim kurulunun işbirliğini artırır, karar alma mekanizmalarını 

geliştirir. 

 Şirketin yarattığı değere ilişkin daha geniş bir perspektife sahip olmak kuruluşun 

stratejilerini, kaynakların dağılımını ve yönetimini bu değere uygun hale getirmesini 

sağlar. 

 Kısa vadeli planlar yerine daha ileriye dönük, uzun vadeli bir bakış açısı sağlar. 

 Entegre raporlama sayesinde daha iyi risk analizi yapabilirler. 

 Finansal ve finansal olmayan bilgilerin ayrı ayrı analiz edilmesiyle ortaya çıkacak 

maliyetlerin düşürülmesini sağlar. 

 Şirkette sürdürülebilirlik konularının karar alma mekanizmalarına entegre edilmesini 

sağlar. 

 Şirketin farklı departmanlarının işbirliği içinde olmasını sağlayarak, mükerrerliği 

azaltır. 

 Şirkette inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlar. 

 Paydaş katılımını artırarak, kuruluşun paydaşlarının beklentilerine daha iyi cevap 

vermesini sağlar. 

 Kuruluşun dış paydaşlarla olduğu kadar çalışanlarıyla iletişimini de güçlendirir. 

 Yaratılan değerin çalışanlara daha iyi aktarılması, ortak hedeflerinin daha iyi 

anlaşılmasını ve çalışanların süreçlere daha çok dahil olmasını teşvik eder, motivasyon 

ve bağlılığı artırır. 

 Şirket performansının hem iyi hem de kötü yanlarıyla açıklıkla paylaşılması paydaşların 

şirkete karşı güvenini, marka değerini ve saygınlığını artırır. 

 Artan şeffaflık ve yüksek kalitede raporlamadan dolayı yatırımcıların şirkete güveni 

artar, şirketin finansmana erişimi kolaylaşır. 

 Maliyet azaltımı, operasyonel verimlilik, marka değerindeki artış ve inovasyon 

şirketlere rekabet avantajı sağlar. 

Yatırımcılar açısından; 

 Entegre raporlama yapan şirketlerde daha uzun süreli hisse bulunduran yatırımcı sayısı 

artar ve kısa süreli yatırımcı oranı azalır. 

 Raporlamada kullanılan verilerin kalitesinin artmasını ve bu veriler arasında 

bağlantıların kurulmasını sağlar; yatırımcıların beklentilerine uygun ve önemli 

konuların raporda yer almasını sağlar. 

 Yatırımcılar için güvenilir, bütüncül, standart ve karşılaştırılabilir veri sağlar. 
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 Yatırımcılar, önemli risklerine ve fırsatlarına ilişkin derin bilgisi olan şirketleri ayırt 

edebilirler, böylece kaynaklarını daha iyi risk ve fırsat yönetimine sahip şirketlere 

yönlendirebilirler. 

Diğer paydaşlar açısından; 

 Şirketin tüm paydaşlarını daha iyi tanımasını ve her bir paydaşıyla farklı bir iletişim 

yöntemi oluşturmasını sağlar, böylelikle paydaşlarla iletişimi kuvvetlendirir.  

 Şirketin tedarik zinciri ile olan ilişkisini ve bu zincir boyunca nasıl bir değer yarattığını 

anlatabilmesini sağlar. 

 Tedarikçilerin kuruluşla daha yakın ilişkiler kurmasını sağlar. Tedarikçilerin 

sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırır. Tedarik zinciriyle işbirliğini arttırır.  

 Şirketin kendini ve yarattığı değeri paydaşlarına iyi anlatması, genç yeteneklerin 

kuruluşları daha yakından tanıyarak çalışmak istedikleri şirketi belirlemelerini 

kolaylaştırır. 

 Tüketicilerin sürdürülebilirlik konularında bilinçlendirilmesine ve daha sorumlu 

seçimler yapmalarına katkı sağlar. 

 Sosyal ve çevresel sorumluluk hissini artırarak hem çalışanlara hem de topluma ilham 

verir. 

Entegre raporlamanın yukarıda sıraladığımız faydaların yanında işletmelere sağlayacağı diğer 

faydalar; içsel fayda, dışsal fayda ve yasal risklerin yönetimine sağlayacağı faydalar olmak 

üzere üç ana başlıkta toparlanabilir (Topçu ve Korkmaz, 2015:9). Uzun vadeli plan yapmayı, 

yenilikçi düşüncenin gelişmesini, bilgi birleştirilmesi ile analiz maliyetlerinde tasarruf 

edilmesini sağlar (Oral, 2018:27). Entegre raporlama, bilgiye ulaşımı kolaylaştırarak, formalite 

ve kurallara aşırı bağlılığın azalması gibi faydası olur (Coşkun Arslan ve Özkan, 2018:38). 

Entegre raporlar; bağlantılı olarak hazırlanan sürdürebilirlik ve finansal analizler tasarruf 

edilebilecek alanların tespit edilmesine yardımcı olurlar. İşletme içerisinde yönetim ve işletme 

dışındaki yatırımcılar, tedarikçilerde işletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesi konusundaki 

farkındalığın artmasını sağlamıştır. Bağlantılı olarak hazırlanan raporlar işletmenin farklı 

birimleri arasındaki işbirliği artırıcı etkisi olmuştur. İşletme performansı ve sürdürebilirliği 

konusunda hazırlanan raporlarda ortak bir dilin kullanılması alınan kararlarda bu konuların 

daha çok dikkate alınmasını sağlamıştır (Topçu ve Korkmaz, 2015:8).  

2.3. Entegre Raporlamanın Diğer Raporlar İle Karşılaştırılması 
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Entegre raporlar ile diğer raporlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Kurumsal raporlar, 

finansal ve finansal olmayan performans arasındaki ilişkiyi göstermezken, entegre raporlar ise 

birbirleri ile olan ilişkiyi gösterir (Oral, 2018:34). Entegre rapor, entegre raporlama süreci 

sonunda işletme tarafından oluşturulan değerin bilgi kullanıcılarına ileten kurumsal raporlama 

biçimidir (Yüksel, 2018:142). 

Sürdürülebilirlik raporlaması, karşılaşılan riskler, fırsatlar konusunda şeffaflığı artırmak için 

oluşturulurken, entegre raporlama ise paydaşların daha iyi bir iletişim sağlaması amacı için 

oluşturulmuştur. Entegre raporlar finansal ve finansal olmayan bilgileri içerdikleri için 

geleneksel kurumsal raporlara göre daha kapsamlıdır. Diğer raporlar, sadece bilgi verme amacı 

taşırken, entegre raporlar ise karar alma mekanizmasına destek sağlama amacı vardır. Entegre 

raporlama nicel bilgiler ile ileriye dönük odaklanmayı sağlarken, finansal raporlama ise 

geçmişe dönük bilgilere odaklanır (Oral, 2018:35). Entegre raporlama, diğer raporlara göre 

daha yeni uygulanmasına karşın diğer raporlara göre 2020'li yıllardan sonra bile 

uygulanabilirliği ile daha uzun vadeli olacağı, sürdürülebilirlik raporlarını da geçecek seviyede 

yaygınlaşabilir duruma gelmesi söz konusudur (Kaya, Aygün ve Yazan, 2016:90). 

2.4. Entegre Raporlamanın Gelişim Süreci 

Entegre raporlama, finansal raporlamadan sonra kurumsal raporlama açısından göstermiş olan 

bir gelişim sürecidir. Entegre raporlamanın doğuşunda Güney Afrika’daki kurumlara yönelik 

güvensizliği azaltabilmek adına King raporlarının yayımlanması etkili olmuştur (Öztürk, 

2019:6).  

Finansal açıdan raporlamanın gelişimini incelediğimizde; muhasebe kayıtlarının 

yayınlanmasının yasal bir zorunluluk haline gelmesi 1930’larda ABD’de olmuştur. ABD’de 

yaşanan Büyük Buhran’dan sonra yatırımcıların şirketlere ve borsaya olan güveni kötü 

etkilenmiş, bu soruna çözüm olarak, ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları 

(USGAAP) yayınlamış ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) kurularak 

borsaya kayıtlı şirketlerin finansal verilerini yayınlaması mecbur kılınmıştır. Yapılan 

çalışmanın olumlu sonucunu gören bazı ülkelerde benzer çalışmalar yapmışlardır. Her ülke 

farklı çalışmalar yapması sonucunda yatırımcılar arasında bazı zorluklar yaşanmış ve ortak bir 

çatıda toplanma gereği ortaya çıkmıştır. Ulusal ve uluslararası yapılan ticari faaliyet, 

yatırımların karşılaştırma yapılabilmesi için 1973 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları 

Komitesi (IASC) tarafından “Uluslararası Muhasebe Standartları” (International Accounting 

Standarts – IAS) oluşturulmuştur. Bu standartlar 2001 yılında revize edilerek güncellenmiş 

birçok ülke için ortak raporlama dili olarak kabul gören “Uluslararası Finansal Raporlama 
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Standartları (International Financial Reporting Stndarats – IFRS)” adını almıştır (Büdeyri ve 

Kısa, 2016: 183). 

Entegre raporlama konusunda çalışmalar yapan birçok kuruluş olmasına karşın entegre 

raporlama kavramına öncülük eden iki temel organizasyon bulunmaktadır. Bu organizasyonlar; 

Güney Afrika Entegre Raporlama Konseyi (Integrated Reporting Council of South Africa-

IRCSA) ve İngiltere’de faaliyet gösteren Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’dir 

(International Integrated Reporting Council-IIRC). Bu iki organizasyon; entegre raporlama 

konusunu sistematik olarak incelemekte ve standartlar geliştirmektedirler (Topcu ve Korkmaz, 

2015: 6). 

Entegre raporlamanın gelişimini şirket deneyimi, uzman yorumu, kodlama ve kurumsallaşma 

olmak üzere dört aşamadan oluştuğunu söyleyebiliriz (Öztürk, 2019:7). Şirket deneyimi evresi; 

entegre raporlama fikrinin uygulamada yer alması 2000’li yıllarda az sayıda şirketin entegre 

rapor hazırlaması ile başlamıştır. Kodlama evresi; şirketler, yatırımcılar, muhasebeciler gibi 

katılımcılarla birlikte çerçevelerin ve standartların geliştirilmesi aşamasıdır. Uzman yorumu 

evresinde; danışmanlar, akademisyenler ve diğer uzmanlar şirket uygulamalarını 

gözlemleyerek entegre raporlama hakkında temel ilkeleri belirlemeye başlamışlardır. 

Kurumsallaşma evresi ise 2010’lu yılların başında başlamış ve bu evrede entegre raporlama 

uygulamasını daha elverişli olması için çeşitli yasa ve yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Bu 

gelişim süreci 2000’li yıllardan günümüze kadar süregelmiştir (Öztürk, 2019:7). 

Bu bağlamda, uluslararası entegre raporlama raporlamadaki ihtiyacı karşılamak ve geleceğe 

yönelik bir temel oluşturmak için Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International 

Integrated Reporting Council-IIRC) kurulmuştur. Bu konsey, düzenleyici kurumlar, 

yatırımcılar, şirketler, standart belirleme otoriteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar tarafından 

kurulmuş küresel bir koalisyondur. Bu koalisyon, kurumsal raporlama sürecinin gelişiminde bir 

sonraki adımın değer yaratma hakkında iletişim kurmak olduğu görüşüne sahiptir (Entegre 

Raporlama, 2013: 1).  

Entegre raporlama sürecine yol göstermesi için IIRC tarafından hazırlanan Uluslararası Entegre 

Raporlama Çerçevesi Aralık 2013’de yayınlanmıştır. Çerçevede; entegre raporlama sürecinde 

değer yaratma, değer yaratma sürecinde kullanılan sermaye öğeleri temel kavramlar olarak 

tanımlanmış, raporlama sürecinde yol gösterici kılavuz ilkeler açıklanarak, entegre raporda 

bulunması gereken içerik öğelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir (Aracı ve Yüksel, 2017:392). 
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Dünyada yaşanan bu gelişmelere göre Türkiye’de de bazı çalışmalar yapılmıştır. Türkiye’de 

yapılan bazı çalışmalar; 

 2011 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve İş Dünyası ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından "Entegre Raporlama Çalışma 

Grubu" oluşturulmuştur. 

 2013 yılında Garanti Bankası ve Çimsa, entegre rapor hazırlamak amacıyla IIRC'ye 

katılan ilk Türk işletmeler olmuştur. 

 2015 yılında TKYD, IIRC'nin Türkiye İletişim noktası olmuş, TÜSİAD ilk Türkçe  

rehberi hazırlamıştır. TÜSİAD, "Entegre Raporlama" semineri düzenlemiştir. 

 2016 yılında Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) kurulmuştur (Ataman Gökçen ve 

Eldemir, 2019:364). 

2.5. Entegre Raporlama Formatı 

Entegre rapor hazırlanırken; stratejik bakış, geleceğe yönelim, bilgilerin bağlanabilirliği, 

paydaşların dahil edilmesi, sadelik, güvenilirlik gibi ilkelerin esas alınması gerekmektedir 

(Topcu ve Korkmaz, 2015:14). Entegre raporlama şirketin stratejisine odaklanmaktadır. 

Şirketin gelecekte oluşturacağı değerleri için yeteneğini gelecekteki oryantasyonunu sağlar 

(Mio, 2016: 5). İşletmenin faaliyet sonuçları, beklenen nakit akışları hakkında yatırımcılara 

sunulan bilgilerin istenen özelliklere sahip olması gerekmektedir (Gürel ve Durak, 2014: 48). 

Entegre rapor, şirketin temel paydaşları ile kurduğu ilişki hakkında bilgi sağlamalı ve 

ihtiyaçların hangi ölçüde dikkate alınarak yerine getirildiğini göstermelidir. Şirketin; kısa, orta 

ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen konular hakkında bilgi 

vermelidir (Entegre Raporlama, 2013: 17-18). Yatırımcılar açısından anlaşılır, karşılaştırılabilir 

ve açık bilgi üretebilme amacına hizmet edebilecek özellikte olmalıdır (Tarakcıoğlu Altınay, 

2016:58). 

Rapordaki bilgiler bir değişiklik gerekmedikçe raporlama ilkeleri birbirini takip eden 

dönemlerde tutarlı şekilde izlenmelidir. Önemli bir değişiklik olduğunda, şirket değişikliğin 

nedenini ve etkisini açıklamalıdır. Her kuruluş değer yaratırken kendine özgü bir yol izlemelidir 

(Entegre Raporlama, 2013: 23). Entegre raporda yer alması gereken içerik; 

 Kurumsal genel görünüm ve dış çevre  

 Kurumsal Yönetim 

 İş modeli   

 Riskler ve fırsatlar  
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 Strateji ve kaynak aktarımı  

 Performans  

 Genel bakış  

 Hazırlık ve sunum temeli şeklindedir (Dereköy, 2018: 597-598). 

Entegre rapor, şirketin kullandığı ve ürettiği tüm sermayelerin bir değer yaratıp yaratmadığını, 

değer yaratma ölçüsü, nasıl değer yarattığını ortaya koyacak şekilde olmalıdır. Tüm şirketler 

faaliyetlerini sürdürülebilmek için çeşitli kaynaklara ve ilişkilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 

kaynaklar şirketin kendisine ait olabileceği gibi başkasının mülkiyetinde de olabilmektedir. Bu 

değerler, “sermaye” olarak nitelendirmekte ve bu sermaye öğelerini 6 kategoriye ayırmak 

mümkündür. Bu değerler; finansal sermaye, üretilmiş sermaye, fikri sermaye, insan sermayesi, 

sosyal ve ilişkisel sermaye ile doğal sermayedir (Aras ve Uğur Sarıoğlu, 2015: 51-53).  

Finansal sermaye; şirketin mal üretimi veya hizmet sağlaması için kullanımına sunulan, 

borçlanma, öz sermaye veya hibe gibi finansman yoluyla edinilen fon havuzudur. Üretilmiş 

sermaye; binalar, ekipmanlar, altyapı gibi doğal olmayan fiziksel varlıklardır. Fikri sermaye; 

patentler, telif hakları, yazılımlar, haklar ve lisanslar gibi maddi olmayan varlıklardır. İnsan 

sermayesi; insanların yeterlilikleri, kabiliyetleri, deneyimleri, yenilik yapma motivasyonlarıdır. 

Sosyal ve ilişkisel sermaye; paylaşılan normlar, ortak değerler ve davranışlar, paydaşlarla olan 

ilişkilerdir. Doğal sermaye ise bir kuruluşun dün, bugün, gelecekte sahip olduğu ve olacağı 

refahı destekleyen ürün veya hizmetler sunulmasını sağlayan hava, su, toprak, madenler, 

ormanlar, biyolojik çeşitlilik gibi yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynaklardır (Kaya, 2015: 

120). Entegre raporlar, belirtilen ilke, esas ve içerik esas alınarak, bu bilgilere ve raporlamadaki 

gereklilik ve ihtiyaçlara göre şirketler tarafından düzenlenerek raporlanmalıdır. 

3. ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; Borsa İstanbul'da (BİST), işlem gören şirketlerin son beş yıla ait (2014-

2018 yılları) sürdürülebilirlik ve entegre raporlamaya yönelik yapmış oldukları çalışmaları ele 

alarak, entegre raporlama adına uyumlaştırma sürecinin hangi ölçüde gerçekleştirildiğini 

belirleyebilmektir. Ulaşılan sonuca göre şirketler için beş yıllık bir dönemde yapılan 

çalışmalarda yeterli ya da yetersiz olup olmadığı konusunda görüş sunabilmektir.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırmanın kapsamı; BİST'te işlem gören şirketlerin yayınlamış oldukları entegre raporlar ile 

sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporlarıdır. Çalışmadaki veriler; Borsa İstanbul 
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(http://www.borsaistanbul.com), Kamuyu Aydınlatma Platformundan (https://www.kap.org.tr) 

ve bu konularda rapor yayınlayan şirketlerin kurumsal web sitelerinden alınmıştır.  

3.3. Araştırmanın Bulguları ve Bulguların Değerlendirmesi 

BİST’te işlem gören şirketlerin bazıları 2014-2016 yılları arasında kurumsal süreçlerini 

sürdürülebilirlik raporları ile paylaşmış, bir kısmı 2017 yılından itibaren bir kısmı ise daha 

erken yıllarda ayrı sürdürülebilirlik raporları yayınlamayarak entegre raporlar şeklinde 

sunmaya başlamıştır (BİST’de Sürdürülebilirlik, Erişim Tarihi: 12.Aralık.2019). Yapılmış olan 

bu araştırma ile Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik ve entegre raporlama için çalışmalara 

başlandığı tespit edilmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik için BİST'te işlem 

gören şirketler ve üyeler raporlar yayınlamışlardır. BİST'te işlem gören ilk entegre raporlama 

ile ilgili rapor yayınlayan şirket ÇİMSA olmuştur. BİST'te işlem gören sürdürülebilirlik ve 

entegre raporlamaya yönelik çalışmalar yapan şirketlerin bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer 

verilmiştir. 

Tablo 3.1. BİST'te İşlem Gören Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirliğe 

Yönelik Çalışma Yapan Şirketler 

Şirket İsmi 

ÇİMSA 

BANVİT A.Ş. 

LOKMAN HEKİM A.Ş. 

TÜRK TELEKOM A.Ş. 

YAPI KREDİ SİGORTA (2015’de Allianz 

Sigortaya devrolmuştur) 

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. 

KEREVİTAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 

ÇBS (Bist’den ayrılmıştır) 

SARAY MATBAACILIK A.Ş 

TÜPRAŞ 

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG 

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 

AKSA AKRİLİK KİMYA SAN. A.Ş. 

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 

OTOKAR 

DEUTSCHE BANK A.Ş. 

ECZACIBAŞI HİJYEN PROJESİ  

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 

GEDİK YATIRIM 

Şirket İsmi 

DOĞUŞ OTOMOTİV 

İŞ GYO 

ARÇELİK A.Ş. 

KARTONSAN KARTON A.Ş. 

YAŞARSAN HOLDİNG A.Ş. (PINAR) 

ALARKO HOLDİNG A.Ş. 

VAKIF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

TURKCELL 

PARK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 

AYGAZ A.Ş. 

AKBANK 

MENDERES TEKSTİL 

ZİRAAT BANKASI A.Ş. 

ANADOLU EFES 

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 

EKİZ YAĞ VE SABUN SAN. A.Ş. 

BİM BİRLEŞİK MAĞAZACILIK A.Ş.  

DOĞUŞ GYO 

ŞEKERBANK A.Ş. 
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(BİST Şirket ve Üyelerinin Çalışmaları, Erişim Tarihi: 12.Aralık.2019) 

BİST'te işlem gören 490 adet şirket bulunmaktadır (BİST Şirketleri, Erişim Tarihi: 

12.Aralık.2019). Çalışmada bu şirketler arasından, BİST'te sürdürülebilirlik çalışması yapan 

şirketler şeklinde yapılan açıklamaya ve yukarıda yer alan şirketlere göre inceleme yapılmıştır. 

BİST'te bu şekilde açıklama yapılmasının yanı sıra Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) 

tarafından Türkiye'de yayımlanan entegre raporlar ile ilgili incelemeye göre ilk entegre 

raporlama Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yapıldığı, raporları düzenleyen kurum ve 

şirketlerin faaliyet gösterdikleri alana göre sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre 

entegre raporlama yapan kurum/şirket bilgisi şu şekildedir; 

Düzenleyici Denetleyici Kurumlar 

 Borsa İstanbul (2017-2018 Yılı) 

Kamu Kurumları 

 YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) (2017 Yılı) 

Özel Sektör-Şirketler 

 Garanti BBVA (2017-2018 Yılı) 

 Türkiye İş Bankası (2018 Yılı) 

 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) (216-2017-2018 Yılı) 

 Adana Çimento (2016 Yılı) 

 Aslan Çimento (2016 Yılı) 

 Çimsa (2016-2017-2018 Yılı) 

 Nuh Çimento (2017-2018 Yılı) 

Sivil Toplum Kuruluşları 

 Argüden Yönetişim Akademisi (2015-2016-2017 Yılı) 

 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) (2018 Yılı) 

Yerel Yönetimler 

 Kadıköy Belediyesi (2018 Yılı) (Türkiye'de Yayımlanan Entegre Raporlar-ERTA, 

Erişim Tarihi: 12.Aralık.2019). 

Çalışmada, ERTA'nın yapmış olduğu açıklama ve BİST'te işlem gören sürdürülebilirlik 

çalışması yapmış şirketlerin raporlama bilgilerine göre araştırma yapılmıştır. Yapılan 

araştırmaya göre; bu şirketler için beş yıl içinde sürdürülebilirlik ve entegre raporlama 

düzenleyen şirket bilgileri aşağıdaki tabloda belirtildiği şekildedir. 
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Tablo 3.2. Sürdürülebilirlik Raporu Düzenleyen Şirketler 

 Sürdürülebilirlik Raporu Düzenleyen Şirketler 

2014 2015 2016 2017 2018 

n % n % n % n % n % 

Var 18 42,9 20 47,6 17 40,5 17 40,5 14 33,3 

Yok 24 57,1 22 52,4 25 59,5 25 59,5 28 66,7 

Toplam 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 

 

BİST'te işlem gören sürdürülebilirlik çalışmaları yaptığına dair BİST tarafından yapılan 

açıklamaya göre 38 şirket ve bu şirketlere ek olarak entegre rapor düzenleyen 5 şirket ile 

toplamda 43 şirket bilgisi yer almaktadır. Bu 43 şirketten bir tanesi BİST'ten ayrılmış olduğu 

için toplamda 42 şirket araştırmaya dahil edilmiştir. Bu 42 şirketten sürdürülebilirlik raporunun 

düzenlenmesine ilişkin Tablo 3.2. incelendiğinde raporlayan şirket sayısının az olduğu ve 

dönemlere göre düzensizliklerin olduğu görülmektedir. Bu şirketlerden bir kısmı ise entegre 

raporlamaya geçiş yaptığı için ilgili dönemde sürdürülebilirlik raporu düzenlenmemiştir. Bu 

şirket sayısı da çok az sayıdadır. Çoğunluğun faaliyet raporlarının ve mali tabloların web 

sayfalarında yer aldığı, ancak sürdürülebilirlik ile ilgili bazı bilgiler yer almakla birlikte 

sürdürülebilirlik raporlarında eksikler olduğu görülmüştür. Sürdürülebilirlik raporlarını 

düzenleyen şirketlerin isimlerine göre dağılıma aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 3.3. Sürdürülebilirlik Raporu Düzenleyen Şirket Listesi 

Firma İsmi 

Sürdürülebilirlik Raporu 

2014 2015 2016 2017 2018 

ÇİMSA Var Var       

Yapı Kredi Sigorta     Var Var Var 

Şekerbank A.Ş.   Var   Var   

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.   Var Var Var Var 

Tüpraş Var Var Var Var Var 

TAV Havalimanları Var Var       

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Var Var Var Var   

Koç Holding A.Ş. Var Var Var Var Var 

Otokar Var Var Var Var Var 

Eczacıbaşı Var Var Var Var Var 

Doğuş Otomotiv Var Var Var Var Var 

Arçelik A.Ş. Var Var Var Var Var 

Yaşarsan Holding Var Var Var Var Var 

Turkcell Var Var Var Var Var 

Aygaz A.Ş. Var Var Var Var Var 

Akbank Var Var Var Var Var 

Ziraat Bankası A.Ş. Var Var Var Var Var 

Anadolu Efes Var Var Var Var Var 
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Var Var       

Garanti BBVA Var Var Var     

Türkiye İş Bankası Var Var Var Var   
(Tabloda Yer Alan Şirketlerin Web Sayfaları, Erişim Tarihi: 12.Aralık.2019) 

Çalışmada incelenen 42 şirketten entegre rapor düzenleyen şirket bilgilerine aşağıdaki tabloda 

yer verilmiştir. 

Tablo 3.4. Entegre Rapor Düzenleyen Şirketler 

 Entegre Rapor Düzenleyen Şirketler 

2014 2015 2016 2017 2018 

n % n % n % n % n % 

Var 0 0 0 0 4 9,5 4 9,5 5 11,9 

Yok 42 100 42 100 38 90,5 38 90,5 37 88,1 

Toplam 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 

Araştırmanın konusunu oluşturan 42 şirketten toplam da 7 şirket entegre rapor düzenlemiştir. 

Bu şirketlerde bazı dönemlerde raporlamış bir sonraki dönemde raporlamaya devam 

etmemiştir. İstikrarlı bir şekilde entegre rapor düzenleyen şirket sayısı çok azdır. ÇİMSA, 

TSKB, Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankası düzenli olarak raporu düzenlemiştir. Entegre 

rapor düzenleyen şirketlerin listesine Tablo 3.5.'de yer verilmiştir.  

Tablo 3.5. Entegre Rapor Düzenleyen Şirket Listesi 

Firma İsmi 

Entegre Rapor 

2014 2015 2016 2017 2018 

ÇİMSA     Var Var Var 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası     Var Var Var 

Garanti BBVA       Var Var 

Türkiye İş Bankası         Var 

Adana Çimento     Var     

Aslan Çimento     Var     

Nuh Çimento       Var Var 
(Tabloda Yer Alan Şirketlerin Web Sayfaları ve ERTA, Erişim Tarihi: 12.Aralık.2019) 

Entegre rapor düzenlenirken belirli bir formatta olması ve bazı bilgilerin yer alması 

gerekmektedir. BİST'te işlem gören Entegre rapor düzenleyen şirketlerin raporlarında yer 

verdikleri bilgilerin dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Tablo 3.6. Entegre Raporda Yer Alan Bilgiler 

 Entegre Rapor Düzenleyen Şirketler 

2014 2015 2016 2017 2018 

n % n % n % n % n % 

Entegre rapor hakkında bilgi 

Yeterli 

Yetersiz 
Yok 

Toplam 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

4 

0 
3 

7 

57,1 

0 
42,9 

100 

4 

0 
3 

7 

57,1 

0 
42,9 

100 

5 

0 
2 

7 

71,4 

0 
28,6 

100 

Entegre raporda yönetici mesajı  
Yeterli 

Yetersiz 

Yok 

Toplam 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

100 

100 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

100 

100 

2 

0 

5 

7 

28,6 

0 

71,4 

100 

4 

0 

3 

7 

57,1 

0 

42,9 

100 

5 

0 

2 

7 

71,4 

0 

28,6 

100 

Entegre raporda şirket bilgisi 

Yeterli 

Yetersiz 
Yok 

Toplam 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

4 

0 
3 

7 

57,1 

0 
42,9 

100 

4 

0 
3 

7 

57,1 

0 
42,9 

100 

5 

0 
2 

7 

71,4 

0 
28,6 

100 

Entegre raporda strateji bilgisi 

Yeterli 
Yetersiz 

Yok 

Toplam 

0 
0 

7 

7 

0 
0 

100 

100 

0 
0 

7 

7 

0 
0 

100 

100 

2 
2 

3 

7 

28,6 
28,6 

42,9 

100 

3 
1 

3 

7 

42,9 
14,3 

42,9 

100 

4 
1 

2 

7 

57,1 
14,3 

28,6 

100 

Entegre raporda performans bilgisi 
Yeterli 

Yetersiz 

Yok 

Toplam 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

100 

100 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

100 

100 

2 

2 

3 

7 

28,6 

28,6 

42,9 

100 

4 

0 

3 

7 

57,1 

0 

42,9 

100 

4 

1 

2 

7 

57,1 

14,3 

28,6 

100 

Entegre raporda kurumsal yönetim bilgisi 

Yeterli 

Yetersiz 
Yok 

Toplam 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

2 

2 
3 

7 

28,6 

28,6 
42,9 

100 

3 

1 
3 

7 

42,9 

14,3 
42,9 

100 

3 

2 
2 

7 

42,9 

28,6 
28,6 

100 

Entegre raporda finansal bilgiler  
Yeterli 

Yetersiz 

Yok 

Toplam 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

100 

100 

0 

0 

7 

7 

0 

0 

100 

100 

1 

1 

5 

7 

14,3 

14,3 

71,4 

100 

2 

2 

3 

7 

28,6 

26,6 

42,9 

100 

4 

0 

3 

7 

57,1 

0 

42,9 

100 

Entegre raporda ekler bilgisi 

Yeterli 

Yetersiz 
Yok 

Toplam 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

0 

0 
7 

7 

0 

0 
100 

100 

1 

0 
6 

7 

14,3 

0 
85,7 

100 

3 

0 
4 

7 

42,9 

0 
57,1 

100 

4 

0 
3 

7 

57,1 

0 
42,9 

100 

 

Entegre rapor düzenleyen şirketlerin 2014 ve 2015 yılında çoğunluğun yok çıkması o yıllarda 

şirketlerin entegre raporlama düzenlemediklerinden dolayıdır. 2016 yılında entegre 

raporlamaya başlamışlardır. Tablo 3.6 incelendiğinde şirketlerin raporlarını düzenlerken bazı 

yetersizlikler ve tutarsızlığın olduğu görülmektedir. Kimi şirket sürdürülebilirlik raporu gibi 

düzenlerken kimi şirket ise bir dönem düzenlemiş bir sonraki dönemlerde entegre rapor 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 553 27-29 Aralık 2019 – Van, Turkiye 

 

düzenlemeyerek web sayfalarında entegre raporlarına yer vermemiştir. Başladığı dönemden 

itibaren düzenli olarak raporlayan şirket sayısı çok azdır. Çoğunluk 2018 yılında raporlarını 

daha düzgün raporlamaya başlamış, entegre rapor hakkında bilgi, yönetici mesajı ve şirket 

bilgisi gibi bölümler tam bir şekilde raporlara eklenmiştir. Şirketlere göre entegre raporlarda 

yer alan bilgilerin dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 3.7. Şirketlere Göre Entegre Raporda Yer Alan Bilgiler 

Firmalar 

Entegre Raporu Hakkında Yönetim Mesajı 

Şirket hakkında bilgi 

(Misyon ve değerler vb.) Strateji 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Çimsa     1 1 1     1 1 1     1 1 1     1 1 1 

Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası     1 1 1     1 1 1     1 1 1     1 2 1 

Garanti BBVA       1 1       1 1       1 1       1 1 

Türkiye İş Bankası         1         1         1         2 

Adana Çimento     1         3         1         2     

Aslan Çimento     1         3         1         2     

Nuh Çimento       1 1       1 1       1 1       1 1 

 

Firmalar 

Performans Kurumsal Yönetim Finansal bilgiler Ekler 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Çimsa     1 1 1     1 1 1     1 1 1     1 1 1 

Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası     1 1 1     1 1 1     2 2 1     3 3 3 

Garanti BBVA       1 1       1 1       1 1       1 1 

Türkiye İş Bankası         2         2         3         1 

Adana Çimento     2         2         3         3     

Aslan Çimento     2         2         3         3     

Nuh Çimento       1 1       2 2       2 1       1 1 

 

Şirketlere göre entegre raporda yer alması gereken bilgiler için değerlendirmede Spss 

programında; (1) Yeterli, (2) Yetersiz, (3) Yok şeklinde girişi yapılmıştır. Yukarıda yer alan 

tabloda da bu şekilde yer verilmiştir. Tablo 3.7 incelendiğinde format olarak en uygun 

düzenleyen şirket ÇİMSA ve Garanti BBVA olduğu görülmektedir. Diğer şirketlerde ise format 

farklı olmakla birlikte sürdürülebilirlik raporlarına benzer düzenlenmiştir. Entegre raporlamayı 

uygulayan şirket sayısı az ve mevcut şirketler ise raporlarken tek tip bir format 

kullanmamışlardır. Yapılmış olan çalışmalara göre entegre raporda; entegre faaliyet raporu 

hakkında, yönetim mesajı, şirket hakkında kısa bilgi (misyon ve değerler gibi), strateji, 

performans, kurumsal yönetim, finansal bilgiler ve ekler gibi içeriklerin olması gerektiği 

söylenebilir. 

Entegre rapor ile sürdürülebilirlik raporları karşılaştırıldığında; entegre rapor daha düzenli, tek 

çatı altında bilgiler toplanmış bir şekildeyken, sürdürülebilirlik raporlarında ise bilgiler daha 

dağınık ve tek çatı altında değildir.  
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Entegre raporda finansal raporlar daha açık sunulurken, sürdürülebilirlik raporlarında ise 

finansal raporların sunumu yeterli değildir. Entegre raporda şirket hakkında bilgiler, strateji, 

daha açık bilgi verilirken, sürdürülebilirlik raporında ise yetersizdir. Entegre raporda şirket 

performansı hakkında detaylı bilgi veriliyorken, sürdürülebilirlik rapolarında ise daha çok 

sürdürülebilir performansa ağırlık verilmektedir. Entegre raporun ekler kısmında yeterli bilgiler 

açıklanıyorken, sürdürülebilirlik raporında ise ekler çoğunlukta yer verilmemektedir. Entegre 

raporda finansal ve finansal olmayan bilgiler yer alırken, sürdürülebilirlik raporlarında ise 

finansal olmayan veriler daha ağırlıktadır. 

Entegre raporun düzenlenmesinde şirketlere bazı zorluğu olsa da birçok faydası da vardır. 

Entegre raporlama üst yönetim ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmelidir. Şirketler 

tarafından bilgilerin toplanması, raporlanması ek maliyet olarak görülse de bilgilerin tek çatıda 

yer alması yatırımcılar ve bilgi kullanıcıları için kolaylık olacaktır. Yapılan bu çalışma ile 

entegre raporlamaya yönelik gelişimin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Entegre 

raporlamanın teşvik edilmesi için standartlara yönelik çalışmalar yapılması ve standartlara 

uygunluğun sağlanarak raporlamada zorunluluk getirilebilir. Bu çalışmalar ile hem şirketlere 

hem de bilgi kullanıcılarına katkısının olması mümkündür. 

4. SONUÇ 

Entegre raporlama, finansal ve finansal olmayan bilgileri bir araya getirerek, şirket hakkında 

bilginin sunulmasıdır. Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere yönelik araştırma 

yapılmış, entegre rapor ve sürdürülebilirlik raporu için şirketler tarafından yapılmış olan 

çalışmalar incelenmiştir. Borsa İstanbul tarafından sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapan 

şirket listesine göre sürdürülebilirlik ve entegre raporlar incelenmiştir. 

Yapılan çalışmanın sonucuna göre entegre raporlayan şirket sayısı çok azdır. Raporlarda tek bir 

raporlama şekli bulunmadığı görülmüştür. İşletmeler entegre raporlamaya yeni geçtiklerinde 

sürdürülebilirlik raporunun devamı gibi düzenlenmiş ancak daha sonra format entegre rapor 

formatına dönüşmüştür. Şirketler genel olarak yıllar itibari ile benzer bir format kullanmışlardır. 

Formata en uygun hazırlayan şirketin ÇİMSA olduğunu söyleyebiliriz. 

Şirketler arasında, sürdürülebilir ve entegre raporlarını bir dönem raporlayıp daha sonra 

raporlamayan şirketler vardır. İstikrarlı ve aynı formatta hazırlama söz konusu olmamış, web 

sayfalarında raporlar düzgün eklenmemiştir. Sürdürülebilirlik ile ilgili web sayfalarında bazı 

amaçlar eklenmiş ancak bazılarında raporlar eklenmemiştir. BİST'te işlem gören şirketlerin 

zorunlu ve belirli formatı olan raporlarda düzenli eklenmiş ancak entegre raporlama konusunda 
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genel olarak yetersizlik mevcuttur. Bunun nedeni de zorunluluk olmayışından ötürü olduğu 

söylenebilir. 

Şirketlerin beş yıllık raporları incelenmiş ve bu beş yıllık süreç içinde büyük çaplı bir gelişim 

olmamıştır. Kurumsal yapıda olan bir çok şirket olmasına rağmen entegre raporlama konusunda 

şirketler gereken itinayı göstermemişlerdir. Yeni bir kavram olması, ek bir yük ve maliyet 

olarak düşünülmesinden ötürü bu yetersizliğin olduğu söylenebilir. Entegre raporun önemi ve 

işletmeler için faydaları şirketlere aktarılarak, denetim sağlanarak, bu konuya ilişkin standartlar 

belirlenerek, bir takım zorunluluk getirilerek entegre raporlama teşvik edilebilir, sonuç olarak 

bilgi fazlalığı ve karmaşıklığı önlenebilir.  
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ÖZET 

Muhasebe, para ve belgeye dayalı işlemleri kaydeden, raporlayan, işletmelerin finansal 

durumlarını açıklayan bilgileri sağlayan bilgi sistemidir. Muhasebe eğitimi ise, muhasebe ile 

ilgili yapılan hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere göre temel bilgilerin verilmesidir. 

Muhasebe eğitimi, bireye mesleki açıdan iş hayatında muhasebe ile ilgili bilgi, beceri ve iş 

alışkanlıkları kazandıran ve bireyin mesleki yeterliliğini çeşitli yönleri ile geliştiren eğitimdir. 

Muhasebe eğitimi özel ve kamu kuruluşlarında, Ticaret Meslek Liselerinde, Meslek Yüksek 

Okullarda, Yüksek Okullarda ve Fakültelerde verilmektedir. Ticaret Meslek Liselerinde 

muhasebe eğitimi başlangıç niteliğinde, muhasebenin temel niteliklerinin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. Üniversitede ise öğrencilere muhasebe bilgisinin yanı sıra bu bilgileri 

desteklemek ve faydasını artırmak amacı ile finansman, yönetim, bilgi sistemi, hukuk ve 

analitik düşünce yeteneğini geliştirmek amacı ile dersler daha kapsamlı bir şekilde 

verilmektedir. Muhasebe dersini alan öğrencilerin, derste başarılı olup olmamaları konusunda 

derse karşı algıları önemli birer etkendir. Muhasebe eğitiminde başarının arttırılması, 

mesleğin gelişimine katkı sağlanabilmesi için muhasebe eğitimine karşı ilginin sağlanması 

gerekmektedir. Türkiye’de lisans seviyesinde muhasebe dersi genellikle; genel muhasebe, 

maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi olmak üzere bu üç temel alanda verilmektedir. 

Bu derslere ek olarak tamamlayıcı olarak bazı muhasebe dersleri de verilmektedir. Muhasebe 

eğitiminin, muhasebe mesleğinin gelişimi için ulusal ve uluslararası birçok çalışma 

yapılmıştır. Muhasebe eğitiminin kalitesinin arttırılabilmesi ve mesleki gelişim için günümüz 

şartlarında yaşanan gerek teknolojik değişim gerek yenilikçi yaklaşımlar açısından ders 

programlarının, ders içeriklerinin hazırlanması, dersin verilme şekli, kullanılan araçların 

belirlenmesi önemlidir. Günümüzde yaşanan değişim ve dijital dönüşümü de esas alarak bu 

çalışmada lisans düzeyinde öğrencilerin muhasebe eğitimi alırken muhasebe algılarının, derse 

olan ilgi ve başarılarına etkilerinin neler olabileceğinin tespit edilmesi, mesleki gelişimi 

sağlayacak ölçüde ne gibi katkıların yapılabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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Bu amaçla çalışmada; konuya ilişkin kavramsal bilgilere yer verilmiş, muhasebe dersi alan 

öğrencilere anket çalışması yapılmış, yapılan çalışma sonucunda elde edilen bulgular analiz 

edilerek yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Algı 

THE ACCOUNTING PERCEPTIONS OF ACCOUNTING STUDENTS 

 

ABSTRACT 

Accounting is an information system that records and reports transactions based on money 

and documents, and provides information explaining the financial situation of enterprises. 

Accounting teaching is to give basic information about accounting according to both nastional 

and international regulations. Accounting education is the education that helps to a person to 

gain the necessary information and experience in the work life. Accounting education is 

carried in Trade Vocational High Schools, Vocational High Schools, High Schools and 

Faculties. In Trade Vocational High Schools, the accounting education is in the basic level, it 

is aimed to teach only main qualities of accounting. In universities, beside these mentioned 

information,  

Students are taught financing, management, information system. The perception of students is 

the main factor which determines the succes of students who are learning accounting. The 

interest in accounting education shoul be increased in order to improve the students’ 

perciption of the accounting. In the type of undergradution education of Turkish universities, 

accounting education, generally, is divided into three groups such as general accounting, cost 

accounting and management accounting. Furthermore, some complementary lessons are given 

to support those classes. There are many both national and international research which have 

been done in order to promote accounting and accounting education. The preparing course 

programs, contents, the way of giving the course and the tools used in the course are 

important to increase the quality of accounting education in terms of technological change 

and innovative approaches in today’s conditions. In this study, the perception of accounting 

students will be analyzed to Show how their interest effect their success. On this occasion, 

theorotical information will be given, students will be asked to answer the questionnaire. The 

results will be analyzed, and offers will be presented. 

Keywords: Accounting, Accounting Education, Perception. 

1. GİRİŞ 

Bireylerin hayatlarını etkileyen önemli kararlardan birisi meslek seçimidir. Bu kararın 

oluşmasına etki eden birçok unsur söz konusudur. Muhasebe mesleği meslek yasası olan bir 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 560 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

meslektir ve 1989 yılında 3568 Sayılı yasa ile meslek statüsüne kavuşmuştur. Türkiye’de 

muhasebe mesleğine yönelik dersler hem ortaöğretim düzeyinde hem de yükseköğretimde 

verilmektedir ve işletmecilik eğitimi verilen birçok fakültede zorunlu bir derstir.  Bu derslerin 

verilmesindeki amaç, öğrencilere muhasebe mesleğine yönelik becerilerin kazandırılması, 

mesleği sevdirmek ve mesleğe ilgi oluşturmaktır.  

Muhasebe derslerine yönelik öğrencilerin algısı, genelde bu derslerin zor olduğu yönündedir. 

Muhasebe dersini alan öğrencilerin derse ilişkin algılarının başarıları ile yakından ilişkili 

olduğu ve bu derslerin öğrenciler tarafından zor olarak algılandığı söylenilebilir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde muhasebeye giriş derslerinde öğrenciler, muhasebe hakkında 

klişeleşmiş negatif algılara sahiptirler ve bu algılar muhasebeye giriş derslerinde oluşmakta ve 

diğer muhasebe derslerinde kuvvetlenmektedir. Kariyer seçimlerinde, dersin öğrencilerde 

oluşturduğu negatif algı muhasebeye yatkın insanları farklı meslekler seçmeye yönlendirdiği 

gibi, muhasebeye yatkın olmayan öğrencileri de muhasebeci olmaya itebilir (Demirel Utku ve 

Erol, 2015: 92). 

Bu çalışmada, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 

İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencilerinin muhasebe derslerine yönelik 

algıları ortaya konulmuştur. Bu amaca yönelik olarak bir anket formu hazırlanmış, elde edilen 

bulgular ele alınmış ve değerlendirilmiş, daha sonra ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

2. MUHASEBE EĞİTİMİ VE TÜRKİYE’DE MUHASEBE EĞİTİMİ 

Bu bölümde; muhasebe eğitimi, muhasebe eğitimini etkileyen faktörler, muhasebe eğitiminde 

karşılaşılan sorunlar ve Türkiye'de muhasebe eğitimi kavramlarına yer verilmiştir.  

2.1. Muhasebe Eğitimi 

Muhasebe ve muhasebecilik mesleği, işletmelere yönelik olarak, geçmişe yönelik sağlıklı, 

tam ve doğru bilgiler sunmasının yanı sıra, muhasebeden elde edilen verilerle geleceğe 

yönelik planların hazırlanmasında doğru ve etkin karar alma sürecinde yol gösterici bir rol 

üstlenmektedir. Muhasebenin bu fonksiyonlarını etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için, 

mesleğinin sorumluluğunu bilen, iyi eğitim almış muhasebecilere ihtiyaç vardır. Özellikle son 

yıllarda ortaya çıkan şirket skandalları, muhasebeci ve muhasebecilik mesleğinin önemini 

daha da arttırmıştır. Bu açıdan ele alındığında ve diğer işletme fonksiyonları ile 

karşılaştırıldığında muhasebe ve muhasebecilik eğitimi daha da önemli hale gelmektedir 

(Tepeli ve Kayıhan, 2015:140). 
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Muhasebe eğitimi almış olan öğrencilerin gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe 

kariyer planlaması yapabilmesi için bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir. Ancak, 

mezunların muhasebe bilgi ve becerilerinin yanında girişimci, finansal analist, bağımsız 

denetçi, derecelendirme uzmanı, değerleme uzmanı, iç denetçi gibi meslekleri icra edebilecek 

bilgi ve becerilere de sahip olması gerekmektedir. Öğrenciler, kariyer odaklı muhasebe 

dersleri alarak, muhasebenin kayıt tutma işlevinin ötesinde bu bilgileri yorumlayıp çözümler 

üretebilme, analitik düşünebilme ve aynı zamanda bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmelidirler. Bunların yanı sıra öğrencilerin, kariyer imkânları ve hedeflerine yönelik 

uygulamacılar ile iletişim kurmaları, ortak projeler ve uygulama geliştirmeleri desteklenmeli, 

mesleki kuruluşlar ile iletişimleri sürekli sağlanmalı ve öğrencilere internet ve kütüphaneler 

yardımı ile öğrenme alışkanlık ve becerisi kazandırılmalıdır (Çelenk, Atmaca ve Horasan, 

2010:160). 

Muhasebe eğitiminin küresel düzeyde yapılması; bilgiye en kısa sürede ulaşabilen, ulaştığı 

bilgiyi üretime yansıtabilen ve değişimin gerçekleşmesinde kullanabilen, değişen dünya 

koşullarına her an uyum sağlayabilen, bilinmeyeni bulup onu dünya insanlarının ihtiyaçlarına 

sunabilen, riske girebilen, karar verdiğinde kararına sahip çıkabilen, sorun değil çözüm 

üreten, soru sormaktan, cevap vermekten, düşüncelerini söylemekten çekinmeyen, dinleme 

becerisi gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir (Yürekli ve Gönen, 

2015:304). 

Türkiye’deki muhasebe eğitimi, doğrudan herhangi bir ülkeden alınmamıştır, fakat gelişmiş 

ülkelerden etkilenmektedir. Ayrıca finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ile alakalı olarak 

yapılan düzenlemeler muhasebe eğitimine etki etmektedir. Diğer taraftan bilim dallarının 

birbirleri ile olan etkileşimleri neticesinde muhasebe eğitimi, Türkiye’de de üniversitelerde 

farklı eğitim programlarına sunulmaktadır (Gör, 2017:370). 

2.2. Muhasebe Eğitimini Etkileyen Faktörler 

Muhasebe eğitiminde, bilginin yönetilmesinin yanı sıra bilginin analiz edilme becerisinin 

olması da gereklidir. Bilginin analiz edilmesi, yönetilmesi, zihinsel, sosyal ve ekonomik 

becerilerin kazandırılması ile ilişkilidir. Bu ilişkinin temeli ise eğitim ile mümkündür. Eğitimi 

etkileyebilecek bazı faktörler söz konusu olabilmektedir. Muhasebe eğitimini etkileyebilecek 

bazı faktörler; 

 Ders programlarının hazırlanması, 

 Ders için uygun kaynak seçilmesi/kullanılması, 
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 Kaynakların verimli bir şekilde sunulması, 

 Pedagojik yöntemlerin uygunluğu ve değerlendirme araçlarının kullanılması, 

 Öğrencilere yol gösterme ve danışmanlık etme konusunda özen gösterilmesi 

şeklindedir (Yürekli ve Gönen, 2015:304-305). 

2.3. Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar 

Muhasebe eğitimi; lise, meslek yüksekokul ve fakültelerde verilirken bazı sorunlarla 

karşılaşılması mümkün olmaktadır. Karşılaşılabilecek bazı sorunlar; 

 Eğitim kurumlarındaki sayının artması ile nitelikli öğretici ihtiyacında yaşanan artış, 

 Genç nüfusun gelecekte istihdamdaki payını arttırmak ve niteliklerini geliştirmek 

amacıyla üniversite eğitimine yönlendirilmesi ile öğrenim gören öğrenci sayısında 

yaşanabilecek artış ile kalitenin sürdürülmesinde yaşanabilecek sorun, 

 Eğitim-öğretimdeki kaynak ihtiyacının artması. Öğretim ortamlarının yetersizliği, 

 Ortaöğretimde mesleki eğitim gören öğrencilerin yükseköğretime sınavsız geçiş 

yapabilmesi üniversitelerde yaşanan kalite sorunu, 

 Stajların düzgün yapılmaması, uygulamanın göstermelik olması, 

 Üniversitelerin teknolojik gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri geç takip etmeleri, 

 Mesleki mevzuatla ilgili yapılan değişikliklerin takibi ve bu değişikliklerin mevcut 

öğretim planlarına aktarılmasında yetersizlik şeklindedir (Coşkun, Kır ve Coşkun, 

2017:332-333).  

2.4. Türkiye'de Muhasebe Eğitimi 

Muhasebe eğitimi mesleki bir eğitimdir. Bu eğitim, kişiye mesleğin gerektirdiği bilgi ve 

beceriyi kazandırmalıdır. Bu bilgi ve becerinin kazandırılmasında muhasebe mesleğine ilişkin 

bilimsel yeterlilik hem ulusal hem de uluslararası standartlarda düzenlenmiştir (Erol Fidan ve 

Uysal, 2017:25). Mesleki eğitim, kişiye iş hayatında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve 

iş alışkanlıkları kazandıran, yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren eğitimdir. Mesleki 

eğitimin temel işlevi iş hayatının ihtiyaçlarıyla uyumlu becerikli ve teknik işgücünü 

yetiştirmektir. Muhasebe eğitimi, öğrencilerin muhasebe mesleğinin gerektiği bilgi ve 

becerinin edinilmesini sağlamasıdır. Sektörün beklentilerinin karşılanması için sözü edilen 

bilgi ve becerilerin bir kısmı verilen teorik eğitim ile bir kısmı ise işletmelerdeki beceri 

eğitimi ile sağlanmaktadır (Akbulut, Pekkaya ve Aksakaloğlu, 2014: 76-77). 

Muhasebe eğitimi özel ve kamu kuruluşlarında, Ticaret Meslek Liselerinde, Meslek Yüksek 

Okullarda, Yüksek Okullarda ve Fakültelerde verilmektedir. Ticaret Meslek Liselerinde 
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muhasebe eğitimi başlangıç niteliğinde, muhasebenin temel niteliklerinin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır. Üniversitede ise öğrencilere muhasebe bilgisinin yanı sıra bu bilgileri 

desteklemek ve faydasını artırmak amacıyla finansman, yönetim, bilgi sistemi, hukuk ve 

analitik düşünce yeteneğini geliştirmek amacıyla istatistik gibi dersler daha kapsamlı bir 

şekilde verilmektedir. 

Muhasebe meslek eğitiminin temel amacı, öğrencilere muhasebeci olmak için bilgili, hassas 

ve yetenekli olmak gerektiğini, ölçülü bir denetim altında bu kaliteyi uygulama kapasitesine 

sahip olmanın önemini öğretmektir. Geleneksel muhasebe eğitiminde öğrencilere 

gözlemlenmiş olaylar öğretilir, günümüz şartlarında yaşanan değişime göre muhasebe 

eğitiminde ise öğrenciye defter tutma ve bunu raporlama bilgisinin yanı sıra çok yönlü 

düşünebilme, işletme yöneticisine mevcut durum ve gelecekte gerçekleşmesi muhtemel 

konularda tavsiyelerde bulunabilecek nitelikler kazandırılarak öğrencilerin çok yönlü (multi 

disciplinary) yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır (Hatunoğlu, 2006:191). 

Türkiye’de lise ve ön lisans düzeyinde muhasebe eğitimi, eğitim ile ilgili diğer mevzuat ile 

birlikte, “Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca, Ön 

Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde muhasebe eğitimi ise Yükseköğretimin diğer mevzuatı 

ile birlikte Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim yönetmelikleri çerçevesinde 

yürütülmektedir. Muhasebe eğitimi genel olarak 1739 sayılı Kanunun 36. Maddesinde 

belirtilen, Lise, Yüksekokul, Lisans ve Lisansüstü eğitim kurumlarında yapılmaktadır 

(Karcıoğlu ve Dızman, 2016: 871). Tüm bu kurumlarda verilen muhasebe eğitiminin temel 

amacı, öğrencilere mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır (Yıldız, 

2017: 171). Muhasebe eğitiminde, diğer eğitimlerde olduğu gibi öğrenme stillerine, yaş 

cinsiyet, okudukları bölümlere göre farklılıklar olabilmektedir. Özümseyen, ayrıştıran, 

değiştiren ve yerleştiren olmak üzere öğrenme stillerine göre muhasebe eğitimi ele alınmalıdır 

(Tosunoğlu ve Cengiz, 2019:770).  

Muhasebe eğitiminin kaliteli olmasında öğrencilerin etkinliğinin ve başarı düzeyinin 

artırılmasında öğretim elemanı da önemlidir. Bu sebeple öğretim elemanı eğitim süresi 

boyunca öğrencilerin eksik yönlerinin tamamlanması ve bu konuda gerekli önlemleri 

almalıdır (Atmaca ve Çoşgun, 2014:168). 
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3. ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Muhasebe eğitimi, mesleki bir eğitimdir. Bu araştırmanın amacı; Bitlis Eren Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin, muhasebe eğitimine 

ilişkin algılarının ne yönde olduğu, öğrencilerin muhasebe dersindeki başarılarına olumlu ya 

da olumsuz etkilerin neler olduğunu ve muhasebe eğitiminin daha verimli yapılabilmesi adına 

önerilerde bulunmaktır.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı 

Muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe algılarını tespit etmeye yönelik yapılan bu 

araştırmada, anket formu hazırlanmıştır. Anket formu oluşturulurken; Erol Fidan ve Uysal 

(2017), "Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite 

Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği", 

Demirel Utku ve Erol (2015), "Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş Dersine Yönelik 

Algılamalarının Belirlenmesi", Akpınar ve Yıldız (2018), "Muhasebe Eğitimi Alan 

Öğrencilerin Muhasebe Algılarına Yönelik Metaforlar", adlı makalelerden yararlanılmıştır.   

Hazırlanan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, cevaplayıcıların demografik 

özelliklerinin belirlenmesine ve muhasebeye ilgilerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci 

bölümünde ise muhasebe algılarına ilişkin on yedi ifade yer almaktadır. Cevaplayıcıların bu 

on yedi ifadeyi, beşli likert ölçeğine (1=Hiç katılmıyorum, 2=Az katılıyorum, 3=Orta düzeyde 

katılıyorum, 4=Çok katılıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) göre değerlendirmeleri istenmiştir. 

Araştırmanın ana kütlesi, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 

okuyan öğrencilerden herhangi bir muhasebe dersini alanlardır. Muhasebe dersi alan 130 

öğrenci anket formunu cevaplamış olup tüm anket formları analize dahil edilmiştir. 

3.3. Araştırma Bulguları ve Bulguların Değerlendirilmesi 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin dağılım ve bulgular aşağıda belirtildiği 

şekildedir. 
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Tablo 3.1. Öğrencilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

Sosyo-demografik Özellikler                                                        n     (%) 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek  

Cevaplamayan  

Toplam  

78 

52 

0 

130 

60 

40 

0 

100 

Mezun Olunan Lise 

Düz Lise 

Ticaret Lisesi 

Cevaplamayan  

Toplam  

109 

20   

1  

                                              130                      

83,8 

14,9 

1,3 

100 

Bölüm   

İşletme 

İktisat 

Kamu Yönetimi 

Cevaplamayan  

Toplam  

39 

28 

63 

0 

130 

30 

21,5 

48,5 

0 

100 

Ailede Muhasebe meslek 

Mensubu var mı? 

  

Evet 

Hayır 

Cevaplamayan  

Toplam  

43 

87 

                                                  0 

                                              130 

33,1 

66,9 

    0 

100 

Tablo 3.1’de de görüldüğü gibi, katılımcıların %60’ı kadın, %40'ı erkektir. Dağılım 

incelendiğinde kadın öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Mezun olunan lise 

%83,3 Düz Lise, %14,9 Ticaret Lisesi, %1,3 bu soruyu boş bırakan yanıtları ile çoğunlukta 

ankete katılan öğrencilerin düz lise mezunu olduğu ve önceden herhangi bir muhasebe dersi 

almadıkları söylenebilir. 

Katılımcıların, %48,5 oranı ile çoğunluğun kamu yönetimi bölümü öğrencilerinin olduğu, 

%30 ile işletme bölümü öğrencileri ve %21,5 oranı ile iktisat bölümü öğrencileri olduğu 

görülmektedir. İktisat ve İşletme öğrenci sayılarının, Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine 

göre sayılarının az olmasının nedeni son yıllarda öğrenci sayılarında yaşanan azalmadan 

dolayıdır. Araştırmada; İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin alınması bu 

bölümlerde muhasebe derslerinin ders müfredatlarında yer almasından ötürüdür. 
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Ailede muhasebe meslek mensubunun olup olmadığı sorusuna verilen cevaplar 

incelendiğinde, katılımcıların %66,9’unun ailesinde muhasebe meslek mensubu bulunmadığı, 

%33,1’inin ailesinde muhasebe meslek mensubunun bulunduğu şeklindedir. 

Katılımcıların muhasebeye ilgileri ve ders çalışmak için harcadıkları zamana ilişkin dağılım 

ve bulgular aşağıda belirtildiği şekildedir. 

Tablo 3.2. Öğrencilerin Muhasebeye İlgisi ve Ders Çalışmak İçin Harcadıkları Zaman 

Muhasebeye İlgi ve Harcanan Zaman                                          n     (%) 

Muhasebe Mesleğinde Çalışmak İster misiniz? 

Evet 

Hayır 

Cevaplamayan  

Toplam  

65 

65 

0 

130 

50 

50 

0 

100 

Muhasebeye İlgi Düzeyiniz? 

Düşük 

Orta  

Yüksek 

Cevaplamayan  

Toplam  

37 

70   

23  

                                                  0                        

                                              130                      

28,5 

53,8 

17,7 

0 

100 

Muhasebe Dersini İlk Kez Mi 

Alıyorsunuz? 

  

Evet 

Hayır 

Cevaplamayan  

Toplam  

98 

32 

0 

130 

75,4 

24,6 

    0 

100 

Muhasebe dersine çalışmak için ayrılan zaman 

Sınav zamanı 

1 saatten az 

1-3 saat 

3 saatten fazla 

Cevaplamayan  

Toplam  

32 

16   

49  

                                                33                        

                                                  0                       

                                              130                      

24,6 

12,3 

37,7 

25,4 

0 

100 

Genel Not Ortalaması 

0-1,99 

2-2,49 

2,5-2,99 

3 ve üzeri 

Cevaplamayan 

Toplam  

23 

51   

41  

                                                15                        

                                                  0                      

                                              130                      

17,7 

39,2 

31,5 

11,5 

0 

100 
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Tablo 3.2’de de görüldüğü gibi, katılımcıların %50’sinin muhasebe mesleğinde çalışmak 

istediği, %50'sinin muhasebe mesleğinde çalışmak istemediği görülmektedir. Katılımcıların 

muhasebeye ilgi düzeyinin, %53,8 orta düzeyde, %28,5 düşük düzeyde, %17,7 yüksek 

düzeyde olduğunu ve çoğunluğun ilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Muhasebe dersini %75,4 ile çoğunluğun ilk kez aldığı, %24,6’sının daha önceden aldığı 

görülmektedir. Muhasebe dersine çalışmak için öğrencilerin ayırdıkları zaman; çoğunluğun 

%37,7 ile 1-3 saat olduğu, bu zaman dilimini 3 saatten fazla ve sınav zamanı takip etmektedir. 

Bu dağılım içinde en düşük oran ise %12,3 ile 1 saatten az çalışma zamanıdır. Bu 

değerlendirmeye göre öğrencilerin çoğunluğunun muhasebe derslerini rutin olarak belirli 

zaman aralığında çalıştıkları söylenebilir. Genel not ortalamaları incelendiğinde; %39,2 ile 

çoğunluğun 2-2,49 ortalamaya sahip oldukları, %11,5 oranı ile 3 ve üzeri ortalamaya sahip 

öğrencilerin olduğu görülmektedir. Ortalaması 2,5-2.99 arası öğrencilerinde oransal olarak 

çoğunluğu takip etmektedir. Ortalamaların yüksek ya da düşük olması muhasebe dersi 

dışındaki derslerinde etkisinin olabileceği söylenebilir.  

Muhasebe eğitimi alanların muhasebe algılarına yönelik ölçeğin güvenirlik katsayısı 

(Cronbach Alpha)= 0.74’dür. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.6≤α≤0.80 ise ölçek oldukça 

güvenilirdir (Kayış: 2014, 405). Araştırmanın güvenilirlik katsayısı 0,74 olduğu için ölçek 

oldukça güvenilir aralığındadır. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı test edilmiş olup, 

verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir.  

Araştırmanın ikinci bölümde yer alan muhasebe algılarına ilişkin dağılım ve ortalama bilgisi 

aşağıda belirtildiği şekildedir. 
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Tablo 3.3. Öğrencilerin Muhasebe Algıları 
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n % n % n % n % n % n %  

1- Bu ders gelecekteki iş yaşantımda başarılı 
olmamı sağlayacaktır. 

11 8,5 13 10 51 39,2 20 15,4 35 26,9 0 0 3,42 

2- Bu ders için diğer derslere göre daha fazla 
zaman harcamayı umuyorum. 

18 13,8 29 22,3 35 26,9 34 26,2 14 10,8 0 0 2,98 

3- Bu dersin ilerleyen sürecini merak ediyorum. 19 14,6 27 20,8 40 30,8 22 16,9 22 16,9 0 0 3,01 

4- Bu ders zor olacak. 8 6,3 19 14,8 32 25 33 25,8 36 28,1 2 1,5 3,55 

5- Bu ders sıkıcı olacak. 31 24 31 24 29 22,5 21 16,3 17 13,2 1 0,7 2,71 

6- Bu derste başarılı olmak için son derece motive 
olmuş durumdayım. 

20 15,5 27 20,9 43 33,3 24 18,6 15 11,6 1 0,7 2,90 

7- Bu dersten çok şey öğrenmeyi bekliyorum. 18 13,8 15 11,5 38 29,2 30 23,1 29 22,3 0 0 3,28 

8- Sınıf geçmek için derse çalışıyorum. 35 26,9 23 17,7 31 23,8 15 11,5 26 20 0 0 2,80 

9- Dersle ilgili bakış açımı geliştirmek için 
çalışıyorum. 

11 8,5 19 14,7 38 29,5 39 30,2 22 17,2 1 0,7 3,33 

10-Akademik kariyer planımda yardımcı olması 
için çalışıyorum. 

22 16,9 9 6,9 43 33,1 29 22,3 27 20,8 0 0 3,23 

11-İşletmedeki temel işleyişi anlamak için 

çalışıyorum. 

15 11,5 15 11,5 43 33,1 26 20 31 23,8 0 0 3,33 

12-Heyecan verici bir derstir. 34 26,4 18 14 33 25,6 23 17,8 21 16,3 1 0,7 2,84 

13-Yol gösterici bir derstir. 17 13,1 23 17,7 39 30 25 19,2 26 20 0 0 3,15 

14-Dikkat gerektiren çok çalışılması gereken bir 
derstir. 

6 4,6 13 10 17 13,1 33 25,4 61 46,9 0 0 4,00 

15-Kalacağım için çalışmamı gerektirmeyen bir 
derstir. 

68 52,3 12 9,2 25 19,2 8 6,2 17 13,1 0 0 2,18 

16-Dersi almadan önce derse ilgim yoktu. 23 17,7 11 8,5 25 19,2 21 16,2 50 38,5 0 0 3,49 

17-Muhasebe dersi hocasını sevdiğimden dolayı 
başarılıyım. 

30 23,1 14 10,8 25 19,2 30 23,1 31 23,8 0 0 3,14 
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Tablo 3.3’de de görüldüğü gibi; katılımcıların muhasebe eğitiminin iş hayatında başarılı 

olmalarına katkı sağlayacağına ilişkin ifadeye orta düzeyde katıldıkları, muhasebe dersinin 

diğer derslere göre daha fazla zaman harcanması gerektiğini, bu dersin ilerleyen sürecini 

merak ettikleri, dersin zor olacağı, sıkıcı olmadığı, derste başarılı olmak için motive oldukları, 

dersten çok şey öğrenmeyi bekledikleri, sınıfı geçmek için derse çalışmadıkları, dersle ilgili 

bakış açılarını geliştirmek için çalıştıkları, akademik kariyer planında yardımcı olması ve 

işletmelerdeki temel işleyişi anlamak için çalıştıkları, heyecan verici bir ders olmadığını 

ancak yol gösterici bir ders olduğu, çalışmalarında dikkat gerektiren ve kalacağı için çalışma 

gerektirmeyen bir ders olmadığı, dersi almadan önce derse karşı ilgilerinin olmadığı, 

muhasebe dersini veren öğretim elemanının öğrencilerin dersteki başarılarına katkısının 

olabileceği şeklindedir. Bu on yedi ifadenin ortalamaları incelendiğinde, en yüksek katılım 

“Dikkat gerektiren çok çalışılması gereken bir derstir.” ifadesidir. En düşük katılım ise 

“Kalacağım için çalışmamı gerektirmeyen bir derstir.” ifadesidir. Buradan hareketle 

katılımcıların dersi geçebilmek için istekli oldukları ve derse zaman ayırdıkları söylenebilir. 

Araştırmanın muhasebe eğitimi alan katılımcıların demografik özellikleri, muhasebeye ilgileri 

ve muhasebe algılarına ilişkin korelasyonlar aşağıda belirtildiği şekildedir. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 570 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Tablo 3.4. Öğrencilerin Demografik Özellikleri, Muhasebeye İlgileri ve Muhasebe Algılarına İlişkin 

Korelasyonlar 
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1- Bu ders gelecekteki iş yaşantımda başarılı 
olmamı sağlayacaktır. 

0,077 0,046 -0,292** -0,371** 0,319** -0,038 0,051 0,261** 0,158 

2- Bu ders için diğer derslere göre daha fazla 

zaman harcamayı umuyorum. 

0,132 0,079 -0,377** -0,351** 0,243** -0,189* 0,143 0,148 0,071 

3- Bu dersin ilerleyen sürecini merak ediyorum. 0,069 -0,017 -0,320** -0,379** 0,341** 0,004 0,108 0,262** 0,290** 

4- Bu ders zor olacak. -0,051 -0,009 0,037 -0,008 -0,136 0,054 -0,037 -0,100 -0,030 

5- Bu ders sıkıcı olacak. 0,012 0,044 0,192* 0,207* -0,085 0,090 -0,012 -0,132 -0,099 

6- Bu derste başarılı olmak için son derece 
motive olmuş durumdayım. 

0,107 0,071 -0,175* -0,253** 0,408** -0,167 0,225* 0,284** 0,206* 

7- Bu dersten çok şey öğrenmeyi bekliyorum. 0,050 -0,058 -0,284** -0,458** 0,377** -0,134 0,190* 0,235** 0,191* 

8- Sınıf geçmek için derse çalışıyorum. 0,101 0,114 0,242** 0,229** -0,226** 0,083 0,066 -0,225** -0,119 

9- Dersle ilgili bakış açımı geliştirmek için 
çalışıyorum. 

-0,067 0,048 -0,333** -0,242** 0,202* -0,098 0,147 0,148 0,047 

10- Akademik kariyer planımda yardımcı olması 
için çalışıyorum. 

-0,024 0,054 -0,266** -0,310** 0,418** -0,038 0,197* 0,204* 0,257** 

11- İşletmedeki temel işleyişi anlamak için 
çalışıyorum. 

-0,163 -0,061 -0,174* -0,295** 0,168 0,016 0,034 0,319** 0,175* 

12- Heyecan verici bir derstir. 0,048 0,080 -0,248** -0,439** 0,426** -0,081 0,142 0,227** 0,242** 

13- Yol gösterici bir derstir. 0,012 0,017 -0,376** -0,327** 0,268** 0,058 0,001 0,270** 0,030 

14- Dikkat gerektiren çok çalışılması gereken bir 
derstir. 

-0,119 0,036 -0,231** -0,201* 0,106 -0,137 0,075 0,321** 0,179* 

15- Kalacağım için çalışmamı gerektirmeyen bir 

derstir. 

0,037 0,017 0,052 0,171 -0,027 0,033 0,013 -0,049 -0,029 

16- Dersi almadan önce derse ilgim yoktu. -0,121 -0,239** -0,011 -0,080 -0,001 0,078 0,003 0,015 -0,015 

17- Muhasebe dersi hocasını sevdiğimden dolayı 
başarılıyım. 

0,019 -0,182* -0,284** -0,265** 0,239** -0,078 -0,017 0,068 -0,021 

Korelasyon tablosunda da görüldüğü gibi; katılımcıların mezun oldukları lise ile dersi 

aldıktan sonraki ilgisinin değişmesi arasında negatif ilişkisi vardır. Ticaret lisesi okuyan 

öğrencilerin muhasebe eğitimine ilişkin ilgileri düz lise okuyanlara göre daha az 

olabilmektedir. Daha önce almış oldukları bazı derslerde bilgi sahibi olduklarını 

düşündüklerinden kaynaklı ilgi düzeylerinde farklılıklar olabilmektedir. Ankete katılan 

öğrencilerin; okudukları bölümler ile derste başarılı olmaları, dersi merak ederek daha fazla 

zaman harcamaları, dersten çok şey öğrenmeyi istedikleri, akademik kariyer planlamasında, iş 

hayatında yardımcı, yol gösterici olacağı, çalışmalarında dikkat gerektiren bir ders olması, 

öğretim elemanını sevmelerinden dolayı başarılı olmaları gibi ifadelerle negatif ilişkili olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin okudukları bölüm ile sınıf geçmek için ders çalışma isteği 

arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu sonucun; bölümlere göre öğrencilerin muhasebe dersinin 

önemli bir ders olup olmadığı konusunda bazı algısal farklılıklar olmasından kaynaklı 
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olduğunu söyleyebiliriz. İşletme ve iktisat bölümleri için muhasebe eğitimi önemli 

görülürken, kamu yönetimi bölümündeki öğrencilerin muhasebe eğitiminin önemli 

olmayacağı yönde bazı algısal farklılıklar söz konusudur. Muhasebe mesleğinde çalışma 

istekleri ve muhasebe dersine karşı ilgi düzeylerine ilişkin korelasyona bakıldığında 

aralarında negatif ilişki vardır. Öğrencilerin meslekte çalışma istekleri arttığında derse karşı 

algıları ters yönde gelişmektedir. Dersin çalışması için ayrılan sürenin ise iş hayatında başarılı 

olması, dersin ilerleyen sürecinin merak edilmesi, derste başarılı olmak, çok şey öğrenmek 

için, işletmelerdeki işleyişi uygulama boyutunu anlamak ve yol gösterici olması düşüncesi ile 

pozitif ilişkili olduğu ve öğrencilerin zamanı derse karşı olumlu algıları olduğu için ayırdıkları 

söylenebilir. Öğrencilerin muhasebe algılarının her bir ifadeye göre ayrı ayrı değil de genel 

olarak korelasyon değerlendirildiğinde; cinsiyet, ailede meslek mensubunun olması, dersin ilk 

kez alınıp alınmaması ile bir ilişkisi olmadığı, mezun olunan lise-bölüm-çalışma isteği (-

0,003, -0,367, -0,436) ile negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Muhasebe dersine ilgi 

düzeyi, derse ayrılan çalışma süresi, genel not ortalamasında (0,397, 0,286, 0,195) ise pozitif 

bir ilişki vardır. Korelasyonlar incelendiğinde orta düzeyde korelasyon ve değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

4. SONUÇ 

Muhasebe eğitimi, kişilere mesleki bilgi ve becerinin kazandırılması amacıyla yapılan 

mesleki bir eğitimdir. Türkiye’de muhasebe eğitimi lise, meslek yüksekokul, yüksekokul ve 

fakültelerde verilmektedir. Bu çalışmada, fakültelerde verilen muhasebe eğitimine yönelik 

öğrencilerin muhasebe algılarının hangi yönde olduğu ele alınmıştır. Algıların ölçümü için 

fakülte bünyesinde muhasebe dersi alan öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Anket 

uygulaması sonucunda elde edilen bilgilere göre sosyo-demografik, muhasebeye ilgi, 

muhasebe algılarına ilişkin dağılım ve bulgular incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda; ankete katılımcıların çoğunluğunun düz lise mezunu, ailelerinde 

muhasebe meslek mensubunun bulunmadığı, katılımcıların yarısının muhasebe mesleğinde 

çalışmak istedikleri yarısının ise çalışmak istemedikleri, ilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu 

ve dersi ilk defa alanların daha fazla olduğu yönündedir. 

Öğrencilerin büyük bir bölümünün muhasebe eğitimini önemsedikleri, iş ve akademik hayatta 

kendilerine katkısının olacağını düşündüklerinden dolayı, muhasebe derslerine çalışmak için 

daha fazla zaman ayırdıkları yönündedir. Katılımcıların okudukları bölüme göre muhasebe 

dersine karşı algılarında farklılıklar olabileceği ve çalışmalarını uzun vadeli planlara göre 

değerlendirmeden, sınıf geçme bazlı çalışabilecekleri gibi durumlar söz konusudur.  
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Yine elde edilen sonuçlara göre katılımcıların muhasebe eğitiminin ilerleyen süreçlerini 

merak ettiği, derslerin sıkıcı olmadığı, dersin zor, çok çalışılması ve dikkat edilmesi gerektiği 

ancak yol gösterici bir ders olduğu görüşü hakimdir. Bu görüşten hareketle, öğrencilerin 

muhasebe eğitimi ile muhasebe mesleğine yönelik bilgi ve becerileri edinmeleri, kendilerini 

geliştirmeleri konusunda daha dikkatli ve bilinçli olabileceklerini söyleyebiliriz. Eğitim 

kurumlarında, günümüz şartlarında yaşanan değişimlerinde göz önünde bulundurularak, 

öğrencilerin mesleki gelişim ve iş hayatlarına katkı sağlayabilecek müfredatların 

oluşturulması, uygulama boyutunu teknolojik gelişmelere göre daha başarılı olabilmesi adına 

oluşturulan eğitimde göz önünde bulundurulması, muhasebe eğitimi alanların algılarında ve 

katılımlarında olumlu yönde etki edecektir.  

 

KAYNAKLAR 

Akbulut, Halim, Mehmet Pekkaya ve Hakan Aksakaloğlu (2014). "Meslek Mensuplarının 

Bakış Açısıyla Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitimi: Bursa İli Üzerine Bir 

Uygulama", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2014, s.73-91. 

Akpınar, Sema ve Şule Yıldız (2018). "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe 

Algılarına Yönelik Metaforlar", Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2018, s.91-114. 

Atmaca, Metin ve Nurcan Çoşgun (2014). "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı 

Meslek Yüksek Okullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Motivasyonlarının ve 

Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Çankırı Karatekin 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), s.167-184. 

Coşkun, Selin, Ayşe Kır ve Sedat Coşkun (2017). "İş Dünyasının Muhasebe Eğitiminden 

Beklentilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Uluslararası Yönetim 

İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, s.330-341. 

Çelenk, Hakan, Metin Atmaca ve Emre Horasan (2010). "Marmara Üniversitesi'nde 

Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Alanına Bakış Açılarının 

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Öneri Dergisi, C.9, S.33, Ocak 2010, 

s.159-171. 

Demirel Utku, Burcu ve İbrahim Erol (2015). “Lisans Öğrencilerinin Muhasebeye Giriş 

Dersine Yönelik Algılamalarının Belirlenmesi”, Journal of Accounting, Finance and 

Auditing Studies, 1/3 (2015), s.91-104. 

Erol Fidan, Meral ve Taner Uysal (2017). "Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik 

Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği", KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 

(33), s.24-35. 

Gör, Yusuf (2017). “Farklı Eğitim Programlarındaki Öğrencilerin Finansal Muhasebe Dersine 

İlişkin Algılarına Yönelik Bir Uygulama: Çankırı Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat 

ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı s.369-380. 

Hatunoğlu, Zeynep (2006). "Muhasebe Eğitiminde Bilgi Teknolojisi Kullanımının Sunum 

Kalitesine Olan Etkilerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman 

Dergisi, Sayı: 30, Nisan 2006, s.190-200. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 573 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Karcıoğlu, Reşat ve Şakir Dızman (2016). "Türkiye'de TMS-TFRS Kapsamında Verilen 

Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği", Atatürk Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 4, s.869-884. 

Kayış, Aliye (2014). "Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri", (Ed. Şeref 

Kalaycı), Asil Yayın Dağıtım, Ankara. 

Tepeli, Yusuf ve Kayıhan Burak (2015). “Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe 

Mesleğine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Örneği” , Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:13 Sayı:3 s.138-156. 

Tosunoğlu, Büşra ve Selim Cengiz (2019). "Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan 

Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Üçüncü 

Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54 (2), s.768-781. 

Yıldız, Gülsevil (2017). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Meslek Yüksekokulu Muhasebe 

Programı Öğrencilerinden Beklentileri: Kayseri İlinde Bir Araştırma", Muhasebe ve 

Finansman Dergisi, Ocak/2017, s.169-183.  

Yürekli, Emin ve Seçkin Gönen (2015). "Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek 

Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri", Kafkas 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı 10, 

s.301-316. 

 

 



ISPEC 

3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 
KONGRESİ 

TAM METİN KİTABI 
 

 

www.ispeco.org 574 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL KİMLİK ÜZERİNE ETKİSİ: 

HAZIR GİYİM FİRMALARINDA BİR ARAŞTIRMA 

Halit KURT 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir GÜMÜŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  

ÖZET  

Artan küresel rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler  

çalışanlarından yüksek performans göstermelerini beklerken çalışanlar da çalıştıkları 

kurumlardan hem destek hem de daha uygun ve adil çalışma şartları talep etmektedir. 

Çalışanların örgütsel kimlik algısı da genel olarak onların bağlılığını, memnuniyetini ve 

performansını etkilemektedir. Bu çalışmada, algılanan örgütsel desteği oluşturan temel 

unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmış ve bunun örgütsel kimlik algısı üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. İstanbul’da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 28 farklı işletmede çalışan 

223 satış personeli ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, algılanan 

örgütsel destek ile örgütsel kimlik arasında doğru yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Kimlik, Sosyal Mübadele Yaklaşımı 

ABSTRACT  

In order to cope with the escalating global competition, organizations are demanding high 

performance from their employees. On the contrary, the employees are asking for more support 

and more suitable and fair working conditions. The perception of organizational identity 

enhances the employees’ commitment, satisfaction and performance. This study aims to clarify 

the main dimensions of perceived organizational support and analyses the effects of it on 

organizational identity. Data was collected from 223 sales people working in confection sector 

located in İstanbul. According to research findings there is a positive linear correlation between 

the perceived organizational support and organizational identity.  

Key words: Perceived organizational support, organizational identity, social excahnge theory 
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GİRİŞ 

Örgütler insanlardan oluşmaktadır ve insanın söz konusu olduğu yerde algılar büyük önem taşır. 

Bu doğrultuda algılanan örgütsel destek kavramı ile örgütsel kimlik algısı kavramları 

çalışanların iş ile alakalı tutum ve davranışlarına olumlu veya olumsuz etki edebildiğinden, 

işletmeler için önemli kavramlardır. 

Örgütsel destek algısının üzerinde çokça durulmasına rağmen, algılanan örgütsel destek ile 

örgütsel kimlik algısı arasındaki ilişki literatürde çok fazla yer almamış bir konudur.  Literatüre 

bu alanda bir kazanım olması ve algılanan örgütsel desteği oluşturan unsurların daha detaylı bir 

şekilde ele alınmış olması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. 

Bu çalışma ile algılanan örgütsel desteği oluşturan temel unsurlar ortaya çıkarılarak, bu 

unsurların örgütsel kimlik algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Türkiye’nin dünyaya 

açılmasını sağlayan öncü sektör olması ve istihdamdaki büyük payından dolayı, tekstil ve hazır 

giyim sektörü bu çalışma için uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda İstanbul’da hazır giyim 

sektöründe faaliyet gösteren 28 farklı işletmeden 223 satış personeli ile yapılan görüşmeler 

araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. Toplanan veriler “algılanan örgütsel destek ile örgütsel 

kimlik arasında doğrusal olumlu yönde bir ilişki olduğu” hipotezini test etmede kullanılmıştır. 

Faktör analizi ve sonrasında yapılan regresyon analizi sonucunda, hipotezin desteklendiği ve 

algılanan örgütsel desteğin örgütsel kimlik algısı üzerinde olumlu ve güçlü etkisi olduğu ortaya 

konulmuştur. Ayrıca bu sonuçlar ışığında yöneticilere ve araştırmacılara bazı önerilerde 

bulunulmuştur. 

1. ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK 

Çevreden bireye doğru gelen bilgileri alma, düzenleme ve yorumlama sürecine algılama denir. 

Bireyin algılama durumu; yaşama şekli, içinde bulunduğu kültür, inanç sistemi, kişilik 

özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Algılanan ifadesi, kişinin çevresini algılaması ile 

ilgili bir kavramdır. Örgütün çalışanı tarafından nasıl göründüğü ve gelişen olayları algılama 

durumu farklılık gösterecektir. Bir kişinin olumlu olarak algıladığı durum başka bir kişi 

tarafından olumsuz olarak algılanıp, bu şekilde yorumlanabilmektedir (Özdevecioğlu, 2003). 

Çalışanların davranışlarının olumlu yönde gelişmesinde örgütsel motive edicilerinin etkili 

olduğu ifade edilmiştir. Özellikle çalışanların önemli bir değer olarak kabul edilmesi, onların 

mutluluklarını önemsenmesi ve bu duygunun onlara hissettirilmesi, çalışanların örgüt ile olan 

duygusal ilişkilerini olumlu olarak etkilemektedir (Eisenberger, 1986). 
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Algılanan örgütsel destek ile ilgili birçok farklı tanım bulunmaktadır. Genel olarak 

“çalışanların, çalıştıkları kurumun kendilerini önemsemesine ve yaptıkları katkıya değer 

vermesine dair algıları” (Mishra, 2014) şeklinde ifade edilen algılanan örgütsel destek ile ilgili 

bir başka tanım da “çalışanların yaptıkları işlerden dolayı kendilerini güvende hissetmeleri ve 

arkasında örgütün varlığının olduğunu bilmeleridir” (Özdevecioğlu, 2003; Turunç & Çelik, 

2010). Örgütsel destek söz konusu örgütün, çalışanlarının farklı beklentilerinden haberdar 

olması, bunu önemsemesi ve onların daha mutlu olmasını sağlamak için eyleme geçmesi 

anlamına gelir (Kaplan & Öğüt, 2012).  

Algılanan örgütsel destek kavramı bilimsel yazında genel olarak “sosyal mübadele yaklaşımı” 

içinde ele alınmış ve çalışanların örgüt ile arasındaki sosyal ve duygusal etkileşimi ifade etmek 

için kullanılmıştır (Mishra, 2014; Wu & Liu, 2014 ). Söz konusu etkileşimin kalitesi karşılıklı 

rol ve beklentilerin yerine getirilmesi ile gelişmektedir (Wayne, Shore & Liden, 1997).  

Sosyal mübadele yaklaşımına göre çalışanların örgüt ile olan ilişkisinin düzeyini ve devamını 

karşılıklı fayda-maliyet analizine dayalı sübjektif yargıları belirlemektedir. Buna göre 

çalışanlar örgüte bir şeyler katar, örgüt de çalışanlara bir şeyler katar. Her iki taraf da elde 

ettikleri kazanımlar ile bunu elde etmek için katlandıkları maddi-manevi maliyetleri 

hesaplarlar. Kazanımlar iki taraf açısından da maliyetlerden yüksek olduğu sürece karşılıklı 

ilişkinin kalitesi artar (Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski, & Rhoades, 

2002).   

Çalışanlar örgütleri ile iki çeşit sözleşme yaparlar; bunlardan biri ekonomik sözleşme, diğeri 

ise psikolojik sözleşmedir. Bir diğer ifade ile algılanan örgütsel destek açısından çalışanların 

örgütten beklentileri iki başlıkta ele alınmaktadır (Tunç & Çelik 2010). Birincisi ücret, ödül 

gibi maddi-ekonomik beklentiler; ikincisi ise takdir görme, teşvik edilme gibi duygusal-

psikolojik beklentilerdir. Yapılan çalışmalar, örgüte yaptığı katma değerin karşılığını maddi-

manevi aldığını düşünen çalışanlarda görev bilincinin arttığını göstermekte ve söz konusu 

çalışanların kendisini örgüte daha fazla katma değer sağlama yönünde sorumlu hissettiğini ve 

bunun da çalışanların hem motivasyonunu hem de performansını arttırdığını ortaya 

koymaktadır (Jung & Takeuchi, 2014; Mishra, 2014). 

Algılanan örgütsel desteğin çalışanların mutluluğunu (Panaccio & Vanderberghe, 2009), 

performansını (Mishra, 2014), motivasyonunu (Eisenberger vd., 1990), bağlılığını (Riggle, vd., 

2009), ruh ve beden sağlığını (Kara & Dupre, 2012) arttırdığına dair çok sayıda çalışma 

yapılmıştır. Buna göre çalışanlar hem işletmelerinden hem de yöneticilerinden saygı gördüğünü 

ve kendilerine değer verildiğini hissetmelidir. Kendilerine değer verilen çalışanların örgüte olan 
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bağlılıkları artmakta ve motivasyonları yükselmektedir. Sosyal ve duygusal anlamda tatmin 

olan çalışanların davranışları ve performansları olumlu yönde gelişmekte ve bu da iş 

sonuçlarına olumlu yönde yansımaktadır (Byrne & Hochwarter, 2008). 

Çalışanlarına karşı yardımsever olan ve onlara ilgi gösteren örgütler, destekleyici örgütler 

olarak tanımlanmaktadırlar. Bu örgütler çalışanlarına hak ettiği değeri verir, çalışanın çaba 

gösterdiği ölçüde onları ödüllendirir. Wayne, 1997 yılında yaptığı bir araştırmada örgütsel 

destek ve duygusal bağlılık arasında güçlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Örneğin çalışanın 

işe bağlılığı yüksek olduğunda devamsızlık oranı azalmaktadır (Özbek & Kosa, 2009). 

Rhodes ve Eisenberger (2002) örgütsel destek algısının olması için gereken 4 tane öncül 

tanımlamışlardır. Bunlar: “örgütsel adalet”, “yönetsel destek” , “örgütsel ödüller” ve “iş 

koşulları ve işgören özellikleri” dir. Çalışanlar, yaşadıkları haksızlık sonrasında yönetimden 

destek beklerler. Bu durum, çalışanların örgütsel destek algısında ödüllendirmeden daha büyük 

bir role sahiptir (Nayır, 2013). 

Diğer yandan Zaim ve Tarım’ın (2015) yaptıkları saha çalışmasında liderliğin çalışanların 

örgütsel destek algısı üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre 

çalışanların örgütün politikalarına yönelik algılarında yöneticilerinin tutum ve davranışları 

önemli ölçüde belirleyici olmaktadır. Nitekim lider-takipçisi ilişkisini inceleyen araştırmalar da 

çalışanların yöneticilerinin kendilerine karşı olan tutum ve davranışını örgütün politikaları ile 

özdeşleştirdiğini ortaya koymuştur (Wayne vd., 1997; Settoon vd., 1996; Eisenberger vd., 

2002). 

1.1. ÖRGÜTSEL KİMLİK 

Sosyal kimlik, kişinin kendisini bir gruba ait hissetmesi ve insanların aidiyetleri üzerinden kim 

olduklarına dair algıları olarak ifade edilebilir. Bu sebeple sosyal kimlik kişinin kendini nasıl 

tanımladığını açıklarken, sosyal kimliğin düzeyi kişinin duygusal ve zihinsel olarak söz konusu 

aidiyete verdiği değere göre değişmektedir (McLeod, 2008). Örgütsel kimlik kavramı da sosyal 

kimlik kavramının bir alt boyutu olarak ortaya çıkmış ve çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ve 

işle ilişkili diğer tutum ve davranışları üzerindeki etkileri görüldükçe araştırmacıların ilgisini 

daha fazla çekmeye başlamıştır (He vd., 2014). 

Örgütsel kimlik, örgüt üyelerinin örgütleri hakkındaki duygularını ve düşüncelerini analiz 

edebilmek için araştırmacılar tarafından kullanılan bir kavramdır. Örgütsel kimlik, örgüte ait 

olan görsel unsurların, davranışların, örgüt felsefesinin ve iletişiminin o örgütle 

özdeşleşmesidir. Başka bir deyişle örgütün temelini oluşturan ve zaman içerisinde diğer 

örgütlerden ayırt edici olmasını sağlayan özelliklere karşı örgüt üyelerinin ortak inanışlarıdır. 
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Aynı zamanda örgütün özelliklerine ve varoluşuna yüklenen anlamlar bütünüdür (Uğurlu & 

Arslan, 2015). 

Akatay (2008), örgütü alt birimleri ya da sistemleri olan bir bütün olarak tanımlamaktadır. 

Bütünü oluşturan parçalar nasıl bölünemezse örgütsel kimliği oluşturan fiziksel, işlevsel ve 

insani unsurların da birbirinden ayrılamayacağını ifade eder. Dolayısıyla örgütsel kimlik örgütü 

tanımlamada merkezi noktadır. Bir örgütün nasıl tanındığı, örgüt dışındaki insanların örgütü 

nasıl tanımladığı, hatırladığı ve anlattığı sorularına verilen cevaplar örgütsel kimliği oluşturan 

faktörler bütünüdür (Akatay, 2008). 

Örgütsel kimlik, çalışanlar ile örgüt arasında psikolojik bağ kurarak uyumlu çalışmaya imkan 

sağlarken; çalışan bireyler arasında güven ve işbirliğini arttırarak örgütün amaçladığı hedef 

doğrultusunda çalışanların motivasyonunu arttırır. Örgüt üyelerince paylaşılan örgütsel 

kimliğin oluşumunda, örgüt üyelerinden her birinin örgütsel kimliği nasıl algıladıkları 

belirleyici bir role sahiptir. 

Diğer yandan çalışanlarca algılanan örgütsel kimlik, bireyin kendini tanımlarken kullandığı 

kavramlar ile örgütü tanımlarken kullandığı kavramlar arasındaki benzerlik seviyesi olarak 

ortaya çıkmaktadır (Akatay, 2008). Genel olarak çalışanların kendilerini ve örgütle olan 

duygusal ve zihinsel ilişki düzeyi açıklayan bir kavram olan örgütsel kimlik ile çalışanların 

davranışları, performansı, bağlılığı ve örgüte ilişkin duygu ve düşünceleri arasında ilişki 

olduğunu ortaya koyan birçok saha çalışması yapılmıştır (Albert & Whetten, 1985; Albert vd., 

2000; Hatch vd., 1997). 

2. MODEL 

Yapılan araştırmada Örgütsel Kimlik, Kariyer, Tutum ve Politikanın Satış Performansı arasında 

Algılanan Örgütsel Desteğin biçimlendirici etkisi incelenmektedir. Araştırmanın temelini 

oluşturan hipotez, üç faktör ile satış performansı arasında olumlu bir ilişki bulunduğudur. 
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3. YÖNTEM  

3.1. ÖLÇEK 

Araştırmada esas olarak He vd. (2014) tarafından bilimsel yazına kazandırılan örgütsel kimlik 

ve algılanan örgütsel destek ölçeği geliştirilerek kullanılmıştır. Söz konusu ölçeğe Kawai ve 

Strange (2014) tarafından geliştirilen algılanan örgütsel destek ölçeğinde yer alan kariyer 

desteği soruları ile Zaim tarafından geliştirilen (2010) çalışan memnuniyeti ölçeğinden ücret ve 

yan haklar kısmı ilave edilmiştir.  

Ölçek son halini almadan önce uzman grubu ile tartışılarak şekillendirilmiş ve İngilizceden 

tercümesi göz önüne alınarak bazı sorular elendikten sonra toplam 25 soruluk son şeklini 

almıştır. Yüksek lisans öğrencileri üzerinde yapılan pilot çalışma sonucu ölçekte herhangi bir 

değişiklik yapma ihtiyacı duyulmamıştır. 

Ölçek son şekli ile örgütsel kimlik ve algılanan örgütsel desteği ölçmek üzere, demografik 

sorular hariç, 25 sorudan oluşmaktadır. Ankette beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan 

Likert ölçeğinde cevaplar olumludan olumsuza doğru şu şekilde sıralanmıştır; 1= Kesinlikle 

Katılıyorum, 2= Katılıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılmıyorum 

anlamlarını ifade etmektedir.  

Ölçekte ilk beş soru örgütsel kimliği, diğer 20 soru ise algılanan örgütsel desteği ölçek üzere 

tasarlanmıştır. 20. ve 25. sorular kontrol soruları olduğundan analizlerde değerlendirme dışı 

bırakılmıştır.  

Ölçeğin güvenilirliği 0,921 (Cronbach’s alpha) olarak hesaplanmıştır. Bu değer kabul edilen 

güvenilirlik değerinin (0,70) oldukça üzerinde olduğu için ölçeğin güvenilir olduğu ifade 

edilebilir.  

3.2. VERİ SETİ  
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Araştırmada kullanılan veriler Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 

firmalardan toplanmıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörünün seçilmesinin en önemli sebebi Türk 

iş hayatında söz konusu sektörün taşıdığı önemdir. Nitekim, Türkiye’nin ilk defa dünyaya 

açılmasında önemli rol oynayan tekstil ve hazır giyim sektörü, bugün de ülkenin lider 

sektörlerinden biri olarak ekonomiye sağladığı katkılarla bu önemli konumunu korumaktadır. 

Bu katkıların başında her yıl verdiği dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin cari açık probleminin 

çözümü yolunda verdiği destek ele alınabilir. Bu sektör sadece 2013 yılında 15,2 milyar dolar 

cari fazla vermiştir ve Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 22,6’sı yine bu sektörden 

gelmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük istihdam grubunu tekstil ve hazır giyim sanayisi 

oluşturmaktadır. TÜİK 2013 yılı sonu verilerine göre sektördeki toplam istihdam yaklaşık 2,4 

milyon kişidir ve bu sayı Türkiye’deki toplam istihdamın yüzde 9,29’una tekabül etmektedir. 

Bunların yanında, bu sektörde çalışanların yüzde 40’ını kadınlar oluşturmaktadır ki bu ülkedeki 

toplam kadın istihdamının yüzde 11,3’ü demektir. Bu da tekstil ve hazır giyim sektörünün kadın 

istihdamına sağladığı katkıyı göstermektedir.  

Veriler İstanbul’da hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 28 firmanın satış temsilcileri ile 

görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Yaklaşık 223 satış temsilcisi ile yüz yüze 

görüşülmüştür. Cevaplar yüz yüze görüşmelerle alındığından herhangi bir anketi eleme gereği 

duyulmamıştır. 

Araştırmada örneklem seçiminde “uygun örneklem” yöntemi benimsenmiştir. Söz konusu 

kuruluşların seçiminde tekstil sektörünü temsil edecek büyüklükte olan ve veri toplanmasına 

müsaade eden kuruluşlar tercih edilmiştir.  

3.3. MODEL VE HİPOTEZLER  

Araştırmada algılanan örgütsel destek iki boyutta ele alınmaktadır. Bunlar çalışanların 

psikolojik ve kariyer desteği algısı ile ücret algısıdır. Araştırmanın temel hipotezi örgütsel 

desteğin bahsi geçen iki boyutu ile örgütsel kimlik arasında doğrusal olumlu yönde bir ilişki 

olduğudur.  

He vd. (2014) algılanan örgütsel destek ile örgütsel kimlik arasında olumlu bir ilişki olduğunu 

ortaya koymakla birlikte, söz konusu çalışmada algılanan örgütsel destek yalnızca psikolojik 

destek boyutu ile ele alınmış ve kariyer desteği ile ücret kapsam dışı bırakılmıştır. Bu çalışmada 

algılanan örgütsel desteğe kariyer ve ücret boyutu da dahil edilmiştir.  
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Şekil 1: Algılanan Örgütsel Destek Örgütsel Kimlik İlişkisi Modeli 

 

3.4. ANALİZ 

Araştırmanın analiz kısmı iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilkinde, varsayılan faktörlerin 

doğrulanması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak açıklayıcı faktör analizi yapılmış̧ ve 

daha sonra söz konusu faktörlerin güvenilirliği test edilmiştir. İkinci aşamada ise örgütsel 

kimlik ile söz konusu faktörler arasında varsayılan olumlu doğrusal ilişki regresyon analizi ile 

test edilmiştir.  

3.4.1. FAKTÖR ANALİZİ 

İlk olarak varsayılan faktörlerin doğruluğunu ölçmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 

yapılmıştır. Yapılan faktör analizi neticesinde, literatürde var olan üç faktörden ikisi bir araya 

gelmiş ve algılanan örgütsel destek ile ilgili toplam 18 değişken 2 faktörde toplanmıştır. 

Psikolojik destek ve kariyer desteği aynı faktörde toplanırken, ücret farklı bir faktör olarak 

ayrılmıştır.  

Daha sonra bu üç faktörle ilgili güvenilirlik testi yapılmış ve tüm faktörlerin güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir. Faktörlere ilişkin Cronbach’s Alpha değerleri sırası ile birinci faktör için 0,95; 

ikinci faktör için 0,84 olarak ölçülmüştür.  

Tablo 1: Algılanan örgütsel destek için faktör analizi 
 Değişkenler Psikolojik ve Kariyer 

Desteği 

Ücret ve Yan 

Haklar 

Çalıştığım kurum benimle ilgilenir 0,823 0,313 

Şahsıma değer (önem) verdiğini düşünüyorum 0,814 0,244 

Benim kariyerim hakkında karar verirken amaçlarımı göz 

önünde tutar 

0,763 0,364 

Benim amaçlarıma ve değerlerime saygı duyar 0,747 0,351 

Zorda kalırsam kurumumun bana destek olacağını bilirim 0,738 0,213 

Kariyerimin gelişiminin önemsediğini hissediyorum  0,728 0,45 

Benim kurumda kalmama yönelik çaba harcar 0,707 0,232 

Algılanan 

Örgütsel Destek 

Ücret ve yan 

haklar 

Psikolojik ve 
kariyer 

desteği 

Örgütsel 

Kimlik 
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Benim kariyerimle ilgilenir 0,666 0,483 

Benim yaptığım katma değerin farkındadır 0,653 0,431 

Şirket bünyesinde mevcut kariyer imkanları hakkında beni 
ilgilendirir 

0,615 0,462 

Yöneticilerim benimle gurur duyar 0,606 0,073 

Mesleki başarımda kurumumum da önemli bir payının 

olduğunu düşünürüm 

0,595 0,247 

Benim mutlu olmamla ilgilenir  0,583 0,503 

Hastalık gibi sebeplerle işe gelemediğim zaman bunu anlayışla 

karşılar 

0,582 0,394 

Hak ettiğim ücreti aldığımı düşünüyorum 0,187 0,887 

Finansal açıdan bana sağlanan teşvikler ve ödenekler yeterli 
düzeydedir 

0,227 0,881 

Bana yapılan sosyal yardımlardan memnunum 0,284 0,692 

Eğitime önem verir 0,351 0,595 

3.4.2. REGRESYON ANALİZİ 

Daha önce de belirtildiği gibi, araştırmanın varsayımı algılanan örgütsel desteği meydana 

getiren iki faktör ile örgütsel kimlik arasında doğrusal olumlu bir ilişki olduğudur. Söz konusu 

varsayımın doğruluğunu test etmek amacıyla lineer (doğrusal) bir model oluşturularak tahmini 

en düşük kareler (ordinary least squares estimates) yöntemiyle regresyon analizi yapılmıştır. 

Aşağıda yer alan modelde bağımlı değişken (Y) örgütsel kimlik, bağımsız değişkenler de 

sırasıyla psikolojik ve kariyer desteği (X1), ücret ve yan haklardır (X2). Modeldeki β1, β2, 

katsayıları X1, X2’deki bir birimlik artışın Y’yi ne kadar değiştireceğini göstermektedir. Ayrıca, 

çoklu regresyon analizine (multiple regression anaysis) başlamadan önce doğrusal regresyonun 

tüm varsayımları (Lind, Marchal & Mason, 2001) test edilmiş ve bu varsayımlarda herhangi bir 

problem görülmemiştir.  

Y=β0 +β1X1 +β2X2  

Modelin anlamlılığını ölçmek için yapılan Anova testinin hipotezleri şu şekildedir:  

H0 : β1=β2= 0  

H1 : β1, β2’den en az biri ≠ 0   

Yapılan testin sonuçları tablo 2’de görülmektedir. Buna göre, anlamlılık seviyesi 0.05’ten 

küçük olduğu için model anlamlıdır (Tablo 2). 

Tablo 2: Anova testi 

ANOVA             

Model   Karelerin Toplamı Df Karelerin Ortalaması F Değeri Anlamlılık Oranı (α)  

1 Regresyon 53,027 2 26,514 60,087 ,000b 

 Residual 86,486 196 0,441   

  Toplam 139,514 198       

a Bağımlı Değişken: Örgütsel kimlik     
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Bağımsız Değişkenler: psikolojik ve kariyer desteği, ücret ve yan haklar   
 

Son olarak T testi sonuçlarına bakılmalıdır. Buna göre, algılanan örgütsel desteği meydana 

getiren faktörlerden psikolojik ve kariyer desteği ile örgütsel kimlik arasında yüksek düzeyde 

anlamlı bir ilişki varken, ücret ve yan haklar ile örgütsel kimlik arasında anlamlı bir ilişki 

görülmemektedir. 

Tablo 3: T testi 

Model 

Standart Olmayan 

Katsayılar   

Standart 

Katsayılar 

T 

Değeri 

Anlamlılık 

Oranı 

  B 

Standart 

hata Beta   

1 Sabit 1,257 0,245  5,136 0 

 

psikolojik ve kariyer 

desteği 0,686 0,087 0,609 7,848 0 

 ücret ve yan haklar 0,01 0,072 0,011 0,146 0,884 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Kimlik         

 

3.5. ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Verilerin yalnızca bir sektörden toplanması araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. Bu 

sebeple, elde edilen sonuçlardan genel hükümler çıkarmak uygun değildir. Şüphesiz farklı 

sektörlerden ve farklı ülke veya şehirlerden veri toplanıp karşılaştırma yapılabilirse, örgütsel 

kimlik ile algılanan örgütsel destek arasında daha sağlıklı sonuçlara ulaşmak mümkün olur.  

Araştırmanın diğer bir kısıtı ise verilerin uygun örneklem yolu ile toplanmasıdır. Burada 

sektörü temsil ettiği düşünülen ve ulaşılması kolay şirketler seçilmiştir.  

Rastgele seçim yapılabilse sonuçların daha sağlıklı olacağı düşünülebilir. Ancak Türkiye’de 

veri toplamanın zorluğu göz önüne alındığında, bu yöntemin seçilmesi zorunlu hale 

gelmektedir. Araştırmacılar buna rağmen firma sayısını olabildiğince yüksek tutarak bu kısıtı 

aşmaya çaba göstermiştir. 

Diğer bir kısıt ise ölçeğin algısal ve tek taraflı olmasıdır. Algısal ölçeklerde her zaman belir li 

oranda yanılma payının olduğu bilinmektedir. Üstelik veriler şirketlerde toplandığından zaman 

zaman çalışanlar tam olarak düşündüklerini ifade etmekte çekingen davranabilmektedir. Bu 

kısıtı aşmak için yüz yüze görüşme yöntemi tercih edilmiş ve katılımcılara toplanan verilerin 

şirket yönetimi ile paylaşılmayacağı, katılımcı kimliklerinin gizli tutulacağı ve verilerin 

yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağı ifade edilmiştir.  

4. SONUÇ 
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Araştırmada örgütsel kimlik ile algılanan örgütsel destek arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Örgütsel kimlik ile ilgili çalışmalarda, örgütsel kimliği oluşturan birçok faktörden 

bahsedilmektedir. Ancak literatürde örgütsel kimlik ile algılanan örgütsel destek arasındaki 

ilişki nispeten az incelenmiş bir konudur.  

Sosyal kimlik gelişimi ile ilgili çalışmalarda kişinin içinde bulunduğu gruba dair algısı üzerinde 

durulmuştur. Söz konusu çalışmalarda sosyal kimlik ile kişinin gruba dair güven (Tanis & 

Postmes, 2005), değer verme (De Cremer & Van Vugt, 1999), ilgi (Boninger, Krosnick & 

Berent, 1995), grubun durumu (Ashforth & Mael, 1989) gibi hususlarla sosyal kimlik 

arasındaki ilişkiye dair veriye dayalı sonuçlar ortaya konulmuştur. 

Diğer yandan algılanan örgütsel destekle ilgili çalışmalarda genellikle çalışanların mutluluğu 

(Panaccio & Vanderberghe, 2009), performansı (Mishra, 2014), motivasyonu (Eisenberger, 

Fasolo & LaMastro, 1990), ve bağlılığı (Riggle, Edmondson & Hansen, 2009) gibi etkileri 

üzerinde durulmuş ancak örgütsel kimlik algısı üzerinde fazla odaklanılmamıştır. Algılanan 

örgütsel destek örgütsel kimlik ilişkisi daha ziyade sosyal mübadele veya lider-takipçisi ilişkisi 

(LMX) yaklaşımları içerisinde dolaylı olarak ele alınmıştır (Wayne, Shore & Liden, 1997; 

Settoon, Bennett & Liden, 1996). 

He vd., (2014) algılanan örgütsel destek ile örgütsel kimlik arasındaki ilişkiyi ele almış ve bu 

iki kavram arasında olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ancak bu araştırmada, 

algılanan örgütsel destekle ilgili kariyer ve ücret boyutu ele alınmamıştır. Bu çalışmanın 

literatüre en önemli katkılarından biri, algılanan örgütsel desteği oluşturan unsurların daha 

detaylı biçimde ortaya konulması olmuştur. 

Çalışmanın ikinci önemli katkısı, literatürde benzer çalışmalarda elde edilen sonuçları destekler 

mahiyette algılanan örgütsel desteğin, psikolojik ve kariyer boyutu ile örgütsel kimlik arasında 

olumlu bir ilişki olduğunu Türkiye’deki çalışma hayatından toplanan verilerle desteklemiş 

olmasıdır. Nitekim analiz sonuçlarına göre, algılanan psikolojik ve kariyer desteğinin örgütsel 

kimlik algısına etkisinin olumlu ve oldukça güçlü olduğu görülmektedir.   

Diğer yandan sosyal mübadele literatüründe genellikle örgütün kendisine verdiği değer ve 

maddi imkanlar ile çalışanın örgütsel kimlik algısı arasında olumlu bir ilişki olduğu ifade 

edilirken (Wayne, Shore & Liden, 1997; Tanis & Postmes, 2005; De Cremer & Van Vugt, 

(1999) bizim elde ettiğimiz sonuçlar bu görüşü teyit etmemiştir. Bu durum Türk çalışma 

kültüründe örgütsel kimlik algısında içsel faktörlerin dışsal faktörlerden daha önemli olarak 

algılanması ile ilgili açıklanabilir (Çınar, Bektaş & Aslan, 2011). Buna göre duygusal karakteri 
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daha yüksek olan Türk çalışma kültüründe, örgütsel kimlik algısı ücret gibi dışsal faktörlerden 

ziyade önemseme, değer verme gibi psikolojik faktörlere bağlı olarak gelişmektedir.  

Çalışmada, ayrıca sosyal mübadele ve lider-takipçisi ilişkisi yaklaşımlarını destekler biçimde 

(Lo, Min & Songan, 2010; Jung & Takeuchi, 2014) çalışanların algıladıkları örgütsel destekte 

yöneticilerinin onlara karşı ortaya koydukları tutum ve davranışların büyük ölçüde etkili olduğu 

görülmüştür. 

Bu sonuçlar dikkate alındığında çalışanlarda güçlü bir örgütsel kimlik algısı oluşturmak için 

yöneticilerin özellikle çalışanlara değer verdiklerini göstermesi, onları önemsemeleri, yaptıkları 

katma değerin farkında olmaları, onların kariyer gelişimleri ile ilgilenmeleri gerekmektedir. 
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ÖZET 

Yakınsama hipotezi çoğunlukla ekonomik büyüme, enflasyon, gelir gibi makro 

büyüklüklerdeki dengesizliklere yönelik çalışmalarda ele alınmaktadır. Yakınsamanın 

analizinde birim kök testleri kullanılmaktadır. Yapılan birim kök analizi sonucunda serinin 

durağan çıkması yakınsamanın geçerli olduğunu ve durağan olmaması ise yakınsamanın 

geçersiz olduğu anlamına gelmektedir. Son zamanlarda ekonomistler ve politika yapıcılar için 

farklı ülke gruplarına ait kişi başına enerji tüketiminde yakınsamanın ele alınması ve birim 

kök varlığının incelenmesi oldukça ilgi çekici olmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) 

ülke grubunda kişi başına düşen enerji tüketimi için yakınsama analizi yapmaktır.  Bu 

çalışmada yakınsama hipotezinin yapısal değişim ve doğrusal olmama durumları gözetilerek 

araştırılması amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda farklı yapıdaki Fourier birim kök 

testleri kullanılarak BRICS-T ülkeleri arasındaki kişi başına düşen enerji tüketiminin 

yakınsamasını analiz edilmektedir.  Ele alınan gözlem döneminde her ülke için; ülkelerin kişi 

başına düşen enerji tüketim değerleri, ülke grubuna ait ortalama kişi başına düşen enerji 

tüketimine oranlanmasıyla elde edilen serinin doğal logaritması alınarak incelenmektedir. Kişi 

başına enerji tüketimi serisi için birim kökün varlığı, bir şok olması durumunda ele alınan bu 

serinin denge seviyesine geri dönmediğini göstermektedir. Yani enerji tüketimi için şokun 

etkisi kalıcı olacaktır. Aksi durumda, kişi başına düşen enerji tüketimi durağan ise, şokun 

etkisi geçicidir. Buna bağlı olarak, serinin geçmişteki davranışlarına dayanarak enerji 

tüketiminde gelecekteki hareketleri tahmin etmek mümkün olacaktır.  

Enerji tüketimi yakınsamasının sağlanması sürdürülebilir enerji tüketimi ve karbon dioksit 

emisyonlarının azaltılması için önemlidir. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ele 

alınan ülkeler için uygulanan enerji politikaları göz önünde bulundurularak politika önerisinde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yakınsama, Enerji Tüketimi, Fourier Birim Kök Testleri 
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IS ENERGY CONSUMPTION CONVERGENT IN BRICS-T COUNTRIES? 

EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS 
 

ABSTRACT 

The convergence hypothesis is mostly addressed in studies of macro-imbalances such as 

economic growth, inflation, and income. Unit root tests are used in the analysis of 

convergence. As a result of the unit root analysis, if the series is stationary, it means that 

convergence is valid. On the other hand, if the series is non-stationary, it shows that 

convergence is invalid. Recently, it has been of interest for economists and policymakers to 

address the convergence of per capita energy consumption of different country groups and to 

examine the existence of unit root.  

The purpose of this study is to examine convergence for per capita energy consumption in the 

BRICS-T (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and Turkey) countries. In this study, it 

is aimed to investigate the convergence hypothesis with nonlinearity form and structural 

change. With the purpose in mind, we test for convergence in energy consumption per capita 

among BRICS-T countries over the period using the different types of Fourier unit root tests. 

For each country, we examine the natural logarithm of the ratio of per capita energy 

consumption relative to the average of all BRICS-T countries over the sample period. If 

energy consumption per capita has a unit root, it shows that this series does not return to 

equilibrium level when a shock occurs. It means that the impact of the shock on energy 

consumption will be permanent. Otherwise, if the per capita energy consumption is stationary, 

the impact of the shock is temporary. Accordingly, it will be possible to predict future 

movements in energy consumption based on the past behavior of the series. 

The validity of energy consumption convergence is important for sustainable energy 

consumption and efforts to reduce carbon dioxide emissions. According to the results of the 

study, a policy proposal was made for the countries examined paying attention to their energy 

policies. 

Keywords: Convergence, Energy Consumption, Fourier Unit Root Tests 

1. GİRİŞ 

Yakınsama hipotezi, Solow’un 1956 yılında geliştirdiği Neo-Klasik büyüme modeline 

dayanmakta olup son yıllarda uygulamalı çalışmalarda oldukça sık kullanılmaktadır.  Bu 

teori; yoksul ülke ve bölgelerin, zengin ülke ve bölgelere daha hızlı büyüyeceklerini ve 

zamanla bu iki grubun kişi başına gelir düzeylerinin birbirine yaklaşacağını ifade etmektedir 

(Solow, 1956). Solow’un yakınsama hipotezi olarak adlandırılan bu teori, zaman içinde 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 589 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

yoksul ekonomiler ile zengin ekonomiler arasında mevcut olan gelir seviyesi farklılıklarının 

azalacağını ileri sürmektedir.  

Yakınsama ile ilgili çalışmalar incelendiğinde yapılan analizlerin; ekonomiler arasındaki 

yakınsama, büyüme-gelir düzeyleri bakımından yakınsama,  (beta) ve  ( sigma) 

yakınsaması, koşulsuz(mutlak) ve koşullu  yakınsamanın yanı sıra deterministik ve stokastik 

yakınsama olarak farklı yapılarda sınıflandırıldığı görülmektedir (Islam, 2003). Yakınsama 

hipotezi ile yapılan çalışmaların temeli   ve   tipi yakınsama teorilerine dayanmaktadır. Bu 

konu ile ilgili literatür incelendiğinde Barro (1984), Baumol (1986), Barro (1991) ve Barro ile 

Sala-i Martin (1991,1992) yıllarındaki çalışmalarında yoksul ülkeler zengin olanlara göre 

daha hızlı büyüyorsa yani fakir ülkeler zengin ülkeleri kişi başına düşen gelir veya üretim 

düzeyinde yakalama eğilimindeyse yakınsamanın olduğunu ve bunun  yakınsaması olarak 

tanımlandığını belirtmişlerdir. Bu yazarlar belirtilen çalışmalarında karşılaştırma yapılan 

ülkeler ve bölgeler arasında kişi başına gelir değerleri zaman içinde küçülüyor ise bu durumu 

da  yakınsaması olarak tanımlamışlardır (Kalyoncu, 2001).  yakınsaması kavram olarak 

mutlak ve koşullu olarak ikiye ayrılmaktadır (Barro ve Sala-i Martin, 1992). Yakınsama 

hipotezi ile ilgili çalışmalara bakıldığında literatürün ekonometrik tekniklerin gelişimiyle de 

farklılaştığı görülmektedir. Özellikle zaman serileri analizlerine ait tekniklerin gelişmesi 

sonucunda deterministik ve stokastik yakınsama kavramları uygulamalı çalışmalarda analiz 

edilmeye başlanmıştır.  

Enerji yakınsama sorunu, sürdürülebilir enerji tüketimi ve karbondioksit emisyonlarını 

azaltma çabaları üzerinde etkili olduğu için oldukça önemlidir. Enerji tüketiminin 

GSYİH'daki büyüme ile ilgili olarak nasıl değiştiğini bilmek politika yapıcılar için yön 

vericidir. Birçok ülke enerji yoğunluğunu azaltmak ve enerji verimliliğini arttırmak için çeşitli 

politikalar benimsemiştir. İncelenen ülkeler için enerji yakınsama kanıtı varsa ve büyüme 

oranları nispeten düşükse, bu durum enerji tüketiminde büyüme içermeye yönelik hedeflerin 

mümkün olduğunu göstermektedir. Ülkeler arasındaki kişi başına enerji tüketimindeki 

eşitsizliklerin azaltılması,  bu tür politikaların başarılı olduğunu kanıtlamaktadır (Mishra ve 

Smyth, 2014).  

Literatür incelendiğinde farklı yakınsama yapılarının farklı ekonometrik teknikler kullanılarak 

analiz edilmekte olduğu ve son yıllarda enerji tüketimi yakınsamasının analizi için yapılan 

çalışmalarda ise birim kök testlerinin yoğun olarak kullanılmakta olduğu görülmektedir. Bu 

konu ile ilgili literatürün başlangıcı enerji tüketiminin birim kök özelliklerinin incelendiği 

Narayan ve Smyth’in (2007) 182 ülke için 1979-2000 dönemini kapsayan çalışmalarına 
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dayanmaktadır. ADF ve panel birim kök testlerinin kullanıldığı çalışma sonucunda; ADF 

testinin sonucuna göre 56 ülke için durağan bulurken, panel birim kök testleri sonucuna göre 

tüm ülke grubunda kişi başına enerji tüketimi serisinin durağan olduğu tespit edilmiştir. Maza 

ve Villaverde (2008), kişi başı elektrik tüketimini kullanarak 98 ülke için 1980-2007 

döneminde elektrik tüketimi yakınsamasının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmışlardır. 

Bu çalışmada  σ ve β yakınsama kavramlarını analiz ederek yakınsamanın zayıf olduğunu 

göstermişlerdir. 

Meng vd. (2013) ; 1960-2010 yılları arasında 25 OECD ülkesi için kişi başına enerji tüketimi 

yakınsamasının varlığını LM ve RALS LM testlerini kullanarak stokastik yakınsama 

hipotezini analiz etmişlerdir. Ele aldıkları dönemde OECD ülkelerinde enerji tüketimi 

yakınsamasının gerçekleştiği sonucuna ulaşmışlardır. Mishra ve Smyth (2014) yılında 1971-

20011 yılları arasında ASEAN ülkeleri arasında kişi başına enerji tüketimi yakınsamasının 

olup olmadığı stokastik yakınsama kavramı çerçevesinde analiz etmiştir. Analizlerinde panel 

KPSS ve Panel LM birim kök testlerini kullanarak bu ülke grubunda enerji yakınsamasının 

gerçekleştiği sonucuna ulaşmışlardır. Anoruo ve Di Pietro (2014), 22 Afrika ülkesi arasında 

kişi başı enerji kullanımının (petrol tüketiminin) yakınsayıp yakınsamadığını doğrusal ve 

doğrusal olmayan panel birim kök testleri kullanarak sınamıştır.  Kişi başı enerji tüketiminin 

yakınsamasının 13 Afrika ülkesinde geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Fallahi ve Voia (2015), 25 OECD ülkesi için 1960-2012 döneminde kişi başı enerji kullanımı 

açısından yakınsama olup olmadığını araştırmışlardır.  Analizlerinde daha önce kullanılan 

birim kök testlerinden farklı olarak güven aralıklarını da dikkate alarak 13 OECD ülkesinin 

kişi başı enerji kullanımı açısından yakınsadığını ortaya koymuşlardır. Mishra ve Smyth 

(2017) Avustralya için, 1973-2014 döneminde yıllık verileri kullanarak, sektörel bazda kişi 

başı enerji tüketimi yakınsamasını test etmişlerdir.  RALS-LM birim kök testi sonuçlarına 

göre 7 sektörün 6’sı için kişi başı enerji kullanımı açısından yakınsama hipotezinin geçerli 

olduğu tespit edilmiştir. Borozan (2017), 2001-2013 yılları arasında Hırvatistan’ın bölgeleri 

için kişi başı elektrik tüketiminin yakınsayıp yakınsamadığını araştırdığı çalışmasında yapısal 

kırılmalı ve kırılmasız panel birim kök testlerini kullanmışlardır. Hırvatistan’ın bölgeleri için 

elektrik tüketimi açısından yakınsamanın geçerli olmadığı sonucunu elde etmiştir. Canel vd. 

(2017) 27 OECD ülkesinde 1980-2011 dönemi için enerji yoğunluğu açısından yakınsamanın 

varlığını doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleriyle araştırmışlardır. 13 OECD ülkesi 

için enerji yoğunluğu açısından yakınsamanın olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Esenyel (2017) 

1960-2014 yılları arasında Türkiye’de kişi başı enerji tüketiminin, OECD ve AB üye 

ülkelerine yakınsayıp yakınsamadığını klasik ve yapısal kırılmalı birim kök testleri kullanarak 
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araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar ele alınan dönem içerisinde Türkiye’de enerji 

yakınsamasının olmadığını göstermektedir. 

Literatür incelendiğinde BRICS-T ülkerinde enerji tüketiminin yakınsaklığı ile ilgili herhangi 

bir çalışmaya rastlamamıştır. 

2. EKONOMETRİK YÖNTEM 

Yakınsama hipotezinin geçerliliğinin araştırılmasında farklı ekonometrik yöntemler 

kullanılmaktadır. Zaman serisi tekniklerinin gelişmesi ile birlikte birim kök ve koentegrasyon 

testlerinin analizlerde yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Uygulamalı çalışmalarda 

kullanılan serinin durağan olması yakınsamanın geçerli olduğunu ifade etmekte iken serinin 

birim köklü olması yakınsamanın geçersiz olduğunun göstergesidir. 

Literatürde zaman serilerinin birim köklü olup olmadıklarına bağlı olarak durağanlığın test 

edilmesi Dickey-Fuller’ın (1979,1981) otoregresif süreci temel alan test istatistiklerini 

geliştirmesiyle başlamıştır. Perron (1989) yılındaki çalışmasında;  geleneksel birim kök 

testlerinin yapısal kırılmaları dikkate almadığı için güç kaybettiklerini belirterek kukla 

değişkenler ile kırılmaları birim kök testlerine dahil etmiştir. Bu çalışmayı takiben kırılmayı 

dışsal ve içsel olarak dikkate alarak birden çok kırılmayı test eden farklı test istatistikleri 

geliştirilmiştir. Daha sonra ise belirtilen testlerin serilerin doğrusal olmadığı durumlar için 

sapmalı sonuçlar vereceği dikkate alınarak doğrusal olmayan birim kök testlerinin 

uygulamalarda kullanıldığı görülmektedir. 

Zaman serilerinde yapısal kırılmaların, aniden gerçekleştiği varsayılmaktadır. Ancak bazı 

araştırmacılar, serilerin düzeyinde veya eğiminde gerçekleşen yapısal değişimin etkilerinin 

kademeli olabileceğini belirtmektedir. Fourier fonksiyonunu temel alan birim kök testlerinde 

Gallant’ın (1981) esnek Fourier formülasyonu temel alınmaktadır (Enders ve Lee, 2012). 

Durağanlığın tespit edilmesinde kullanılan bu testlerde Fourier fonksiyonu temel alındığında 

kırılma sayısının ve yapısının bilinmesi gerekli olmamaktadır. Ayrıca birim kök testlerinde 

belirtilen bu Fourier yapısı kullanıldığında yapısal kırılmanın yanı sıra doğrusal olmama 

durumu da dikkate alınabilmektedir. 

 Enders ve Lee (2012) yaptıkları çalışmada Dickey-Fuller tipi birim kök testinin Fourier 

modellemesini geliştirmişlerdir. Bu test için veri üretme süreci aşağıda belirtildiği gibidir.   

                        1( )t tty d t y t                                                                             (1) 

Enders ve Lee (2012) 2 numaralı denklemde yer alan Fourier modellemesini kullanarak DF 

tipi bir birim kök testi geliştirmişlerdir. 
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                     0
1 1

sin(2 / ) cos(2 / ); / 2
n n

t k k
k k

kt T kt T n T     
 

                  (2)              

 2 numaralı denklemde n frekans sayısını, T gözlem sayısını, k ise frekans sayısını ifade 

etmektedir. Seride kırılma ya da doğrusal olmayan trend var ise en az bir Fourier frekansı 

kullanılmalıdır. 

                    ∆𝑦𝑡 = 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑐1 + 𝑐2𝑡 + 𝑐3 sin (
2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝑐4 cos (

2𝜋𝑘𝑡

𝑇
) + 𝑡              (3)   

Uygun frekans sayısı;1 5k    aralığında k’ya farklı değerler verilerek elde edilen modellerin 

kalıntı kareler toplamının (ESS) minimum olduğu değer seçilerek belirlenmektedir              

Analiz edilen serinin durağan olması durumunda fonksiyonda yer alan trigonometrik 

terimlerin anlamlılığı F testi ile analiz edilmektedir. Bu testlere ait kritik değerler yazarlar 

tarafından hesaplanmıştır (Enders ve Lee, 2012). 

Son dönemlerde Güriş (2018) tarafından geliştirilen Fourier Kruse (2018) testi de doğrusal 

olmamayı ve yapısal kırılmayı dikkate almaktadır. Bu test Fourier KPSS (2006), KPSS 

(2003), Kruse (2011), Fourier KSS (2010) testlerine göre daha iyi güç özelliklerine sahiptir. 

Fourier Kruse (2018) testinde tahmin edilen model; 

∆𝑣𝑡 = 𝛿1𝑦𝑡−1
3 + 𝛿2𝑦𝑡−1

2 + ∑ 𝜑𝑗
𝑝
𝑗=1 ∆𝑣𝑡−𝑗 + 𝑡                                                          (5)  

şeklinde belirlenmektedir. Burada 𝑣𝑡 aşağıdaki gibi elde edilmektedir; 

𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 sin (
2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) + 𝛼2 cos (

2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) + 𝑣𝑡                                                        (6)   

𝑣𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝛼0 − 𝛼1 sin (
2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
) − 𝛼2 cos (

2𝜋𝑘∗𝑡

𝑇
)                                                        (7)  

Burada kalıntı kareler toplamını minimize eden k değeri seçilir. Eşitlik (5) tahmin edilerek 

birim kök testi uygulanır. Test istatistiğine ilişkin kritik değerler Güriş (2018)’den elde 

edilmiştir. Birim kök temel hipotezinin reddedilmemesi durumunda seri durağan değildir. 

3. VERİ SETİ, ANALİZ VE BULGULAR 

Bu çalışmanın amacı, 1985-2018 yılları arasında BRICS-T (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, 

Güney Afrika ve Türkiye) ülke grubunda kişi başına düşen enerji tüketimi için yakınsama 

analizi yapmaktır. Rusya’ya ait verilere 1985 yılı öncesi için ulaşılamadığı için tüm ülkeler 

için veri seti bu tarihten itibaren ele alınmıştır. Analize konu olan ülke grubuna ait veriler BP 

istatistiksel veri sitesinden (BP Statistical Review) ve Dünya Bankasının veri sitesinden  

(WDI) elde edilmiştir. 
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Enerji tüketimi yakınsamasını analizi için; her ülkenin kişi başına düşen elektrik enerji 

tüketimi,  ülke grubunun elektrik enerjisi tüketimi ortalamasına bölünerek elde edilen serilerin 

logaritması alınarak veri seti oluşturulmaktadır. i’inci ülkenin nispi enerji tüketimini elde 

etmek için 8 numaralı formülden yararlanılmıştır.  

          ln it
it

t

Ülkelerin Kişi Başına DüşenEnerji Tüketimi
y

Ülke Grubunun Kişi BaşınaDüşenEnerjisiTüketimi Ortalaması

 
  

 
 

                 (8) 

 

Bu dönüştürme ile elde edilen seriler enerji tüketimi yakınsaklığını analiz etmek için 

kullanılmaktadır (Mishra ve Symth, 2014). Bu serilere birim kök testleri uygulanarak serilerin 

birim köklü mü yoksa durağan mı oldukları tespit edilmektedir. Eğer durağanlık geçerli ise 

yakınsamanın geçerli olduğu, geçerli değilse yani seriler birim köke sahip ise yakınsama 

geçerli değildir sonucuna ulaşılmaktadır. 

Çalışmanın bu kısmında farklı yapıları dikkate alan Fourier birim kök testleri kullanılarak 

BRICS-T ülkelerinde enerji yakınsamasının geçerli olup olmadığı araştırılacaktır.  İlk olarak 

Enders ve Lee (2012) Fourier ADF testi uygulanarak birim kökün varlığı analiz edilmiştir. Bu 

teste ait sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo:1 BRICS-T Ülkelerine ait Enders ve Lee (2012) Fourier Birim Kök ve ADF Test 

Sonuçları 

ÜLKELER *k  Gecikme  _DF t  F istatistiği  ADF 

BREZİLYA 1 1 -2.92426* - -2.6240*(8) 

RUSYA 1 0 -1.52253* - -2.7787*(2) 

HİNDİSTAN 1 0 -2.48791* - -1.5698*(0) 

ÇİN 1          1 -3.12982* - -3.0893*(2) 

RUSYA 1 0 -1.52253* - -2.7787*(2) 

TÜRKİYE 1 0 -2.86208* - -2.0201*(0) 

Notlar: *Fourier ve ADF birim kök testlerinde %5 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezini gösteren birim kökün 

varlığının reddedilemediğini ifade etmektedir. Değişkenler birim köklü olarak belirlendiğinden Fourier 

terimlerinin anlamlılığını ifade eden F testi sonuçlarına tabloda yer verilmemiştir. Gecikme uzunlukları Akaike 

Bilgi Kriterine (AIC) göre belirlenmiştir. 
*k  uygun frekans sayısıdır.  

 

Enders ve Lee Fourier birim kök testlerinin sonuçlarına göre tüm ülkeler için durağanlık 

koşulunun sağlanamadığı birim kökü ifade eden sıfır hipotezinin red edilemediği dolayısıyla 

BRICS-T ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Seriler 

durağan çıkmadığı için analizde trigonometrik terimlerin anlamlılığını sınamak için F testi 

kullanılamamıştır. Bu nedenle serilere klasik DF ve ADF testleri uygulanarak yakınsama 

hipotezinin geçerliliği belirtilen testler kullanılarak da araştırılmıştır. Bu testlerin sonuçlarına 
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göre de birim kök hipotezinin reddedilemediği sonucuna ulaşılmış olup BRICS-T ülke 

grubundaki ülkeler için yakınsama hipotezinin geçerli olmadığı görülmektedir. 

Analizin bu kısmında doğrusal olmamayı ve yapısal kırılmayı dikkate alan Güriş (2018) 

tarafından geliştirilen Fourier Kruse (2018) testi uygulanacaktır. Bu test istatistiği doğrusal 

olmamayı da dikkate aldığı için analizde kullanılan serilerin doğrusal olup olmadıkları Mc 

Leod-Li (1983) Harvey ve Leyborne (2007) ve Harvey vd. (2008) tarafından geliştirilen 

testler yardımıyla araştırılmıştır. 

McLeod ve Li(1983) çalışmalarında serinin uygunluk gösterdiği ARMA yapısının 

kalıntılarının karelerinin otokorelasyon yapısını doğrusal olmama durumunu analiz etmek için 

kullanmışlardır. Bunun içinde Ljung-Box testinin farklı bir versiyonunu geliştirmişlerdir.  

Harvey ve Leybourne (2007) I(0) ve I(1) durağanlık süreçlerini birlikte ele almayı 

önermiştir. 

 𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝒚𝒕−𝟏
𝟐 + 𝜷𝟑𝒚𝒕−𝟏

𝟑 + 𝜷𝟒∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟓(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟐 + 𝜷𝟔(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟑 + 𝜺𝒕     (9) 

𝑯𝒐: 𝜷𝟐 = 𝜷𝟑 = 𝜷𝟓 = 𝜷𝟔 , 𝑯𝒂: 𝜷𝟐 ≠ 𝜷𝟑 ≠ 𝜷𝟓 ≠ 𝜷𝟔 

şeklindedir. Harvey vd. (2008) ise 𝐈(𝟎) ve 𝐈(𝟏) süreçlerini farklı modellerle tanımlamıştır. Bu 

modeller ve hipotezler; 

ModelI(0): 𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝜷𝟐𝒚𝒕−𝟐
𝟐 + 𝜷𝟑𝒚𝒕−𝟑

𝟑 + ∑ 𝜷𝟒,𝒋∆𝒚𝒕−𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 + 𝜺𝒕                           (10) 

ModelI(1): 𝒚𝒕 = 𝝀𝟏∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝝀𝟐(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟐 + 𝝀𝟑(∆𝒚𝒕−𝟏)𝟑 + ∑ 𝝀𝟒,𝒋∆𝒚𝒕−𝒋
𝒑
𝒋=𝟏 + 𝜺𝒕                   (11)     

𝐻𝑂,𝐼(0): 𝛽2 = 𝛽3 = 0                                              𝐻𝑂,𝐼(1): 𝜆2 = 𝜆3 = 0 

𝑯𝒂,𝑰(𝟎): 𝜷𝟐 ≠ 𝟎 ve/veya 𝜷𝟑 ≠ 𝟎                            𝑯𝒂,𝑰(𝟏): 𝝀𝟐 ≠ 𝟎 ve/veya 𝝀𝟑 ≠ 𝟎 

şeklindedir.  Burada, p gecikme sayısı, ∆ ise gecikme operatörüdür. Tablo 2’de bu testlere ait 

sonuçlar verilmektedir. 

 

Tablo 2: Doğrusal Olmama Testleri 

Testler Panel A: McLeod-Li 

Testi (1) 

Panel B: Harvey ve Leybourne 

(2007)(2) 

Panel C: Harvey vd. (2008)                                                      

ÜLKELER Olasılık Test İstatistiği Test İstatistiği 

BREZILYA 0.00000 21.47*** 21.34 21.27 10.5*** 

RUSYA 0.00000 5.33 5.21 5.14 5.52* 

HİNDİSTAN 0.00000 6.89 6.8 6.75 3.31 

ÇİN 0.00000 1.98 1.95 1.93 4.08 

GÜNEY 

AFRİKA 

0.00000 3.09 3.06 3.05 2.47 

TÜRKIYE 0.00000 8.6 8.48 8.4* 8.39** 
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Notlar: (1) Mc Leod-Li testi olasılık değerleri %5 anlamlılık düzeyinde doğrusal olmamayı göstermektedir.  (2) 

Kritik değerler Harvey ve Leybourne (2007) için 𝝌𝟒
𝟐 ve Harvey vd. (2008) için 𝝌𝟐

𝟐’den elde edilmektedir. 𝝌𝟒
𝟐 için 

tablo değerleri %1 için 13,27, %5 için 9,48 ve %10 için 7,77’dir. 𝝌𝟐
𝟐 tablo değerleri ise %1 için 9,21, %5 için 

5,99 ve %10 için 4,60’dır. ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 için doğrusallık temel hipotezi reddedilmektedir.  

 

Doğrusal olmama için genel bir spesifikasyon testi olan McLeod-Li testinde sıfır hipotezi 

doğrusal bağımlılık, alternatif hipotezi ise doğrusal olmayan bağımlılık olarak ifade 

edilmektedir. Elde edilen bulgulara göre doğrusallık temel hipotezi reddedilmiştir. Bu testlere 

göre tüm ülkeler için seriler doğrusal olmayan bir yapıya sahiptir. Harvey Leybourne (2007)  

test sonucuna göre Brezilya %1 ve Türkiye %10 düzeyinde temel hipotez reddedilmiş, yani 

bu ülkeler için seriler doğrusal olmayan yapıdadır. Harvey vd.(2008) test sonucuna göre ise 

Brezilya %1, Türkiye %5 ve Rusya %10 anlamlılık düzeyinde doğrusal olmayan bir yapıya 

sahiptir. Sonuç olarak McLeod-Li test sonuçlarına göre tüm ülkelere ait seriler doğrusal 

olmayan bir yapıda iken, Harvey Leybourne (2007) ve Harvey vd.(2008) test sonuçlarına göre 

bazı ülkelere ait seriler doğrusal yapıdadır. Uygulamada kullanılan doğrusal olmama test 

sonuçlarında bazı ülkeler için doğrusal olmama bulgusuna rastlanmıştır. 

Bu noktadan hareketle doğrusal olmama bulgusu nedeniyle çalışmada hem yapısal kırılmaları 

hem de olası doğrusal olmamayı dikkate alan Fourier Kruse testi ile yakınsama durumu 

incelenmiştir. Bu testin sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir. 

Tablo 3: BRICS-T Ülkelerine ait  Fourier Kruse Testi (2018) Sonuçları 

ÜLKELER k* p Güriş- İst. F-İst. 

BREZILYA 1 9 3,297 22,51 

RUSYA 1 2 21,66** 9,151*** 

HİNDİSTAN 1 5 21,98** 78,77*** 

ÇİN 1 12 2,764 11,81 

GÜNEY AFRİKA 1 0 8,656 115,53 

TÜRKİYE 1 0 4,409 66,34 

Notlar: k* optimal frekans, p gecikme uzunluğunu göstermektedir. Tablo değerleri %1 için 24,24, %5 

için 18,38 ve %10 için 15,66’tür. Hindistan ve Rusya için F istatistiği kullanılmış ve kritik değerler 

Becker vd. (2006)’dan elde edilmiştir. Tablo değerleri %1 için 6,83, %5 için 4,97 ve %10 için 
4,16’tür. 

 

Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Türkiye için temel hipotez reddedilememiştir. Buna göre seri 

durağan değildir. Bu durumda bu ülkeler için enerji yakınsaması olmadığı görülmüştür. 

Hindistan ve Rusya için Becker vd. (2006) çalışmasında önerilen doğrusal olmayan trendin 

yokluğu temel hipotezini test etmek için F istatistiği kullanılmış ve temel hipotez 

reddedilmiştir. Seri kırılan deterministik fonksiyon etrafında durağandır. Yani Hindistan ve 

Rusya için enerji yakınsaması olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
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4. SONUÇ  

Çalışmada BRICS-T ülkeleri için enerji yakınsamasının olup olmadığı Fourier birim kök 

testleri ile incelenmiştir. Bu testlerin temel özelliği serilerdeki hem yapısal kırılmayı hem de 

doğrusal olmama durumunu dikkate almalarıdır. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 

Enders ve Lee (2012) testi sonucuna göre ele alınan tüm ülkeler için enerji tüketiminin 

yakınsak olmadığı bulgusuna ulaşılırken, son dönemde geliştirilen Güriş (2018) test sonucuna 

göre Brezilya, Çin, Güney Afrika ve Türkiye için enerji yakınsaması olduğuna dair kanıt elde 

edilememişken, Hindistan ve Rusya için enerji yakınsamasının olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlar yakınsama konusunda ele alınacak birim kök testlerinin doğrusal olmama ve 

yapısal kırılma gibi özellikleri dikkate aldıklarından daha farklı bilgiler vereceğini ve elde 

edilecek sonuçların buna göre değişeceğini göstermektedir.  

BRICS-T  ülkeleri arasında Hindistan ve Rusya dışında yakınsama eğiliminin olmaması bu 

ülke grubunda yer alan bu ülkelerin enerji politikalarını gözden geçirmeleri gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Bu ülkelerde büyük olasılıkla enerji açığı bulunmakta olup enerji arzı 

açısından da sorunlar olduğu düşünülmektedir. 

Enerji yakınsamasının varlığı karşısında enerji kontrolü hedefi farklı ülkelerde farklı 

olmalıdır. Özellikle, kişi başına enerji tüketiminin düşük olduğu ülkeler için enerji kontrol 

hedefi çok sıkı olmamalıdır. Aksi takdirde, bu ülkelerdeki ekonomik gelişme etkilenebilir, 

çünkü gerekli olan enerji tüketim talebi karşılanamayabilir. Politika yapıcılar, ekonomik 

kalkınma programlarını oluştururken, bunların enerji tüketimi üzerindeki etkilerini tam olarak 

düşünmeleri gerekmektedir. 
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İMÂM KASTALLÂNÎ VE “İRTİFÂU’R-RUTBE” ADLI ESERİ BAĞLAMINDA 

TASAVVUF SİLSİLELERİ 

 
Doç. Dr. Ferzende İDİZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fak. Tasavvuf Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

İslam Medeniyetini oluşturan iki önemli kurum vardır. Bunlar tekke ile medreselerdir. 

Medreselerden yetişenler, daha çok fıkıh, tefsîr ve hadîs gibi zâhirî ilimler alanında tanınıp 

şöhret bulmuşlardır. Bunların önemli bir kısmı aynı zamanda mutasavvıf oldukları halde bu 

yönleriyle pek tanınmamışlardır. Zâhirî ilimler alanında şöhret bulmuş ve kadîm kültürümüze 

katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerden birisi olan Ebûbekir Kutbuddîn Muhammed b. 

Ahmed de tasavvufî yönüyle pek tanınmamış söz konusu önemli âlim ve sûfîlerdendir. Bu 

makâlede zâhirî ilimler alanında tanınan ve kısaca İmâm Kastallânî diye anacağımız zâtın, 

tasavvufî yönünü ve tarîkat bağını anlatmaya çalışacağız.   

Anahtar Kelimeler: Kastallânî, sûfî, tarîkat, zâhir, bâtın, silsile. 

 

İMAM KASTALLANİ  AND İN THE CONTEXT OF  BOOK “İRTİFÂU’R-

RUTBE” HİS RANGE OF SUFİSM 

 

ABSTRACT 

There are two important institutions that make up Islamic Civilization. These are madrasas 

and lodge. Those who grew up in madrasahs were known and found fame in the field of zahirî 

sciences such as fiqh, tafsir and hadith. Although most of them are also sufis, they are not 

well known in these aspects. Ebûbekir Kutbuddîn Muhammad b. Ahmed, one of the important 

personalities who gained fame in the field of zahirî sciences and contributed to our ancient 

culture. Ahmed is one of the important scholars and Sufis who are not well known in terms of 

Sufism. In this article, we will try to explain the Sufism and Sufi bond which is known in the 

field of Zahirî sciences and which we will briefly call Imâm Kastallânî. 

Key Words: Kastallânî, sufi, sect, zahir, bâtın, range. 
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İslam Medeniyetini oluşturan iki önemli kurum vardır. Bunlar tekke ile medreselerdir. 

Medreselerden yetişenler, daha çok fıkıh, tefsîr ve hadîs gibi zâhirî ilimler alanında tanınıp 

şöhret bulmuşlardır. Zâhirî ilimlerini tamamlayanlar, medreselerde müderrisliğin yanı sıra 

devletin birçok kademesinde görev almışlardır. Bu durum onları dünyevî işlerle daha çok 

meşgul etmekte, bazen kibre ve hatalara sebep olmaktaydı. Ulemamız, özellikle Osmanlı 

döneminde, genellikle medrese eğitimlerini tamamladıktan sonra, zâhirî ilimlerin verdiği az 

da olsa kibri kalplerinden sökmek ve manen daha da güçlenmek amacıyla çoğu zaman mürşîd 

arayışına girmiş ve bir tarîkata bağlanma ihtiyacı görmüştür. Aldıkları tahsilleri gereği 

toplumda ilimleri ve yazdıkları kitaplarıyla tanınan bu zâtlar, manvî eğitimleri olan tasavvufu 

daha çok iç âlemlerinde yaşamış ve bu yönleriyle pek tanınmamışlardır.    

Böylece zâhirî ilimler alanında şöhret bulmuş ve kadîm kültürümüze katkıda bulunmuş birçok 

önemli şahsiyet, aynı zamanda birer tarîkata bağlı mutasavvıf zâtlar olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. Örneğin fıkıh, hadîs, tafsîr ve kelâm gibi alanlarda şöhret bulmuş ve daha çok 

bu yönleriyle tanınmış olan, İmâm Nevevî (öl. 676/1277), İmâm Süyûtî (911/1505)1, Kâdı 

Beydâvî (öl.685/1286),2 İmâm Şa’rânî, İbn Hacer Heytemî, Seyyid Şerif Cürcânî ve daha 

birçok âlim aynı zamanda ehl-i tarîk mutasavvıf şahsiyetlerdir. Son zamanlarda bunlardan bir 

kısmının tasavvufî yönünü anlatan çalışmalar yapılmış ve böylece bunlar, tasavvuf yönleriyle 

de tanıtılmıştır. Ancak daha birçok önemli şahsiyet, tasavvufî yönleriyle tanıtılmamıştır. Bu 

açıdan, kadim kültürümüzü şekillendirmiş olan ve zulcenaheyn olan söz konusu âlim ve sûfî 

şahsiyetleri tanıtmak, genç akademisyenlerin dikkatlerini konuya çekmek önem arz 

etmektedir. 

Bu amaçla kaleme aldığımız makâlemizde, önemli âlim ve sûfi şahsiyetlerden birisi olan ve 

kısaca İmâm Kastallânî diye anacağımız âriflerden birisi daha araştırmacıların ve ilgililerin 

dikkatine sunulacak ve makâle sınırları içerisinde zulcenaheyn olan bu zâtın tasavvuf kanadı 

da anlatılmaya çalışılacaktır.  

1. İMÂM KASTALLÂNÎ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

1.1. Hayatı 

Tam ismi, Kutbuddîn Ebûbekir Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Alî b. Muhammed b. 

Hasan b. Kastallânî eş-Şâfiî’dir.3Ailesi aslen Kastilya olarak isimlendirilen Cerid bölgesinin 

Tüzer (tevzer) şehrindendir. 614/1218 yılında Kahire’de doğan Kutbuddîn Ebûbekir, İbn 

                                                             
1 Bkz. Ferzende İdiz, İmâm Süyûtî ve Tasavvûf, Nizamiye Akademi Yay., İstanbul, 2019. 
2 Bkz. Yusuf Şefki Yavuz, “Beyzâvî”, DİA, İstanbul, 1992, c. VI, s. 101 
3 Ebubekir Muhammed b. Ahmed Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe bi’l-libâsi ve’s-sohbe, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 

Beyrût, 1971, s. 19; Abdulkadir Şenel, “Kastallânî” DİA, İstanbul, 2001, c. XXIV, s. 584.  
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Kastallânî diye de şöhret buldu. İlk tahsilini aynı zamanda âlim bir şahsiyet olan babasından 

aldı. Daha sonra Ebü'l-Feth ei-Husrî, Ebû Hasan İbn Bennâ ve Şihabuddin Ömer Sühreverdî 

gibi zatların yanında tahsil gören Kastallânî, Kutûb-i Sitte’nin çoğunu babasından, geriye 

kalanını ise diğer hocalarından okudu ve erken yaşta tahsilini tamamladı. Ardından 630/1233 

yılında Mekke’de bulunan Dâruzübeyde Medresesi’nde babasının yanında müderris olarak 

dersler vermeye başladı. Daha on altı yaşında iken Şafiî mezhebine göre fetvâlar verdi.4 

Tasavvufla da ilgilenen Kastallânî, kendi ifadesiyle bir çok şeyhin  sohbetinde bulundu. 

Böylece Abdulmuhsin b. Karâmirz b. Hâlid, Nâsır b. Abdullah b. Abdurrahman el-Attâr el-

Mısrî ve Şihâbuddîn Ebû Hafs es-Sühreverdî’nin ellerinden (üç ayrı tarîkten) hırka giydi.5 

Seyahata çıkan Kastallânî, Bağdat, Kûfe, Şam, Halep, Harran, Kudüs, Medine, Yemen gibi 

birçok yeri ziyaret etti. Vefât eden kardeşi Ebû Hasan Alî’nin yerine, aldığı teklif üzerine, 

Kahire’de bulunan Kâmiliyye Dâru’l-hadîs’inin başına geçti.6  

İlim ve irşadla dolu geçirdiği hayatında Kastallânî; Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatî, İbn 

Seyyidünnas, Kutbüddîn ei-Halebî, Bedreddin İbn Cemaa ve Yusuf b. Abdurrahman el-Mizzî  

gibi bir çok önemli talebe yetiştirdi. Aynı zamanda bir çok eser yazan Kastallânî, 686/1287 

yılında Kahire’de vefât etti ve Karâfetu’s-Suğrâ  kabristanına defn edildi.7 

1.2. Eserleri 

Zâhirî ve bâtinî ilim sahibi olan Kastallânî, her iki alanda da eserler yazmıştır. Söz konusu 

eserlerinin bazıları şunlardır: 

1. Medârikü'l-merâm fî mesâliki's-siyâm:  Ramazan ayının ve orucun önemine dâir fıkhî bir 

eserdir.  

2. Merâsıdü's-sılât fî makâsıdi's-salât: Bazı namazların faziletine dair fıkhî bir eserdir. 

3. Tekrîmü'l-ma'işe fî tahrîmi’-haşîşe: Mutasavvıf geçinen bazı kesimlerin haşhaş 

kullanmaları üzerine bunun haram olduğunu anlatan fıkhî bir eserdir. 

4. Tetmimü't-tekrim: Tekrîmül’maişe adlı eserinin zeylidir. 

5.   el-Edviyetü'ş-şâfiye fi'l-ed'iyeti'l-kâfiye: 

6-Lisanü 'l-beyân an itikâdi'l-cinân: Akâid konularına dâirdir. 

7.Cümelü'1-icâz fi'l-i'caz bi-nari'l-Hicâz: Hicaz bölgesinde meydana gelen volkanik 

patlamalar sonucu  Medine'de çıkan yangınların, anlatıldığı bir eserdir. 

                                                             
4 Şenel, “Kastallânî”, c.  XXIV, s. 584. 
5 Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss.-22-24. 
6 Şenel, “Kastallânî”, c. XXIV, s. 584. 
7 Şenel, “Kastallânî”, c. XXIV, s. 584. 
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8. Urvetü't-tevsik fi'n-nar ve'l-harik: Cümelü '1-icâz adlı eserinin genişletilmiş halidir.8 

9. Kelimâtu Ebî  Abdillah el-Kuşeyrî ve ğayrihi fi't-tasavvuf: Tasavvufa dair bir eserdir.9 

10. Kitab fi's-sûfiyye: Hallac-ı Mansur'dan (öl.309/922) Afifüddin et-Tilimsani'ye 

(öl.690/1291) kadar gelen mutasawıfların biyografilerini içeren bir eserdir.10 

11. İktidaü’l – ğafil bi-ihtidai’l-âkil: Tasavvufî bir eserdir.11 

12. ed-Da‘va ve’ş-şath inde’s-sûfiyye: İmâm Kastallânî’nin sûfî şatahatı hakkında yazdığı bir 

eserdir. 

13. İrtifâu’r-rutbe bi’l-libâsi ve’s-sohbe: İmâm Kastallânî’nin tasavvuf sislsilesini ve 

şeyhlerini anlattığı tasavvufî bir eser olup, aşağıda hakkında daha detaylı bilgi verilecektir. 12 

2. İrtifâu’r-Rutbe Adlı Eseri ve Tasavvuf Silsileleri İle Sohbet Şeyhleri 

2.1.  İrtifâu’r-Rutbe Adlı Eseri 

Tasavvufa dâir olan bu eserin ismini yukarıda eserleri arasında zikretmiştik. Ancak bu eser, 

İmâm Kastallânî’nin tasavvuf bağını ve silsilesini içerdiği için ayrı bir önem arz etmektedir. 

Bu nedenle diğerlerinden farklı olarak bu kitap hakkında biraz daha açıklayıcı bilgi vermek 

konunun anlaşılması açısından yararlı olacaktır. 

İmâm Kastallânî, bu kitabı kendisine kimden tasavvuf hırkası giydiğinin ısrarla sorulması 

üzerine yazdığını, Risâlenin hemen girişinde belirtmektedir. Yapılan ısrarlara dayanamayıp 

bu risâleyi yazdığını belirten Kastallânî, kim veya kimlerden tasavvuf hırkası giydiğini 

anlatmadan önce faydalı ilimler hakkında bilgi vermektedir.  Ona göre faydalı ilimler,  zâhir 

ve bâtın olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Zâhir ilimler, helâl ve haramları bildiren ve haddî 

aşmadan bunların sınırında durmayı öğreten ilimlerdir. Bâtınî ilimler ise; nefsin âfetleri, 

ahlâka uygun yaşamı anlatan ve şehâdet âleminden ğayb âlemine insanı yükselten ilimlerdir. 

Bu yüce bir ilim olup amellerin ve takvânın semeresidir.13 

Ona göre her iki ilmin de erbabı ve mekânları vardır. Zâhir ehli’nin kendilerine has giyimleri 

(sarık vs.) ve mekânları vardır ki bu mekânlar medreselerdir. Aynı şekilde bâtın ehlinin de 

diğerleriyle karışmaması ve ayırt edilmesi için kendilerine ait kıyafet ve mekânları vardır. Sair 

insanlardan ayırt edilmeleri için sûfîler, hırkayı giysi olarak seçtiler ve bununla 

                                                             
8 Şenel, “Kastallânî”, c. XXIV, s. 584 
9 Bkz. Ebûbekir Muhammed Kastallânî, Kelimâtu Ebî  Abdillah el-Kuşeyrî ve ğayrihi fi't-taşavvuf , Süleymaniye 

Ktp .. Ayasofya bölümü, no: 4798. 
10 Şenel, “Kastallânî”, c. XXIV, s. 584. 
11 Bkz. Muhammed b. Ahmed el-Kastallânî, İktida’ü’l-ğafil bi-ihtidai’l-âkil,  tahk. Ahmed Cem’a Abdülhamid,  

Dârul Farabi, Beyrût, 2010.  
12 Bkz. Muhammed b. Ahmed el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe bi’l-libâsi ve’s-sohbe, tahk. Âsım İbrahim, Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 1971. 
13 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 20. 
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bereketlendiler. Kastallânî, bu hırkayla kendisinin de şereflendiğini belirterek ön bilgi 

vermektedir.14Bu bilgilerden Kastallânî’nin tasavvuftaki hırkayı önceki nesille olan mânevî 

bağ olarak gördüğü anlaşılmaktadır. 

Bu bilgileri verdikten sonra Kastallanî, ellerinden hırka giydiği üç farklı şeyhini ve silsilesini 

aktarmaktadır. Eser bu yönüyle bizim için ayrı bir önem arz etmektedir. Zira daha çok zâhirî 

ilimlerle tanınmış olan İmâm Kastallânî’nin tasavvufî bağını bizzat kendisinin açıklaması 

şüpheleri gidermesi ve birinci ağızdan konunun anlaşılması açısından önemlidir. İmâm 

kastallânî, sadece bağlı olduğu üç silsileyi aktarmakla yetinmiyor, bu risâlede, ayrıca istifade 

ettiği tasavvuf şeyhlerinden bir kısmının da ismini aktarmaktadır. Bunun yanı sıra Kastalanî, 

sohbet şeyhlerinin de isimlerini vermektedir.15 Eser, Keşfu’z-zünnûn ve Hediyetü’l-âriffîn gibi 

kaynaklarda da kayıtlıdır. 16 

2.2. Tasavvuf Silsileleri  

Daha öncede belirttiğimiz gibi Muhammed b. Ahmed b. Alî el-Kastallâni, zâhir ilimlere sahip 

olmanın yanı sıra aynı zamanda sûfî bir şahsiyettir. Bunu bizzat yazdığı ve yukarıda hakkında 

açıklamalarda bulunduğumuz İrtifâu’r-rutbe adlı eserinde kendisi belirtmiştir. Biz de bu esere 

dayanarak burada İmâm Kastallânî’nin silsilesi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. 

Yukarıda da açıklandığı gibi İmâm Kâstallânî, kendisyle tanıştığı, sohbetlerine katıldığı 

şeyhleri belirtmiş ve özellikle hırka giydiği üç şeyhinin ismini ve tarîkat silsilelerini 

aktarmıştır. Biz de İmâm Kastallâni’nin bilgilerine sadık kalarak kendisinden olduğu gibi söz 

konusu silsileleri istifadeye sunacağız. 

2.2.1. Birinci Şeyhi ve Silsilesi 

İmâm Kastallâninin verdiği bilgiye göre elinden tasavvuf hırkası giydiği ilk şeyhi, Şeyh 

Abdulmuhsin b. Karâmerz  b. Hâlid b. eş-Şehîd Abdulğaffar b. İsmail b. Ahmed el-Hufeyfî 

el-Ebherî (öl. 624/1228)’dir. Kastallânî İbn Karâmerz’in  621/1223 yılında Kabeyi ziyaret 

ettiğini ve bu esnada babasının kendisini Şeyh’in huzuruna götürdüğünü ve Kabe’nin 

karşısında bulunan bir mekânda tarîkat aldığını ve böylece ilk hrkayı giydiğini anlatmıştır.17 

İmâm Kastallânî’nin verdiği bilgilere göre bu şeyhin silsilesi kendisinden yukarıya doğru 

şöyledir: 

1. Kutbuddîn Ebubekir Muhammed b. Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Kastallânî eş-Şâfiî  

                                                             
14 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 21. 
15 Bkz. el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss. 25-29. 
16 Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn,Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, ts. c.  I, s. 62; Bağdatlı, Hediyyetü’l Arifîn,  

Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 1955, c. II, s. 135. 
17 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 22. 
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2. Şeyh Abdulmuhsin b. Karâmerz  b. Hâlid b. eş-Şehîd Abdulğaffar b. İsmail b. Ahmed el-

Hufeyfî el-Ebherî  

3. Şeyhulislâm Ebû Mûsâ Muhammed b.  Ebîbekir b. Ebî Îsâ el-Medînî el -İsfehânî, 

4. Ebû Muhammed Hamza b. Abbas b. Ali b. el-Hüseyin b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. 

Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Ali b. Hüseyin b.  Ali b. Ebî Tâlib.18  

 2.2.2. İkinci Şeyhi ve Silsilesi 

İmâm Kastallânî’nin söz konusu risâlesinde kayd ettiği ikinci şeyhi, Nâsır b. Abdullah b. 

Abdurrahman el-Attâr el-Mısrî (öl. 634/1237)’dir. Bu şeyhinden de Mekke’de hırka 

giymiştir.19 Bu bilgilere göre İmâm Kastallânî’den yukarı doğru şilsile şöyle devam 

etmektedir: 

1. Kutbuddîn Ebubekir Muhammed b. Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Kastallânî eş-Şâfiî (öl. 

686/1287) 

2. Nâsır b. Abdullah b. Abdurrahman el-Attâr el-Mısrî (öl. 634/1237) 

3. Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Osman b. Bencîrî es-Semîrmî/Sümeyrmî 

4. Şeyh İsmâîl b. Hasan  

5. Şeyh Muhammed b. Mâtekîl/Mu’tekîl 

6. Şeyh Dâvud b. Muhammed Hadimu’l-Fukarâ 

7. Şeyh  Ebû Abbâs b. İdris 

8. Ebû Kasım b. Ramazan 

9. Yakup et-Taberî 

10. Ebu Abdullah b. Osman, 

11. Ebû Yakup en-Nehrecûrî 

12. Ebu Yakup es-Sûsî 

13. Abdulvâhid b. Zeyd, 

14. Kümeyl b. Ziyâd 

15. Ali b. Ebi Ebî Talib 

16. Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v).20 

2.2.3. Üçüncü Şeyhi ve Silsilesi 

İmâm Kastallani’nin eserinde kayd ettiği üçüncü silsilesi ise Sühreverdiyye Tarikatı 

silsilesidir. Buna göre İmâm kastallânî, Şihâbuddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî’den  

                                                             
18 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss. 22-23. 
19 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 23. 
20 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss. 23-24. 
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626/1229 yılında Mekke’de hırka giymiştir.21 İmâm Kastallânî, kendisinden  yukarıya doğru 

Sühreverdiyye Silsilesini şöyle kaydetmiştir: 

1. Kutbuddîn Ebubekir Muhammed b. Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Kastallânî eş-Şâfiî (öl. 

686/1287) 

2. Şihâbuddîn Ebû Hafs es-Sühreverdi (ö. 632/1234) 

3. Şeyh (İmâm) Diyâuddîn Ebî Necip Abdülkahir b. Abdullah es-Sühreverdi  

4.  Kadı Vecihuddin Ömer b. Muhammed es-Suhreverdî 

5. Muhammed b. Abdullah  

6. Ahî  Ferec ez-Zencânî 

7. Şeyh Ahmed el-Esved ed-Dinûrî 

8.  Mimşad ed-Dinûrî  

9.  Şeyh Kasım Cüneyd el-Bağdâdî 

Ayrıca Ahî Ferec ez-Zencânî’den sonra (ikinci bir) silsile şöyle devam etmektedir: 

6. Ahî Ferec ez-Zencanî 

7. Ebû Abbâs en-Nihâvendî 

8. Ebû Abdullah Hafîf 

9. Ebû Muhammed Ruveym 

10. Ebû Kasım Cüneyd Bağdadi  

11. Serî-i Sakati  

12. Ma’ruf el-Kerhî 

13. Ali b. Mûsâ ve  Dâvud et-Tâî 

14. Mûsâ Kâzım 

15. Cafer-i Sâdık 

16. Muhammed Bâkır 

17. Zeynulabidîn Alî b. Hüseyin  

18. Resûlullah (s.a.v.) 

Ayrıca Dâvud et-Tâî’den sonra silsile şöyle devam etmektedir: 

13. Dâvud et-Tâî 

14. Habîb el-Acemî 

15. Hasan b. Yesâr el-Basrî 

16. Alî b. Ebî Tâlib 

17. Resûlullah (s.a.v.).22 

                                                             
21 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 24. 
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İmâm Kastallânî, üç şeyhini ve silsilelerini böylece aktardıktan sonra aslında sadece bu üç 

yolla tarîkat hırkası almadığını, kendilerinden hırka giydiği başka şeyhlerinin de olduğunu, 

ancak bunları anlatmanın konuyu uzatacağını belirtmişir. Bununla beraber İmâm Kastallanî 

söz konusu üç şeyhinin dışında hırka giydiği bazı şeyhlerinin isimlerini vermekten de geri 

kalmamştır. İsimlerini verdiği şeyhlerinden birisi de Şeyh Necmuddin Ebû Nu’man Beşir b. 

Ebibekir Hâmid b. Selman el-Ce’ferî et-Tebrizî’dir. Bu yolla da İmâm Kastalânî’den yukarı 

doğru silsile şöyle verilmiştir: 

1. Kutbuddîn Ebubekir Muhammed b. Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Kastallânî eş-Şâfiî (öl. 

686/1287) 

2.  Şeyh Necmuddin Ebû Nu’man Beşir b. Ebibekir Hâmid b. Selman el-Ce’ferî 

3. Şeyhulislâm Cemaluddîn Ebu’l-Mehâsin Fedlullah b. Şerhenk el-Mihredârî ez-Zencânî 

4. Ebu’l-Mehâsin b. Ali el Fâremezî 

5. Şeyh Ebu Amr Muhammed b. İbrahim ez-Zeccâcî, 

6. Eş-Şiblî, 

7. Cüneyd Bağdâdî.23 

İmâm Kastallânî ayrıca tasavvuf hırkasını, Şeyh Şemsuddin Abdurrahman b. Abdullatif b. 

İsmail b. Ahmed b. Muhammed en-Nîysâbûrî Ebî Berakât b. Hasan b. Ebî Berakât b. Ebi Sa’d 

es-Sufi’nin elinden giydiğini de belirtmiştir. Hırka giydiğini ifade ettiği diğer tarîkat şeyhleri 

arasında; Behâuddîn Ebî’l-Hasan Ali b. Hibetillah eş-Şâfiî, ile Şeyhulislâm Hafız Ebî Tâhir 

Ahmed b. Muhammed es-Selefî’dir. 24 

2.3. Sohbet Ettiği ve Gördüğü Şeyhler 

2.3.1.  Sohbet Ettiği Şeyhler 

İmâm Kastalânî, İrtifâu’r-rutbe adlı eserinde hırka giydiği şeyhlerini belirttikten sonra 

kendisiyle görüşüp sohbet ettiği şeyhlerini de anmıştır.  Buna göre hırka giymediği ancak 

sohbetlerinde bulunduğu bazı şeyhleri şunlardır: 

1. Şeyh Ebi Abdullah Muhammed b. Ahmed b. İbrahim el-Kureşî  

2. Ebû Abbâs Ahmed b. Alî  b. Muhammed b. Hasan b. Kastallânî (annesinin babası yani 

dedesi) 

3. Annesi ümmü Muhammed Aminete binti Anan b. Hasan b. A’nan el-Adevî 

4. Şeyh Ebu Abdullah el-Kurtubî.25 

                                                                                                                                                                                              
22 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss. 24-25. 
23 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss. 25-26. 
24 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 26. 
25 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, s. 26. 
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2.3.2. Gördüğü Şeyhler 

İmâm  Kastallânî,  gördüğü bazı şeyhlerini de kitabında aktarmıştır. Bunlardan bahsederken, 

onları nerede, nasıl gördüğünü ve şeyhlerin bazı hâllerini aktarmaktan da geri kalmamaktadır. 

Gördüm  dediği bazı şeyhleri ise şunlardır: 

1. Takıyuddin Ebu’t-Tâhir Muhammed b. Hüseyin el-Ensârî 

2. Ebû Abbâs Ahmed b. İbrahim el-Kancîrî el-Endülisî 

3. Ebu’l-Kût ed-Dekkâkî  

4. Ebû Hasan es-Sebbâğ 

5. Şeyh İlmuddîn el-Menfelûtî 

6. Şeyh Ebû Yahyâ İbn Şafi’ 

7. Şeyh Rufaa 

8. Şeyh Abdurrezzak 

9. Şeyh Abdurrahman eş-Şerîf 

10. Şeyh Muferrec, 

11. Şeyh Ebû el-Haccâc el-âkseri, 

12. Şeyh Alî b. Salmân 

13. Şeyh Yahyâ el-Mısrî 

14. Şeyh Ali eş-Şevlî 

15. Şeyh Osman 

16. Şeyh Ebu Abdullah b. Ebî Şâmme 

17. Şeyh Vecih b.  Avf 

18. Şeyh Eba Bekr et-Tekrûrî el-Karâfî 

19. Şeyh Ebu Abdullah Zegvânî  

20. Şeyh Ebu’l-Hasan Alî b. Ebi’l-Kasım b. Ârabi Abdullah  

21. Şeyh Ebu Abdullah eş-Şâtibî 

22. Şeyh Hatib el-Ahmîmî 

23. Şeyh Abdulmutî el-İskenderî 

24. Şeyh Ebu’l-Hasan eş-Şazilî 

25. Şeyh Ebû  Zeyd el-Meymûnî 

26. Şeyh Ebû-Su’ud el-Vâsitî.26  

 

 

                                                             
26 el-Kastallânî, İrtifâu’r-rutbe, ss. 26-29. 
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Sonuç 

İslâm Medeniyeti’nin mimarları olan ârif/ âlimlerimizden birisi de Kutbuddîn Ebûbekir 

Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Alî b. Muhammed b. Hasan b. Kastallânî eş-Şâfiî’dir. 

Küçük yaşta başladığı zâhirî ilimleri, dönemin önde gelen âlimlerinden almıştır. Zâhirî 

ilimlerin yanı sıra İmâm Kastallânî, tasavvufla da ilgilenmiştir. Zâhirî ve bâtinî ilimlere dair 

birçok eser yazmış olan Kastallânî, verdiği bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla daha küçük yaştan 

itibaren tasavvufla tanışmış ve bir çok mutasavvıfla görüşüp istifade etmiştir. Yazdığı 

İrtifâu’r-rutbe bi’l-libâsi ve’s-sohbe adlı eserinde ilk şeyhim dediği Şeyh Abdulmuhsin b. 

Karâmerz’den hırkayı 621/1223 yılında Mekke’de giydiğini belirtmiştir. Kendisi 614/1218 

yılında doğduğuna göre, tasavvufla tanışıp ve şeyhin elinden hırkayı giydiğinde 7-8 yaşında 

bir çocuktur. Bu da çok erken yaştan itibaren tasavvufla tanıştığını göstermektedir. Söz 

konusu eser incelendiğinde tasavvufla ilgisinin hayat boyu devam ettiği ve hiç kopmadığı 

anlaşılmaktadır. 

Daha çok zâhirî ilimlerdeki başarısıyla tanınmış olan İmâm Kastallânî, tefsîr, hadîs, fıkıh ve 

tasavvuf alanında da birçok eser yazmış ve bunlardan önemli bir kısmı günümüze ulaşmıştır. 

Tasavvufa dair yazdığını bildiğimiz kitap sayısı dörttür. Bunlardan birisi de bu tebliğe konu 

edindiğimiz ve yukarıda hakkında bilgi verdiğimiz İrtifâu’r-rutbe bi’l-libâsi ve’s-sohbe adlı 

eseridir. Bu eserde, zâhir ve bâtın ilimleri hakkında bilgi veren İmâm Kastallânî, eseri yazma 

sebebi olarak kendisinden ısrarla kimlerden hırka giydiğinin sorulması olarak belirtmiştir. Söz 

konusu eserde bizzat kendisi, ehli tarik olduğunu ve birçok şeyhle görüşüp tasavvuf hırkası 

giydiğini belirtmiştir. İmâm Kastallânî, burada dört şeyh ve silsilelerini vermekle beraber 

sohbet ettiği ve görüşüp tanıştığı şahıslar hakkında da bilgi vermiştir. 
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EBÛ ABDURRAHMAN SÜLEMÎ VE EL-MUKADDİME ADLI RİSÂLESİ 

BAĞLAMINDA TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ 

 
Doç. Dr. Ferzende İDİZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fak. Tasavvuf Anabilim Dalı 

ÖZET 

İsmi, Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed b. Mûsâ Ebû Abdurrahman es-Sülemî en-

Nisâbûrî es-Sûfî’dir. 330/942 yılında Nişabur’da doğmuştur.   Sülemî, anne tarafından dedesi 

Ebû Amr b. Nuceyd’e nispet edilmiştir. Babasını kaybettikten sonra, dedesi İbn Nuceyd’in 

himayesinde büyümüştür. Zengin biri olan İbn Nuceyd vefât ettiğinde servetinin önemli bir 

kısmı Sülemî’ye kalmıştır. Bu sayede Sülemî, maddî yönden sıkıntı çekmemiş ve bu servetle 

önemli bir kütüphane kurmuştur. Dedesi başta olmak üzere dönemin önemli âlimlerinden ders 

almış olan Sülemî, ilim tahsili için birçok yer gezmiştir. Zâhir ve bâtın ilimlere hâkim olan 

Sülemî, birçok eser yazmış ve birçok talebe yetiştirmiştir. Ebû Saîd Ebu’l-Hayr, Abdulkerîm 

Kuşeyrî, Ebû Nuaym el-İsfahanî gibi zâtlar onun sohbetlerinde yetişmiştir. İlim ve irşadla 

geçirdiği bir ömrün sonunda 412/1021 yılında Nişabur’da vefât etmiştir. 

Sülemî’nin tasavvuf alanında yazdığı önemli eserlerden birisi de el-Mukaddime adlı risâledir. 

Bu risâlesinde Sülemî, sûfîlerle sohbet, muhâbbet, ma’rifet, tevekkül, rızâ, fütüvvet, 

cömertlik, şefkat, güzel ahlâk, tasavvufun şartları gibi tasavvufî meseleleri incelemiştir.  

Bu tebliğimizde, Ebû Abdurrahman Sülemî’nin hayatı ve el-Mukaddime adlı risâlesi 

bağlamında tasavvufî görüşleri anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sülemî, Mukaddime, Tasavvuf, Sûfî, Ma’rifet. 

 

ABU ABDURRAHMAN SULAMİ AND İN THE CONTEXT OF  BOOK AL-

MUKADDİME HİS SUFİ VİEWS 

 

  ABSTRACT 

His name is Muhammad b. Hüseyin b. Muhammad b. Mûsâ Abu Abu Abdurrahman al-

Sulemî en-Nisâbûrî is al-Sufi. He was born in 330/942 in Nisabur His mother, his maternal 

grandfather, Abu Amr b. Nuceyd is proportional to. After losing his father, he grew up under 

the auspices of his grandfather Ibn Nuceyd. When Ibn Nuceyd, a wealthy man, passed away, a 

significant portion of his wealth remained with Sulemi. Thus, Sulemi did not suffer 

financially and established an important library with this wealth. Having taken lessons from 

the important scholars of his time, especially his grandfather, Sülemî traveled to many places 

for science education. Sulemi, who dominated the Zahir and all sciences, wrote many works 

and trained many students. People like Abu Said Abu-Hayr, Abdulkerim Kuseyri, Abu 
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Nuaym al-Isfahani were raised in his conversations. He passed away in Nişabur in 412/1021 

at the end of his life with knowledge and guidance. 

One of the most important works Sulemî wrote in the field of Sufism is the treatise called al-

Mukaddime. In this treatise, Sulemi examines Sufi issues such as conversation with Sufis, 

affection, citation, trust, consent, futurism, generosity, compassion, good morality, and the 

conditions of Sufism. In this paper, the life of Abu Abdurrahman Sülemî and his Sufi views in 

the context of his treatise al-Mukaddime will be explained. 

Keywords: Sulemi, Mukaddime, Sufism, Sufi, Ma'rifet. 

 

Giriş 

Resûlullah’tan sonra peygamber vârisi olan sahabe, peygamberden öğrendiklerini daha 

sonraki nesillere aktarmış ve böylece zaman içerisinde muazzam bir medeniyet meydana 

gelmiştir. Akıl ve kalbe hitab eden bu medeniyet, iki kurum meydana getirmiş ve bu iki 

kurum,  aynı zamanda büyük bir medeniyet oluşturmuştur. Tekke ve medreseler şeklinde 

gelişen bu iki kurumun esasını yine sahabenin eğitim mekânı olan suffe ve ashabı (Ashab-ı 

suffe) teşkil etmiştir.  

Suffe’nin zaman içerisinde medreseye dönüşen ayağı, örgün eğitim denilen naklî ve aklî 

ilimlerin öğrenilip öğretildiği yer haline gelirken; nefis tezkiyesi ile riyâzete dayalı ve halkın 

geneline yönelik sosyal faaliyetlerin işlendiği yaygın eğitim ayağını tekkeler üstlenmiştir. 

İslâm medeniyetinin bu her iki ayağı da sahabe ve Resûlullah (s.a.v.)’a dayanmıştır. Birinde 

hoca ve talebe, diğerinde şeyh ve mürîd arasındaki eğitime dayalı olarak gelişen bu iki 

kurumda zaman içerisinde birçok âlim, ârif yetişmiş ve buna paralel olarak,  pek çok kitap 

telif edilerek sonraki nesillere aktarılmıştır.   

Bu anlamda medeniyetiize katkı sağlamış olan şahsiyetlerden birisi de Sülemî olmuştur. 

Tasavvuf ilmine dair kitap yazanlardan birisi olan Ebû Abdurrahman Sülemî, ilk dönemlerde 

yaşamış, peygamber ve sahabe mirası bilgileri okuyup, yazdığı kitaplara kayd etmiş ve söz 

konusu kitapları günümüze ulaşmış önemli âlim ve ârif şahsiyetlerden birisidir. Tasavvufa 

dair bir çok eseri bulunan Sülemî’yi ve eserlerini  tanımak haliyle önem arz etmektedir. 

Sülemî’nin tasavvufa dâir yazmış olduğu eserlerinden birisi de el-Mukaddime fi’t-tasavvuf 

adlı risâlesidir.  

Yazmış olduğu eserleriyle ilk dönem ilim ve irfâna ait bilgileri günümüze aktarmış olan 

Sülemî’yi  bu gayeyle konu edinmiş olan bu tebliğimizde, Ebû Abdurrahman Sülemî’nin 

hayatı, eserleri ve söz konusu risâlesi bağlamında tasavvufî görüşleri aktarılacaktır. 
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1. Ebû Abdurrahman Sülemî’nin Hayatı ve Eserleri  

1.1. Hayatı 

İsmi, Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed b. Mûsâ Ebû Abdurrahman es-Sülemî en-

Nisâbûrî es-Sûfî’dir. 330/942 yılında Nişabur’da doğmuştur1. 325/937 yılında doğduğunu 

söyleyenler de olmuştur.2 Ebû Abdurrahman Sülemî (öl.412/1021), baba tarafından Ezd, anne 

tarafından Süleym kabilesine mensubtur. Anne tarafından dedesi Ebû Amr b. Nuceyd’e nispet 

edilmiştir. Baba ve anne tarafından sûfî bir aileye mensuptur.3 Dolayısıyla Sülemî, islâmî bir 

ortamda yetişmiş ve küçük yaştan itibaren ilmî terbiye almaya başlamıştır. Daha küçük yaşta 

Ebûbekir es-Sibağî’den hadîs dersleri almaya başlamış olan Sülemî, daha sonraları ilim tahsili 

için Irak, Rey, Hemedan, Merv ve Hicaz'a yolculuk yapmıştır. Böylece burada; Dârekutnî (öl.  

385/995) , Nasrabazî (öl.367/977), Ebû Nasr es-Serrâc (öl. 378/988), Ebû Amr en-Nuceyd (öl. 

366/976), en-Nisâbûrî (ö. 405/1014) gibi  büyük muhaddîs ve mutasavvıf şahsiyetlerden ders 

almıştır.4  

Babasını kaybettikten sonra, dedesi İbn Nuceyd’in himayesinde büyümüştür. Zengin biri 

olan İbn Nuceyd vefât ettiğinde servetinin önemli bir kısmı Sülemî’ye kalmıştır. Bu sayede 

Sülemî, maddi yönden sıkıntı çekmemiş ve bu servetle önemli bir kütüphane kurmuştur.5 

Ebû Nuaym el-İsfâhânî (öl. 430/1038), tasavvuf yoluna istidadı olup, kendisinden öncekileri 

tanımış, onların yollarına tabi olmuş ve kendisine kavuştuğumuz kimselerden birisi de  

Sülemî’dir, demek suretiyle hocasını övgüyle yad etmiştir.6 Sülemî, Ebûbekir eş-Şiblî (öl. 

334/946) ile görüşmüş, İbn Münazil ve Ebu Ali es-Sekafî gibi sûfîlerin sohbetinde 

bulunmuştur. Serrâc gibi sûfîlerden istifade etmiş olan Sülemî’nin tarîkat şeyhi İbrahim b. 

Muhammed en-Nasrabadî’dir. Ebu Sehl es-Su'lûkî'den de hırka giydiği rivâyet edilmiştir.  

Böylece zâhir ilimlerin yanında bâtın ilimlerini de elde etmiş olan Sülemî, bir yandan eserler 

yazarken bir yandan da Nîşâbur’da kurmuş olduğu tekkede irşâd görevinde bulunmuştur. 

İlmiyle âmil bir şahsiyet olan Sülemî, kendisinden sonrası için önemli şahsiyetler de 

yetiştirmiştir. Yetiştirmiş olduğu şahsiyetler arasında, Abdulkerim Kuşeyrî (öl. 465/1072), 

                                                             
1 Hatîb Bağdâdî, Târihu Bağdâd, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Bayrût, ts. c. II, s. 248; Ebulferec  İbn Cevzî, el-

Muntazam fî tarihi’l-mulûk  ve’l-ümem, Dâru Sâdr, Beyrût, 1358/1939, c. VIII, s. 6. 
2 Ahmed eş-Şarbâs, Ebu Abdurrahman es-Sülemî, Kitâbu’ş-Şa’b, 1419/1998, s. 5 (Tabakatu’s-sûfîyye kitabının 

girişi); Süleyman Uludağ, “Sülemî” DİA, İstanbul, 2010, c. X, s. 53 
3 Takiyuddîn es-Sayrefanî, el-Muntahab, tahk. Halid Haydar, Dâru’l-Fikr, Beyrût, 1414/1993, c. I, s. 18; Uludağ, 

“Sülemî”, c. X, s. 53.  
4 Yûsuf Zeydân, es-Sülemî,  Dâru Cîl, Beyrût, 1419/1999, s. 7 (el-Mukaddime adlı eserin giriş kısmında). 
5Muhammed b. Ahmed b. Osman ez-Zehebî, Tezkiretu’l-huffâz, tahk. Zekeriyye Umeyrât, Dâru’l-Kutubi’l-

İlmiyye, Beyrût, 1419/1998, c. III, s. 166;  Bağdâdî, Târihu Bağdâd, c. II, s. 249. 
6 Ebû Nuaym el-İsfâhânî, Hilyetu’l-evliyâ, Dâru’l-Kitâbi’l-Evliyâ, Beyrût, 1405/1984,  c. II, s. 25. 
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Ebu Nuaym el-İsfahânî, Cüveynî (öl.478/1085), Beyhakî (öl.458/1066) gibi âlimler yer 

almıştır.7 

Yaşadığı dönemin âlimlerinden ve devlet adamlarından büyük saygı ve kabul görmüş olan 

Sülemî, daha sonraki dönemlerde hadîs uydurmak ve Hakâiku’t-tefsîr adlı eserinde Bâtınî-

Karmatî tarzında te’viller yapmakla suçlanmıştır. Oysaki eserlerindeki bazı zayıf ve mevzu 

hadîsler, hadîsçiler ve sûfîler tarafından bilinen hadîslerdir. Daha önce kullanıldığı için o da 

kullanmıştır. Tefsîrinde ise Bâtınî-Karmatî te’viller yer almamıştır.8 İlim ve irşâdla geçirdiği 

bir ömrün sonunda 412/1021 yılında Nişabur’da vefât etmiştir.9 

Âlim ve ârif bir şahsiyet olan Sülemî, önemli birçok eser bırakmıştır. Yüzün üzerinde eser 

yazdığı kaydedilmiş olsa da bunların çoğu günümüze ulaşmamıştır. Çeşitli ilimlere dair olan 

bu eserlerden, özellikle tasavvufa dair olanları bizim için önem arz etmektedir.  

1.2. Eserleri 

Yukarıda da ifade edildiği gibi Sülemî, çeşitli ilimlere dair birçok eser yazmıştır. Tsasavvufla 

ilgili kitapları, özellikle tasavvufun en güvenilir kaynaklarından sayıldığı için büyük önem 

kazanmıştır. Onun eserlerinin bir kısmı zâhid ve sûfîlerin hayatına, bir kısmı da sohbet, 

melâmet, fütüvvet gibi tasavvufî konulara ve zümrelere dairdir. Tamamını burada anlatma 

imkanı olmamakla beraber önde gelen bazı eserleri şunlardır. 

1. Tabakâtü 's-sûfîyye: En çok tanınan eseri budur. Birçok defa basılmış olan bu eserde 

Sülemî, 105 sûfî ele almıştır. Sülemî, eserini beş kısma ayırarak yüz kişiyi anlatacağını 

söylemiş olsa da buna tam uymamış ve sayı 105 olmuştur.10 Kendisinden önce başka 

tabakatlar da yazılmış olmakla beraber bunlar günümüze ulaşamamıştır. Bu sebeple 

Sülemî’nin bu eseri, ilk sûfî tabakat kitabı olarak şöhret bulmuştur.11Sülemî, bu eserinde 

sahabe, tabiîn ve tebeu’t-Tabiîn zâhidlerinden bahsetmemiş zira bunları Kitabu’z-zühd adlı 

başka bir eserinde anlattığını bildirmiştir.12  Sülemî’nin Tabakâtta ilk bahs ettiği sûfî, Fudayl 

b. İyâz, son anlattığı zât ise Ebû Abdullah Muhammed b. Abdulhâlik ed-Dînûrî’dir. 

2. Risâletu’l-melâmetiye: Melâmetilik hakkında yazılan ilk eserdir.  

3. Menâhicu’l-ârifîn:  

                                                             
7 Uludağ, “Sülemî”, c. X, s. 53. 
8 Uludağ, “Sülemî”, c. X, s. 53 
9 ez-Zehebî, Tezkiretu’l-huffâz,  c. II, s. 249. 
10 Bkz. Ebû Abdurrahman es-Sülemî, et-Tabakâtu’s-sûfiyye, , tahk. Ahmed Şarbâs, Kitâbu’ş-Şa’b, 1419-1998, s. 

9.  
11 eş-Şarbâs, es-Sülemî,  s. 6; Uludağ, “Sülemî”, c. X, s. 53. 
12 es-Sülemî, et-Tabakât, s. 10. 
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4.Hakâiku’t-tefsîr: Sülemî, mutasavvıfların Kur’ân âyetlerine yaptıkları yorumları toplamak 

suretiyle bu tefsîrini vücûda getirmiştir. Mutasavvıfların yorumlarını içerdiği için eser bir nevi 

derlemedir.13 

5. Kitabü'l-fütüvve: Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerine de çevrilmiş olan bu eser, 

fütuvvet ve şartlarını anlatan ilk eserlerdendir. Fütüvvetin tanımını yapmakla beraber Sülemî 

bu eserinde fütüvvetin özelliklerini âyet, hadîs ve ulemânın sözlerinden deliller getirmek 

suretiyle aktarmaktadır. 

6. Zikrü'n-nisveti'l-müteabbidati's-sûfiyât: Kadın sûfileri anlatan ilk eserlerden birisidir. 

7. el-Mukaddîme fi’t-tasavvuf: İleride hakkında daha geniş bilgi verilecektir. 

8. Suâlâtu Ebî Abdurrahman es-Sülemî li’-dârekutnî fi’l-cerh ve’t-ta’dîl:  

9. Cevâmiu âdâbi’s-sûfiyye. 

10. Uyûbu’n-nefs ve müdâvâtühâ. 

11.Kitâbu’l-erbâîn fi’t-tasavvuf.14 

12.Âdâbu’s-sûfîyye. 

13. el-erbûn fî ahlâki’s-sûfîyye. 

14. Târihu’s-sûfîyye 

15.Tâtihu ehli’s-Sûffe. 

16.Makâmâtu’l-evliyâ 

17.ez-Zühd. 

18.Sünenu’s-sûfiyye. 

19. er-Red alâ ehli kelâm. 

20. Vasiyye.15 

 

2. el-Mukaddime adlı Risâlesi ve Tasavvufî Görüşleri 

Ebû Abdurrahman Sülemî, tasavvufa dâir birçok eser yazmıştır. Yukarıda bir kısmını 

verdiğimiz bu eserlerin en önemli özellikleri alanlarında ilk olmalarıdır. Bu sebeple 

Sülemî’nin eserleri büyük ilgi görmüş ve ana kaynak olarak istifade edilmiştir.  

2.1. el-Mukaddime Adlı Risâlesi 

Birçok eser yazmış olan Sülemî’nin kitaplarından birisi de el-Mukaddime fi’t-tasavvuf adlı 

risâlesidir. Bu risâlede Sülemî, sülûku ve sâlikte bulunması gereken bazı hususları 

anlatmaktadır. Bunları da kendisinden önceki sûfî şahsiyetlerin görüşlerinden hareketle ifâde 

etmeye çalışmaktadır. Buradan hareketle kendisinden önce yaşamış veya muasır olan 

şahsiyetleri tanıdığı ve kitaplarını okuduğu anlaşılmaktadır.16 

                                                             
13 Uludağ, “Sülemî”, c. X, s. 54. 
14 Uludağ, “Sülemî”, c. X, s. 54. 
15 Zeydân, es-Sülemî, ss. 8-10 
16 Bkz. Ebû Abdurrahman es-Sülemî, el-Mukaddime fi’t-tasavvuf, tahk. Yûsuf Zeydân, Dâru’l-cîl, Beyrût, 

1419/1999, ss. 21-74. 
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Sülemî, diğer eserlerinde olduğu gibi bu risâle de de konuları bablara ayırmak suretiyle 

işlemektedir. On dört bâba ayırdığı bu risâlede Sülemî sırasıyla: Sûfîlerle sohbet, muhabbet, 

marifet, tevekkül, rızâ, fütuvvet, sehâ (cömertlik), şefkat, güzel ahlâk, vâsiyet ve tasavvufun 

şartlarını konu edinmektedir. Müellif, konuları önce âyet ve hadîslerle açıklamakta ardından 

sûfî büyüklerinin sözlerinden alıntılarla işlemektedir. 17 

İstifade ettiğimiz risâle, Yûsuf Zeydân tarafından tahkîk edilmiş ve 1419/1999 yılında Dâru’l-

Cîl tarafından basılmış olanıdır. Zeydân’ın ifadesine göre tahkike esas aldığı mahtut hat, 

bilinen tek nüsha olup başka bir nüshası mevcut değildir. Bu nüsha da İskenderiye Belediye 

Kütüphanesi 2822 numarada kayıtlıdır. Yazma eser, 34 sayfadan ibarettir. Nüsha okunaklı ve 

eksiksizdir. Nâsih tarafından  siyah mürekkeple, başlıklar ise kırmızı mürekeple yazılmıştır.18 

Bu hatırlatmadan sonra Sülemî’nin söz konusu eserde değindiği tasavvufî görüşlerini ele 

almaya geçebiliriz. 

2.2. Tasavvufî Görüşleri 

Yukarıda Sülemî’nin söz konusu risâlede işlediği tasavvufî konuları zikretmiştik. Burada bu 

görüşleri detaylıca vermeye çalışacağız. 

2.2.1. Sohbet 

Tasavvufta önemli bir yer tutan sohbet (arkadaşlık) konusunu Sülemî, önceki sûfîlerin 

sözlerini derlemek suretiyle işlemektedir. Bu konuda kendisi herhangi bir yorum yapmasa da, 

örnek olarak sunduğu sûfî büyüklerinin sözlerine kendisinin de iştirak ettiği ve onlar 

üzerinden  sohbetin önemini vurguladığı anlaşılmaktadır. Örnek olarak verdiği sûfî sözlerinin 

bir kısmı şöyledir: 

İbrahim b. Edhem (öl. 162/779) şöyle demiştir: “Ârif fukarayla (sûfîler) sohbet etmek, kişiyi 

ârifler makâmına ulaştırır.”  Buradan Sülemî’nin de sohbeti (arkadaşlığı) önemsediği, 

makâmlara ulaşmanın bir yolunun da âriflerin sohbetlerine katılmaktan geçtiğini savunduğu 

anlaşılmaktadır.  

Sohbet önemli olmakla beraber, bunun dünyevi değil, uhrevî olması gerektiği verilen 

örneklerden anlaşılmaktadır. Nitekim Sülemî’nin İbrahm b. Şeybân’dan aktardığı şu söz bunu 

göstermektedir: “Biz ayakkabım, su kabım diyen kimseyle sohbet etmezdik” Yani sohbetine 

dünyevi bir şeyi karıştıranla sohbet etmezdik. Bu da sohbetten maksadın nasıl olması 

gerektiğini bize göstermektedir. Ebû Ahmed Kalânsî buna işareten: “Basra’da fakirlerden 

(sûfîlerden) müteşekkil bir gruba dâhil oldum. Bana ikrâmda bulunup saygı gösteriyorlardı. 

                                                             
17 Bkz. es-Sülemî, el-Mukaddime, ss. 21-74. 
18 Zeydân, es-Sülemî,  ss. 14-15. 
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Bir gün izârım nerde? Diye sorduğum için gözlerinden düştüm (artık o saygıyı 

göstermediler)” anısını aktarmış ve konunun önemine işâret etmiştir.19  

Sülemî, sûfîlerle sohbet ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini ise Ebû Saîd Harrâz (öl. 

279/892)’ın şu sözüyle ifâde etmeye çalışmaktadır: “Ben elli yıl sûfîlerle arkadaşlık ettim. 

Aramızda tek bir ihtilaf dahi olmadı. ‘Bu nasıl olur? diye soruldu’ Ebû Saîd: Çünkü ben 

nefsimle meşguldum.”20 Yani kendi nefsimle meşgul olduğum için başkalarının hatalarını 

göremedim, böyle olunca da ihtilaf söz konusu olmadı. Buradan Sülemî’nin, arkadaşların bir 

birlerinin değil, kendi kusurlarıyla meşgul olmaları gerektiğini söylediğini anlamak 

mümkündür. 

Peki arkadaşlıkta niyet ne olmalı? Bu soruya da Sülemî Zinnûn Mısrî (öl. 245/859) ile cevap 

vermektedir: “Allah’la rızâ ile, insanlarla karşılıklı nasihat ile, nefisle muhalefet ile ve 

şaytanla da ancak muhârebe ile sohbet et.”21  

2.2.2. Muhabbet 

Sülemî, “hubb” kelimesinin harflerinden hareketle muhabbetin tanımı yapmaktadır. Buna 

göre “ ‘hubb’ kelimesi,  ha  (ح) ve be (ب) harflerinden oluşmaktadır. Ha, rûh kelimesinin son 

harfi, be ise beden kelimesinin ilk harfidir. Muhib (seven kimse) ise, bedensiz rûh, rûhsuz 

beden  sahibi kimsedir. Dolayısıyla her şeyin bir tanımı varken, muhabbetin bir tanımı yoktur. 

Zira o, bir tanıma sığmayacak kadar latif ve ince bir hâldir. Bu hikmete binaen Yüce Allah, 

melekleri hizmet için, cinleri kudret için, şeytanları la’net için yaratmışken, ârifleri muhabbet 

için yaratmıştır. Muhabbet bir ateştir ve o ateşin yakıtı sevenlerin (muhiblerin) yürekleridir. 

Havf ateş, sevgi nûrdur. Hiçbir ateş nûrsuz olamaz.”22 

Seven için bir tek hâlden bahsetmek söz konusu değildir. Bundan dolayı “muhabbet sahibi 

kimse bazen ister, bazen kaçar, bazen üzülür bazen coşar.”23 Bundan dolayı seven hakkında 

bir tek hâlden bahsetmek mümkün değildir.  

Sülemîye göre sevenin sevdiğinde fâni olması gerekir. Bunu da Şiblî’nin şu sözüyle 

açıklamaktadır: “Muhabbetin hakîkatı, kendini tamamen sevdiğine hibe etmen ve böylece 

sende sana ait bir şey kalmamasıdır.” Ardından bunu şu örnekle desteklemektedir:  Hikayeye 

göre birbirini seven iki kişi gemiye bindi. Derken birisi denize düştü. Diğeri de ardından hiç 

düşünmeden kendisini denize attı. Can kurtaran, arkalarından kendisini atıp ikisini de 

                                                             
19 es-Sülemî, el-Mukaddime, ss. 21-22. 
20 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 22. 
21 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 22. 
22 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 23. 
23 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 27. 
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kurtardı. İlk düşen öbürüne, ben düştüm ya sen niye atladın, diye sordu. Buna atlayan kişi şu 

beyitle cevap verdi: Senin sevdandan kendimden geçmişim, seni ben zan ettim.24  

Sülemî’nin muhabbet anlayışında sevene sadakat ve sevenin sevmediğini sevmeme de vardır. 

Bunu da Bişr b. Hâris (öl. 227/842)’in şu sözüyle aktarır: “Maşûkunun sevmediği kimseyi 

sevmen mürüvvete sığmaz.”25 

2.2.3. Mârifet 

Bilmek, tanımak, ikrar etmek, isim olarak “bilgi” anlamına gelen ma‘rifet (irfân) kelimesi, 

ilimle eş anlamlı gibi kullanılmakla birlikte aralarında bazı farklar vardır. Zira ilmin karşıtı 

cehl, mârifetin karşıtı inkârdır.26 İlim sahibine âlim, mârifet sahibine ârif denilir.  

Kısaca anlamak/ tanımak anlamına gelen marifet, Sülemî’ye göre Allah’ın farz kıldığı ilk 

hususlardandır. Bunun da delili:  َِوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواأِلْنَس إاِلَّ ِليَعْبُُدون 

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”27 âyetidir. Zira İbn 

Abbâs “kulluk etsinler” sözünden maksat, beni tanısınlar demektir, demiştir.28  

Mârifet, Allah ile marifeti kavrayabilecek kulları arasında bir sır olarak kabul edilir. Zira Ebû 

Derdâ’nın aktardığı bir kudsi hadîste Resûlullah şunları anlatmıştır: “Cebrâil (a.s.)’e 

marifetin ne olduğunu sordum, dedi ki ben de Allah’a bunu sordum Yüce Allah şöyle cevap 

verdi: ‘O benim sırlarımdan bir sırdır ki, marifetimi anlamaya selahiyeti olan kulumun 

sırrına yerleştirdim.”29Dolayısıyla Allah ancak Allah’la bilinebilir. Nitekim Cüneyd’e rabbini 

ne ile tanıdığı sorulduğunda “Rabbimi rabbimle tanıdım. Rabbim’in yardımı olmasaydı onu 

hakkıyla tanıyamazdım” demiştir.30 

Sülemî’ye göre mârifet üçe ayrılır: 1. Dilin mârifeti : İkrardan ibârettir. 2. Kalbin mârifeti:  O 

da tasdiktir. 3. Rûhun mârifeti: o da yakîndir. Ona göre mârifet sahibi olan ârifin de üç alameti 

vardır.  Dili hikmetle konuşur, kalbi marifete sâdıktır,  bedeni sınırlara riayet eder.31 

2.2.4. Tevekkül 

Sözlükte; birinin işini üstüne alma, birine güvence verme; birine işini havale etme, ona 

güvenme mânasına gelir. Birine güvenip dayanan kimseye mütevekkil, güvenilene vekîl 

denir.32Tasavvufta bir makâm ve hâl olarak kabul edilen tevekkül, genel anlamda tüm 

                                                             
24 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 27. 
25 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 29. 
26 Süleyman Uludağ, “Mârifet” DİA, Ankara, 2003, c. XXVIII, s. 54. 
27 Zariyat, 51/56. 
28 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 31. 
29 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 31. 
30 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 31. 
31 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 31. 
32 Mustafa Çağrıcı, “Tevekkül” DİA, İstanbul, 2012, c. XLI, 2. 
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tedbirleri aldıktan sonra işi Allah’a bırakmaya ona güvenip dayanmaya denir. Sûfîlere göre 

tevekkül, avamın, havasın ve havvasu’l-havvasın tevekkülü olmak üzere üçe ayrılır.33  

Sülemî de tevekkül konusunu âyet, hadîs ve büyüklerin sözlerinden örnekler getirerek 

açıkladıktan sonra tevekkül; mü’minlerin,  ehl-i husûsun ve husûsu’l-husûsun tevekkülü 

olmak üzere üçe ayırmaktadır. Sülemî, mü’minlerin tevekkülünü, Ebû Turâb Nahşebî (öl. 

245/859)’nin şu sözüyle açıklamaktadır: “Bedeni ubûdiyete atıp, kalbi rubûbiyete bağlamak 

ve tamamen Allh’a sığınarak, şayet Allah verirse şükreder, vermezse kadere muvafık bir 

şekilde râzı olarak sabreder.” Ehl-i husûsun tevekkülünü ise Sülemî,  Ebû Yakûb  en-

Nehrecûrî (öl. 303/915)’nın şu sözüyle açıklamaktadır: “Tevekkül, nefsin ölmesi, dünya ve 

âhrete ait arzularından geçmesidir.” Husûsu’l-husûsun tevekkülünü ise Cüneyd’in şu sözüyle 

açılamaktadır: “Tüm hâllerde kalblerin Allah’a güvenip dayanmasıdır.”34 

2.2.5. Rızâ 

Tasavvufun temel kavramlarından ve makâmlarından biri olan Rızâ, kelime olarak hoşnut ve 

memnun olmak, tasvip etmek, beğenmek gibi anlamlara gelir.35Serrâc’a göre rızâ, kulun 

kalbinin Allah’ın hükmü altında sakin olmasıdır.36 

Rızâ’ya “Allah onlardan onlar da Allah’tan razıdır”37 âyetini delil olarak getiren Sülemî, 

kendisinden önceki sûfîlerin konuya dair sözlerini aktarmak suretiyle meseleyi işlemektedir. 

Sûfilerden bazıları rızâ, kazaya razı olmaktır, demişlerdir, diyen Sülemî, aslında rızânın 

tanımını da yapmış olmaktadır. Ahmed b. Hanbel’in: “Rızâ üç şeydir. İhtiyarı terk, kalbin 

kazanın hükmüne sevinmesi ve Allah lehinde veya aleyhinde hüküm verinceye kadar nefsin 

tedbirlerini terk etmek”38 sözünü aktarmasından Sülemî’nin de bu görüşte olduğu söylenebilir.  

Rızâ’yı Allah’ın kazasına râzı olmak şeklinde tanımlayan sûfîlere göre, Allah’ın taktir ettiği 

her şeyde hayır vardır. Sülemî bunu Hasan Basrî’den aktardığı şu sözle desteklemektedir: 

“Mü’min için her ne taktir edilmişse, hoşuna gitsin veya gitmesin onun hakkında mutlaka 

hayırlıdır.”39 

 

 

                                                             
33 Süleyman Uludağ “Tevekkül”, DİA, İstanbul, 2012, c. XLI, s. 3. 
34 es-Sülemî, el-Mukaddime, ss. 41-42. 
35 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdr, Beyrût, ts., c. XIV, s. 323; Süleyman Uludağ, “Rıza” DİA, İstanbul, 

2008, c. XXXV, s. 56. 
36 Serrâc et-Tûsî, el-Luma’, tahk. Abdulhalîm Mahmud- Tâhâ Abdulbaki, Dâru’l-Kutubi’l-Hadîse, 1380/1960, s. 

80. 
37 Maide, 5/119. 
38 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 45. 
39 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 45. 
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2.2.6. Fütüvvet 

Sözlükte genç, yiğit, cömert anlamlarına gelen fetâ kelimesinden türeyen fütüvvet, “gençlik, 

kahramanlık, diğergâmlık, cömertlik” anlamlarına gelir.40 Kur’ân’da, put kıran veya 

gördükleri baskıya rağmen inançlarını koruyan ve bu uğurda ülkelerini terk eden kişilerden 

fetâ diye söz edilir.41 Tasavvufta fetâ kavramı, cesaret, kahramanlık, cömertlik ve fedakarlık 

sahibi kimse anlamında kullanılır. Bundan hareketle sûfîler, fetayı "sûfî", fütüvveti de 

"tasavvuf" olarak tarif etmişlerdir. Çünkü onlara göre sûfî zaten bu sayılan özelliklere sahip 

kimsedir. Fetâ ve fütüvvet kelimeleri sûfî ve tasavvuf anlamında kullanılmakla beraber; 

tasavvufta bu terimlerden daha çok sûfîde bulunan fedakarlık, diğergâmlık, iyilik, yardım, 

insan severlik, hoşgörü ve nefsine söz geçirme gibi ahlakî nitelikler kastedilir.42 

Tasavvufun önemli kavramlarından birisi olan fütüvvet, İslâm tarihinde ilk olarak Emevîler 

döneminde ortaya çıkması muhtemel olmakla beraber; sosyal bir kesim olarak sahneye çıkışı 

Abbasiler döneminde olmuştur. Bu da ilk başlarda iffet, cömert ve cesur gibi manaları 

kendisinde toplayan ve merkezi iktidarın zayıfladığı dönemlerde toplum düzenine ve siyasi 

otoriteye karşı çıkan bekar gençlerden oluşan bir kesimi ifade etmekteydi. Bu kesim 

arasındaki fütüvvet telakkisinin o dönemde henüz sûfî nitelikler taşımadığı anlaşılmaktadır.43 

Başka görüşler olmakla beraber, fütüvvetten ilk bahsedenin Cafer Sâdık (öl.148/765) olduğu 

fikri yaygındır. Tarihi süreçte sûfîler, temel ahlâkî değerleri ve en önemli faziletleri fütüvvet 

kelimesine yüklemek suretiyle onu tasavvufun temel kavramlarından birisi haline 

getirmişlerdir.44 

Halk üzerinde sosyal etkinliği artan fütüvvet kurumuna dahil olan halife Nasır, bu gücü 

arkasına alıp devlet otoritesini güçlendirmeği hedeflemiş ve gönderdiği elçiler aracılığıyla 

İslâm âleminde yaygınlaşmasını amaçlamıştır. Bu gayeyle Anadolu’ya gönderdiği elçi, aynı 

zamanda bir mutasavvıf olan Ebû Hafs Şihabuddîn Sühreverdî olmuştur. Anadolu Selçuklu 

Devleti'nin başında bulunan I. İzzeddin Keykavus (öl.616/1220) 'un 1214 yılında kendisine 

gönderilen heyete olumlu cevap verip fütüvvet teşkilatına dahil olması, ardından I. Alaaddin 

Keykubat (öl.634/1237)’ın bu teşkilata girmesiyle Anadolu’da Fütüvvet, dolayısıyla Ahîlik 

kurumu yerleşmiştir.45Fütüvvet teşkilatının bir esnaf kuruluşu olarak Ahilik adıyla 

                                                             
40 Süleyman Uludağ, “Fütüvvet” DİA, İstanbul, 1996, c. XIII, s. 259. 
41 Enbiya 21/ 60; Kehf 18/ 10, 13 . 
42 Uludağ, “Fütüvvet” s. 260. 
43 Bkz.  Ahmet Yaşar Ocak,  “Fütüvvet”, DİA, İstanbul, 1999,  c. XIII, s. 261. 
44 Uludağ,  “Fütüvvet”, s. 260. 
45 Ocak, “Fütüvvet”, 261;  Ziya Kazıcı, “Ahilik”, DİA, İstanbul. 1988, c. I, s. 540. 
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Anadolu’da yaygınlaşmasında öncü olan kimse ise Ahî Evran ismiyle anılmış olan Şeyh 

Nasiruddîn Mahmûd (öl.660/1262) olmuştur.46 

Fütüvvet kavramı ve şartlarını belirten ilk kitap müellifi yine Ebû Abdurrahman Sülemî 

olmuştur. Kitabu’l-fütüvve47 adlı eseriyle adeta fütüvvet ve ardından gelen Ahîlik 

Teşkilatı’nın ilk tüzüğünü yazmıştır.   

Sülemî, fütüvvetin içerdiği manaları içeren büyüklere ait sözlerle konuyu işlemektedir. 

Süfyan-ı Sevrî’nin “Fütüvvet, ihvânın hatalarını affetmektir” şeklindeki tarifiyle bu kavramın 

içeriğine değinmektedir. Ona göre fütüvvet ehlinde şu beş özellik bulunmalıdır: Emânete 

riayet, siyânet (iffetlilik ve sırı koruma), sıdk, sâlih uhuvvet ve gönlü ıslah. Bunlardan birisini 

ihmal eden kimse, fütüvvetin şartlarını yitirmiş demektir.48 

Sülemî’ye göre fütüvvetin aslı; ister gizli ister aleni olsun tüm söz ve fiillerinde kişinin aynı 

tavrı takınması, yaptıklarıyla övünmemesi, dine riayeti muhafaza etmesi, sünnetlere tabi 

olması ve Allahın emir ve nehiylerine riayet etmesidir. Ona göre şunlar fütüvvetin 

gereklerindendir: Sıdk, vefâ, cömertlik, hayâ, güzel ahlâk, güzel nefis, ihvâna karşı nezaket, 

çirkin şeylerden kaçınma,  dostlar hakında söylenen çirkin sözleri dinlememe, ahde vefâ, kin 

ve nefretten uzaklaşma, Allah için dost ve Allah için düşman edinme, mal ve makâmı ile 

ihvanın işini kolaylaştırma, bunu yaparken minnet etmeme, hayırlı kimselere muhabbet 

beslemek ve onlarla dostluk kurmak.49 

2.2.7. Sehâ (Cömertlik) 

Cömertlik anlamındaki sehâ,50 tasavvufta üzerinde durulan önemli kavramlardandır. Cûd da 

cömertlik anlamında kullanılır. Cûd, mal olsun ilim olsun elinde bulunan az şeyin tamamını 

harcamaktır. Sıfat olarak رجل جواد kullanılır ve cömert adam anlamına gelir.51Cömertlik 

anlamında kullanılan bir diğer terim ise îsâr’dır. Bu da ihtiyacı olduğu halde başkasını 

kendisine tercih etmek anlamına gelir.52 Bu durumda  sehâ, cûd ve îsâr cömertlik anlamında 

kullanılan ancak aralarında derece farkı bulunan terimler olmaktadır.  

Sülemî’nin, sehâ’yı îsar anlamında kullandığını, sehâ için delil olarak getirdiği َويُْؤثُِروَن َعلَى 

أَْنفُِسِهْم َولَْو َكاَن بِِهْم َخَصاَصة  
  “Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih 

                                                             
46 Kazıcı,  “Ahilik”, c. I, s. 540. 
47 Bkz. Ebû Abdurrahman es-S-Sülemî, Kitâbu’l-fütüvve, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 1971; Ebû  

Abdurrahmân es-Sülemî,  Kitâbü’l-fütuvve, tahk. Süleyman Ateş, Matbaatu Câmiati, Ankara, 1397/1977. 
48 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 47.  
49 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 50. 
50 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. XIV, s. 373. 
51 Rağıb el-İsfahanî, Müfredât: Kur’an Kavramları Sözlüğü, ter. Abdulbaki Güneş-Mehmet Yolcu, Çıra Yay., 

İstanbul, 2012, s. 252. 
52 el-İsfahanî, Müfredât, s. 65. 
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ederler “53 âyetten anlamak mümkündür. Bunu desteklemek için sunduğu Ebû Hafs Nisâbûrî 

(öl. 270/883)’nin şu tanımı da bunu göstermektedir: “Nisâbûrî’ye konu soruldu. O, şöyle 

cevap verdi: ‘Dünya ve âhiret işlerinde ihvânın arzularını kendi arzularının önüne 

almandır.”54Sülemî, sehâ kavramını îsâr anlamında kullanmakla beraber cûd ve sehâ 

kavramlarının taşıdıkları anlamları da ihmal etmez ve istifade ettiği sûfî sözleri içerisinde 

bunlara da yer verdiği görülür.  

Cömertliğin esasında yapılan iyiliği unutmak ve başa kakmamak vardır. Sülemî de buna 

dikkatleri çekmektedir. Bunu da Ebû Osman el-Hirî’nin : “Aceleye getirmek, yapılan iyiliği 

küçük görmek ve onu gizlemek yapılan iyiliğin şartlarındandır” sözü ve Hz. Alî’den 

aktardığı: “Sehâ (cömertlik) verirken minnet etmemektir”55 sözleriyle aktardığı 

anlaşılmaktadır.  

2.2.8. Güzel Ahlâk 

Ahlâk, “seciye, tabiat, huy” gibi mânalara gelen hulk veya huluk kelimesinin çoğuludur. 

Genellikle insanın fizikî yapısı için halk, mânevî yapısı için hulk kelimeleri kullanılır.56 

Kur’ân-ı Kerîm’de Yüce Allah nebimizi (s.a.v.) “Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin”57 

buyurarak methetmektedir. 

Güzel ahlâktan maksat, mahbûbu kendinse tercih edip ve tüm sebepleri güler yüzle 

karşılamaktır diyen Sülemî,  güzel ahlakın özelliklerini de Harîs Muhasîbî’den aktardığı şu 

sözlerle özetlemektedir: “Güzel ahlâk, eziyetlere tahammül etmek, az öfkelenmek, güler yüzlü 

ve güzel sözlü olmaktır.”58 Kötü ahlâkın özelliği ise, insanlara karşı tahammülsüz olmaktır. 

Bazı sûfîlere güzel ahlâkın ne olduğu sorulmuş onlar da: insanlara eziyet etmekten kaçınmak 

ve onlardan gelen eziyetlere katlanmaktır, demişlerdir.59 

Güzel ahlâk içerisine birçok kavram girer. Bunlardan birisi de tevazu ve alçak gönüllü 

olmaktır. Güzel ahlâk içerisinde bu kavramı da işleyen Sülemî,  Ebû Alî Ruzbarî’den şu 

nakilde bulunur: “Kişi ancak tevazu ile yükselir ve kibir ile alçalır.” Ebû Hasan Buşencî (öl. 

348/959)’den aktardığı şu söz de bu anlamdadır: “Nefsini hakir gören kimseyi Allah aziz 

kılar; nefsini aziz gören kimseyi de Allah kulların gözünde alçaltır.”60 Tevazu ve hilm başta 

olmak üzere Sülemî âyet ve hadîslere dayanarak güzel ahlakın içerisinde bir çok kavram ve 

                                                             
53 Haşr, 59/9. 
54 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 51. 
55 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 53. 
56 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. X, s. 85; Mustafa Çağrıcı, “Ahlak” DİA, İstanbul, 1989, c.II, s. 1. 
57 Kalem, 68/7. 
58 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 59. 
59 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 60. 
60 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 61. 
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davranışı işlemektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Zülme edeni affetmek, vermeyene 

vermek, sana gelmeyene gitmek, cahillik edenden yüz çevirmek, kötülük edene iyilik etmek, 

selam vermek, yedirmek, sıla-ı rahimde bulunmak, insanlar uykuda iken gece namazı kılmak, 

haramlardan kaçınmak, misafire ikramda bulunmak vb.61 

2.2.9. Tavsiye 

Saf, halis olmak, kötülük ve bozukluktan uzak bulunmak; iyi niyet sahibi olmak ve başkasının 

iyiliğini istemek” anlamlarındaki nush kökünden türeyen nasîhat kelimesi,62başkasına 

yapacaklarını önceden öğütlemek anlamına gelir.63 Başkasının hata ve kusurunu gidermek 

için gösterilen çaba; iyiliği teşvik, kötülükten sakındırmak üzere verilen öğüt; başkasının 

faydasına ya da zararına olan hususlarda bir kimsenin onu aydınlatması ve bu yönde 

gösterdiği gayret anlamında da kullanılır.64 

İyiliği emretme kötülükten men etmek, tüm peygamber ve önder insanların özelliği olmuştur. 

Bundan dolayıdır ki iyi insanlar gördükleri peygamberlerden nasihat istedikleri gibi, 

peygamberlerin bulunmadığı dönemlerde ise doğruluklarına inandıkları kimselerden tavsiye 

istemiş onlar da devamlı nasihatlarda bulunmuşlardır.  Buna dikkatleri çeken Sülemî, önceki 

büyüklerin tavsiyelerini aktarmak suretiyle detayları aktarmaktadır. Buna göre Cüneyd 

arkadaşlarından birisine şu tavsiyede bulunmuştur: “Ey oğul! Her ne kadar kalbine vâridler 

gelse de sen ilme sarıl, ilimden başka dostun olmasın.”65 

Sülemî’nin, tavsiyeye misal olarak getirdiği örneklerden birisi de Osman Harîrî’den aktardığı 

şu sözlerdir: “Size beş şeyi tavsiye ediyorum. Size zulmedene zulumle karşılık vermeyin, sizi 

övdüklerinde sevinmeyin, yerdiklerinde üzülmeyin, sizi yalanlarlarsa kızmayın, size ihanet 

edildiğinde ihanet etmeyin.” 66 

Sülemî’nin büyüklerden aktardığı tavsiyelerden birisi de İbrahîm b. Edhem’in kendisinenden 

tavsiye isteyen bir adama yaptığı şu nasihattır: “Sana beş şeyi tavsiye edeceğim. İnsanlar 

dünya ile meşgul olurlarken sen ahretle meşgul ol. İnsanlar zâhirlerini süslerken sen içini 

süslemekle meşgul ol. İnsanlar köşkler yapmakla meşgul olurlarken sen kabrini imârla meşgul 

ol.  

                                                             
61 es-Sülemî, el-Mukaddime, ss. 61-66. 
62 Mustafa Çağrıcı, “Nasihat” DİA, İstanbul, 2006, c. XXXII, s. 408. 
63 el-İsfahanî, Müfredât, s. 1162. 
64 Çağrıcı, “Nasihat” c. XXXII, s. 408. 
65 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 67.  
66 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 68. 
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İnsanlar başkalarının ayıplarını araştırmakla meşgul olurlarken sen nefsinin ayıplarıyla 

meşgul ol. İnsanlar insanların hizmeti (dünya menfaati için) meşgul olurlarken sen Hâlık’ın 

hizmetiyle meşgul ol.”67 

Sülemî’nin getirdiği örnekleri çoğaltmak mümkündür. Verdiği örneklerden ayrıca Sülemî’nin 

nasihat ve tavsiyeye ne kadar önem verdiği anlaşılmaktadır. 

2.2.10. Tasavvuf ve Şartları 

Tasavvuf ve mutasavvıflara  dair ilk eser yazan sûfi müelliflerden olan Sülemî, eserin 

sonunda tasavvuf ve şartlarını da saymaktadır. Mukaddime adlı bu eser incelendiğinde konu 

başlığı yaptığı ve büyük bir kısmını yukarıda aktardığımız meselelerin tasavvufi meseleler 

olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu meselelerden hareketle tasavvufun gaye ve içeriği 

hakkında fikir sahibi olmak da mümkün olmaktadır. Bununla beraber Sülemi, tasavvufun bazı 

şartlarını da saymaktadır. Bunların başlıcaları şunlardır:  Mutakadim meşâyıhın takip ettiği 

dünyaya karşı zühd, zikirle iştiğal, ibâdet, insanlardan uzaklaşma, az dahi olsa yiyecek içecek 

ve elbise konusunda kanaat ve rıza sahibi olmak, fukarayı gözetmek, şehvetleri terk, 

mücâhede, verâ, az uyuma ve az yeme, murakabe, gurbet, meşayıhı ziyaret,  ihtiyaç olunca 

yeme, zaruret halinde konuşma ve uyuma, mescidlerde oturma, yamalı elbise giyme.68 

Sülemî’ye göre yaşadığı dönemin sufîleri ve tasavufla ilgilenen kimselerin, tasavvufun esas 

ve usullerini öğrenmeleri gerekir. Bilmeli ki, gerçek sûfilerle sahtelerini bir birinden ayıt 

edebilsin.  Zira o zamanda bir takım sahte sûfiler türemiş, sûfî olmadıkları halde onların 

eliselerine bürünüp, onlar gibi davranarak insanları kandırmakta ve bu yolla menfaat elde 

etmektedirler. Oysa ki bunlar bu yolla kendilerine zarar vermektedirler. Zira Sülemî’ye göre 

ilimle amel etmemiş, bu yolun eğitimini almamış, gerçek vecdi kavrayıp tatmamış, marifet 

sahibi olamamış olmasına rağmen sûfîlik taslayan kimse, bu iddiasının rehini olmuş, hevasına 

tabi olmuş ve tasavvufun manasını anlayamamıştır. Oysa zâhirle bâtının bir olması ve şarîata 

uygun olması esastır. Şerîattan şâhidi bulunmayan her bâtın iddiası dalâlettir.69  

Sonuç 

İslâm medeniyeti, medreselerde yetişen âlimler ve tekkelerde eğitim alan âriflerin 

omuzlarında yükselmiştir denilebilir. İlk başta bir arada olan bu iki kurum tarihi süreçte 

birbirinden ayrılmışlarsa da, çoğu zaman iç içe olagelmişlerdir. Her iki kurumda da eğitim 

almış olanlar, zulcenaheyn diye nitelenmiştir. Âlim/ârif denilen bu zulcenaheyn olan 

şahsiyetler, insanları irşâd etmiş, talebe yetiştirmiş ve kitaplar yazmışlardır.  

                                                             
67 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 69. 
68 es-Sülemî, el-Mukaddime, s. 72 
69 es-Sülemî, el-Mukaddime, ss. 72-74. 
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Böylece medeniyetimizin yüzyıllar boyu devamını sağlamışlardır. Bu özelliğe sahip birçok 

âlim ve ârif saymak mümkündür. Bunlardan birisi de pek çok kitap yazmış ve eserleri 

günümüze kadar ulaşmış olan Ebû Abdurrahman es-Sülemî’dir.  Âlim ve ârif olan Sülemî’nin 

tasavvuf alanında bir diğer önemi ise bu alana dair ilk eserler yazmış olmasıdır. 

Nişabur’da doğmuş ve orada vefât etmiş olan Sülemî’nin yüz kadar eser yazdığı kayıtlı ise de 

bulardan otuz kadarı günümüze ulaşabilmiştir. Bu eserlerinden birisi de el-Mukaddime fi’t-

tasavvuf adlı eseridir. Bu risâlede Sülemî, sülûk ve sâlikte bulunması gereken bazı hususları 

anlatmaktadır. Bunları da kendisinden önceki sûfî şahsiyetlerin görüşlerinden hareketle ifâde 

etmeye çalışmaktadır. Buradan hareketle kendisinden önce yaşamış veya muasır olan 

şahsiyetleri tanıdığı ve kitaplarını okuduğu anlaşılmaktadır. 

Sülemî, bu eserinde bazı tasavvufî kavramları ve tasavvufun bazı şartlarını anlatmaktadır. 

Risâlede işlediği başlıca konular: Sohbet, muhabbet, mârifet, tevekkül, rızâ, fütüvvet, sehâ 

(cömertlik), güzel ahlâk, tavsiye ve şefkat gibi konulardır. 
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ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN ALLAH’IN VARLIK DELİLLERİNE YÖNELİK         

TESPİTLERİ 
         Dr. Öğr. Üyesi Fatma PINAR 

Bitlis Eren Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi,Temel İslam Bilimleri Bölümü 

ÖZET 

Ömer Nasuhi Bilmen yirminci yüzyılda yetişmiş önde gelen İslâm âlimlerinden biridir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olan Bilmen gerek ilmî, gerek ahlâkî, 

gerekse de dindarlığı ile Türkiye’de Müslüman halkın güvenini kazanmıştır. Ayrıca o, Ehl-i 

sünnet mezhebini tam bir liyakat içerisinde temsil etmiş, dini meselelerde asla taviz 

vermemiştir. Türkiye’de 1960’lı yıllarda dinde reform yapılması gerektiğini iddia ederek bu 

konuyu sürekli gündemde tutmak niyetinde olan bazı kesimlerle mücadele vermiş, her 

defasında İslâm dininin getirdiği iman, ahlâk ve hukuk ilkelerinin evrensel olduğunu açık bir 

dille ve büyük bir cesaretle savunmuştur. Bilmen yaşadığı dönem itibariyle Osmanlı’nın son 

dönemlerini görmüş ve geleneksel bir eğitim almıştır. Bununla birlikte Cumhuriyet döneminin 

çağdaş kurumlarında da görev almıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet’e geçişle birlikte Türkiye’de 

yaşanan sorunları bizzat yaşayan biri olarak müşahede etmiş ve bu sorunlara çözüm bulabilme 

arayışında olmuştur. Bu nedenle akademik ve ilmi pek çok eser kaleme almıştır. Bu 

eserlerden biri de onun İslâm Akaidi isimli eseridir. O, bu eserinde birçok kelamî meseleye 

temas etmiştir. Onun üzerinde durduğu bu meselelerden biri de Allah’ın varlığının delilleridir.  

İslâm düşünürleri Allah’ın varlığını genellikle ontolojik, kozmolojik ve teolojik delillerle ispat 

etmeye çalışmıştır. Bunlardan ontolojik delil, tecrübeye dayalı verilerin dışında zihnî bir ispat 

delili olup, “ekmel varlık” olarak tanımlanan en yetkin varlık tasavvuru üzerine inşa 

edilmiştir. Kozmolojik delil ise evrenden hareketle oluşturulmuş bir delil olup, “hudûs” ve 

“imkân” delili olarak adlandırılmıştır. Teolojik delil ise inayet, gaye ve nizam, ihtirâ veya 

hikmet delili olarak bilinmekte ve kâinatta müşahede ettiğimiz mükemmel ve eşsiz nizamın 

kendi kendine meydana gelemeyeceği düşüncesine dayanmaktadır. Bilmen de dikkatlice 

tefekkür edildiğinde âlemin bir yaratıcısının olduğu sonucuna fıtraten ulaşılacağını belirtmiş, 

bununla birlikte Allah’ın varlığını ispat etmede kelamcıların ve İslam filozoflarının birçok 

delil getirdiklerini ifade ederek, bu delillerden bazıları hakkında bir takım tespitlerde 

bulunmuştur. Bu çalışmada Bilmen’in bu tespitlerine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Nasuhi Bilmen, Kelâm, Hudûs, İmkân, Hareket. 
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OMER NASUHI BILMEN'S DETERMINATIONS ON EVIDENCE OF GOD 

ABSTRACT 

Omar Nasuhi Bilmen is one of the leading Islamic scholars who grew up in thet wentieth 

century. You should know that the President of the Republic of Turkey Religious Affairs of 

the fifth scientific, ethic alrequirements, as well as piety has earned the trust of the Muslim 

population in Turkey. Further more, he represented the Sunnah Follower Scholars sect in full 

meritand never compromised on religious matters. InTurkey, claiming that then eedforre form 

in religion in 1960, which in tend to keep this issue on the agend awas struggling with some 

groups, faith brought the Islamic religion in each case, morality an dargued a language and a 

large out door courage is universal of law principles. Bilmen has seen the last periods of the 

Ottoman Empire and received a traditional education. Inaddition, he took part in 

contemporary in stitutions of the Republican period. Therefore, problem swith the transition 

taking place in the Republic of Turkey has observed personally and as one who has been in 

the quest of finding solutions to these problems. Fort his reason, he has written many 

academic and scientific works. One of these works is his work called Islam Akaidi. In this 

work he touched on many the ological issues. One of theis sues that he focuses on is evidence 

of God'sexistence. 

Islamic thinkers have tried to prove the existence of God through ontological, cosmological 

and theological evidence. Ontological evidence, apart from experience-baseddata, is a proof 

of mental evidence and is built on the most competent imagination of being defined as 

melecological being. Cosmological evidence, on the other hand, is a piece of evidence derived 

from the universeand is called “hudûs” and “possibility” evidence. Theological evidence, on 

the other hand, is known as grace, purpose and order, evidence of passion and wisdom, and is 

based on the idea that the perfect and unique order we observe in the universe can not occur 

on it sown. Knowing that you carefully contemplate that the world is a creator of the  

conclusion will be reached fitritically stated that, however, the proof of the existence of God 

theologians and Islamic philosophers by providing a lot of evidence, some of these evidence 

has been made. In this study, Bilmen's findings will be included. 

Keywords: Omar Nasuhi Bilmen, Kalam, Hudûs, Possibility, Movement. 

   1. GİRİŞ 

Vâcibü’l-vücûd olan yüce Allah’ın varlığı bizzat kendinden olup, başka hiç bir varlığa 

dayanmamaktadır. Tarihi süreç içerisinde birçok düşünür Allah’ın varlığını izah etme gayreti 
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içerisinde olmuş ve bu gayret “isbât-ı vâcip” olarak isimlendirilmiştir. Çeşitli deliller 

kullanılmak suretiyle yapılan isbât-ı vâcip, varlık türlerinin içerisinde en yetkin varlıkla 

alakadar olması hasebiyle kendine özgü nitelikler taşımaktadır ve gerçekte var olanı tespit ve 

doğrulama gayesindedir. Sokrat’tan önceki dönemlerdeki filozofların tabiatın aslı ve 

menşeinin hakikatine ulaşmaya dair gayretlerinin yanı sıra, Eflâtun’un hareketin kaynağını 

ruh ile ilişkilendirmesi ve bununla birlikte Aristo’nun ilk hareket ettirici görüşünü ortaya 

atmasıyla Yunan felsefesinin konuları içinde Allah’ın varlığı konusu da yer edinmeye 

başlamıştır. Yunan felsefesinde kullanılan kozmolojik deliller, sonraki dönemlerde Kitâb-ı 

Mukaddes’in Tanrı’nın varlık anlayışıyla ilişkili olarak Hıristiyan ve Yahudi teolojilerinde de 

yer almaya başlamıştır. Genel olarak bakıldığında felsefe tarihinde kozmolojik, ontolojik ve 

teleolojik deliller kullanılmak suretiyle Allah’ın varlığı ispatlanmaya çalışılmış ve bu deliller 

çeşitli isimlerle adlandırılmıştır (Özervarlı, 2000: 495). Bu çalışmada muhtelif isimlerle 

adlandırılan ve birçok düşünür tarafında yorumlanan bu delillere bir de Ömer Nasuhi 

Bilmen’in perspektifinden bakılacaktır. Bu amaçla ikinci bölümde Bilmen’in hayatı ve ilmi 

kişiliği, üçüncü bölümde ise onun Allah’ın varlık delilleri hakkındaki görüşlerine temas 

edilecektir.  

2. ÖMER NASUHİ BİLMEN’İN HAYATI VE İLMİ KİŞİLİĞİ 

Ülkemizde son yüzyılda yetişmiş önemli İslâm âlimlerinden biri olan Bilmen, Hacı Ahmed 

Efendi’nin oğlu olup, 1883 senesinde Erzurum’da dünyaya gelmiştir (Albayrak, 1981: 379). 

Küçük yaşlarda babasının vefatının ardından amcası Abdürrezzak İlmî Efendi’nin 

himayesinde yetişmiş ve ondan ders almıştır. Amcası aynı dönemde zamanın Erzurum 

müftüsü olan Narmanlı Hüseyin Haki Efendi’den de ders aldırmıştır (Türcan, 2005: 428; 

Güler, 68: 2006). İki hocasının da vefatının ardından İstanbul’a giderek burada Tokatlı Şâkir 

Efendi’den icazet almıştır. Ayrıca 1912 senesinde dersiâmlık şehâdetnâmesi almış, 1913’te 

ise Medresetü’l-kudât’ı bitirmiştir. Arapça, Farsça ve Türkçe dillerini bilen Bilmen, bu 

dillerin yanı sıra Fransızcayı da öğrenmiştir (Yaran, 1992: 162). 

Bilmen 1912 yılında Fatih dersiâmı olarak atanmıştır. Bir sonraki yılda Fetvâhâne-i Âlî 

Müsevvid Mülâzımlığı’na, ardından başmülâzımlığa getirilmiş ve 1915 senesine gelindiğinde 

ise Hey’et-i Te’lifiyye A’zâsı olarak göreve başlamıştır. 1916’da Dârü’l-hilâfe Medresesi 

Kısm-ı Âlî müderrisliğine, 1917’de Mahkeme-i Temyîz Şer’iyye Dairesi Terekeye Müteallik 

İ’lâmât Telhis Mümeyyizliği’ne ve 1920’de yeniden Hey’et-i Te’lîfiyye A’zâlığı’na 

getirilmiştir. Meclis-i Tedkîkât-ı Şer’iyye Azâlığı’na 1922 yılında atanmış ve bu dairenin 

kapatılması nedeniyle tekrar dersiâmlığa devam etmiştir. 1923 senesine gelindiğinde Sahn 
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Medresesi’nde kelâm müderrisi olarak göreve başlamış, bu medresenin bir sene sonra 

kapatılması üzerine buradaki görevi de sona ermiştir. Ardından Bilmen 1926 yılında İstanbul 

Müftülüğü müsevvidliğine getirilmiş, 1943 yılında ise İstanbul Müftüsü olarak göreve 

başlamıştır. 1960 yılına gelindiğinde beşinci Diyanet İşleri Başkanı seçilmiş ancak 1961’de 

siyasi amaçlara alet edilme kaygısıyla emekli olmuş ve vefatına kadar eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin yanı sıra kitap teliflerine de devam etmiştir (Türcan, 2005: 428). 12 Ekim 1971 

senesinde İstanbul’da vefat etmiş ve Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne defnedilmiştir (Topal, 

2015: 8).   

 Bilmen İstanbul müftülüğüne tayin edildiğinden beri ilmî ve ahlâkî otoritesinin yanı sıra 

dindarlığı ve mütevazı duruşuyla örneklik teşkil etmiş ve halkın güveninin kazanmıştır. Ehl-i 

sünnet mezhebinin her yönüyle tam bir temsilcisi olmuş, bu nedenle herkes tarafından saygı 

ve sevgiye layık görülmüştür. Bunda siyasetten uzak kalmasının da önemli bir rolü olduğu 

bilinmektedir. Nitekim Diyanet İşleri başkanlığından, henüz göreve yeni atanmasına rağmen, 

çok kısa bir süre sonra istifa etmesinin gerçek sebebi, yönetimin Türkçe ezan ve benzeri 

meselelerde politik amaçlarına Bilmen’i alet etmeye çalışmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Zira 

Bilmen de selefleri gibi dinî meseleler söz konusu olunca asla taviz vermeyen bir yapıya 

sahipti. Türkiye’de 1960’lı yıllarda bazı çevrelerce dinde reform girişimlerinde bulunulmuş, 

Bilmen bu gibi girişimlere “Bozulmayan bir dinde reform mu olur” demek suretiyle karşı 

çıkmış, İslâm’ın orijinalliğini ve evrenselliğini açık bir dille ve korkusuzca savunmuştur 

(Yaran, 1992: 163). 

 Eserlerinde muhtelif birçok meseleye temas etmiş, gerçek bir Müslüman’ın düşünce ve hayat 

tarzının nasıllığı üzerinde durmuş ve böylece Müslüman toplumlar için yol gösterici kılavuz 

mahiyetinde eserler telif etmiştir. Bilmen, tefsir, fıkıh, hadis, kelâm, ahlak ve ayrıca edebi 

olmak üzere birçok alanla ilgili eserler vermiştir. Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye 

Kāmûsu, Büyük İslâm İlmihali, Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsiri, Büyük 

Tefsir Tarihi, Kur’ân-ı Kerîm’den Dersler ve Öğütler, Muvazzah İlm-i Kelâm, İslâm Akâidi, 

Dinî Bilgiler, Yüksek İslâm Ahlakı, Mübarek Geceler eserlerinden bazılarıdır (Candan, 2001: 

17 vd.). Onun zikrettiğimiz bu eserlerinden özellikle Hukūk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı 

Fıkhiyye Kāmûsu akademik çevrelerde büyük bir yankı uyandırmıştır. Onun Türkiye çapında 

şöhret bulmasına vesile olan diğer bir eseri de Büyük İslâm İlmihali’dir. Bilmen, Erzurum 

ağzı ile konuşmasına rağmen eserlerinde kullandığı üslûp mükemmel denecek kadar 

sağlamdır (Yaran, 1992: 163). 
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 3. BİLMEN’İN ALLAH’IN VARLIK DELİLLERİNE İLİŞKİN TESPİTLERİ 

Bilmen yüce Allah’ın varlığını ispat etmede gerek İslâm filozoflarının gerekse kelâmcıların 

birçok delili olduğu söylemiştir (Bilmen, 2003: 25). “İslam Akâidi” isimli kitabında Allah’ın 

varlığının delilleri olarak fıtrat, imkân, hudûs, hareket, illet ve metafizik delilleri zikrederek, 

bu deliller hakkında bilgi vermiştir (Bilmen, 2017: 36, 38, 39, 40, 41, 42). 

 3.1. Fıtrat Delili 

Yüce Allah’ın varlığına inanma insan tabiatında gizli bulunan doğal bir his ve şuurdur 

(Kılavuz, 2017: 83). Bu nedenle Gazzâlî, fıtratın delillerinin Allah’ın varlığına ispatlamada 

başka delillere lüzum bırakmayacak derecede açık olduğunu söylemiştir (Gazzâlî, 1992: 269). 

Bilmen de her akıl sahibinin kâinatı dikkatlice incelediğinde muhakkak bir yaratıcısının 

olduğu sonucuna ulaşacağı ve Allah’ın varlığını tasdik etmeye mecbur kalacağını dile 

getirmiştir. O, bu nedenden ötürü dağ başında yalnız yaşayan bir insanın bile tecrübe çağına 

yani yirmili otuzlu yaşlara geldiğinde kâinatın bir yaratıcısının bulunduğu hissinin kendisinde 

oluşacağını belirtmiştir (Bilmen, 2017: 36). Bilmen bu görüşlerinin akabinde dağ başında 

yalnız yaşayan ya da fetret dönemi insanlarının dini yükümlülükleri hakkındaki kelâmî 

ihtilaflara da temas etmiştir.  

O, emir ve yasaklardan, bir peygamberin geldiğinden haberdar olmayan fetret dönemi 

insanlarının namaz, oruç gibi dini yükümlülüklerden mesul olmadığını ve bu konuda 

Eş’arîyye ve Mâtürîdîyye âlimleri arasında ihtilaf olduğuna dikkat çekmiştir. O, Eş’arîyye’ye 

göre sırf akıl ve tefekkürle marifetullaha ulaşmanın yeterli olmayacağını, mükellefiyetin 

ancak vahiyle sabit olacağını, fetret ehlinin iman etmemesinden dolayı cezayı hak 

etmediklerini beyan etmiştir. “Biz peygamber gönderinceye kadar azap ediciler olmadık” 

(İsra, 17/15) ayeti de bu gerçeğe işaret etmektedir (Bilmen, 2017: 36). Eş’arîler’in bu 

görüşlerinin ardından Mâtürîdî âlimlerinin muhalif görüşlerine de temas etmiştir. 

Bilmen, Mâtürîdîler’e göre Allah’a imanın fıtratın bir gereği olduğunu, sağlam bir fıtratın 

Allah’ın varlığına ulaşabildiğini, dikkatli bir inceleme neticesinde binlerce fıtrat levhasını 

temaşa ettiğinde, tüm bunların Allah’ın varlığının birer delilleri olduğunu kavrayacağını dile 

getirmiştir. Onlar “Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah’ın varlığında şek ve şüphe mi 

vardır?” (İbrahim, 14/10) ayetini görüşlerine delil olarak sunmuştur. Bilmen, bu konuda 

Eş’arîler’in delilleri olan “Biz peygamber gönderinceye kadar azap ediciler olmadık” (İsra, 

17/15) ayetini Mâtürîdîler’in yorumlama şekline da değinmiştir. Bilmen, Mâtürîdîler’e göre 

bu ayette kastedilen azabın ahiret azabı değil, dünya azabı olduğunu ya da ayette ifade edilen 
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azabın yokluğunun aklen idrakinin mümkün olmadığı dini yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi durumunda gereken azap olduğunu, aklen ulaşılması mümkün olan 

marifetullah’ı kapsamadığını, Allah’ı bilme hususunda hiçbir aklın mazur sayılamayacağını 

beyan etmiştir (Bilmen, 2017: 37). Bilmen’in tefsirinde ise Mâtürîdîler’in bu görüşlerini 

tasdik ettiğini şu sözlerinden anlamaktayız: “Velhasıl, (ve ma künna muazzîbîn) ayeti 

kerimesiyle nefyedilen azaptan murat azabı dünyadır ve yahut bu ademi tazip, aklen idraki 

mümkün olmayan şer’î hükümlerin ademi icrası haline mahsustur. Yoksa aklen idraki 

mümkün olan marifetullah hususunda hiçbir kimse mazur değildir” (Bilmen, 1991: 1858). Bu 

konudaki görüşleriyle Bilmen’in Mâtürîdîler ile aynı doğrultuda görüş beyan ettiği 

anlaşılmaktadır. 

3.2. İmkân Delili 

Kelâmcılar bu âlemi bir imkânlar alanı olarak algılamış, mümkün olan âlemin, kendisi gibi 

mümkün olmayan zorunlu bir varlık tarafından yaratıldığı görüşünü benimsemiştir. Bu delile 

göre mümkün olan her varlığın muhakkak bir müessiri vardır. Mümkün varlık hem var olma 

hem de var olmama özelliğine sahip varlıktır. Bu mümkün varlığın varlık alanına çıkmasına 

sebep olan varlık ise zorunlu bir varlıktır ki bu varlık da yüce Allah’tır (Düzgün, 2012: 213).  

Bilmen de imkân deliline yönelik tespitlerinde aynı hususlara dikkat çekerek, bu âlemin 

mümkün bir âlem olduğunu, mümkünün ise kendi kendine meydana gelmediğini ve varlığının 

da yokluğunun da imkân dâhilinde olduğunu belirtmiştir. Ardından her mümkün varlığın 

kendisini varlık alanına çıkaracak bir müessire, bir sebebe ihtiyaç duyduğunu ve bu sebebinde 

ancak zorunlu bir varlık olduğunu beyan etmiştir. Ona göre mümkün varlığı imkân sahasına 

çıkaran kendisi gibi mümkün bir varlık olsaydı, o mümkün de bir sebebe ihtiyaç duyacaktı. 

Bu düşünce yanlış bir noktaya götüreceğinden mümkün varlığı var eden ancak Vâcibu’l-

Vücud’dur (Bilmen, 2017: 38; Bilmen, 2017(a): 117). Bilmen âlemin mümkün varlık 

olduğundan hareketle Allah’ın varlığına ulaşmada belli bir yöntem takip etmiştir.  

Nitekim Bilmen’e göre âlemin varlığı zorunlu değildir yani varlığını düşünmek gibi 

yokluğunu da düşünmek çelişkili bir durum değildir. Âlemin bütün parçaları birbiriyle 

uyumlu ve ilişkilidir. Dolayısıyla âlemin kendiliğinden var olduğunu ve ezeli olduğunu iddia 

etmek doğru olamaz. Çünkü varlığı kendinden olan ya da kendi kendine var olan bir varlık, 

kendi zatından başka bir varlığa ihtiyaç duymaz. Bu durumda bu âlemin bir yaratıcısı vardır 

ve o da varlığı zorunlu olan Allah’tır (Bilmen, 2017: 38). Bilmen imkân delilini âlemin bütün 

parçalarıyla eşsiz uyumuna dayandırmaktadır. Çünkü bu mükemmel uyumun kendiliğinden 

var olması mümkün değildir. Dolayısıyla zorunlu bir varlığa ihtiyaç kaçınılmazdır.  
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3.3. Hudûs Delili 

Hudûs delilinde Allah’ın varlığını delillendirmede âlemin unsurları olan ayân ve arazlardan 

hareket edilmektedir. Şöyle ki: Âlem Allah’ın varlığı dışındaki bütün varlıkların ismidir ve 

Allah’ın varlığına işaret eden bir delil olup ayân ve arazlardan müteşekkildir. Ayân kendi 

kendine yer tutan, araz ise kendi kendine kaim olamayıp, var olmak için başkasına muhtaç 

olandır. Ayânlar da var olmak için başkasına muhtaç olan sukûn, hareket gibi arazlardan ayrı 

olamadıkları için bir yaratıcıya muhtaçtır. (Mâtürîdî, 2009: 23; Taftâzânî, 2000, 26; Sâbûnî, 

2017: 55; Pınar, 2019: 64, 66).  

Bilmen ise hudûs delilini şöyle özetlemiştir: “Bu âlem bütün unsurlarıyla sonradan var 

olmuştur. Sonradan var olanın zorunlu olarak bir var edicisi bulunmaktadır. O halde bu 

âlemin de sonradan olmayan, bir başlangıcı bulunmayan ezelî bir var edicisi vardır ki, o da 

Allah Teâlâ’dan başkası değildir” (Bilmen, 2017: 38). O, İslâm filozoflarının hudûsu zaman 

ve zat bakımdan olmak üzere iki kısma ayırdıklarına da değinmiştir. Zaman açısından hudûs 

bir şeyin yokken varlık alanına çıkması, sonradan var olması anlamındadır. Zat açısından 

hudûs ise sonradan var olmamış olsa da bir şeyin kendi varlığında başkasına muhtaç olmasıdır 

ki buna “hudûs-i zatî” denir (Bilmen, 2017: 38-39; Bilmen, 2017(a): 114). Filozoflara göre 

varlığı yönüyle âlemin sonradan yaratılmış olması kadîm bir yaratıcının varlığının delilidir. 

Zira atomun parçalarının diğer parçalarla birleşmek suretiyle cisimlerin meydana gelmesi ve 

böylece evrenin meydana gelmesi zorunlu olarak yaratılmış ve sonradan ortaya çıkmış 

olmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla yüce bir yaratıcının varlığı kaçınılmazdır (Bilmen, 

2017: 39). Bilindiği gibi İslâm filozofları âlemin zamansal olarak yaratılmamakla birlikte zatı 

itibariyle yaratılmış olduğunu iddia etmiştir. 

Ardından Bilmen kelâmcıların hudûs hakkındaki görüşlerine temas etmiştir. Kelâmcılara göre 

bu âlem zamansal olarak sonradan var olmuştur. Bunun gerekçesi ise âlemin ayânlardan ve 

arazlardan meydana gelmiş olmasıdır. Ayân sonradan varlığa gelmiştir. Çünkü ayân madde ve 

cisimlerden müteşekkildir. Madde ise hareket ve sukûn gibi arazlardan ayrı 

düşünülemeyeceğinden zorunlu olarak yaratılmıştır. Çünkü sonradan yaratılanlara mahal 

teşkil eden şey de zorunlu olarak sonradan yaratılmıştır. Arazlar sonradan var olmuştur. Bir 

araz olan sukûndan sonra hareketin, ya da sıcaklıktan sonra soğukluğun, aynı şekilde 

aydınlıktan sonra karanlığın ortaya çıktığı açıkça müşahede edilmektedir. Sukûnun sona 

ermesiyle hareket ortaya çıkmaktadır. Şayet hareketsizlik ezelî olsaydı, hareket ortaya 

çıkmazdı. Bunun nedeni ezelî varlığın yokluğunun düşünülememesidir (Bilmen, 2017: 39).  
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3.4. Hareket Delili 

Kelâmcılara göre kâinatta hareketli varlıkların bulunduğunu tecrübe etmekteyiz. Ayrıca her 

hareket edenin bir muharriki/hareket ettiricisi olduğunu da bilmekteyiz. Bu hareket ettirici şey 

de şayet hareket halindeyse, onun da bir hareket ettirici vardır ve bu muharrikler zinciri geriye 

doğru sonsuza dek sürmeyeceğine göre bu durumda ilk muharrik vardır ki o da yüce Allah’tır 

(Kılavuz, 2017: 93). Bilmen de bu delile ilişkin tespitlerinde, âlemde var olan her şeyin ya 

durağan ya da sakin halde bulunduğunu ve hareketli olan cisimlerin ezelden beri hareketli 

olduğunu düşünmenin yanlış olacağını belirtmiştir. Ardından bunun gerekçesine değinerek, 

bir maddenin şuan ki hareketinin önceki hareketlerinden ortaya çıktığını, önceki hareketlerin 

de daha önceki hareketlerden doğduğunu, bu durumda bu hareketlerin geçmişe doğru sonsuza 

kadar sürmesinin mümkün olmayacağını ifade etmiştir. Bilmen’e göre bu durumun mümkün 

olması halinde teselsül meydana gelecektir. Dolayısıyla hareketi maddeye veren ezeli bir 

sebep vardır ki o da Allah’tır (Bilmen, 2017: 40). Bilmen bir şeyin kendiliğinden hareket 

ettiği düşüncesinin de yanlışlığına temas etmiştir. 

Nitekim Bilmen’e göre bir şeyin kendiliğinden hareket ettiğini söylemek doğru değildir. 

Böyle bir söylem maddenin haiz olduğu durağanlık (hareketsizlik/atalet) özelliği ile 

bağdaşmaz. Çünkü maddenin durağanlık özelliğinin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir 

gerçektir. Maddenin hareket ve hareketsizliği birbirine eşit olup, bir hareket ettirici olmadan 

harekete geçemez, aynı şekilde hareketi durduran biri olmadıkça da duramaz. Dolayısıyla 

madde hareket veya sukûn için bir dış etkene ihtiyaç duymaktadır (Bilmen, 2017: 40).  

3.5. İllet Delili 

Bilmen illet deliline de yer vermiş ve önce illetin tanımını yaparak, illetin başka bir şeyin 

varlığı kendisine bağlı ve bu şeyden farklı olup, onun etken sebebi olan şey olarak 

tanımlamıştır. Bu tanımdan hareketle de âlemdeki bütün varlıklar zincirinin ve kendisini 

meydana getiren bütün unsurların bir illete bağlı olduğu neticesine varmıştır. O, âlemin 

tamamına etki edenin yine kendisi veya kendi unsurlarından biri olduğunun söylenilmesinin 

yanlış olduğunu belirtmiş ve akabinde bunun gerekçesine temas etmiştir. Ona göre var olmak 

için bir sebebe muhtaç olan mümkün bir varlık, kendi illetinin sebebi olamaz. Çünkü mümkün 

varlıklar zincirinin sonsuza dek olduğu düşüncesi teselsül düşüncesini doğurur ki bu 

düşüncenin batıllığı delillerle sabit olmuştur (Bilmen, 2017: 40-41).  

Burada Bilmen’in âlemi meydana getiren illetin kendisi ya da âlemin unsurlarından bir kısmı 

olamayacağı yönündeki görüşü akla Kindi’nin “bir şey kendisinin sebebi olamaz” yönündeki 
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ifadelerini getirmektedir (Kindî, 2002: 50). Bilmen burada çeşitli ihtimaller üzerinde 

ayrıntılarıyla durarak, bu konuda ortaya atılabilecek yanlış ihtimalleri çürütmeye ve doğru 

olan ihtimali tespite çalışmıştır.  

 Nitekim o, ilk olarak âlemi meydana getirenin yine âlemin kendisi olduğu ihtimali üzerinde 

durmuştur. O, evrenin mümkün bir varlık olduğunu, varlığını yokluğuna tercih edecek bir 

illete/mucide ihtiyaç duyduğunu, bu durumda illetin bu evrenin kendisi olmasının mümkün 

olmadığını, çünkü sebebin yani illetin sonuçtan önce olması gerektiğini belirtmek suretiyle bu 

ihtimali çürütmeye çalışmıştır. Ardında âlemi meydana getiren illetin âlemin tüm parçaları 

olduğu ihtimali üzerinde düşünmüştür. Ona göre bu ihtimalde yanlıştır. Çünkü bu parçalarda 

o oluşumdan başka bir şey değildir. Bir başka ihtimal ise bu evrenin illetinin evrenin 

parçalarının bir kısmı olduğudur. Bu ihtimal de yanlıştır. Çünkü tümünün sebebi, âlemin her 

bir parçasının da sebebidir. Bu ihtimallerin yanlışlığı, âlemin var olmak için kendi dışındaki 

bir illete ihtiyaç duyduğu gerçeğini ortaya koymaktadır ki bu illet de varlığı kendinden olan 

yüce Allah’tır (Bilmen, 2017: 41). 

3.6. Metafizik Delil 

Bilmen, müşahede edilen bu âlemin ötesinde nice gizli âlemlerin bulunduğunu, aklın bunların 

varlığını algıladığını, bazı üstün şahsiyetlerin ve peygamberlerin haber verdikleri harikalar ve 

mucizelerin bu tabiat âleminin ötesinde sayısız âlemlerin bulunduğuna işaret ettiğini söylemiş 

ve Allah’ın varlığının birçok fizik ötesi delillerle de sabit olduğunu vurgulamıştır. Ardından 

bu konudaki delili şöyle izah etmektedir: “Biz her şeyden daha mükemmel bir varlık 

düşünmekteyiz. Bu en mükemmel varlık ise her açıdan kemal sıfatına sahiptir. Var olmak da 

bir kemal sıfatıdır. O halde o en mükemmel olan zat varlık sıfatına sahiptir. Çünkü varlıktan 

mahrum olursa her açıdan mükemmel olamaz” (Bilmen, 2017: 42; Bilmen, 2017(a): 121). 

Bilmen’e göre akıllar bu en mükemmel olan zatın varlığına hükmetmektedir. Ancak bu 

mükemmel zat insan hayalinin ürünü olan bir zihinsel varlıktan ibaret değildir. Çünkü 

insanoğlu her yönüyle mükemmel olmaktan mahrumdur ve mükemmellikten yoksun olandan 

en mükemmel olan şeyin ortaya çıkması mümkün değildir. Bu da göstermektedir ki bu 

düşünceyi en mükemmel bir varlık ilham etmektedir. Bilmen burada meşhur Hıristiyan 

filozoflardan Saint Anselm’in şu sözlerine de yer vermiştir:  

“İnkârcıların en akılsızlarının, en gafillerinin zihninde bile bütün varlıklardan büyük ve daha 

mükemmel bir zat düşüncesi vardır. Bu zat yalnız zihinde mevcut değil zihnin dışında da 

mevcuttur. Eğer öyle olmasaydı ondan daha büyük, daha mükemmel bir şey tasavvur 
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edilebilirdi. Bu sebeple kendinden daha mükemmeli düşünülemeyen o zat hakikaten ve 

gerçekte var olan yüce Allah’tır” (Bilmen, 2017: 42). Bilmen’in metafizik delil olarak 

zikrettiği delilin ontolojik delil olarak kabul edilen ekmel varlık delili olduğu anlaşılmaktadır. 

Ontolojik delil, tecrübeye değil zihnî bir ispata dayalı bir delili olup en yetkin varlık 

tasavvurundan hareket etmektedir (Özervarlı, 2000: 495). İnsanda bulunan olgunluk fikri esas 

alınarak Allah’ın varlığı ispatlanmaya çalışılmaktadır. Descartes’in benimsediği bu delile göre 

insanda bir kemal ve olgunluk fikri vardır. Bu düşünce eksik bir varlık olduğu için insanın 

kendisinden kaynaklanmaz, kendisinden gelmez. Bu fikir bizi çepeçevre kuşatan âlemden de 

gelmez. Çünkü âlemde eksiktir. Dolayısıyla bu düşünce insana ancak kâmil ve olgun 

eksiklikten münezzeh olan Allah’tan gelmektedir. Descartes’ten çok uzun zaman önce 

yaşamış olan Fârâbî de (ö. 339/950) bu delile “ekmel varlık delili” adıyla yer vermiştir 

(Kılavuz, 2017: 93).  

 4. SONUÇ 

İlmi, ahlâkı ve kişiliği ile yirminci yüzyılda yetişmiş önde gelen İslâm âlimlerinden biri olan 

Bilmen, eserlerinde diğer pek çok kelamî konuların yanı sıra Allah’ın varlığın delillerine de 

temas etmiştir. O, Allah’ın varlığını ispat noktasında gerek kelâmcıların gerekse İslâm 

filozoflarının gayretlerine değinmiş ve akabinde bu delillerden fıtrat, hudûs, imkân, hareket, 

illet ve metafizik deliller üzerinde durmuştur. Bilmen bu delillerden ilki olan fıtrat deliline 

yönelik tespitlerinde aklı başında herkesin kâinatı dikkatlice müşahede ettiğinde muhakkak 

bir yaratıcısının olduğu sonucuna ulaşacağını, dağ başında yalnız yaşayan birinin bile tecrübe 

çağına geldiğinde kâinatın bir yaratıcısının bulunduğu hissinin kendisinde vuku bulacağını 

belirtmiştir. Sırf akıl ile Allah’ı bilmenin zorunluluğu konusunda Eş’arî ve Mâtürîdîler 

arasındaki ihtilafa da değinmiş ve bu konuda Matürîdîler’e meyletmiştir. Hudûs deliline 

ilişkin olarak da bu delilin, âlemin sonradan var olduğu ve sonradan var olanın zorunlu olarak 

bir var edicisinin bulunduğu tezine dayandığını dile getirmiştir. Hareket deliline ilişkin 

tespitlerinde ise âlemde var olan her şeyin ya durağan ya da sakin halde bulunduğunu ve 

hareketli olan cisimlerin ezelden beri hareketli olduğunu düşünmenin mümkün olmadığını, 

dolayısıyla hareketin bir ilk hareket ettiriciye ihtiyacı olduğunu belirtmiştir ki bu ilk hareket 

ettirici ise Allah’tır. Bilmen’in üzerinde durduğu bir diğer delil ise illet delili olup, âlemdeki 

bütün varlıklar zincirinin ve kendisini meydana getiren bütün unsurların bir illete bağlı 

olduğunu, bu illetin âlemin kendisi veya kendi unsurlarından biri olmayıp, kendisi dışında bir 

illet olduğunu ve bu illetin de Allah olduğunu beyan etmiştir. Son olarak Bilmen’in varlık 

delillerinden olarak metafizik delili zikrettiğini görmekteyiz. Onun metafizik delil olarak izah 
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ettiği delil, ontolojik delil olan ekmel varlık delilidir. Ona göre bizler her şeyden daha 

mükemmel bir varlık düşünmekteyiz ve bu en mükemmel varlık ise her açıdan kemal sıfatına 

sahiptir. Var olmak da bir kemal sıfatı olduğuna göre o en mükemmel olan zat varlık sıfatına 

sahiptir.  
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ÖZET 

Savaşın tarihi İlk İnsan’ın çocuklarına kadar uzanmaktadır. Dünyanın farklı bölgelerine 

dağılan insanların oluşturdukları toplumlar arasında savaşın olmadığı bir zaman dilimi 

bulmak zordur. İnsanın doğuştan getirdiği özellikleri aynı kaldıkça savaşın sebepleri de 

değişmeyecektir. Bununla birlikte, teknoloji alanındaki gelişmeye bağlı olarak savaşın 

şeklindeki değişiklik önlenemeyecektir. Tarihteki savaşların ve bu savaşlarda uygulanan 

taktiklerin tamamı kazanma üzerine kurgulanmaktadır. Bu taktiklerden birisi de tarihi İlk 

Çağlara kadar uzanan mübârezedir. Mübâreze mutlak ölümle sonuçlanan bir savaş şeklidir. 

Tarih sayfalarında kahraman olarak yerini almanın yollarından birisi de er meydanlarında 

kendini ıspatlamaktan geçmektedir. Mübâreze, çok sayıda savaşçıyı ölümsüzleştirmiş ve 

gelecek nesiller tarafından bir kahraman olarak anılmasında etkili olmuştur. Çalışmamızda bu 

kahramanlardan Hz. Ali’nin mübârezeleri araştırılmaya gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Savaş, Savaş Tarihi, Mübâreze, Kahraman, Hz. Ali. 

 

 

IN THE CONTEXT OF ONE-ON-ONE WAR TRADİTİON İN ARABS HZ. 

ALİ'S WARS 

ABSTRACT 

The history of war goes back to the children of the First Man. It is difficult to find a period of 

time in which there is no war between societies formed by people scattered across different 

parts of the world. As long as the innate characteristics of man remain the same, the causes of 

war will not change. However, the change in the shape of war will not be prevented 

depending on the development in the technological field. The wars in history and the tactics 

used in these wars are all based on winning. One of these tactics is the mubaraze (one-on-one 

war) that dates back to the First Ages. Mubareze is a form of war that results in absolute 

death. One of the ways to take place in the pages of history as a hero is to prove himself in the 

war squares. The one-on-one war has immortalized a large number of warriors and has been 

instrumental in its being commemorated as a hero by future generations. In this study, one of 

these heroes Hz. Ali's one-on-one wars have been endeavored to investigate. 

Key Words: War, History of War, Mubaraze/One-On-One War, Hero, Hz. Ali. 
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GİRİŞ 

Ali b. Ebî Tâlib b. Abdulmuttalib b. Hâşim b. Abdumenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Ka’b 

b. Lüey el-Kuraşî.1 

Hz. Ali’nin babası Ebu Tâlib b. Abdulmuttalib, annesi ise Fâtıma binti Esed b. Hâşim b. 

Abdümenâf’dır.    

Hz. Ali, Ebû Hasan künyesi ile zikredilmektedir.2  Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. Ağabeyi 

Ca’fer’den 10, Akîl’den 20 ve Tâlib’den de 30 yaş küçüktür. Babası Ebû Tâlib, bi’setin 10. 

yılında; İslâm’ı kabul eden annesi Fâtıma ise hicretten önce vefat etmiştir. Onun, Hz. Ali ile 

birlikte hicret ettiğini söyleyenler de bulunmaktadır. Hz. Hatice ile evlendikten sonra Hz. 

Peygamber’in yanında kalmaya başlayan Hz. Ali, İslâm’ı da çocukluğunda tanımıştır. 

İslâm’a, Hz. Hatice’den önce mi yoksa sonra mı girdiği konusunda görüş farklılıkları olduğu 

gibi ilk namaz kılan sahabenin bu ikisinden hangisi olduğu konusu da ihtilaflıdır. Hz. Ali’nin 

İslâm’la tanıştığında yaşının kaç olduğunda da tam bir görüş birliği bulunmamaktadır.  

Nakillerde bu yaş aralığı beş ile on sekiz arasında değişmektedir.3   

Hz. Ali’nin Mekke dönemindeki hayatı ile ilgili bilgiler sınırlıdır.4 Hz. Peygamber, hicret için 

evinden çıkarken onu yatağında bırakmıştır. Hz. Peygamber’e Kuba’da ulaşan Ali,5  vefatına 

kadar Allah Resulü’nden ayrılmamıştır. Hz. Peygamber Medine’de Muhâcir ve Ensâr’ı 

birbirleri ile kardeş ilan ettiğinde Ali’yi de kendine kardeş yapmıştır.6 O, Bedir, Uhud, 

Hendek, Hayber ve Huneyn gibi büyük savaşların yanında bütün seriyyelere katılmış 

                                                             
1 İbn Abdil-Berr, Ebu Ömer Yûsuf b. Abdullah el-Kurtubî, el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, Yay., 

Haz., Adil Mürşid, Dâru’l-A’lâm, Ürdün, 2002, 522; İbnü’l-Esîr, Ebü’l-Hasan Ali b. 

Muhammed, Üsdü’l-Ğâbe fî Ma’rifeti’s-Sahâbe, Dâru İbn Hazm, Beyrut, 2012, 871. 
2 Künyelerinden birisi de Ebû Türâb’dır. Bu künye kendisine Hz. Peygamber tarafından 

verilmiştir. Bir nakle göre Ali bir gün eşi Fâtıma’nın yanına girer. Daha sora da çıkar ve 

Mescid-i Nebeviye’nin avlusuna giderek yatar. Biraz sonra Resulullah (s) kızının yanına gelip 

ona amcasının oğlunun nerede olduğunu sorar. O da, Ali’nin mescitte yattığını söyler. Yanına 

geldiğinde onu, ridası üzerinden düşmüş ve sırtına topraklar yapışmış olarak bulan Allah 

Resulü (s.), bir taraftan üzerindeki toprakları temizlerken bir taraftan da otur ey Ebû Türâb 

buyurur. İbn Abdi’l-Berr, 536; Taberî, Ebî Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Târîhu’l-Ümem ve’l-

Mülûk, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1987,  III, 21, 22.  
3 İbn Hişâm, es-Sîretü’n-Nebeviyye/Sîret-i İbn-i Hişam Tercümesi, Terc., Hasan Ege, Kahraman 

Yay., İstanbul, 1994, I, 323-328; Ya’kûbî, Ahmed b. Ya’kûb b. Ca’fer b. Vehb, Târîhu’l-

Ya’kûbî, Tah., Abdu’l-Emîr Mühnâ, Şeriketü’l-İlmiyyeti’l-Matbûa, Beyrut, 2010, I, 343; 
Taberî, II, 394-397; İbn Abdil-Berr, 522-525; İbnü’l-Esîr, Ebü’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Kerem 

Muhammed b. Muhammed b. Abdülkerîm b. Abdülvâhid eş-Şeybânî, el-Kâmil fî’t-Târîh, 

Tahkîk, Ebî’l-Fidâ Abdullah el-Kâzî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1987, I, 582, 583; 

İbnü’l-Esîr,  Üsdü’l-Ğâbe, 871-273; Ethem Ruhi Fığlalı, “Ali”, İslâm Ansiklopedisi, TDV 

Yay., İstanbul, 1989, II, 371. 
4 Fığlalı, II, 371. 
5 İbn Şihâb ez-Zührî, 90; İbn Hişâm, II, 147-161; İbn Sa’d, Muhammed b. Sa’d b. Menî el-Hâşimî 

el-Basrî, Kitâbü’t-Kabakâti’l-Kebîr, Çev., Mahmud Polat, Siyer Yay., İstanbul, 2015, I, 215;  

Taberî, II, 450-459; Ya’kûbî, I, 357, 358; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 4-7. 
6 İbn Hişâm, II, 176, 177; İbn Sa’d, I, 226;  
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Hudeybiye Antlaşması’nda ve Mekke’nin fethinde bulunmuştur. Hz. Peygamber’in onu 

ailesine vekil bırakması sebebi ile Tebük Seferi’ne katılamamıştır. Münafıkların bu sefere 

katılamamasını dillerine dolayıp dedikodu ettiklerini duyduğunda hemen Medine’den çıkarak 

İslâm ordusuna yetişmiş ancak Allah Resulü (s.), Medine’de kalmasını emrettikten sonra, ey 

Ali! Sen, bana, Hârûn’un Musâ’ya olan konumundasın. Ancak benden sonra Nebî 

gelmeyecektir buyurmuş, o da gönül rahatlığı ile Medine’ye geri dönmüştür.7  

Hz. Ali, Allah Resulü’nün vefatı sebebiyle onun teçhiz ve tekfin işleri ile uğraştığı için Benî 

Saide Sofası’nda halife seçimi ile ilgili tartışmaya katılamadı. Halifelik makamında kendisinin 

de hakkı olduğunu düşünmesine rağmen Hz. Ebu Bekir’e biat etti. Yine ikinci halife Hz. 

Ömer ve üçüncü halife Hz. Osman’a biat konusunda da olumsuz bir tavır sergilemedi. İlk üç 

halife döneminde özellikle fıkhî meselelerde danışmanlık, vekillik ve kadılık görevlerinde 

bulundu.8 Hz. Osman’ın şehit edilmesi ile Medine’de ona biat edildi. Hz. Osman’ın 

katledilmesi bahanesi ile halifeliğini kabul etmeyen Şam valisi Muaviye b. Ebî Süfyân ile 

savaşmak için hazırlıklara başladı. Ancak Mekke’de bir araya gelen ve Hz. Osman’ın 

katillerinin cezalandırılması için ordu toplayarak Basra’ya yürüyen Hz. Aişe, Zübeyr b. 

Avvâm ve Sa’d b. Ebî Vakkâs’la savaşmak zorunda kaldı. Muaviye’nin ordusu ile yaptığı 

Sıffin Savaşı esnasında kendi ordusu tarafından tahkîmi kabule zorlandı. Bu hadise sebebiyle 

ordusu içerisinde ortaya çıkan Hâricîler, uğraşmak zorunda kaldığı bir başka gaile oldu. 

Nitekim o, bu guruptan Abdurrahman b. Mülcem el-Mürâdî tarafından 17 Ramazan 40/24 

Ocak 661 tarihinde şehit edildi.9 

 

ARAPLARDA MÜBÂREZE GELENEĞİ BAĞLAMINDA HZ. ALİ’NİN SAVAŞLARI 

Mübâreze Arapçada, ortaya çıkmak, belirmek, öne çıkmak ve meydan okumak gibi anlamları 

olan beraze fiilinden türemektedir. Bêraze mübâreze etmek, meydan okumak veya teke tek 

savaş yapmak demektir. Mübâreze ise musâbaka, karşılaşma, maç, düello veya teke tek savaş 

anlamlarına gelmektedir. 

Araplardaki mübâreze kavramı Türklerdeki teke tek savaşın karşılığıdır. Mübâreze veya teke 

tek savaşın, iki ordu karşı karşıya geldiklerinde taraflardan birer veya daha fazla yiğidin er 

meydanına çıkıp birebir eşleşerek ölümüne vuruşması şeklinde genel bir tanımı yapılabilir. 

Bununla birlikte bu genel tanım, bu tür bir savaş şeklinin bütün boyutlarını içinde 

barındırmamaktadır. Çünkü kaynaklarda mübâreze, sadece savaş başlamadan bir veya birden 

                                                             
7 İbn Abdi’l-Berr, 526, 527;Taberî, III, 344, 345; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 150; İbnü’l-Esîr, 

Üsdü’l-Ğâbe, 871-874. 
8 Fığlalı, II, 372. 
9 Taberî, VI, 58-62; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 254; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 885. 
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fazla yiğidin ölümüne vuruşması şeklinde görülmemektedir. Zaman zaman savaşın kızıştığı 

bir anda iki kahraman karşı karşıya gelmekte ve kozlarını paylaşmaktadır. Bazen bir savaşçı 

arkasında herhangi bir güç olmaksızın bir orduya tek başına meydan okuyabilmektedir.  

Yine kayıtlarda iki ordu karşılaştıklarında, kendine hâkim olamayan bir askerin karşı tarafa 

tek başına saldırıya geçtiği ve öldürülünceye kadar savaşmaya devam ettiği örneklere yer 

verilmektedir. Bu durumda er dileme/meydan okuma ve cevap verme şeklinde yapacağımız 

kısa bir tarif de mübâreze sahnelerini bütün yönleri ile ortaya koyacak bir tanımlama 

olabilir.10  

Mübâreze geleneğinin tarihçesi milattan öncelere kadar uzanmaktadır. Bu mücadele şekli ile 

ilgili nakillere, tarihî kayıtlarda rastlandığı gibi Semâvî kitapların ayetlerinde de şahit 

olunmaktadır. Kur’ân’da anlatılan Tâlût ve Câlût kıssası bu konuya çok iyi bir örnek teşkil 

etmektedir. Bakara Suresi, 249-251. ayetlerde nice güçsüz ancak inanmış topluluğun çok 

sayıda güçlü ancak inançsız topluluğa galebe çalmaları konusu anlatılmaktadır. Zikredilen 

ayetlerde, Câlût’un ordusuna karşı yürürken Tâlût’un askerlerinin maruz kaldıkları bir 

imtihana yer verilmektedir. Buna göre Allah, Tâlût’un askerlerine rastladıkları bir nehirden 

bir avuçtan fazla su içmelerini yasaklar. En fazla bir avuca izin verildiği halde fazla miktarda 

su içen askerler Câlût’un ordusu ile karşılaştıklarında kendilerinde bir güçsüzlük hissederler 

ve savaştan kaçınırlar. İtaatkâr davranıp nehirden su içmeyen veya emredildiği gibi sadece bir 

avuç içen askerler ise imtihanı kazanırlar. Onlar düşmanı ve ihtişamını gördüklerinde korkuya 

kapılmazlar. Nitekim Câlût’un ordularını perişan edip savaştan galip çıkanlar da bu bir avuç 

asker olur. Bu arada Tâlût’un ordusunda bulunan Dâvud (a.s.) mübârezede insan azmanı bir 

silahşor olan Câlût’u öldürmeyi başarır.  

Aynı konu Tevrat ve Zebur’da I. Samuel 17’de daha geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Bu 

kitaplardaki ayetlere göre Filistililerle Kral Saul’un emri altındaki İsrailliler Ela Vadisi’nde 

karşı karşıya gelirler. Filisti ordugâhında bulunan Gatlı Golyat, İsraillilere 40 gün boyunca 

meydan okur. Karşısına çıkmaya kimsenin cesaret edemediği bu insan sarmanının karşısına 

elinde sadece sapanı olan Dâvud çıkar. Golyat savaşmak için kendine doğru ilerlediğinde 

attığı bir sapan taşı ile onun sersemleyip düşmesine sebep olur. Daha sonra da koşarak onun 

kılıcını alır ve başını keser. Kahramanlarının öldürüldüğünü gören Filisti ordusu ise dağılır.11 

Mübâreze, çok sayıda millet tarafından bilinen ve uygulanan bir vuruşma şekli olmakla 

beraber kaynaklarda örneklerine fazla yer verilmemektedir. Bulabildiğimiz örneklerden bu 

                                                             
10 Bkz. Abdullah Duman, “Türklerde Teke Tek Savaş Geleneği”, Türkküm- 2018 Uluslararası 

Türk Kültürü Ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, 2018,   853. 
11 Duman, 854. 
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savaş şeklinin Filistililer, İsrailliler, Yunanlılar, Hintliler, Persler, Gürcüler, Çinliler, Gurlular, 

Bizanslılar ve Türkler arasında yaygın olduğunu söyleyebiliriz.12 

Konumuzla genel olmadığı için kaynaklarda nakledilen mübârezelerden bir örnek daha verip 

Hz. Ali’nin savaşlarına geçelim. Anuşirvan I. Hüsrev (531-579) vefat ettiğinde tahta oğlu IV. 

Hürmüz (Türkşâde) (579-590) çıktı. IV. Hürmüz, Bizans’la bir anlaşma yapıp, Hazarları da 

Azerbaycan ve Ermeniye bölgelerinden çıkardıktan sonra doğudaki Türk Hakanı Şâhinşah’ın 

üzerine ünlü komutanı Behrâm Çubin’i gönderdi. Ancak Türklerle olan mücadele 

tamamlandığında komutanıyla arası açıldı. Behrâm meselesinde, kendi oğlu II. Hüsrev 

(Perviz) (590-628)’in Behrâm’la iş birliği yapmasından şüphelenerek onu öldürmeye karar 

verdi. Bu haberi aldığında korkuya kapılan II. Hüsrev bir gece Medâin’den Azerbaycan 

tarafına kaçtı.13  

II. Hüsrev Azerbaycan’da iken babası halk tarafından tahttan indirildi ve gözleri kör edildi. 

Bu arada II. Hüsrev’e haber gönderilerek tahta geçmesi için davet edildi. Davet üzerine II. 

Hüsrev Medain’e gelerek devletin başına geçti. Başkentte olup bitenleri Rey’de haber 

aldığında Behrâm, ordusu ile harekete geçerek Nehrevan’a geldi ve burada karargâh kurdu. 

İki ordu karşı karşıya geldiklerinde Behrâm’ın yapmış olduğu bir konuşma II. Hüsrev’in 

ordusunun onun tarafına geçmesine sebep oldu. II. Hüsrev ordusu Behrâm tarafına geçince 

yalnız kalmıştı. Bu durumda o vakit kaybetmeden Nehrevan’dan kaçarak Medain’e geldi. 

Burada babasının tavsiyesi ile Bizans imparatoru Mavrikios (582-602)’tan yardım almak 

üzere başkentten ayrıldı. O, başkentten ayrılmadan babası Hürmüz ise dayıları tarafından 

öldürüldü.14 

II. Hüsrev önce Azerbaycan’a buradan da Suriye tarafına giderek Yermük’de Hâlid b. Cebele 

el-Gassânî ile görüştü. Hâlid b. Cebele durumu öğrendiğinde onun yanına rehberler katarak 

İmparator Mavrikius’a gönderdi. II. Hüsrev, İmparator’la buluştuğunda ülkesinde olup 

bitenleri anlattı ve tahta tekrar çıkabilmesi için yardımını talep etti. Mavrikius, İran 

Kisrası’nın talebini olumlu karşılayarak ona yardım edeceğini bildirdi. Aralarında yapılan 

anlaşmaya göre Pers Ermenistanı’nın yanında Doğu Mezopotamya Bizans’a iade edilecekti. 

Dicle üzerinde yer alan Dara ve Martyrpolis de Bizans’a geri verilecekti.  Anlaşmadan sonra 

Mavrikius onu kendi kızı ile evlendirerek akrabalık da kurmuş oldu. Daha sonra da yanına 

oğlu Theodosius komutası altında bir ordu katarak tahtını alması için ülkesine gönderdi.  

                                                             
12 Duman, 854. 
13 Ebu Hanîfe ed-Dineverî, el-Ahbâru’t-Tıvâl/Eskilerin Haberleri, Ankara Okulu Yay., Ankara, 

2017, 133-139.  
14 Ed-Dineverî, 140- 143. 
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Bu ordunun içinde seçme askerlerinden de 10 tane savaşçı vardı. II. Hüsrev bu ordu ile 

harekete geçerek Azerbaycan’a geldi.15  

II. Hüsrev, Bizans ordusu ile Azerbaycan’a geldiğinde Behrâm Çubin de Medain’den harekete 

geçerek bu bölgeye gelmişti. İki ordu karşılıklı karargâhlarını kurduklarında aralarında sadece 

bir fersahlık bir mesafe vardı. II. Hüsrev ve Theodosius orduyu yüksekçe bir tepe üzerinden 

sevk ve idare ediyorlardı. Gerekli hazırlıklar tamamlanıp savaş başladığında ordular birbirine 

girdi. Meydanda korkunç bir boğuşma yaşanıyor, at kişnemeleri insan naralarına karışıyor, 

çeliklerin çarpışması helezonlar meydana getiriyordu. Böyle bir hengâmede Mavrikius’un 

gönderdiği seçme askerlerinden birisi II. Hüsrev’in yanına gelerek onu saltanatından eden 

adamı kendisine göstermesini istedi. Bu askerin bin kişiye bedel olduğu söyleniyordu. II. 

Hüsrev, Bizanslı bir asker tarafından bu şekilde aşağılanmasını içine sindiremese de 

sabrederek Behrâm’ı ona gösterdi ve şu alacalı atın üzerindeki kırmızı sarık takmış olan ve 

arkadaşlarının önünde duran adamdır diye cevap verdi.16  

Bizanslı savaşçı, atını savaş meydanına sürdü ve Behrâm’ın yanına kadar ulaştı. Daha sonra 

da onu mübârezeye davet etti. Bu meydan okumaya Behrâm, duyarsız kalmamıştı. Atını 

mahmuzlayarak askerin yanına vardı. Vuruşma başladığında karşılıklı hamleler birbirini takip 

etti. Bizanslı muhârip iyi savaşıyordu ancak Behrâm’ın zırhı kalın olduğu için kılıcı ona 

işlemiyordu. Bir aralık Behrâm’ın savurduğu kılıç, Bizanslı savaşçının başındaki miğferi de 

keserek göğüs kısmına kadar indi. Bizanslı asker atının üzerinde ikiye bölünmüştü. 

Bulunduğu tepede sonucu merakla bekleyen II. Hüsrev, bu manzara karşısında gülmeye 

başlamıştı. Theodosius, Kisra’nın güldüğünü görünce kızdı ve bin kişiye bedel bir askerinin 

öldürüldüğünü, kendisinin ise güldüğünü söyledi. Kisra ise gülme sebebinin bu olmadığını, 

askerin ölümüne sevinmediğini ancak tahtını ve tacını elinden alan düşmanının nasıl bir adam 

olduğunu kendi gözü ile gördüğüne sevindiğini söyledi.17   

Kisra II. Hüsrev ve Behrâm Çubin’in arasındaki savaş dört gün sürmüştü, Üçüncü gün 

olduğunda Behrâm öne çıktı ve II. Hüsrev’e meydan okuyarak vuruşmaya davet etti. 

Theodosius, engellemeye çalıştı ise de o, meydana çıkma konusunda ısrar etti. Bu iki düşman 

bir saat kadar vuruştular ancak bir netice alamadılar. Bir süre sonra yenileceğini anlayan II. 

Hüsrev dağa doğru kaçmaya, Behrâm da onu kovalamaya başladı. Nihayet Kisra, dağın 

zirvesine ulaştı ve askerlerinin yanına geri döndü. O, canını zor kurtarmıştı.  

                                                             
15 Ed-Dineverî, 143-148; John Julius Norwıch, Bizans Erken Dönem (MS 323-902), Çev., Hamide 

Koyukan, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2012, 223, 224. 
16 Ed-Dineverî, 149;  
17 Ed-Dineverî, 149. 
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Dördüncü günü yapılan savaşı ise Behrâm’ın ordusu kaybetti. Bu galibiyetten sonra II. 

Hüsrev tahtına tekrar kavuşmuş oldu. Behrâm Çubin ise ülkesini terk ederek doğuya yöneldi 

ve Türklere sığındı.18 

Mübâreze geleneğine sahip olan milletlerden birisinin de Araplar olduğunu ifade etmiştik. Bu 

savaş şekli ile ilgili örneklere özellikle İslâmî dönemde kayda alınan eserlerde daha fazla 

rastlanmaktadır. Mübârezeye çıkan savaşçılar söz konusu edildiğinde ise en fazla Hz. Ali’nin 

mübârezeleri öne çıkmış görünmektedir. Hz. Ali hakkında yukarıda kısaca bilgi aktarmaya 

gayret etmiş ve Tebük hariç, Hz. Peygamber’in savaş ve seriyyelerinin tamamında 

bulunduğunu ifade etmiştik. Bu savaşlarda çok sayıda mübârezeye çıkan Hz. Ali’nin halifeliği 

döneminde de Sıffin’de birkaç kez mübârezeye çıktığına şahit olunmaktadır. Hz. Ali’nin 

mübârezelerinden tespit edebildiklerimiz şöyledir. 

Hz. Ali, ilk mübârezesine 2/624 yılında yapılan Bedir Savaşı’nda çıkmıştır. Mekkeli 

müşriklerle Müslümanlar arasında Bedir’de yapılan ilk savaşın sebebi görünüşte ekonomiktir. 

Bununla birlikte asıl sebep, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber ve Müslümanlara karşı 

duydukları kindir. Mekkeliler, Ebu Süfyân b. Harb komutasında 70 kişinin koruduğu bir 

ticaret kervanını Şam tarafına göndermişlerdi. Hz. Muhammed, böyle bir kervanın Suriye’ye 

gittiğini haber aldığında önde gelen sahabelerle durumu istişare etti. Alınan karara göre 

kervan yakalanacak ve mallarına el konulacaktı. Hz. Muhammed hazırladığı ordu ile 

Medine’nin 160 km kadar güneybatısında yer alan ve kervanların istirahat yeri olan Bedir’e 

hareket etti. Dönüşte Müslümanların kervanı yakalamak için harekete geçtiğini öğrenen Ebu 

Süfyân ise Mekke’ye bir ulak göndererek durumu haber verdiği gibi daha az kullanılan sahil 

yolunu takip ederek kervanı kurtarmayı başardı. Kervanlarının tehlikede olduğunu öğrenen 

Mekkeliler ise hemen 1000 kişilik bir ordu hazırlayarak Ebu Cehil komutası altında Bedir’e 

doğru yola çıktılar.19 

Amaçları kervanı yakalamak olan Müslümanlar, böyle bir ordu beklemiyorlardı. Mekkelilerin 

Bedir’e geldiğini öğrendiğinde Hz. Peygamber, durumu bir kez daha sahabelerle istişare etti. 

Muhâcir ve Ensâr’ın ileri gelenlerinin görüşleri Mekkelilerden kaçılmaması, gerekirse 

savaşılması yönünde idi. Allah Resulü, çoğunluğun görüşüne uydu ve savaş kararı aldı. İki 

ordu, Bedir’de 17 Ramazan 2/14 Mart 624 Cuma günü karşı karşıya geldiler. Hz. Muhammed, 

Ömer b. Hattâb’ı Kureyşlilere gönderdi ve savaşa gerek olmadığını, Mekke’ye dönmelerini 

teklif etti. Ancak Mekkelilerin savaşmadan dönmeye niyetleri yoktu.  

                                                             
18 Ed-Dineverî, 149, 150. 
19 Ya’kûbî, I, 323, 324;  Taberî, III, 31 vd; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 14 vd.; Mustafa Fayda, “Bedir 

Gazvesi”, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul, 1992, V,  325-327. 
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Savaş mübâreze usulü ile başladı. Meydana önce Mekkelilerden Esved b. Abdülesed el 

Mahzûmî, Müslümanlardan ise Hamza b. Abdulmuttalib b. Hâşim çıktı. Ancak çok geçmeden 

Hz. Hamza Esved’i öldürdü.20 

Esved b. Abdülesed’in öldürülmesi üzerine Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Utbe b. 

Rebîa, kardeşi Şeybe b. Rebia ve oğlu Velid b. Utbe ile birlikte ortaya çıkarak 

Müslümanlardan kendileri ile savaşacak mübâriz diledi. Onların karşısına Ensar’dan, Avf b. 

Hâris, Muaz b. Hâris -bunlar Afrâ Hatun’un çocukları idiler- ve Abdullah b. Ravâha isimli üç 

genç çıktı. Utbe ve diğerleri kim olduklarını sorduklarında onlar, Ensar’dan olduklarını 

söylediler. Mekkeliler bu üç gençle vuruşmayı kabul etmediler ve Allah Resülü’nden 

karşılarına kendi kavimlerinden ve kendilerine eşit olanları çıkarmasını istediler. Bu istek 

üzerine Allah Resulü, amcası Hamza b. Abdulmuttalib, amcaoğlu Ubeyde b. Hâris ve diğer 

amcaoğlu Ali b. Ebu Talib’e onların karşılarına çıkmalarını emretti. İki taraf birbirlerine 

yaklaştıklarında Mekkeliler karşılarındakilere bir kez daha kim olduklarını sordular. 

Müslümanlar da teker teker isimlerini söyleyerek kendilerini tanıttıklarında, evet siz bizim 

dengimizsiniz diyerek karşılık verdiler. Ubeyde b. Hâris, Utbe ile Hamza, Şeybe ile ve Ali de 

Velid’le karşı karşıya gelmişlerdi. Çok geçmeden vuruşma bütün şiddeti ile birlikte başladı. 

Hamza ve Ali’nin rakiplerini mağlup etmeleri uzun bir zaman almadı. Kısa sürede Şeybe ve 

Velid öldürüldü. Ubeyde ve Utbe’nin vuruşmaları ise devam ediyordu. Mücadele esnasında 

iki taraf da birbirlerini yaralamışlardı. Hamza ve Ali’nin de yardımları ile Utbe de öldürüldü. 

Hamza ve Ali mücadele sona erdiğinde ayağı kesilen Ubeyde b. Hâris’i Müslümanların 

karargâhına taşıdılar. Huzuruna getirildiğinde Allah Resulü (s.), amcasının başını dizlerine 

koydu. Ubeyde’nin merak ettiği ise şehitlik makamına erişip erişmediği idi. Şehit olup 

olmadığını sorduğunda Hz. Peygamber, ona şehit olduğu müjdesini verdi. Ubeyde, Bedir’den 

dönerken Safrâ denen yere geldiklerinde 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.21 

Mekkeli Müşriklerle Müslümanlar arasında ikinci savaş 15 Şevval 3/31 Mart 625 yılında 

Uhud’da yapılmıştır. Savaşın sebebi ise Bedir’de alınan mağlubiyetin intikamı düşüncesidir. 

Uhud Savaşı’nın daha başında Müşriklerin sancağını taşıyan Talha b. Osman ortaya çıkarak, 

ey Muhammed’in ashabı sizin iddianıza göre, Allah, bizim sizin kılıçlarınızla cehenneme, 

sizin de kılıçlarımızla da bizim cennete gönderilmemizi istiyor. Aranızda benim kılıcımla 

cennete gitmek veya beni kendi kılıcı ile cehenneme göndermek isteyen var mı diyerek 

                                                             
20 Taberî, III, 31 vd; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 17 vd.; Fayda, “Bedir Gazvesi”, V,  325-327. 
21 İbn Şihâb ez-Zührî, 54; Vâkıdî, Ebî Abdullah Muhammed b. Ömer, Kitâbü’l-Meğâzî, Babtıst 

Mıssıon Press, Kalkütta,1855, 23, 24; İbn Sa’d, II, 20, 21; Taberî, III, 52. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 

II, 22: İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe, 811, 812. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 641 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

meydan okudu. Bu meydan okuma karşısında Ali b. Ebu Tâlib ayağa kalktı ve nefsim elinde 

olan Allah’a yemin ederim ki seni bu kılıcımla cehenneme göndermedikçe veya senin kılıcınla 

cennete gitmedikçe senden ayrılmayacağım diye cevap verdi.22 

Bu sözlü mübâreze yerini vuruşmaya bıraktığında Ali ve Talha savaş meydanının ortasında 

buluştular. Kısa bir boğuşmanın ardından Ali’nin indirdiği bir kılıç darbesi Talha’nın ayağının 

kopmasına ve yere yıkılmasına sebep oldu. Öldürmek için yanına gittiğinde Talha, avret yeri 

açılmış bir şekilde inleyerek Ali’ye döndü ve ey amcamın oğlu! Allah ve akrabalık hakkı için 

bana merhamet et dedi. Bu yalvarma üzerine Ali onu öldürmeden geriye döndü. Hz. 

Muhammed bu hadise karşında tekbir getirmişti. Ali yanına döndüğünde Talha’yı niçin 

öldürmediğini sordu. Ali de öldürmek için ona doğru ilerlediğinde avret yerinin açıldığını ve 

kendisinden merhamet dilediğini, bu sebeple onu öldürmekten hayâ ettiğini söyledi.23 

Hendek Savaşı süreci, Medine’den çıkarıldıktan sonra Haybere giderek buradaki soydaşlarına 

katılan Sellâm b. Ebi’l-Hukayk, Huyey b. Ahtab ve Rebî b. Ebi’l-Hukayk gibi Yahudilerin 

ileri gelenlerinin Mekke’ye giderek Kureyşliler’i Müslümanlara karşı kışkırtmaları ile 

başlamıştır. Bu savaşa Kureyşliler, Hayber Yahudileri, Gatafânlılar, Fezâreliler, Esedoğulları 

ve Süleymoğulları gibi birçok kabile katıldığı için Ahzab Savaşı da denilmiştir. Amaç, 

Hicretin 3. yılındaki (Miladi 625) Uhud’da tamamlanamayan işi sonuçlandırmak, kendilerine 

göre ortak tehlike gördükleri Müslümanları dolayısıyla İslâm’ı ortadan tamamen kaldırmaktır. 

10-12.000 kişiden oluşan düşman ordusunun başkomutanlığını ise Ebu Süfyan b. Harb 

üstlenmiştir. Hendek Savaşı, 7 Şevval 5/1 Mart 627’de başlamış, 1 Zilkade 5/24 Mart 627’de 

sona ermiştir.24 

Mekke’nin başını çektiği hizipler Medine üzerine yürüdüğünde, Resulullah (s.), Selmân-ı 

Fârisî’nin verdiği taktikle şehrin etrafına hendek kazdırmıştı. Ahzab ehli, Medine’ye gelerek 

çevresindeki hendeği gördüklerinde bu manzara karşısında şaşırmışlardı. Buna rağmen 

Müslümanları muhasara altına almışlar, bir taraftan böyle bir taktik karşısında ne 

yapacaklarını araştırmaya, bir taraftan da hendeğin dar yerinden geçme girişimlerinde 

bulunmaya başlamışlardı.25 

Kuşatma günlerinden birinde müşriklerden Amr b. Abdi Vedd b. Ebî Kays, İkrime b. Ebî 

Cehil, Hübeyre b. Ebî Vehb el-Mahzûmî, Nevfel b. Abdullah b. Muğîre el-Mahzûmî ve Dırâr 

                                                             
22 Taberî, III, 112; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 47. 
23 Taberî, III, 112; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 47. 

 24İbnü’l-Esîr, II, 70; Muhammed Hamîdullah, “Hendek Gazvesi”, İslâm Ansiklopedisi, TDV 

Yay., İstanbul, 1998, XVII, 194-195. 
25 İbn Hişâm, III, 311; İbnü’l-Esîr, II, 70; Muhammed Hamîdullah, “Hendek” ,  XVII, 194-195. 
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b. Hattâb b. Mirdâs’ın da içinde bulunduğu bir grup süvari hendeği geçmeyi başardılar. 

Diğerleri hendeği geçememişler ve geride kalmışlardı. Ebu Süfyân’dan hendeği geçmesi 

istendiğinde, siz geçtiniz, eğer ihtiyacınız olursa biz de geçeriz diye cevap vermişti. Hendeği 

geçenlerden birisi de yaşı bu günlerde doksana ulaşmış olan meşhur savaşçı Amr b. Abdi 

Vedd idi. Mekkelilerin muhariplerinden birisi olan Amr, Bedir Savaşı’na katılmış ancak 

burada ağır bir yara aldığı için Uhud Savaşı’na katılamamıştı. O, Muhammed ve ashabından 

Bedir’de öldürülen Mekkelilerin intikamını alacağına yemin etmişti. Ettiği yemini yerine 

getirebilmek için de ilerleyen yaşına rağmen bu sefere katılmış ve Medine önlerine kadar 

gelmişti. Bu arada tanınması için elbisesinin üzerine bir takım alametler takmayı da ihmal 

etmemişti. Atını Müslümanların karşısında durduran Amr, Müslümanları mübârezeye davet 

etti ve şu şiiri okudu: 

Sizi bir araya toplamak için bağırmaktan sesim kısıldı. Benimle savaşacak kimse yok 

mu? 

Ondan korktukları için Müslümanlardan çıt çıkmıyor, bu meydan okumaya karşılık 

veremiyorlardı. Ancak Ali b. Ebu Tâlib, 

-Yâ Resulallah onunla ben savaşırım dedi. Hz. Muhammed ise onun Amr’a karşı 

çıkmasına izin vermedi. Ali bu cümlesini üç kez tekrarladığında onun mübârezeye çıkmasına 

izin verdi. Ali vuruşmaya çıkmadan önce kendi kılıcını ona kuşatıp sarığını başına doladıktan 

sonra, Allahım! Onun üzerinden yardımını eksik etme diye dua etti. Ali meydana doğru 

yürürken Amr da atını ona doğru sürdü. Ortada buluştuklarında o, at üzerinde, Ali ise yaya 

idi. Ali, Amr’a, sen cahiliye döneminde bir kimse seni üç şeyden birine davet ederse onu 

kabul edeceğini söylerdin dedi. Amr, 

-Evet diye karşılık verdiğinde Ali, 

- O halde ben, seni, Allah’tan başka İlâh olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü 

olduğuna şehâdete ve Allah’a teslim olmaya davet ediyorum dedi. Amr, 

-Ey kardeşimin oğlu bunları geç, başka dileğin var mı diye sordu. Ali, 

-Şehrine dön, eğer Muhammed iddiasında haklı ise bu yaptığınla insanlara yardım 

etmiş olursun. Bunun dışında bir şey olursa zaten bu senin arzu ettiğin şeydir dedi. Amr, 

-Bu öyle bir sözdür ki Kureyşin kadınları bile asla böyle bir şey konuşmaz. Ben 

adayacağımı adadım. Yağ sürmeyi bile kendime haram kıldım diye karşılık verdikten sonra 

-Üçüncü dileğin nedir diye sordu. Ali, 

-Teke tek savaş diye karşılık verdi. 

Bu cevap üzerine Amr güldü ve şöyle dedi: 
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-Ben Araplardan hiç birinin benimle bu şekilde konuşacağını ümit etmezdim. Senin gibi 

birisini öldürmek istemem. Senin baban benim dostumdu, haydi dön git, sen genç bir 

delikanlısın. Ben Kureyş’in ulularından Ebu Bekir ve Ömer’i istiyorum. Ali ise, 

-Ben ise seni mübârezeye davet ediyorum, seni öldürmek beni sevindirir diye cevap 

verdi. Bunun üzerine Amr hayretle atından inerek çöktürdü. Ali’nin verdiği cevap onu çok 

kızdırmıştı. Artık son sözü kılıçlar söyleyecekti. 

Ali ve Amr birbirlerine yaklaştıklarında öyle şiddetli bir savaşa tutuşmuşlardı ki ortalığı 

bir toz bulutu kaplamıştı. Onları seyreden insanlar ne olup bittiğini göremiyorlardı. Ancak 

biraz sonra tozun altından duydukları tekbir sesleriyle Ali’nin Amr ibn Vedd’i öldürdüğünü 

anlayabildiler.26 

Hz. Muhammed, hicretin 6. yılının Zilkâde ayında (Mart-Nisan 628), gördüğü bir rüya 

üzerine umre maksadıyla 1400-1500 kişilik bir sahabe grubu ile Medine’den Mekke’ye doğru 

yola çıktı. Müslümanlar her ne kadar bu sene Mekke’ye girip hac ibadetlerini yerine 

getiremediyseler de sonuçta Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması imzalandı. Anlaşma 

maddelerinden birisi de iki taraf arasında 10 yıl savaş yapılmayacak olmasıydı. Aynı maddeye 

göre taraflardan birisi bu ittifakta yer almayan kabilelerden birisi ile savaş yaparsa diğeri bu 

savaşa karışmayacaktı. Bu antlaşma ile Medine şehir devleti siyasî ve hukukî bir statü 

kazanmıştı. Çünkü artık Kureyşli müşrikler, Müslümanları kendilerine denk kabul ediyorlardı. 

Allah Resulü, anlaşmadan sonra Medine’ye döndü.27 Burada hicretinin 6. yılının Zilhicce 

ayının tamamını ve Muharrem ayının bir kısmını geçirdikten sonra Medine’nin kuzeyinde yer 

alan bir Yahudi yerleşim yeri olan Hayber üzerine yürüdü.28 

Hz. Peygamber, Hayber kuşatması esnasında baş ağrısına yakalanmış, birkaç gün 

çadırından çıkamamıştı. Aynı günlerde ordunun başında bir gün Hz. Ebu Bekir, öbür gün de 

Hz. Ömer, İslâm ordusunun bayrağını alarak savaşa çıkmış ancak bir başarı 

sağlayamamışlardı. Durum kendisine anlatıldığında Hz. Muhammed, bayrağı eline aldı ve 

şöyle dedi: Yarın bu bayrağı Allah ve Resulünü seven, Allah ve Resulü tarafından da sevilen 

birisine vereceğim. O, kaleyi zorla ele geçirecektir. Allah Resûlü bu sözleri söylerken Ali b. 

Ebu Tâlib orada değildi. Ashab bayrağın kime verileceğinin merakıyla ertesi günü adeta iple 

                                                             
26 İbn Hişâm, III, 299, 311, 312; İbn Sa’d, II, 69; Ya’kûbî, I, 369; Taberî, III, 172, 173; İbnü’l-Esîr, 

II, 72. 
27 Vâkıdî, 386-388; İbn Hişâm, III, 334-337;  İbn Sa’d, II, 97-105;  Ya’kûbî, I, 373, 374; Taberî, 

III, 212-230; el-Mes’ûdî, Ebi’l-Hasan Ali b. Hüseyin, Kitâbü’t-Tenbîh ve’l-İşrâf, Tab’atü Bril, 

Leyden, 1893, 255; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 86-91; Muhammed Hamidullah, “Hudeybiye 

Antlaşması”, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul, 1998, XVIII, 297-299. 
28 Vâkıdî, 389, 390; Taberî, III, 251, 252; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 86-91; Muhammed 

Hamidullah, “Hayber”, İslâm Ansiklopedisi, TDV Yay., İstanbul, 1998, XVII, 20-22. 
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çektiler. Onların her birisi bayrağın kendisine verileceğini ümit ediyorlardı. Bu arada İbnü’l-

Esîr’in kayıtlarından Hz. Ali’nin gözünün iltihaplanması (remed) sebebi ile Medine’de 

kaldığı, henüz Hayber’e gelmediği anlaşılmaktadır. Onun Hayber’e gelişi Hz. Peygamber’in 

bayrağı teslim edeceği günün sabahına tesadüf etti. Sabahleyin devesinin üzerinde Hayber’e 

gelen Ali, gözleri sargılı bir halde huzura çıktığında Hz. Peygamber, ona neyi olduğunu sordu. 

Ali, gözlerinin iltihaplanması sebebi ile ağrıdığını bildirdi. Resulullah, gözlerine mesh 

ettiğinde şifa buldu ve ağrısı dindi. O gün, kime verileceği merak konusu olan bayrağı Allah 

Resulü, Ali’ye verdi. Ali, bayrağı alarak Yahudilerin üzerine yürüdü. O gün erguvânî kırmızı 

bir elbise giymiş olan Ali, saçaklarını da aşağı doğru salmıştı. Hayber’de Vatîh ve Sülâlim 

kalelerinin dışında fethedilmeyen kale kalmamıştı. Ali bu kalelerin önüne ulaştığında 

karşısına Yahudilerin ünlü kahramanı Merhab çıktı. Başında miğfer, miğferin üzerinde de 

delerek tutturduğu yumurta gibi bir taş olan Merhab, Ali’nin karşısına çıktığında şu şiiri 

okudu:  

Hayber bilir ki ben Merhab’ım. 

Tepeden tırnağa silahlı, tecrübeli bir bahadırım. 

Bazen dürterim, bazen çarparım,  

Aslanlar öfkeyle birbirlerine yaklaştıkları zaman. 

Benim koruluğum öyle bir koruluktur ki, ona yaklaşılmaz. 

Merhab, bu beyitleri okuduktan sonra Müslümanlara kendisi ile mübârezeye çıkacak 

kimse var mı? diye seslendi. Hz. Peygamber, bu meydan okuma karşısında sahabelere 

bununla vuruşacak var mı diye sorduğunda Hz. Ali yerinden kalktı ve Merhab’ın karşısına 

çıktı. O, Merhab’ın şiirine karşı şöyle cevap verdi:  

Ben annesinin Haydar ismini verdiği kimseyim. 

Ben sizi kılıcımla çok hassas bir şekilde ölçerim. 

Ben saldırışı şiddetli olan ormanların aslanıyım. 

Ali şiirini bitirdikten sonra aralarında ikisi arasında amansız bir savaş başladı. Hamleler 

birbiri ardına geldi. Ali’nin indirdiği bir kılıç darbesi Merhab’ın önce kalkanını sonra 

miğferinin üzerine bağladığı taşı ve miğfer parçalandı. Hamle öyle şiddetli yapılmıştır ki kılıç, 

Merhab’ın kafatasını da keserek azı dişlerine kadar inmişti. Merhab’ın öldürülmesi 
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Yahudilerin cesaretlerinin ve dirençlerinin kırılmasında etkili oldu. Ümitsizlikleri ve panikleri 

arttığı için Hayber çok geçmeden fethedildi.29 

Konumuzla ilgili son örneğimizi Hz. Ali ve Muaviye b. Ebu Süfyân’ın ordularının karşı 

karşıya geldiği Sıffin Savaşı’ndan aktaralım. Sıffin Savaşı’nın sebebi, Muaviye’nin, Hz. 

Osman’ın katledilmesinin ardından halife seçilen Hz. Ali’yi kabul etmemesi, daha sonra da 

kendi halifeliğini ilan etmesidir. On gün süren ve çok sayıda Müslüman’ın hayatına mal olan 

savaş sürecinde Sıffin Ovası birçok mübârezeye de şahit olmuştur. Bu mübârezeler de zaman 

zaman Halife Hz. Ali de yer almıştır. Bunlardan birisi ikinci halife Hz. Ömer’in oğlu 

Ubeydullah’ın meydan okumasına verdiği cevaptır. 1 Safer 37/19 Temmuz 657’de başlayan 

Sıffin Savaşı’nın dördüncü günü, İbn Hanefiye olarak bilinen Muhammed b. Ali b. Ebu Talib, 

birliği ile savaş meydanına çıktığında ona karşı Ubeydullah b. Ömer b. el-Hattâb da kendi 

askerleri ile çıkmıştı. İki grup birbirleri ile şiddetli bir savaş yapmışlardı. Bir süre sonra 

Ubeydullah b. Ömer, Muhammed b. Ali’ye haber göndererek onu mübârezeye davet etmiş o 

da bu meydan okumaya savaş meydanına çıkarak cevap vermişti. Hz. Ali, meydandaki iki 

savaşçıyı görüp kimler olduklarını öğrendiğinde hemen atını mahmuzlayarak Ubeydullah’ın 

karşısına çıktı ve onu vuruşmaya davet etti. Ancak Hz. Ali’ye karşı vuruşmayı göze alamayan 

Ubeydullah, geri dönmeyi tercih etti.30 

Sıffin Savaşı’nın son günlerinde Hz. Ali saflarında savaşan Ammâr b. Yâsir öldürüldüğünde 

Hz. Ali, Rabîa ve Hemdân kabilelerinden yardım istedi. Bunun üzerine bu iki kabileden onun 

çevresine toplananlar önlerindeki saflara doğru saldırıya geçtiler. Onlar, önlerine gelen 

Şamlıları perişan ederek Muâviye’nin karargâhına kadar ulaştılar. Hz. Ali Muâviye’yi 

gördüğünde mübârezeye davet etti ve şöyle dedi: Seninle benim aramda insanlar niçin 

birbirlerini öldürüyorlar? Gel aramızda Allah’ı hakem tayin edelim. Hangimiz diğerini 

öldürürse işleri o devam ettirsin. Bu savaşta Amr b. el-Âs, Muaviyenin tarafında yer almıştı.  

Muâviye’ye, sana karşı âdil davrandı dediğinde o, bana âdil davranmadı. Sen biliyorsun ki 

Ali, kendisi ile mübârezeye çıkan herkesi öldürmüştür dedi. Amr ona, sana yakışan onunla 

mübârezeye çıkmandır diye karşılık verdi ancak Muâviye, Hz. Ali’nin teklifini kabul 

etmedi.31  

SONUÇ 

                                                             
29 İbn Sa’d, II, 113-115; Ya’kûbî, I, 374, 375; Taberî, III, 254, 255; Taberi, Milletler ve 

Hükümdarlar Tarihi, Çev., Zâkir Kadirî Ugan-Ahmet Temir, MEB Yay., İstanbul, 1992, V, 

606, 607; İbn Abdi’l-Berr, 527; İbnü’l-Esîr, II, 100, 101; İbn Abdi’l-Berr, 527. 
30 Taberî, V, 24; İbnü’l-Esîr,  III, 176; İsmail Yiğit, “Sıffîn Savaşı”, İslâm Ansiklopedisi, TDV 

Yay., İstanbul, 2009, XXXVII, 107. 
31 Taberî, V, 654. İbnü’l-Esîr,  III, 189. 
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Mübâreze, kökleri ilk çağlara uzanan bir savaş taktiğidir. Bu taktik, çok sayıda millet 

tarafından uygulanan bir gelenektir. Mübârezenin yapılış sebebi, rakip ordunun askerlerinin 

psikolojisini olumsuz yönde etkileyerek üzerlerinde baskı kurmak ve bu baskıyı galibiyete 

dönüştürmektir. Kaynaklarda, Arapların mübârezelerine, diğerlerine oranla daha fazla yer 

verilmektedir. Arap savaşçılardan mübâreze sahnelerinde en fazla yer alan ise Hz. Ali 

görünmektedir. İlk mübârezesine Bedir’de çıkan Hz. Ali, Uhud, Hendek ve Hayber’de bu 

savaş şeklinin en güzel örneklerini ortaya koymuştur. Tarihte, Mübârezelere sadece savaşçılar 

çıkmamaktadır. Zaman zaman hükümdarlar da savaş meydanına çıkarak rakipleri ile kozlarını 

paylaşmaktadır. Hz. Ali mübârezeye sadece gençlik yıllarında çıkmamıştır. O, halifeliği 

döneminde yapmış olduğu savaşlarda da ilerleyen yaşına rağmen mübârezeye çıkmıştır.  

Kaynaklarda bu savaş şekli ile ilgili ayrıntılara fazla yer verilmemekte, meydanda buluşan 

rakiplerin kullandıkları teknikler, oyunlar, taktikler ve kullandıkları silahlar kısa cümlelerle 

geçiştirilmektedir. Bunun sebebi, müellifin hadiseleri görgü şahitliği ile anlatmaması veya 

yaşadığı dönemde bu tür savaş şeklinin meşhur olmasından dolayı gereken önemi vermemesi 

olabilir. Nakillerdeki bu kısır ifadelerden Hz. Ali de nasibini almaktadır. Onun yaptığı 

mücadelelerde kullandığı teknik, taktik veya oyunlar da kaynaklarda ayrıntılı bir şekilde 

anlatılmamaktadır. Kaynaklardaki eksiklik ise onun savaş stratejisini, taktik ve tekniğini 

bütün yönleri ile anlamamıza imkân vermemektedir. 
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KAR ADLI ROMANIN ARAPÇA TERCÜMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Öğ. Gör. Cumali ÇAKMAK 

Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı 
Prof. Dr. Mehmet Şirin ÇIKAR 

Van Yüzüncü Yıl Üniv. İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağatı 

ÖZET 

Çeviri sırasında kaynak ve hedef dil normlarının yanında çevirmenlerin dikkat etmesi gereken 

başka bir husus da çeviri yapılan metnin türüdür. Özellikle yazın çevirisinde karşılaşılan 

zorluklar göz önüne alındığında çevirmenlerin çeviriye başlamadan önce çeviri alanına dair 

bazı bilgilere sahip olması gerekmektedir. Roman, öykü, tiyatro ya da şiir çevirisinin hedef 

dilde nasıl yansıtıldığı çok önemlidir. Zira çevirmenin çeviri sırasındaki tercihleri çevrilen 

metnin okunabilirliğini etkileyen en önemli unsurdur. Ana metinde kendi dilinin tüm dilsel 

sanatlarını yansıtan, kendi toplumuna ait kimi deyimler kullanarak okuyucu ile bir iletişim 

kuran yazarın metnini olduğu gibi başka bir dil ve başka bir topluma yansıtmak tamamen 

çevirmeninin insafına terk edilmektedir.    

Arapça yazılmış fikri ve dini eserlerin yıllardır Türkçeye çevrilmekte ve rağbet görmektedir. 

Öyle ki Türkiye’de kimi dini akımlar tamamen çevriye dayanarak kendi diskurlarını 

oluşturmaktadırlar. Fikri ve dini eserlerin yanı sıra son yıllarda Arapçadan Türkçeye edebi 

eserlerin de tercüme edildiğine tanık olmaktayız. 

Türkçeden Arapçaya çeviri ise aynı ilgiyi görmemiştir. Yıllardır Aziz Nesin ve Nazım Hikmet’e 

ait eserler dışında Arapça çevrilen eser yok gibidir. Ancak son yıllarda özellikle de Orhan 

Pamuk’un Nobel ödülünü kazanmasıyla birlikte Türk Edebiyatına yönelik ilginin oluşmasına 

neden olmuştur. Öyle ki başta Orhan Pamuk olmak üzere kimi Türk yazarların eserleri hemen 

Arapçaya çevrilmiştir. 

Yayınlandığı andan itibaren ilgi odağı olan “Kar” romanı da Arapçaya çevrilen ve Arap 

dünyasında etki uyandıran bir eserdir. Diğer eserleri gibi bu eserini de 1957 İdlib doğumlu Arap 

asıllı, Türkiye ve Suriye vatandaşı Abdulkadir el-Lelî Arapçaya çevirmiştir. 

Biz de bu çalışmamızda, Kar romanın Arapça çevirisi üzerinden edebi eserlerin çevirisine 

dikkat çekmek istiyoruz. Çeviride, ana tema ve yazarın dili nasıl yansıtılmış mı? Çıkarma ya 

da eklemeler var mı? Belli bir topluma ait dilsel vurgulara dikkat edilmiş midir?  gibi sorulara 

cevap bulmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Kar romanı, Orhan Pamuk, Çeviri, Arapça. 
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AN ANALYSIS ON THE ARABIC TRANSLATION OF KAR NOVEL 

ABSTRACT 

In addition to the source and target language norms during translation, another aspect that 

translators should pay attention to is the type of text translated. Particularly in view of the 

difficulties encountered in translation of literatures, translators need to have some knowledge 

of the field of translation before starting translation. The translation of novels, stories, theater 

or poetry is reflected in the target language is very important. The choice of the translator during 

translation is the most important factor affecting the readability of the translated text. Reflecting 

all the linguistic arts of its own language in the main text and communicating with the reader 

by using some idioms belonging to their own society, İt is completely at the mercy of the 

translator to reflect the text of the author to another language and another society. 

The intellectual and religious works written in Arabic have been translated into Turkish for 

many years. So that some religious currents create their own discourse in Turkey are completely 

based on the these translated textes. In addition to intellectual and religious works, we have 

witnessed the translation of literary works from Arabic into Turkish in recent years. 

The translation from Turkish to Arabic has not seen the same interest. There are no works 

translated into Arabic except for the works of Aziz Nesin and Nazım Hikmet for years. 

However, in recent years, especially with the win of Orhan Pamuk's Nobel Prize, it has created 

interest in Turkish literature. In fact, the works of some Turkish writers, especially Orhan 

Pamuk, were immediately translated into Arabic. 

The novel “Kar”, which has been the center of attention since its publication, has also been 

translated into Arabic and has an impact on the Arab world. 

In this study, we want to draw attention to the translation of literary works through the Arabic 

translation of Kar novel. How is the main theme and the language of the author reflected in the 

translation? Are there any substitutions or additions? Are the linguistic accents of a particular 

society taken into account?  

Keywords: Kar/snow novel, Orhan Pamuk, Translation, Arabic. 

1. GİRİŞ 

Çeviri, kültürler arası iletişimi sağlayan, farklı dilleri konuşan insanların birbirlerini anlamasına 

imkân veren dilsel bir etkinliktir. Her çeviri bir bakıma başka bir zamana, mekâna ya da kültüre 

yapılan yolculuktur. Günümüzde çeviri, toplumların, devletlerin neredeyse vazgeçemeyeceği 

zorunlu bir etkinlik halini almıştır. Araplarla Türklerin derin tarihi ve dini bağlarının yanında 

uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin Arap coğrafyasına hükmetmesi iki toplum arasındaki kültür 

alışverişini zorunlu kılmıştır. Her iki toplum siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda birbirinden 
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istifade etmiştir. Arapça ve Türkçe arasındaki çeviri faaliyetleri tarihi bağların da etkisiyle çok 

eskiye dayanmaktadır. Arapça ile Türkçe arası çeviri hareketliliği klasik dönem eserleri ve dini 

eserler üzerinde yoğunlaşmışken belirli bir dönem sonra modern dönem edebi eserlerin de iki 

dile aktarılma çabası başlamıştır. Dağbaşı, Araplar ve Türkler arasındaki kültürel etkileşimin 

oluşmasında en önemli etkenlerden birinin çeviri olduğunu ve günümüzde edebi çevirilerin 

önemli bir yer teşkil ettiğini belirtir.1 İki kültür arasındaki çeviri hareketliliği Mısırlı yazar 

Necîb Mahfûz’un 1988 ve Türk yazar Orhan Pamuk’un 2006 yılında Nobel edebiyat ödülünü 

almasıyla ivme kazanmıştır.2 Bununla birlikte Türkçeden Arapçaya yapılan edebi çevirinin, 

Arapçadan Türkçeye yapılan çeviri eserlerle kıyaslandığında nicelik olarak az olduğunu 

söylemek mümkündür. Modern dönem Türk edebiyatından Arapçaya çevrilen isimlere 

bakıldığında Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Elif Şafak, Aziz Nesin, Reşat Nuri Gültekin ve 

Orhan Pamuk gibi edebiyatçılar öne çıkmaktadır. 

2. ORHAN PAMUK KİMDİR? 

ORHAN PAMUK 1952'de İstanbul'da doğdu ve Cevdet Bey ve Oğulları ve Kara Kitap adlı 

romanlarında anlattığına benzer bir ailede, Nişantaşı'nda büyüyüp yetişti. New York’ta 

geçirdiği üç yıl dışında hep İstanbul'da yaşadı. Liseyi Robert Koleji'nde bitirdi, İstanbul Teknik 

Üniversitesi'nde üç yıl mimarlık okudu, 1976'da İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü 

bitirdi. Çocukluk ve gençliğinde ressam olmayı hayal eden Pamuk 1974'den başlayarak düzenli 

bir şekilde yazı yazmayı kendine iş edindi, ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1979'da Milliyet 

Yayınlan Roman Yarışması'nı kazandı. Üç kuşak İstanbullu bir tüccar ailesini hikâye eden ve 

1982'de yayımlanan bu kitap 1983 Orhan Kemal Roman Ödülü'nü de aldı. Aynı yıl ilk baskısı 

çıkan Sessiz Ev ile 1984 Madaralı Roman Ödülü'nü ve bu kitabın Fransa'da çıkan çevirisiyle de 

1991 Prix de la Decouverte Europeenne'i (Avrupa Keşif Ödülü) kazandı. 1985'de yayımlanan 

ve Venedikli bir köleyle bir Osmanlı âlimi arasındaki ilişkiyi anlatan tarihî romanı Beyaz Kale 

Pamuk'un ününü yurt içinde ve yurt dışında genişletti. New York Times gazetesinin "Doğu'da 

bir yıldız yükseldi" sözleriyle karşıladığı bu kitap, belli başlı bütün Batı dillerine çevrildi. 

1990'da yayımlanan Kara Kitap, karmaşıklığı, zenginliği ve doluluğu yüzünden çağdaş Türk 

edebiyatının üzerinde en fazla tartışılan ve en çok okunan romanlarından biri oldu. Pamuk'un 

199l'de Rüya adını verdiği bir kızı doğdu. Ömer Kavur’un yönetmenliğini yaptığı Gizli Yüz 

filminin senaryosunu Pamuk 1992 yılında kitaplaştırdı. 1994te yayımlanan ve esrarengiz bir 

                                                           
1 Dağbaşı, Gürkan, “Arapçadan Türkçeye Yapılan Şiir Çevirilerinde Nitelik Sorunu”, 21. Yüzyılda Eğitim ve 

Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (2017): 181. 
2 Yıldız, Musa, - Şanverdi, Halil İbrahim, “‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri 

Açısından İncelenmesi”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 19 (2019): 241. 
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kitaptan etkilenen üniversiteli gençleri hikâye ettiği Yeni Hayal adlı romanı Türk edebiyatının 

en çok okunan kitaplarından biridir. 1998'de yayımladığı Osmanlı nakkaşlarının hayat ve 

sanatları üzerine Benim Adım Kırmızı adlı tarihi romanı olağanüstü bir ilgi gördü. Aynı kitap 

2001 yılında yayımlandığı pek çok yabancı ülkede yılın en iyi yabancı kitabı olarak karşılandı. 

Pamuk, gençliğinden beri tuttuğu defterler, dergi ve gazetelere yazdığı yazılar, denemeler, 

eleştiri yazılan, röportajlar ve gezi notlarından yaptığı titiz bir seçme ile daha önce 

yayımlanmamış "Pencereden Bakmak" adlı uzun hikâyesini 1998'de Öteki Renkler başlığıyla 

kitaplaştırdı. Bu kitabı Kar isimli romanı takip etti. Kar, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 

büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede 20 dile çevrildi. Yayımlandığı tüm ülkelerde best-

seller listelerinde yer aldı. 2003 yılında, otobiyografik eser niteliği taşıyan İstanbul: Hatıralar 

ve Şehir kitabı yayımlanmıştır.  

Pamuk, 2005 yılında İsviçre’de Das Magazin adlı dergiye verdiği bir röportajda “Bu 

topraklarda 30 bin Kürt ve bir milyon Ermeni öldürüldü” ifadesine yer verdiği için Türklüğe 

hakaret suçlamasıyla altı ay ila on yıl hapis istemiyle mahkemeye verilmiştir. 2006 yılında 

mahkeme yetkisizlik kararı verince dava düşmüştür. 

Pamuk, yüksek prestijli ödül olan “Nobel Edebiyat Ödülü’nü 12 Ekim 2006 tarihinde kazanmış 

ve böylece Nobel kazanan tek Türk vatandaşı olarak tarihe geçmiştir. Ödülü alırken yaptığı 

konuşma, Babamın Bavulu adıyla 2007 yılında basılmıştır. 2008 yılında Masumiyet Müzesi 

isimli romanını yayımlamıştır. Bunun ardından yine 2010 yılında yazılarından seçmeler olan 

Manzaradan Parçalar ve 2011 yılında verdiği Norton derslerinden oluşan Saf ve Düşünceli 

Romancı kitapları yayımlanmıştır. 2012 yılında Masumiyet Müzesi romanından esinlenerek 

aynı isimde bir müze açmış ve bu müzenin kataloğu olan Şeylerin Masumiyetini yayımlamıştır. 

Bu katalog-kitap ABD tarafından “Mary Lynn Kotz Yılın Sanat Kitabı Ödülü’ne layık 

görülmüştür. Müze ise Estonya’dan “EMYA” (Yılın En İyi Müzesi Ödülü) almaya hak 

kazanmıştır.  2014 yılında Kafamda Bir Tuhaflık, 2015 yılında Kara Kitap 25 Yaşında ve 2016 

yılında Kırmızı Saçlı Kadın isimli romanları yayımlanmıştır. Pamuk’un kitapları 59 dile 

çevrilmiş ve bütün dünyada on milyondan fazla satmıştır.3 

2.1. ORHAN PAMUK’UN ROMANCILIĞI 

Orhan Pamuk günümüz Türk Edebiyatında postmodern romanın önde gelen isimlerden biridir.4 

Postmodernizm,  modernizm sonrası Amerika’da 1960 yılında Ihan Hassan tarafından bir sanat 

                                                           
3 Pamuk, Orhan, Kar, 15. Bs (İstanbul: İletişim, 2006), 4; Büşra Şahin, Orhan Pamuk Romanlarında Oryantalizm 

(YLT, Osmangazi Üniversitesi, 2015), 54. 
4 Yaprak, Tahsin, “Postmodernizm, Orhan Pamuk’un Postmodern Romanları Ve Kafamda Bir Tuhaflık”, 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (t.y.): 653. 
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akımı olarak ortaya konulan, modernizmi eleştiren, onun özelliklerine ya karşı gelen ya da onu 

tamamlayan bir düşünce hareketidir. Modern edebiyat anlayışından ayrılarak kendine farklı öz 

ve biçim oluşturan Postmodern romancılık; metinlerarasılık, üstkurmaca, çoğulculuk 

teknikleriyle okuyucuyu metni yeniden yazan durumuna geçirir. Tarihi gerçekliklerle kurguyu 

iç içe geçiren postmodern romanda, daha önceden yazılmış metinlerden yola çıkılarak yeni 

metinler üretme eylemi vardır. Bu yeni metinlerde anlatıcı aktif rol üstlenerek okuyucuya soru 

sorar, onu peşinden sürükler ve meraklandırır.5  

Orhan Pamuk’un romanları genel itibari ile postmodern yapıdadır. O; romanda konu, izlek ve 

yapı yönlerinden bu akımın bütün yansımalarını kullanmaya çalışır. Metinlerarasılık ve 

üstkurmaca yönteminin göze çarptığı eserleri, başarılı paradokslarla örülüdür. Çoğulcu bakış 

açısı, çatışmalar üzerine kurulu yapısı, romanlarının temel izlekleridir.6 Romanlarında kendini 

tek yönlü bakış açılarından uzak tutup çoksesli düşünüşlerin zenginliğine bırakmaktadır. 

Kendini bütün önyargıların üzerinde bir yere koyarak oradan meselelere göz atmakta ve 

eserlerini kurgulamaktadır. Yazar, romanı çelişkilerin, tezatların çarpıştığı bir meydan olarak 

düşündüğü için bütün romanlarını karşıtlıklar üzerine kurgulamaktadır: 7 

“Her zaman romanı kışkırtma yapmak, en olmadık, en uzak konulara, bölgelere kancalar atmak, 

karanlık köşeler yaratmak, şüpheler uyandırmak için mevcut inançların, önyargıların 

kabuğunun çatır çutur kırılabileceği bir alan olarak gördüm. Bu yüzden kitaplarımda benim 

görüşlerim her zaman arkada kalsın isterim ve görüşlerimin çelişkili olmasını severim. Çünkü 

benim için bir kitabı ayakta tutan şey, onun içindeki çatışmalardır. Yazarın kesin fikirleri değil, 

kahramanlarının birbiriyle çatışan kesin fikirleri yaşamalıdır.”8  

 Pamuk’un İlk olarak 1979’da gün yüzüne çıkan Cevdet Bey ve Oğulları romanı, Türkiye’nin 

modernleşme sürecini üç nesil üzerinden değerlendiren ve klasik roman formuyla ele alan bir 

romandır. Eser, bir 19. yüzyıl gerçekçi romanı olarak devrin panoramasını gözler önüne 

sermektedir. Bir sonraki romanı 1983’te basılan Sessiz Ev, önceki romanının aksine çoklu bakış 

açısı ve psikolojik ögelerin ağırlığıyla ön plana çıkmaktadır. Ardından hem yerel hem de 

evrensel kültürleri bir arada kullanarak ve bir harmoniyi yakalayarak yazdığı Kara Kitap adlı 

eseri ile Pamuk postmodern anlayışını tam anlamıyla ortaya koymuştur. Aslında genel anlamda 

postmodern roman tekniğine bağlı olan yazar, çok katmanlı ve yeniliğe açık bir kişiliğe sahip 

                                                           
5 Çoraklı, Şahbender, “Postmodern Roman Ve Orhan Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın Adlı Romanında Anlatıcı”, 

ZfWT 10/1 (2018): 15. 
6 Karabulut, Mustafa - Biricik, İbrahim, “Postmodern Romanın ‘Nasıl’lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un ‘Kırmızı 

Saçlı Kadın’ Romanı”, Journal of Turkish Language and Lit8rature 4/1 (2018): 141. 
7 Riley, Nathaniel Brann, Orhan Pamuk’un Kar’ında Epigrafik İlişkiler (YLS, Bilkent Üniversitesi, 2007), 105. 
8 Pamuk, Orhan, Öteki Renkler (İstanbul: İletişim, 1999), 103. 
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olduğundan dolayı eserlerinde birçok edebi tekniği de denemiştir. Örneğin Beyaz Kale adlı 

romanında Nuvel tekniğini (uzun hikâye kısa roman),  Kar ve Masumiyet Müzesi eserlerinde 

tematik roman tekniğini kullanmıştır.9 Her romanında farklı biçim kullanan, değişik temaları 

konu edinen ve yeni anlatım yöntemlerini deneyen hatta bunu zorlayan Orhan Pamuk, hem 

kendi yazarlık yolunda edindikleri hem de klasik edebiyattan beslendikleri ile postmodern 

edebiyat yöntemlerini harmanlamıştır. Batı edebiyatından ve yazarlarından etkilenmiş olsa da 

Türk edebiyatı yazarlarından olan Kemal Tahir’den tarihe nasıl bakılacağını, Yaşar Kemal’den 

kendine inanması gerektiğini, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan ressam görüşünü, Oğuz Atay’dan 

modern roman tekniklerinden nasıl yararlanabileceğini öğrendiğini belirtmiştir.10 

Batılı modernist düşünceyle yerel-gelenekçi yapının oluşturduğu kültürel ikilemden beslenen 

ve romanlarında Doğu-Batı ikilemine ağırlık veren Orhan Pamuk, yazarlık yolunda her iki 

kaynaktan da mümkün mertebe istifade etmeye çalışan bir yazardır.11 Pamuk, “...yaratıcı 

dünyasının ağırlık noktasını bu iki dünyanın ortasına yerleştirmekle her iki dünyanın zengin 

unsurlarını uzanıp uzanıp devşirebileceği ve onları kitaplarına yerleştirebileceği bir noktayı 

keşfetmiştir”12 Doğu ve Batı ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir: 

“Bütün kitaplarım Doğu’nun ve Batı’nın yöntem, usul, alışkanlık ve tarihinin karışmasından 

yapılmıştır ve kendi zenginliğimi de buna borçluyum. Kendi rahatlığım, çift mutluluğum da 

buradan gelir, iki dünya arasında suçluluk duygusu duymadan, kendi evimde gezinir gibi 

gezinirim. Muhafazakârlar, köktendinciler benim Batı’yla kurabildiğim rahatlığı asla 

hissedemedikleri gibi, hayalperest modernistler de benim gelenekten rahat yararlanabilmemi 

hiçbir zaman anlayamazlar.”13 

3. KAR ROMANINA GENEL BAKIŞ 

Orhan Pamuk, okurdan gelen aşkı ve siyaseti yeterince anlatmıyor/anlatamıyor söylemlerini ve 

yıllarca romanlarında hep tarihi ele alıyorsun, günümüzü anlatmıyorsun eleştirilerini dikkate 

alarak Kar romanını kaleme aldığını, bunun için Sabah gazetesinden bir "Gazeteci" kartı alarak 

beş kez Kars'a gittiğini, orada değişik sürelerde yaşadığını, incelemeler yaptığını, video 

çekimleri yapıp notlar aldığını, romanını da otuz üç ayda tamamladığım anlatır.14 

                                                           
9 Karabulut - Biricik, “Postmodern Romanın ‘Nasıl’lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ 

Romanı”, 143. 
10 Pamuk, Orhan, Öteki Renkler; Seçme Yazılar ve Bir Hikâye (İstanbul: İletişim, 2011), 120. 
11 Semran, Cengiz, “Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu-Batı İkilemi”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi, 12 (2010): 63. 
12 Pamuk, Orhan, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”, Defter, 23 (1995): 45. 
13 Pamuk, Orhan, Cevdet Bey ve Oğulları (İstanbul: İletişim, 1999), 155. 
14 Karabulut - Biricik, “Postmodern Romanın ‘Nasıl’lığı Bağlamında Orhan Pamuk’un ‘Kırmızı Saçlı Kadın’ 

Romanı”, 143. 
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Bu roman, Türkiye’nin en doğudaki şehirlerinden olan Kars’ta yaşanan laik-dindar çatışmasını 

işler. Romanın olay döngüsü şu şekildedir: 

Düşünce suçundan dolayı on iki yıldır Almanya'da sürgün olan şair Ka, (Kerim Alakuşoğlu) 

Türkiye'ye dönüşünden dört gün sonra, arkadaşının tavsiyesiyle bir röportaj için Kars şehrine 

gider. İslamcılar, Kürt gruplar ve siyasî partiler arasında sıcak bir kavgaya aday olan belediye 

seçimlerini izlemek ve genç kızların intihar nedenlerini araştırmak istemektedir. Aslında 

gitmesinin sebebi yıllardır yalnızlık çeken, annesini yeni kaybeden, mutluluk arayışı içinde 

olan, belki de annesinin yerine koyabileceği ve Almanya'ya götürebileceği şefkatli bir 

sevgili/anne olabileceğini hayal ettiği İpek’tir.  

Ağır ağır ve hiç durmadan yağan karın altında sokak sokak, dükkân dükkân bu hüzünlü, güzel 

ve aynı zamanda gizemli kenti ve insanlarını tanımaya çalışır. Ağzına kadar işsizlerle dolu 

çayhaneler, dışarıdan gelmiş ve yağan karın yolları kapaması yüzünden mahsur kalmış gezgin 

bir tiyatro kumpanyası, intihar eden ve başörtüsü direnişi yapan genç kızlar, çeşitli siyasal 

gruplar, dedikodular, Karpalas Oteli, İmam Hatip'li öğrenciler arz-ı endam ederler romanda. 

İslâmî kesimin efsanevî ismi Lacivert'in de kentte olduğu söylentileri ve başörtülü kızları okula 

almayan Eğitim Enstitüsü müdürüne düzenlenen suikastla birlikte Kars'taki gergin hava iyice 

tırmanır. Yolları kapatan kar nedeniyle dış dünyadan kopan Kars'ta gezgin ve gözden düşmüş 

bir tiyatrocu olan Sunay Zaim, eski arkadaşı bir subayın da yardımıyla bir tiyatro sahnesinden 

başlayan üç günlük kolay bir darbe yaparlar. Bundan sonra olaylar daha renkli ve hareketli bir 

şekilde gelişir. 

Kar politik temaların yoğun bir şekilde işlendiği bir romandır.15 Türkiye’nin 1990’lı yılların 

ortasındaki siyasi panoramasını Kars şehri üzerinden ve daha çok liberal demokrat bir bakış 

açısından değerlendirir. Siyasal İslam, laiklik, darbeler, Kürt sorunu gibi önemli siyasi 

meselelerini işleyen Kar, alışagelmiş politik romanlarda olduğu gibi belirli bir anlayışın 

sözcülüğünü yapmaz. Bireysel liberal bakış ön plandadır. Romanın üzerinde kurguladığı tiyatro 

darbesi teması, kamuoyunda “28 Şubat Darbesi” olarak adlandırılan gizli müdahaleyi andırır.  

Sunay Zaim ve ekibi tarafından Millet Tiyatrosu’nda sergilenen Vatan Yahut Çarşaf (34) adlı 

oyun esnasında çıkan olaylar, darbe bildirisinin okunması (160), Sunay Zaim’in yanına sahneye 

gelen Z. Demirkol’un “Yaşasın Cumhuriyet!”, “Yaşasın ordu!” “Yaşasın Türk milleti!” ve 

“Yaşasın Atatürk!” söylemleri (160), ev ve yurt baskınları (169), hapis, işkence ve suikastlar 

(171), Refah Partisi’nin belediye başkan adayının adaylıktan çekilmek zorunda bırakılması 

                                                           
15 Demir, Fethi, “Orhan Pamuk’un Romancılık Serüveninde Yeni Bir Durak:  Tematik Romanlar”, International 

Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic 6/1 (2011): 956. 
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(356) ve caddelerdeki tanklar (164), Ankara Sincan’da düzenlenen Kudüs gecesi ve sonrası 

yaşanan olaylara bir göndermedir. 

Kar’da ki bir diğer politik tema ise, Kemalizm ve Cumhuriyet’tir. Romanda Kemalizm ve 

Cumhuriyet, halka karşı halk adına devrim mantığı ile işlenir. Örneğin “Aydınlanma yolunda 

çıktığın o büyük ve soylu yolculuktan kimse seni döndüremez. Merak etme. Tarihin tekerine 

gericiler, pislikler, örümcek kafalılar asla çomak sokamaz. Cumhuriyet’e, özgürlüğe, aydınlığa 

uzanan eller kırılır.” ( 155). 

İslam teması en çok işlenen temadır. İslam’i anlayışın tek bir yapıdan oluşmadığı, farklı 

eğilimleri ve siyasi yaklaşımları içinde barındırdığı anlatılır ve farklı guruplar üzerinden bu 

durumu değerlendirir. Radikal İslam’ı Lacivert ve arkadaşları, siyasal İslam’ı Milli Görüş, 

Refah Partisi ve Kaplancılar (254), ılımlı İslam’ı siyasete bulaşmayan Süleymancılar (254) ve 

sûfi İslam’ı devletle uzlaşı içerisinde olan Şeyh Saadettin (299) efendi üzerinden okura sunar. 

Kürt teması yazarın işlemiş olduğu bir başka temadır. Bu tema daha çok şiddet, çatışma, gerilim 

ve ikinci sınıf halk boyutuyla ele alınır. Tanklarla uzaktan bombalanan Kürt evleri (198), darbe 

gecesi yakalanacaklarını anladıklarında intihar eden gerillalar, (171) basılan Halkların Eşitliği 

Partisi ve Kürt hademenin gözaltına alınması (170), her darbeden sonra tutuklanacağını anlayan 

saygın Kürt gazetecisinin dramatik bir şekilde suikasta uğraması, Marksist Kürtlerle İslamcı 

Kürtler (74) arasındaki çatışma ve sadece Türkleri zehirlediği ileri sürülen “Bölücü Şerbet” 

(207) üzerinden yapılan değerlendirmeler bu temada öne çıkmaktadır.  

Çok yönlü kışkırtıcılık ve romanın kahramanlarında var olan tezatlık bu romanın öne çıkan 

kuramlarındadır. Kar romanı, ırk, inanç ve siyasal aidiyet perspektifinde farklı kimlikli 

okurlarda değişik tepkiler yaratabilecek türdendir. Her kesimden okurlar farklı farklı aidiyetlere 

sahip oldukları için romandaki kışkırtma öğelerinden bir bölümüne tepki duymaktadır. Başka 

bir deyişle, her okur kitlesi farklı bir eksen üzerinden kışkırtılır ve her okurun olumsuz tepkisi 

kimliği kadar özgündür. 

Orhan Pamuk, romanı çelişkilerin, tezatların çarpıştığı bir meydan olarak düşünmekte 

özelliklede Kar romanını karşıtlıklar üzerine kurgulamaktadır:16 

“Her zaman romanı kışkırtma yapmak, en olmadık, en uzak konulara, bölgelere kancalar atmak, 

karanlık köşeler yaratmak, şüpheler uyandırmak için mevcut inançların, önyargıların 

kabuğunun çatır çutur kırılabileceği bir alan olarak gördüm. Bu yüzden kitaplarımda benim 

görüşlerim her zaman arkada kalsın isterim ve görüşlerimin çelişkili olmasını severim. Çünkü 

                                                           
16 Riley, Orhan Pamuk’un Kar’ında Epigrafik İlişkiler, 2. 
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benim için bir kitabı ayakta tutan şey, onun içindeki çatışmalardır. Yazarın kesin fikirleri değil, 

kahramanlarının birbiriyle çatışan kesin fikirleri yaşamalıdır.”17  

Diğer romanlarında olduğu gibi Kar romanında da postmodern roman anlayışının izleri 

görülmektedir. Her kahramanına eşit durmaya çalışarak postmodern “çoğulcu” bir yaklaşımla 

kişilere yaklaşmıştır. Örneğin “muhafazakâr” Lacivert “Eğitim enstitüsü müdürü az önce 

gözlerinin önünde vuruldu... Bu devletin tesettürlü kızlara baskısının Müslümanlarda yarattığı 

öfkenin sonucudur. Ama olay da tabii devletin yaptığı bir kışkırtmadır. Zavallı müdürü önce 

zulümlerinde kullandılar, sonra da bir meczuba vurdurttular ki Müslümanları suçlasınlar.”(79) 

“Üstkurmaca” bir anlayışla roman yazarının bir karakter olarak romanın içine girmesi ve 

romanının içinde bir “romancı Orhan”(251) olarak karşımıza çıkması da postmodern 

romanların bir başka özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tarihi ve gerçek hayattan 

alınan olaylara yer vermesi ve gerek kendi eserlerinden gerekse de dünya edebiyatından bazı 

kesintilerin Kar romanında yer bulunması postmodern romanın bir gereği olarak önümüzde 

durmaktadır. 

4. EDEBİ ÇEVİRİ 

Herhangi bir söz veya metnin bir dilden başka bir dile aktarılması olarak tanımlanan çeviri 

kavramı farklı dillerin varoluşundan itibaren etkinliğini sürdürmektedir. Yalçın çeviriyi, 

toplumların yaşamında hayatî bir rol oynayan ve toplumlar arasındaki bilgi alışverişinde çağın 

vazgeçilmez bir etkinliği ve bir dildeki bildirilerin anlam ve biçem yönünden eşdeğerlik 

sağlamak suretiyle bir başka dile aktarılması işlemi ve bunun sonucunda ortaya çıkan ürün 

olarak tanımlar.18 Çeviri, kapalı kapıları açabilecek özelliğe sahip bir anahtar niteliğindedir. 

Çeviri, medeniyetlerin kültürel, sanatsal, edebi ve ticari anlamda gelişimine büyük katkı 

vermektedir. Örneğin edebiyat alanında önemli bir yeri olan roman türünün Türk ve Arap 

edebiyatına çeviri aracılığıyla girdiği bilinen bir olgudur.19 

Dilbilimciler çeviriyi bilimsel çeviri, edebi çeviri ve dini çeviri olmak üzere üç başlıkta 

incelemişlerdir.20 Tiyatro öykü, roman ve çevirisi en meşakkatli olan şiir çevirisini edebi çeviri 

içerisinde değerlendirerek edebi çevirinin anlamdan çok sözün etkisine ve üslubun derinliğine 

odaklandığını vurgulamışlardır. Çünkü yazın alanının kendine has estetik, anlam ve biçimsel 

özellikleri mevcuttur. Yazınsal metinlerde kelimeler ve cümleler ilk anlamlarının ötesinde yan 

                                                           
17 Pamuk, Öteki Renkler, 103. 
18 Yalçın, Perihan, Çeviri Stratejileri: Kuram ve Uygulama. (Ankara: Grafiker Yayınları, 2015), 9. 
19 Yıldız - Şanverdi, “‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından 

İncelenmesi”, 242. 
20 Yıldız - Şanverdi, “‘Azrâ’u Câkartâ Adlı Romanın Türkçe Çevirilerinin Çeviri Stratejileri Açısından 

İncelenmesi”, 244. 
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anlamlar taşıyabilmektedirler. Birçok sanatsal kullanım ve söz sanatları yazınsal metinlerde 

kendisini göstermektedir. Bu nedenle dilsel ve kültürel olarak birçok materyal içeren ve 

etkileyici ifade üsluplarının yer aldığı edebi metinlerin çevirisi ayrı bir zorluğa sahiptir.21 

Edebi çeviride eşdeğerlilik kavramıyla bağlantılı olarak çevirmen açısından eseri farklı bir dilde 

yazma sürecinde karşılaşılan sorunları Berrin Aksoy Geçmişten Günümüze Yazın çevirisi adlı 

eserinde şu şekilde sınıflandırmaktadır:22 

Sanatsal Dil Kullanımıyla İlgili Sorunlar: Edebi çeviride kaynak metin sahibinin kullandığı 

kişisel dil çok iyi kavramak, metinde kullanılan sanatsal dilin anlamsal özelliklerini biçemsel 

bir inceleme yardımıyla çözümlemek önemlidir. Edebi metinlerde dillerde var olan birçok söz 

sanatı kullanıldığı göz önüne alındığında bu boyutunun yarattığı zorluk daha iyi anlaşılabilir. 

Sanatsal anlatımlar, hedef dilde olmadığı ya da aynı manayı ve etkiyi vermediği anlarda 

çevirmen, eşdeğer dil kullanımını bulma, anlamını çevirme, başka bir söz sanatıyla değiştirme, 

atlama ya da açımlama gibi çeşitli yöntemlere başvurabilir. 

Gramer Sorunları: Kaynak dilde var olan gramer yapılarının hedef dilde karşılıklarının anlam 

ve yapı olarak olmadığı anlar yaşanmaktadır. Edebi çeviride gramer sorunları cümleye ait 

ögelerin farklılığı ile ilgili güçlüklerin yanı sıra, zamanların kullanımında da öne çıkar. Örneğin 

Arapçada muzâri fiil kullanımı dilimize bazen şimdiki, bazen de geniş ve gelecek zaman olarak 

aktarılmaktadır. Buda metnin bütünlüğü ve akıcılığı içinde yer yer problemler yaratmaktadır. 

Kültürel Farklılıklar: Halkların gelenek görenekleri, değer yargıları, toplumsal sınıfları 

kendilerine özgü alışkanlıkları, vb. özellikleri bazı durumlarda birbiriyle benzerlik gösterirken, 

bazı durumlarda da açık farklılıklar gösterir. Bu sebeple çevirmen için kültür, dikkat etmesi 

gereken bir unsur olmaktadır. Edebi eserlerdeki kültürel ananeler, dini, siyasi, sanatsal ve idari 

kavramlar, çevresel şartlar (iklim, mevsimler), davranışlar ve gelenek görenekler, deyimler ve 

atasözleri ve argo gibi farklı ifade kalıpları çevirmenin kaynak ve hedef dile hâkim olmasını 

gerektiren unsurlardır.  

Sonuç olarak, edebi çeviri yaparken kültürel ögelerin, sanatsal söz öbeklerinin, betimlemelerin, 

yazara ait kişisel biçemin, metin içi imgelerin ve dilbilgisel farklılıkların kaynak dilden hedef 

dile aktarılmasında eşdeğerlik açısından sorunlar ve zorluklarla karşılaşıldığı 

gözlemlenmektedir. Bu sebeple çeviri faaliyetinde bulunurken birebir karşılıklar ya da 

eşanlamları aramaktan çok benzerlikleri ve okurda bıraktığı çağrışımları yakalamak gerekir. Bu 

noktada iletişimsel eşdeğerlik daha çok önem kazanmaktadır.  

                                                           
21 Yılmaz, Sezer , - Sarıkaya, Muammer, “Arapça - Türkçe Yazın Çevirilerinin Estetik Boyutu”, Eskiyeni, 39 

(2019): 286. 
22 Aksoy, Berrin, Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi (Ankara: İmge Kitabevi, 2002), 175-193. 
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5. KAR ROMANIN ARAPÇA TERCÜMESİ ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ 

Kar romanı, Arap dünyasının Türk edebiyatına açılan penceresi sayılan Suriye 1957 doğumlu 

Abdulkâdir el-Lelî tarafından 2005 yılında “Selcun” ismiyle Arapçaya çevrilmiştir.23 

Abdulkâdir el-Lelî ilköğrenimini Suriye’nin İdlib şehrinde bitirdi. Ankara üniversitesi, Türkçe 

dil kursunu bitirdikten sonra, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne (Mimar Sinan Üniversitesi) 

girdi. Dekor ve Kostüm bölümünü bitirip, çizgi film konusunda yüksek lisans yaptı. Gazi 

Üniversitesi, Arapça Eğitimi Anabilim Dalından başka bir yüksek lisans yaptı. Aralarında 

Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Aziz Nesin, Orhan Veli vb. gibi birçok Türk Edibi 

Arap okuru ile tanıştırmıştır. Ayrıca Mustafa Armağan ve İlber Ortaylı gibi bazı tarihçilerin 

eserlerini, bazı Türk film ve dizilerini de Türkçeden Arapçaya tercüme etmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık için simultane ve toplantı çevrileri yapan Abdulkâdir el-Lelî 

2017 yılında Adana’da vefat etmiştir.24 

Kar, içerisinde canlı ve cansız betimlemelerin çok olduğu, uzun sıralı cümlelerin bulunduğu, 

mecazi ve yan anlamlı sözcüklerin ağır bastığı, ikilemeler ve deyimlerle zenginleştirilmiş 

kısacası söz sanatlarının hakim olduğu tercümesi zor olan bir eserdir. Biz bu çalışmamızda 

çeviri eleştiri kuramı üzerinden kaynak ve hedef dil metinleri arasında bir karşılaştırılma yaptık. 

Amaç hata avcılığı değil bilakis çevirmenin çeviri sırasında hangi yöntemleri tercih ettiğini, 

çevirisinde kaynak metne ne oranda sadık kaldığını ve eşdeğerlilik kapsamında yazarın Türk 

okuyucuya verdiği mesajı ve bıraktığı etkiyi çevirmende Arap okuyucuya verebilmiş mi 

noktasında değerlendirmektir. Bu değerlendirmeler sonucunda da çeviri alanında daha iyi 

çevirilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Çünkü yapılan çevirilerdeki 

tercih edilen yöntemler, ister zorunlu ister tercihen olsun, hedef metnin hedef dil kültüründe 

kabul edilebilirliği ve okunabilirliği üzerinde oldukça etkilidir. Bununla beraber çevirmenlerin, 

çeviri sırasında bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak yaptığı değişiklikleri görebilmek, başka 

çevirmenlerin çeviri alanında ortaya koyacakları yapıtları da etkileyecektir. Bu sebeplerle 

kaynak ve hedef dil metinlerinin karşılıklı olarak belirli sınırlar içinde değerlendirilmesinin 

çeviri alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Kaynak ve Hedef Dil Metinlerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi 

Bu bölümde örnek tablolar üzerinden kaynak ve hedef metin karşılaştırılması yapılarak çeviriye 

yönelik birtakım saptamalarda bulunulacaktır. 

Sözcüğü Yanlış Anlama 

                                                           
23 el-Lelî, Abdulkâdir, Selcun, (Köln: el-Cemel Yay., 2005), 4 
24 Abdelli, Abdulkadir,  http://www.abdulkadirabdelli.com/tr.; http://www.aljazeera.com. (erişim tar:10.12.2019). 
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Hedef metni incelediğimizde çevirmenin yanlış okuma kaynaklı, bazı yan anlam ve mecaz 

anlamlı sözlüleri kavrayamama sebepleri ile hatalar yaptığını tespit ederek üç örnekle 

açıklamaya çalıştık. 

Örnek 1: 

 

Hedef Metin 

Tercümesi 

    “Bu sebeple o, özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız olan Çehov kahramanları gibi ( Bu 

özellikler yüzünden) daima kadercidir. Kader konusuna daha sonra çok döneceğiz.” 

Çevirmen kaynak metinde yer alan üzüntü manasına gelen “Keder” kelimesini kader olarak 

algılamış ve bu sebeple iki yerde de kader ve kaderci manasına gelen “قدري – القدر” kullanmıştır. 

Yine çevirmen kaynak metinde yer almayan “لهذا السبب” eklemiştir. Aynı zamanda çevirmen 

kaynak metinde yer alan “Bu özellikleri yüzünden” ifadesini              “بسبب هذه الخصوصات” 

şeklinde yanlış tercüme etmiştir. Doğrusu  “بسبب هذه خصائصه” şeklinde olması gerekirdi.  

Örnek 2: 

Kaynak 

Metin 

“Gene de dinlediği intihar hikâyelerinin hiçbirini ölümüne 

kadar aklından çıkaramadı. Hikâyelerdeki yoksulluk, 

çaresizlik, anlayışsızlık değildi Ka'yı bu kadar sarsan.”  

(s.19) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.17) 

واستمع أيضا لحكايات المسنين والتي لن تخرج إحداها من عقله حتى موته. ليس 

      الفقر واليأس وعدم التفهم ما جذب كا لهذه الحكايات.

Yanlış 

Anlama 

Hedef Metin 

Tercümesi 

 “Ölümüne kadar kesinlikle hiçbirini aklından çıkaramayacağı yaşlı hikâyelerini aynı şekilde 

dinledi.” . Ka'yı bu hikâyelere çeken yoksulluk, çaresizlik, anlayışsızlık değildi.” 

Çevirmen kaynak metinde yer alan “intihar hikâyelerinin” ifadesini “yaşlı hikâyeleri” şeklinde 

yanlış tercüme etmiştir. Yine kaynak metinde yer alan sarsmak fiili yerine cezbetmek, çekmek 

manasında kullanılan “جذب” ifadesini kullanmıştır. 

 

 

Kaynak 

Metin 

“Bu özellikleri yüzünden özel hayatlarında hareketsiz ve başarısız 

olan Çehov kahramanları gibi kederliydi hep. Keder konusuna daha 

sonra çok döneceğiz.”   (s.11) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.9) 

ولهذا السبب فهو قدري دائما كأبطال تشيخوف ذوي الحياة الخاصة الجامدة والفاشلة بسبب 

             فيما  بعد إلى موضوع القدر كثيرا       هذه الخصوصيات سنعود

Sözcük değiştirme 

Ekleme 
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Örnek 3: 

Kaynak 

Metin 

“Yanındaki dalkavuk müritler hemen atılıp…”  (s.58) Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.58) 

 قفز المريدون ذوو القبعات الطوالنية الذين بجواره 

 

Yanlış anlama 

Hedef Metin 

Tercümesi 

 “Yanındaki uzun takkeli müritler hemen atılıp….” 

Çevirmen yalaka manasına gelen “dalkavuk” ifadesini “uzun takkeli” olarak anlamış ve o 

şekilde hedef dile aktarmıştır. Çevirmen romanda mecazi ve yan anlam ifade eden birkaç 

kelimeyi de aynı şekilde anlamaması sebebiyle farklı manada tercüme etmiştir. Örnek olarak 

çarşaflı kadınları aşağılamak için söylenen “karafatmalar” ifadesini birebir karafatmalar 

 şeklinde, gücenmek manasını ifade eden “alınma” kelimesini üzülme  25”الفاطمات السود“

manasına gelen   “ 26,حزن, başka yerde yaşlılık manasına gelen “ihtiyar kelimesini seçmek 

manasını ifade eden “27 ”اختيار, karın ağırlığından eğilmiş yaşlı iğde ağacı cümlesini karnın 

ağrıması olarak anlamış ve “28”شجرة زعرور هرمة تتمطلى من ألم البطن şeklinde tercüme etmiştir. 

Cümleyi Yanlış Anlama  

Hedef metni incelediğimizde çevirmenin bazı yerlerde cümleyi anlayamama kaynaklı hatalar 

yaptığını gördük. 

Örnek 1: 

Kaynak 

Metin 

   "Bizi birleştiren şey hayat hakkındaki beklentilerimizin 

düşmüş olması."   (s. 41) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.40)  

 Cümleyi     يجب أن تكون فكرت بأن الشيء الذي يربطنا يجب أن يكون ما نتوقه من الحياة 

Anlamama 

Hedef Metin 

Tercümesi 

  “Bizi birbirimize bağlayan şeyin hayatta beklediğimiz şey olduğunu düşünmen gerekirdi.” 

 Çevirmen kaynak metinde yer alan cümlenin manası farklı anlayarak tercüme etmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                           
25 el-Lelî, Selcun, 309 
26 el-Lelî, Selcun, 156 
27 el-Lelî, Selcun, 173 
28 el-Lelî, Selcun, 332 
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Örnek 2: 

Kaynak 

Metin 

 “Kürtlerin çilesinin üzerinde fazla durmadan geçerken 

İslamcılarınkini biraz abarttı…” (s. 226) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.236) 

 Sözcük değiştirme و بالغ قليال بمعاناث األكراد التي ال يقف عند االسالميون

Hedef Metin 

Tercümesi 

“Kürtlerin çilesini İslamcıların üzerinde fazla durmadan geçerken biraz abarttı.” 

“Çevirmen burada metni yanlış anladığı için kaynak metnin aksine abartılanın Kürtlerin çilesi 

olduğunu söylemiştir. Her ne kadar büyük bir hata gibi görünmese de yazarın romanın tümünde 

İslamcılar ve Kürtler hakkında verdiği mesajın aksine bir tercüme olmuştur. Yazar İslamcılar 

diye adlandırdığı Müslümanları yobaz, gerici, katil, kadın düşkünü, şahsiyetsiz, aptal vs. 

vasıflarla anlatırken Kürtlerin mazlumluğunu, masumiyetini sürekli dillendirmiştir.  

Örnek 3: 

Kaynak 

Metin 

“Çünkü sen benim dünyamdansın, Kars'ta T.S. Eliot'un 

şiirlerini okumuş başka kimse yoktur.” (s.201) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.210) 

 Cümleyi anlamama ألنك قرأت فنا عالميا، ليس ثمة من قرأ شعر ) ت. س. إليوت  ( في قارص غيرنا 

Hedef Metin 

Tercümesi 

 “Çünkü sen dünya sanatını okumuşsun, Kars'ta T.S. Eliot'un şiirlerini okumuş bizden başka 

kimse yoktur.” 

Eksik Tercüme  

Hedef metinde en çok yapılan hata kaynak metinde var olup da hedef metne aktarılmayan eksik 

tercüme hatasıdır. Çevirmen bazen cümlenin manasına etki edecek bir kelimeyi tercüme 

etmezken bazen de biri iki cümle hatta tam bir paragrafı dahi tercüme etmediği olmuştur.29 

Buda bazı yerlerde anlam karmaşasına ve yazarın mesajının hedef okura iletiminde eksiklik 

meydana getirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 el-Lelî, Selcun, 5,8,12,14,18,19,23,25,26,27,28,41,43,49,59,77,85,104,117,126… 
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Örnek 1: 

Kaynak 

Metin 

"Bütün bunların anlamı ne?" diye düşündü kendi yazdığı şeyin 

güzelliğine şaşarken. Şiiri başkasının yazdığı bir şiir gibi 

okuyabildiği için onu güzel buluyordu. Güzel bulduğu için de, 

malzemesini, kendi hayatını şaşırtıcı buluyordu.”     (s.103) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.116) 

فكر قائال  )ما معنى هذا كله؟( وهو مندهش من جمال ما كتب. وألنه وجد ما كتبه 

 جميال وجد أن أدواته وحياته الخاصة مدهشة.

Eksik 

Tercüme 

Hedef Metin 

Tercümesi 

"Bütün bunların anlamı ne?" diye düşündü kendi yazdığı şeyin güzelliğine şaşarken. Çünkü 

yazdığını güzel bulduğu için de, malzemesini, kendi hayatını şaşırtıcı buluyordu.” 

Çevirmen kaynakta yer alan “Şiiri başkasının yazdığı bir şiir gibi okuyabildiği için onu güzel 

buluyordu.” cümlesini tercüme etmemiştir. 

Örnek 2: 

 

Kaynak 

Metin 

  “Halkevlerinde balolar verilir, Ka'nın sabah üzerinden 

geçerken yer yer paslanıp çürüdüğünü gördüğü demir köprünün 

altında buz pateni yarışmaları yapılır, Kral Oedipus'un 

trajedisini oynamak için Ankara'dan gelen tiyatrocular daha 

Yunanla savaşın üzerinden yirmi yıl geçmemesine rağmen 

Kars'ın cumhuriyetçi orta sınıfı tarafından coşkuyla alkışlanır, 

kürk yakalı paltolar giyen eski zenginler güller, yaldızlarla 

süslenmiş sağlıklı Macar atlarının çektiği kızaklarla gezintilere 

çıkar,…  (s.26) 

 

Çeviri 

Hataları 

 

Hedef 

Metin  (s.25) 

كانت تقام فيها حفالت راقصة في المراكز الشعبية ومسابقات تزلج على الجليد تحت 

الجسر الحديد الذي رآه كا صباحا حين مر عليه ووجد أنه صدئ في كثير من أمكنته 

ومسرحيون يأتون من أنقرة لتمثيل تراجيديا الجمهوريين القارصيين وكان األغنياء 

السابقون ينتزهون  وهم يرتدون المعاطف ذات ياقوت الفراء على زالجات تجرها 

  خيول مجرية مزينة بالورود واألشياء البراقة 

  

Eksik Tercüme 

Hedef Metin 

Tercümesi 

“Halkevlerinde balolar verilir, Ka'nın sabah üzerinden geçerken yer yer paslanıp 

çürüdüğünü gördüğü demir köprünün altında buz pateni yarışmaları yapılır, Karslı 

cumhuriyetçilere trajedi piyesini oynamak için Ankara'dan tiyatrocular gelir, kürk yakalı 

paltolar giyen eski zenginler güller, yaldızlarla süslenmiş Macar atların çektiği kızaklarla 

gezintilere çıkardı.” 

Çevirmen kaynakta yer alan “Kral Oedipus'un trajedisini”, “Yunanla savaşın üzerinden yirmi 

yıl geçmemesine rağmen Kars'ın cumhuriyetçi orta sınıfı tarafından coşkuyla alkışlanır”, 

“sağlıklı” ifadelerini tercüme etmemiştir. Özellikle “Kral Oedipus'un trajedisini”, “Yunanla 

savaşın üzerinden yirmi yıl geçmemesine rağmen Kars'ın cumhuriyetçi orta sınıfı tarafından 

coşkuyla alkışlanır” ifadeleri tercüme etmemesi hedef kitle için büyük bir eksikliktir. Çünkü 
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romanı yazan Orhan Pamuk bu paragrafta cumhuriyetin ilk yılları ile doksanlı yıllar arasında 

bir kıyaslama yaparak okuyucuya iki mesaj vermektedir. Birinci mesaj Yunanla savaşın 

üzerinden henüz yirmi yıl geçmesine rağmen cumhuriyetin yetiştirdiği nesil acıları unutmuş ve 

Yunan mitolojisine ait bir trajedi oyununu coşkuyla izleyip alkışlamıştır. İkinci mesajı ise “Kral 

Oedipus'un trajedisini” üzerinden vermektedir. Bu piyesin konusu babasını öldürüp annesi ile 

evlenen birinden bahsetmektedir. Romancı 600 yıllık bir İslami kültürden sonra halkın 

cumhuriyetle birlikte nasıl değiştiğini, Avrupalılaştığını anlatmaya çalışmaktadır. 

Örnek 3: 

 

Kaynak 

Metin 

“Affedersiniz hocam, bir soru sorabilir miyim: Niye gülüyorsun 

hocam, lafım çok mu komik? (Bir sessizlik.) Söylesene ulan 

şerefsiz ateist, niye gülüyorsun?" / "Sayın evladım, inanın 

gülmüyorum, güldüysem de sinirden gülmüşümdür!" / "Hayır, 

inanarak güldün!" /”  ( s.49) 

 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.49) 

عفوكم يا أستاذي أيمكنني أن أطرح سؤاال: لماذا تضحك؟ يا بني المحترم! صدقوا 

     ال أضحك. وإذا كنت قد ضحكت فمن توتر األعصاب

Eksik tercüme 

Hedef Metin 

Tercümesi 

“Affedersiniz hocam, bir soru sorabilir miyim: Niye gülüyorsun? "Sayın evladım, inanın 

gülmüyorum, güldüysem de sinirden gülmüşümdür!" / "Hayır, inanarak güldün!"” 

 Çevirmen kaynakta yer alan “hocam, lafım çok mu komik? (Bir sessizlik.) Söylesene 

ulan şerefsiz ateist, niye gülüyorsun?” cümlelerini tercüme etmeyerek eksik tercüme hatası 

yapmıştır. 

Deyim Tercüme  

Edebi metin tercümelerinde karşılaşılan en meşakkatli konu hedef kültürde var olmayan 

deyimlerin eşdeğer bir mana ile aktarılmasıdır.  

Örnek: 

Kaynak 

Metin 

“Kars, eski kışlarda olduğu gibi üç gün kendi yağıyla 

kavrulacak.”  (s.34) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.34)    

  Deyim وستعاني قارص على مدى ثالثة أيام من عزلة كما كان يجري أيام الشتاء القديمة. 

Hatası 

Hedef Metin 

Tercümesi 

“Kars, eski kışlarda olduğu gibi üç gün yolların kapanması sebebiyle sıkıntı yaşayacak.” 

Yazar kitabın bazı yerlerinde deyimler kullanmıştır. Çevirmen bazılarını burada olduğu gibi 

çıkartma stratejisi uygulayarak tercüme etmemiş, bazılarını da eşdeğerlilik stratejisi ile tercüme 
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etmeye çalışmıştır.  Örneğin “yakası açılmadık küfürler” deyimini “30”شتائم لم يسمع بها أحد 

“kimsenin duymadığı küfürler” şeklinde ve “beş Amerikan doları toka etmek” deyimini  

 .eline beş dolar basmak” şeklinde tercüme etmiştir“ 31”يدسون في يد مستخدم مدرية المياه خمسة دوالرات“

Özel İsim Tercüme 

Özel isimler kültüre özgü öğelerdir ve çevirmenin görevi, kültürel öğelerin kaynak metinde 

olduğu şekilde lafzını korumak ya da kaynak metinde sahip olduğu manayı hedef metne en 

uygun şekilde aktarmaktır.32 

Örnek: 

Kaynak 

Metin 

“Ramazan'da içki satıyor diye Neşe Birahanesi‘ nin camlarının 

kırılması olayına karıştığını…”(s.200) 

Çeviri 

Hataları 

Hedef 

Metin (s.209) 

و شارك في عملية تحطيم زجاج واجهة مشرب ) المتعة( للبيرة بذريعة أنه يبيع 

 المشروبات الروحية في رمضان 

Özel ismi tercüme etme 

hatası 

Çevirmen kaynak metinde geçen “Neşe birahanesini” “مشرب ) المتعة( للبيرة” şeklinde tercüme 

etmiştir. Romanda geçen bütün dükkân, pastahane, otel, sokak vs. isimleri tercüme etmeye 

çalışmıştır. Örneğin “Kaleiçi bölgesi” “33”تحت القلعة   şeklinde, “Karpalas oteli”   “34” ثلج بالس 

şeklinde, “Yeşilyurt lokantasını” “35”الوطن األخضر şeklinde tercüme etmiştir. 

SONUÇ 

Orhan Pamuk’un Kar romanı politik temaların öne çıktığı, postmodern roman anlayışı taşıyan, 

ikileme, tasvir, teşbih, vb. gibi söz sanatlarının yoğun olduğu ve bir çevirmen için zor olan 

birçok yüklemden oluşan sıralı cümlelerin fazlasıyla kullanıldığı bir eserdir. 2005 yılında 

Abdulkadir el-Lelî tarafından Türkçeden Arapçaya çevrilmiştir. Çevirmen, bu çeviri sırasında 

büyük ölçüde kaynak metne sadık kalırken bazı yerlerde hatalar yapmıştır. Hedef kaynağı 

karşılaştırmalı olarak incelediğimiz sırada tespit ettiğimiz başlıca hatalar şunlardır: 

 Çeviri esnasında bazı yerlerde çıkartma yapılmıştır. Örneğin kaynak metinde yer alan 

“Kuran'daki tutarsızlıkları”(296) ifadesinden “Kuran’daki” ifadesini çıkarılarak “المتناقضات” 

(309) “tutarsızlıklar” şeklinde tercüme edilmiştir. Bu bir hata ya da çevirmenin uyguladığı bir 

stratejide olabilir. “Mother of God” (Tanrının annesi) ifadesinin “Meryem Ana” şeklinde 

                                                           
30 el-Lelî, Selcun, 192 
31 el-Lelî, Selcun, 368 
32 Akbay, Figen Öztemel - Tekin, Bilge Metin, “J.M. Barrıes’ın Peter Pan Adlı Eserindeki Özel İsimler ve Çeviri 

Stratejileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of 

International Social Research 11/55 (2018): 176. 
33 el-Lelî, Selcun,13 
34 el-Lelî, Selcun,11 
35 el-Lelî, Selcun,11 
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çevrilmesi örneğinde olduğu gibi bazı çevirmenler, okuyucularının tepki verme durumunu 

dikkate alarak dini, siyasi, etnik, vb. sebeplerle çıkarma yapabiliyorlar.36 

Hedef metnin birçok yerinde kaynak metinde yer alan kelime, cümle hatta paragrafların eksik 

olduğu fark edilmiştir.  Bu durum, eksik olarak çevrilen mutlu ateist Alman aile37 örneğinde 

olduğu gibi yazarın mesajının hedef okura ulaşmasında eksiklik yaratmıştır. 

Kaynak metinde yer alan ve yazarın cümlelerin manasını kuvvetlendirmek için sık sık 

kullandığı ikilemeler, hedef kültürde yer almaması sebebiyle eşdeğer kelime ile tercüme 

edilmeye çalışmıştır. Örneğin “Lapa lapa”(38) ifadesi “(38)”قطعا كبيرا “büyük parçalar”, “tıkış 

tıkış”(13) ifadesi “(12)”مأل “doldu”  fiiliyle, “belli belirsiz”(11) ifadesi “(11)”غير واضح “belirsiz 

şeklinde hedef metne aktarılmıştır. 

Deyimler konusunda yer yer eşdeğer manalı bir cümle ile çeviri yaparken bazende çeviri 

yapmayarak çıkarma stratejisi uygulamıştır. 

Çevirmenin kaynak metinde yer alamayan bazı kelimeleri hedef metne eklediği görülmüştür. 

Örneğin kaynakta “Akşamları sohbet etmek isteyen”(101) cümlesine “(102)”بعد االفطار “iftardan 

sonra” kelimesi eklenilmiştir. 

Yan anlam ve mecaz ifade eden bazı kelimeleri asıl manaları ile özel isimleri de eşdeğer mana 

ifade eden kelimelerle tercüme edilmiştir. 

Yer yer cümleyi anlamama kaynaklı yanlış cümle çevirileri ve özne-nesne, olumlu-olumsuz 

değişikliği gibi dilbilgisel hatalar tespitler yapılmıştır.38 

Çevirmenin, kaynak metinde yer alan bazı kavramları hedef okurun anlaması için dipnotla 

açıkladığı anlaşılmıştır. Romanın kahramanlarından Lacivert’in “كهلي”  şeklinde tercüme 

edildikten sonra bir dipnotla Türkiye’de kişilere renk isimleri ile lakap takılıp hitap edilmesinin 

yaygın olduğu ve geçmişte devlet lehine silahlı ve bombalı eylemlerde bulunan “Yeşil” kod 

adlı bir ajanın varlığına dikkat çekilerek hedef okurları bilgilendirilmiştir. Ayrıca dipnot ile 

“Kar erimeden önce”39 isimli tiyatro, “Kaplancılar”40 cemaati, “İsmet İnönü”41 , “Divan şiiri”42, 

“Pırasa”43 vb. gibi kavramlar hakkında bilgiler verilmiştir. 

 

                                                           
36 Çoruk, F. Jale Gül v.dğr., “Çeviride Kültürel Aktarım Sorunu: Karamazov Kardeşler Örneği Cultural 

Transmıssıon Problems In Translatıon: The Case Of The Brothers Karamazov”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi / The Journal of International Social Research 9/42 (2016): 120. 
37 el-Lelî, Selcun, 241 
38 el-Lelî, Selcun, 95,97,103,120,137,182… 
39 el-Lelî, Selcun,198 
40 el-Lelî, Selcun,198 
41 el-Lelî, Selcun,65 
42 el-Lelî, Selcun,271 
43 el-Lelî, Selcun,263 
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İLÂHÎ HİTAP - AKIL İLİŞKİSİ 

Dr. Mazhar DÜNDAR 
İ.H.L.  

 

ÖZET 

İlâhî hitap, Yüce Allah'ın genel manada tüm mahlûkata, hususî olarak da beşerle iletişime 

geçip onlara birtakım bildirimlerde bulunmasıdır. Bu bildirimlerin hedefi, kâinatta İlâhî bir 

düzenin tesis edilmesi, belirlenen tutum ve davranışların sağlanmasıdır. İlâhî hitap, kimi 

varlıklarda kevnî olarak tecelli ederken, insan gibi irade sahibi varlıklarda ise, aklı muhatap 

almaktadır. Dolayısıyla, İlâhî hitabın akıl ile bir ilişkisi olduğundan söz edebiliriz.  Fakat şunu 

diyebiliriz ki, İlâhî hitabın muhatabı, sadece akıl cevheri değil, akıllı insandır. Zira akıl, insan 

ile kaimdir. Ancak, beşer de sadece akıldan müteşekkil bir varlık değildir. İlâhî hitabın tüm 

muhtevasıyla, beşerin hem ruh hem de akıl dünyasına hitapta bulunduğu anlaşılmaktadır. Her 

ne kadar sosyal bir varlık olması hasebiyle insan, duygu ve yapı itibariyle dış faktörlerin 

etkisinde kalsa da, onu diğer varlıklardan ayıran yegâne unsur olan akıl, İlâhî hitaba muhatap 

olma hususunda asıl işlevi görmektedir. Akıl, sadece bir meleke değil özdeşlik, çelişmezlik ve 

üçüncü halin imkânsızlığı gibi kendi ilkelerinin tümünü ihtiva etmektedir. Böylelikle beşerin 

tüm icraatlarında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ve güzel ile çirkini birbirinden ayırt eden bir 

kuvve olarak ahlak, siyaset ve sanat konularındaki ölçüleri belirleme hususunda da çok 

değerli bir fonksiyon arz eder.  

Kur'an'da buyurulduğu üzere, insanın insan olmasını sağlayan, davranışlarını anlamlı hale 

getiren, İlâhî hitaba muhatap kabul olmasını sağlayan akıldır. Akıl kelimesi, Kur'ân-ı kerimde 

kırk dokuz yerde geçmekte olup genellikle "akletme", yani aklını kullanmak suretiyle doğru 

düşünmeye vurgu yapılmıştır. Kur'ân'da akla, kâinattaki düzen ve intizamı anlama, bu 

mükemmel sistemin arkasındaki İlâhî hakikatleri sezip anlamlandırma ve bu hususları 

düşünmek suretiyle yorumlama görev ve sorumluluğu verilmiştir.  

İlâhî hitap ile akıl arasında mutlak bir ilişkiden söz edilebilir. Ancak akıl, dini konularda İlâhî 

hitaba ihtiyaç duymadan tek başına varlık gösteremediği gibi, akıl olmadan da İlâhî hitabın bir 

önemi kalmamaktadır. Yani İlâhî hitabın akla, aklın da İlâhî hitaba ihtiyacı vardır. İlâhî hitap; 

mutlak aklın, aşkın iradenin, Yüce kudretin irade ve ifadesidir. Bu iradenin tecelli ettiği yer, 

beşerî akıldır. Akıl olmadan, aşkın iradenin ifadesi olan İlâhî hitabın anlaşılması, elbette 

mümkün değildir. Bu bildiride İlâhî hitap-akıl ilişkisi ele alınıp değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an, İlâh, hitap, akıl. 

 

 



                                ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 669 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

1. GİRİŞ 

İlâhî hitabın hedefi, kâinatta İlâhî bir düzenin kurulmasıdır. Yüce Allah, genel manada tüm 

mahlûkata hitapta bulunmuştur. Bu hitap, kimi varlıklarda kevnî olarak tecelli ederken, beşer 

gibi irade sahibi varlıklarda ise, aklı muhatap almaktadır. Ancak İlâhî hitabın muhatabı sadece 

akıl cevheri değil, akıllı insandır. İnsan akıllı bir varlıktır ancak, sadece akıldan müteşekkil bir 

varlık değildir. İlâhî hitabın tüm muhtevasıyla, beşerin hem ruh hem de akıl dünyasına hitapta 

bulunduğu anlaşılmaktadır.1 Her ne kadar sosyal bir varlık olması hasebiyle insan, duygu ve 

yapı itibariyle dış faktörlerin etkisinde kalsa da, onu diğer varlıklardan ayıran yegâne unsur 

olan akıl, İlâhî hitaba muhatap olma hususunda asıl işlevi görmektedir.  

2. AKLIN TANIMI VE İŞLEVSEL ALANI 

Akıl, sözlükte mastar olarak: "Menetmek, engellemek, devenin ayağını bağlamak, iltica 

etmek, sığınmak, korunmak ve tutmak"2 manalarına gelmektedir. Kavram olarak akıl: 

"Varlığın hakikatini idrak eden, maddî olmayan, fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; 

maddeden şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar arasında ilişki kurarak 

önermelerde bulunan, kıyas yapabilen güç"3 demektir. 

 Akıl, beşerin tüm icraatlarında doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ve güzel ile çirkini birbirinden 

ayırt eden bir kuvve olarak ahlak, siyaset ve sanat konularındaki ölçüleri belirleme hususunda 

da çok değerli bir fonksiyon arz eder.4 Yani insanın insan olmasını sağlayan, davranışlarını 

anlamlı hale getiren, İlâhî hitaba muhatap kabul edip yükümlülük ve sorumluluk altına 

girmesini sağlayan akıldır. Akıl kelimesi, Kur'ân-ı Kerimde kırk dokuz yerde geçmekte5 olup 

genellikle "akletme", yani aklını kullanmak suretiyle doğru düşünmeye vurgu yapılmıştır. 

Kur'ân: "Onları ancak bilenler düşünüp anlayabilir"6  buyurmaktadır. Kur'ân, bu akıl gücünü 

ve bilgi edinmeyi doğru ve isabetli bir şekilde kullanamayan ikârcıları: "Onlar sağırdırlar, 

dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı akledemezler"7 buyurarak kınamıştır. Aklını 

kullanmayanlara azap edeceğini bildirmiştir: "Allah,  azabı akıllarını (güzelce) 

kullanmayanlara verir."8  

                                                             

1 Albayrak, Halis, Albayrak, Halis, Vahiy Gerçeği, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1990, 110. 
2 Râğıb el-İsfahânî, Ebû'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed, el-Müfredât fî Garîbi'l-  Kur'ân, Dâru’l-Marife, 

Beyrut, trs. 341–342; İbn Manzûr, Ebu'l-Fadl Cemaluddîn Muhammed, Lisânu'l-Arab, Dâru Sadr, Beyrut tsz. 
XI, 458: Feyrûzabadi, Muhammed  b. Yakub, Kâmûsu'l-Muhît, Daru'l-Hadis, Kahire, 2008, 1122.  

3  Bolay, Süleyman Hayri, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 238. 
4  Bolay, Süleyman Hayri, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 238. 
5  Abdulbaki, Muhammed Fuad, Mu'cemu'l-Müfehres li Elfazi'l-Kur'ân, Daru'l-Marife,   Beyrut, 1994, 594–595. 
6  Ankebut, 29/43. 
7  Bakara, 2/171. 
8  Yunus, 10/100. 
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Aklını kullananların cehennem azabından kurtulacaklarını: "Ve dediler ki: Eğer kulak vermiş 

veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık"9  buyurmuştur.  

3. AKLIN İŞLEVİ HUSUSUNDAKİ FARKLI GÖRÜŞLER  

Aklın işlevi ve mahiyetinin ne olduğu gibi hususlarda kelamcılar, tasavvufçular ve filozoflar 

farklı şekillerde değerlendirmelerde bulunmuşlardır.  

Kelâmcılar tarafından aklın vazgeçilemez bir epistemik fonksiyonu bulunduğu kabul edilmiş 

ancak onun, tüm varlıkların ve hadiselerin bilgisini ihata etmesi hususunda değişik görüşleri 

benimsemişlerdir.10 Akla büyük önem veren ekol olarak bilinen Mu'tezile, İslâm dininin temel 

prensibi olan Allah fikrinin ve onun şer'î tekliflerinin akılla da bilinebileceği tezini ileri 

sürmüştür.11  

Mutezile mezhebinin ekserisi, nebiler aracılığıyla bildirilen İlâhî hitap bilgilerine insanların 

ihtiyaç duyduğunu kabul etmişler ancak, akla gerektiğinden fazla önem vererek ona ilâhî hitap 

karşısında yanılmaz bir hakemlik rolünü vermişler ve mutlak bilginin biricik kaynağı olarak 

görmüşlerdir. Zira Mutezile âlimlerine göre aklın; yüce Allah'ın varlık ve birliğini, ilâhî 

sıfatları, ahiret hayatı ve ahvallerini, hayır ve şerri bilmesinin mümkün olduğunu 

savunmuşlardır. Bu nedenle itikat hususundaki meselelerde, savundukları fikirlerle sahih nakil 

arasında çatışmalar olmuş ve bu sebeple Ehl-i Sünnet kelamcıları tarafından daima 

eleştirilmişlerdir.12  

Ehl-i Sünnet kelamcılarının âlimlerine göre, naklin anlaşılması ve açıklanması için akla her 

daim ihtiyaç duyulmakta ancak o, dinin getirdiği hakikatleri tek başına anlamakta aciz 

kalmaktadır. Her ne kadar akıl, gözlem ve deney yoluyla müşahede âlemi hakkında sınırlı bir 

bilgi üretse de, gayb âlemi ile ilgili hususlarda yanlış ve eksik hükümler vermesi 

kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki İmam Eş'ari, itikadî konular başta olmak üzere dine ait tüm 

ilimlerin kaynağı olarak aklı değil, İlâhî hitabı esas almıştır.13 İmam Maturidî ise, bu hususta 

biraz farklı düşünmektedir. Ona göre, metafizik âlemin sırlarını bilmek, yaratanın varlığı 

hakkında bilgi edinmek ve İlâhî hitabı anlayabilmek için aklın kullanılması esastır. Zira Allah 

inancı, nakil yoluyla değil, aklen vacip olduğu bir hakikattir. Dolayısıyla aklın, İlâhî hitap 

olmaksızın bazı hususları vacip kıldığı söylenebilir.14 İmam Maturidî, Yüce Allah'ın varlığını 

bilip ve O'na iman etme noktasında aklın yeterliliğini kabul etmekle Mutezilenin fikrine 

                                                             
9  Mülk, 67/10. 
10Topaloğlu, Bekir, Allah'ın Varlığı, DİB Yay. Ankara, 1981, 31–45; Taylan, Necip, İslâm Düşüncesinde Din 

Felsefesi, MÜİF Yay. İstanbul, 1994, 72–83. 
11 Bağdadî, Abdulkadir, el-Fark Beyne'l-Fırak, trc. Ethem Ruhî Fığlalı, Kalem Yay. İstanbul, 1979, 70. 
12 Yavuz, Yusuf Şevki, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 245. 
13 Yavuz, Yusuf Şevki, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 245. 
14 Maturidî, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud,  Kitabu't-Tevhid, thk. Fethullah Huleyf, Hicret 

Yay. İstanbul, 1981, 116. 
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katılmıştır. Ancak aklı, dini hakikatlerin tümünü ihata etmekten aciz olduğunu kabul edip, 

İlâhî hitabın gerisinde olduğunu hükmetmekle İmam Eş'ari'nin fikrini kabul etmiş ve mutedil 

bir yol benimsemiştir.15   

Tasavvufçulara göre de akla düşen görev, İlâhî hitap yoluyla belirlenen, insanı dünya ve 

ahirette mutlu kılacak olan hükümleri kavramaktır. Bu nedenle kelamcıların; "akıl, İlâhî 

hitabı anlamaya yarayan bir alettir" şeklindeki tarifleri tasavvufçular tarafından kabul 

edilmiştir. Tasavvuf ehli,  yetki ve alanı müşahede âlemi olan aklın ehemmiyetini dile 

getirmişlerdir. Ancak metafizik âlem söz konusu olduğunda aklın, aciz ve yetersiz olduğunu 

da ifade etmişlerdir. Böylece tasavvufçular da, kelamcılar gibi aklın sınırsızlığını kabul 

etmemişlerdir.16  

İlk çağdan itibaren filozoflar, aklın fonksiyonu, bilgi teorisi ve kozmik varlığın izahı gibi 

hususlarda çeşitli tartışmalarda bulunmuşlardır. Anaxagoras, Sokrates, Eflatun ve Aristo gibi 

ilk çağ filozofları eksik ve yanıltıcı bilgilere karşılık olarak aklı; dengeli, tutarlı ve doğru 

düşüncenin unsuru olarak değerlendirmişlerdir.17 Öte yandan Farabi ve İbni Sina gibi Meşşai 

filozofların da benzer bir yaklaşım göstererek aklı; düşünebilme, idrak edebilme ve bilgi 

sahibi olma vasıtası olarak değerlendirmişlerdir.18 Meşşai filozofları aklı; nazarî ve amelî 

olmak üzere iki kısma ayırarak, her bir kısmının değişik fonksiyonlarının olduğunu ifade 

etmişlerdir. Nitekim onlara göre, her bir aklın farklı bir gücü, bir algı biçimi ve farklı bir 

fonksiyonu vardır. Bu sebeple her iki akıl da, sahip olduğu niteliğe göre faaliyet 

göstermektedir. Ancak bunların faaliyetleri birbirinden bağımsız olmayıp, hep birbirine 

muhtaç durumdadırlar. Aristo da, aktif ve pasif şeklinde aklı iki kısma ayırmaktadır. Her bir 

aklın mahiyet ve fonksiyonuna işaret ettikten sonra; "ontik bir niteliğe sahip olan aktif akıl 

olmadan biz hiçbir şeyi bilemeyiz"19 demektedir. 

Filozoflar aklı, idrak edebilme ve bilgi elde etme vasıtası olarak görseler de, hemen hemen 

her filozof insan aklını, nefsin pasif bir fonksiyonu şeklinde nitelemekte, kendi kendine bilgi 

üretmesinde yetersizliğini kabul etmektedir. Bu sebepledir ki, söz konusu filozoflar, bilgi 

üretme konusunda insan aklının haricinde bir de faal aklın varlığını kabul etmektedir.20 

Dolayısıyla bu da söz konusu filozofların, aklı, varlıkların hakikatini kavrama ve bilgi 

üretmede yegâne cevher görmedikleri sonucunu ortaya koymaktadır.  

        

                                                             
15 Yavuz, Yusuf Şevki, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 245. 
16 Uludağ, Süleyman, "DİA", "Akıl",  İstanbul, 1989, II, 246. 
17 Bolay, Süleyman Hayri, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 239. 
18 Bolay, Süleyman Hayri, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 239. 
19 Uludağ, Süleyman, "DİA", "Akıl",  İstanbul, 1989, II, 239. 
20 Bolay, Süleyman Hayri, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 239. 
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4. İLÂHÎ HİTABIN AKIL İLE İLİŞKİSİ  

İlâhî hitap, insanı muhatap alırken, hep aklı ve tecrübeyi hedef alır. Durumun böyle olduğunu, 

İlâhî hitabın insanı düşünmeye sevk eden ve Yüce Allah'ın kudretini belgeleyen ayetlerinde 

görmek mümkündür: "O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da 

Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller 

vardır."21 Şunu ifade edebiliriz ki, İlâhî hitap ile akıl arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. 

Nitekim akıl, dini konularda İlâhî hitaba ihtiyaç duymadan tek başına varlık gösteremediği 

gibi, akıl olmadan da İlâhî hitabın bir önemi kalmamaktadır.  

Muhteva ve hakikatinin anlaşılmasında İlâhî hitabın akla; şer'i hükümleri öğrenme ve 

uygulamada da aklın İlâhî hitaba ihtiyacı vardır. Ancak bu ihtiyaç hususunda akıl, İlâhî 

hitaptan önce gelmektedir ve İlâhî hitap akla bağlıdır. Çünkü İlâhî hitabın muhatabı akıl olup, 

akıllı olmayan varlıklar bu sorumluluğun dışında tutulmuşlardır.22 Buradaki aklın önceliği, 

İlâhî hitabın anlaşılmasını sağlamadaki rolünü ifade etmek için söylenmiştir. Dikkat edilecek 

olursa akıl, İlâhî hitabın anlaşılmasında sadece bir araç niteliğindedir. Amaç ve yegâne 

unsurun, İlâhî hitap olduğunu söyleyebiliriz. 

İlâhî hitap, hem akla hem de duyulara yapılan bir bildirimdir. Çünkü Kur'an'a göre düşünme, 

duyu verilerine bağlıdır. Fakat Kur'an, aklın bulunmadığı durumlarda, duyuların bir değer 

taşımadığını da ayrıca ifade etmektedir: "Onlardan sana kulak verenler de vardır. Fakat 

sağırlara, hele akılları da ermiyorsa, sen mi işittireceksin?"23 Çünkü duyuların sağladığı 

malzemeleri değerlendirerek ortaya bir hüküm çıkaracak olan yine akıldır.  

İlâhî hitap, insana somuttan soyuta geçmesini önermekte, bunun için de ondan, duyular önüne 

serilmiş bulunan maddî dünyayı ibret gözüyle seyretmesini istemektedir. Zira bu sayede insan 

ancak, hakikat ile dolaylı bir bağlantı kurabilme imkânını elde etmiş olmaktadır. O bakımdan 

Kur'an, içinde yaşadığımız bu dünyanın, bir eğlence olsun diye yaratılmadığına dikkatlerimizi 

çekmektedir:" Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık."24 Yani hem akla 

hem de duyulara yapılan İlâhî bildirimler insanın, kendisine takdim edilen nimetlerin değerini 

bilmesini ve onların sadece dış şekillerine takılmayıp hakikatlerini de araştırmasını 

istemektedir. Yine akıl, İlâhî hitap nazarında bilgi edinme yollarından biri olarak kabul 

edilmekte25 ve hassas bir terazi işlevini görebilmektedir. Ancak, o hassas terazinin kıstaslarını 

belirleyecek olan da sadece İlâhî hitaptır.  

                                                             
21 Nahl, 16/12. Bkz. Bakara, 2/242; Al–i İmran, 3/118; Rad, 13/4; Nahl, 16/67; Enbiya, 21/10. 
22 Yavuz, Yusuf Şevki, "DİA", "Akıl", İstanbul, 1989, II, 245. 
23 Yunus, 10/42. 
24 Enbiya, 21/16. 
25 Akseki, Ahmet Hamdi, İslâm Dini, Ankara, trs. 27. 
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Dolayısıyla akıl bu işi tek başına başaramaz diyebiliriz. Aynı şekilde İlâhî hitap da, akıl 

olmadan herhangi bir fonksiyon icra edemez. Çünkü İlâhî hitabın anlaşılması ve 

yorumlanmasında akla çok ihtiyaç vardır. 

5. SONUÇ 

İlâhî hitabın akla, aklın da İlâhî hitaba ihtiyacı vardır. İlâhî hitap; mutlak aklın, aşkın iradenin, 

Yüce kudretin irade ve ifadesidir. Bu iradenin tecelli ettiği yer, beşerî akıldır. Akıl olmadan, 

aşkın iradenin ifadesi olan İlâhî hitabın anlaşılması, elbette mümkün değildir. Ancak İlâhî 

hitap-akıl anlaşmazlığı halinde, hangisinin tercih etmede öncelikli olduğu hususunun; mutlak 

akıl ile beşerî aklın mukayese edilmesi kadar vahim bir karşılaştırma olduğunu belirtmek 

isteriz. Çünkü beşerî akıl, mutlak akıl karşısında hem acziyet içinde hem de nakıs olmaktadır. 

Yine beşer aklının insanlar açısından da, kişiden kişiye değişmesi, kültürel ortam, toplumun 

algısı, psikolojik boyut gibi hususlardan dolayı bir standardı yoktur. Hatta beşerî aklı, belli bir 

standarda yaklaştıranın da yine İlâhî hitap olduğunu söyleyebiliriz.  
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KUTSAL KİTAP HİTABINDA LAFIZ VE MANANIN ALLAH'A AİT OLUŞU 

MESELESİNİN TAHLİLİ 
 Dr. Mazhar DÜNDAR 

İ.H.L.  

ÖZET 

Resulullah'a (sas) gelen Kur'an ayetleri, hem lafız hem de mana olmak üzere, Cebrâil (a.s.) 

tarafından "Levhi Mahfuz"dan alınıp muhafaza edilmiş, parça parça indirilmiştir. Bazı 

müfessirlere göre, İlâhî hitapta lafız–mana aidiyeti hususunda zikredilen görüşler içerisinde 

racih olanı, Kur'ân'ın manaları gibi, lafızlarının da Allah'a ait olması, bunlarda Cebrâil'in (a.s.) 

hiçbir müdahale ve katkısının olmaması, Hz. Peygamber'in de bu lafızları işitip ve onları İlâhî 

kudret ile olduğu gibi kavrayıp aktarmasıdır. Yine genel kabule göre, Cebrâil'in (a.s.) Hz. 

Muhammed'e bildirdiği İlâhî hitap, "Fatiha"'dan "Nas Suresi"nin sonuna kadar hakiki ve 

muciz lafızlarıyla bir bütün halinde Kur'ân'dır. Bu lafızlar sadece Allah'ın kelâmıdır. Ne 

Cebrâil'in (a.s.) ne de Hz. Muhammed'in lafızların inşa ve tertibinde bir müdahalesi söz 

konusu değildir. Cebrâil (a.s.) ve Hz. Muhammed telaffuz etmiş olsa da, lafızları ilk tertip 

eden olması nedeniyle kelâm Allah'a nispet edilir. Cebrâil (a.s.) Hz. Muhammed'e, o da 

ümmetine İlâhî hitabı sadece tebliğ etmektedir. Şâyet aksi mümkün olsaydı, lafız Cebrâil'e 

(a.s.) ya da Hz. Muhammed'e ait olurdu ki, bu durumda Kur'ân mucize olmaz ve Allah'a 

nispet edilmezdi. Mushaflarımızda yazılmış olan İlâhî kelâm, "Levh-i Mahfuz"dakinin 

aynısıdır. "Levh-i Mahfuz"daki mevcudiyeti farklı olsa bile, yazılan şey yani İlâhî hitap hiçbir 

değişikliğe uğramamıştır. 

 Hristiyan inancında Kutsal Kitap, Tanrı'nın ilham etmiş olduğu sözleri olarak kabul 

edilmektedir. Kutsal Yazıların, Ruh tarafından ilham edildiği ve dolayısıyla bu kitapların asıl 

yazarının Tanrı olduğuna inanılmaktadır. İnsanların da, Tanrı tarafından bu yazma işinde 

kullanılan vasıtalar olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşım Hristiyanları, "literal" ilham 

fikrine yönlendirmiştir. Bu fikre göre Mukaddes Kitaptaki tüm ifadeler; Tanrı katından 

yazdırılmış ve yazıcı, sadece yazmaktan başka işlev görmemiştir. "Literal ilham" düşüncesi, 

Yahudilikte ve de Hristiyanlıkta, asırlarca süregelen bir dogma olmuştur. Ancak, Hristiyan 

din adamlarının savunduğu; "Kutsal Kitaptaki bütün sözlerin Tanrı tarafında dikte ettirildiği" 

şeklindeki "literal" görüşün, ne "Tanah" ne de "Ahd-i Cedid"in içeriği tarafından 

desteklendiği söylenemez. Zira XIX. yüzyıldan itibaren eleştirel ve edebî Kitab-ı Mukaddes 

çalışmalarıyla birlikte, "literal ilham" düşüncesi sarsılmış ve Hristiyan teolojisi, Kutsal 

Kitabın beşerî yönü üzerinde durmaya başlamış ve bu yeni anlayışa göre; Kutsal Kitabın hem 

İlâhî hem de beşerî olduğu kabul edilmiştir.  
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Bu bildiride Kur'ân'ın, mevcut Tevrat ve İncil'ler den farklı olarak, İlâhî iradeyi bizzat İlâhî 

hitapla olduğu gibi aktarması yönüyle özel bir değer taşıdığı. Kur'ân'ın, lafız veya mana 

bakımından inşasında harici bir müdahalenin olmaması nedeniyle, İlâhî hitabın orijinal ifadesi 

olduğu meselesi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kur'an, hitap, lafız, mana, kutsal. 

1. GİRİŞ 

Resulullah'a (a.s) gelen hitaplar, aynı anda hem lafız hem de mana olmak üzere, Cebrâil (a.s.) 

tarafından "Levhi Mahfuz"dan alınıp muhafaza edilmiş, parça parça indirilmiştir.1 Genele ait 

bu görüşün arka planında, Kurân'ın metin olarak daha önceleri "Levh-i Mahfuz"daki var oluşu 

kabulü de bulunmaktadır.2  

Genel kabule göre, Cebrâil'in (a.s.) Hz. Muhammed'e bildirdiği İlâhî hitap, hakiki ve muciz 

lafızlarıyla bir bütün halinde Kur'ân'dır. Bu lafızlar sadece Allah'ın kelâmıdır. Ne Cebrâil'in 

(a.s.) ne de Hz. Muhammed'in lafızların inşa ve tertibinde bir müdahalesi söz konusu 

değildir.3 Cebrâil (a.s.) Hz. Muhammed'e, o da ümmetine İlâhî hitabı sadece tebliğ etmiştir. 

Şâyet aksi mümkün olsaydı, lafız Cebrâil'e (a.s.) ya da Hz. Muhammed'e ait olurdu ki, bu 

durumda Kur'ân mucize olmaz ve Allah'a nispet edilmezdi.4  

Hristiyan inancında da Kutsal Kitabın, Ruh tarafından ilham edildiği ve dolayısıyla bu 

kitapların asıl yazarının Tanrı olduğuna inanılmaktadır. İnsanların da, Tanrı tarafından bu 

yazma işinde kullanılan vasıtalar olduğu kabul edilmektedir. Ancak İlâhî hitabın lafız ve mana 

ilişkisi bağlamında Hristiyan din adamlarından bazılarının savunduğu; "Kutsal Kitaptaki 

bütün sözlerin Tanrı tarafında dikte ettirildiği" şeklindeki "literal"  görüşün, ne "Tanah" ne 

de "Ahd-i Cedid"in içeriği tarafından desteklendiği söylenemez.  

2. KUR'ÂN HİTABINDA HEM LAFZIN HEM DE MANANIN ALLAH'A AİDİYETİ 

MESELESİ  

Mushaflarımızda yazılmış olan İlâhî kelâm, "Levh-i Mahfuz"dakinin aynısıdır. "Levh-i 

Mahfuz"daki mevcudiyeti farklı olsa bile, yazılan şey yani İlâhî hitap hiçbir değişikliğe 

uğramamıştır.5 Lafızların Allah'a ait olmasını zorunlu kılan önemli bir gerekçe, bir sözü 

ortaya koyanın o sözü kendi bilgi ve iradesine göre düzenleyeceği gerçeğidir.  

                                                             

1 Zerkeşî, Bedruddin Muhammed b. Abdillah, el-Burhan fi Ulûmi'l-Kur'ân, thk. Muhammed Ebu'l-Fadl İbrahim, 

Beyrut, trs. I, 229; Suyutî, Ebu'l-Fadl Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'ân, 

Matba'atu Mustafa el- Babi el Halebi, Mısır, 1951, I, 43. 
2  Ebu Zeyd, Nasır Hamid, İlâhî Hitabın Tabiatı, çev. Mehmet Emin Maşalı, Ankara, 2013, 66, 67. 
3  Zerkânî, Muhammed Abdülazîm, Menâhilu'l-İrfân fî Ulûmi'l-Kur'ân, Mısır trs, I, 41. 
4  Zerkanî, Menâhil, I, 42. 
5 Bakıllanî, Ebu Bekr Muhammed b. et-Tayyib, el-İnsaf fi Ma Yecibu İ'tikaduhu ve La Yecuzu'l-Ceblu Bih, thk. 

Muhammed Zahit el- Kevseri, Kahire, 1963, 93. 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 676 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Kurân'ın da, hem lafzen hem de mana bakımından inşasında harici bir müdahalenin olmaması 

nedeniyle, İlâhî hitabın orijinal ifadesidir.6  

İzutsu, bu konuda İbn Haldun'un da görüşlerine yer vererek şöyle demiştir: "Bizzat Yüce 

Allah, aynı metinde Hz. Muhammed'e, vahyi koruma ve onu Hz. Muhammed'in kalbinde 

toplama işinin kendisine ait bulunduğunu, Hz. Muhammed'e düşen işin, sadece vahyin 

bitmesini bekleyip, onu sakin bir şekilde dinlemek olduğunu söylemektedir. İşte İslâm'a göre 

bu durum, Kur'ân 'ın mucize oluşunun sebeplerinden biridir. Bu durum meşhur "İcazu'l-

Kur'ân" meselesini ortaya çıkarmıştır. İbn Haldun meseleyi şöyle açıklıyor: Kur'ân eşsiz bir 

yer işgal eder ve bütün İlâhî kitaplar arasında tektir. Çünkü Kur'ân, İlâhî hitabın esas 

şeklidir. Hâlbuki Hz. Musa ve Hz. İsa, Tevrat ve İncil'i mana olarak aldılar ve normal 

durumlarına döndükten sonra aldıkları o manaları kendi sözleriyle anlattılar… Çünkü Eski 

Ahd'in büyük bir kısmı profesyonel yazarların eseridir. Onun için Kur'ân müstesna, göksel 

kitapların hiç biri "taklîd edilmezlik"  vasfına sahip değillerdir."7  

Yüce Allah, Hz. Peygamber'e "vahiy" ve "inzal" edilen Kur'ân-ı Kerim'in Arapça olduğunu 

vurgulamıştır.8 Ayrıca: "Biz onu Arapça bir Kur'ân kıldık"9 âyetiyle de, lafzî yönden Kur'ân'ın 

önceden Arapça kılınmışlığından söz edilmektedir. Çünkü mananın herhangi bir dile tahsis 

edilemeyeceği açıktır. Bu durumda takdir edilir ki, kılınmışlık mana için değil ancak lafızlar 

için söz konusu olabilir. Böylece Kur'ân'ın indirilmeden önceki "Arabî" olması vasfıyla; 

manasının İlâhî olup, lafzının Peygamber (sas) bağlamıyla beşerî oluş ihtimali, imkânsız 

kılınmıştır.10  

O halde İlâhî hitap olan Kur'ân, Cebrâil (a.s.) aracılığıyla; "Apaçık Arap lisanı ile"11; "Okuma 

parçalarına ayrılmış olarak"12 bölümler halinde okunarak indirilmiş; "Arapça bir Kur'ân 

olarak"13 Arapça lafzı, bu dille oluşturulmuş mucizevî nazmıyla ve o nazmın içerdiği beliğ 

manasıyla İlâhî kelâmdır diyebiliriz. İlâhî hitap sırasında okunan, mana olmayıp; manayı en 

beliğ şekliyle dile getiren onun nazmıdır. Öyleyse Kur'ân-ı Kerim'in, Resulullah'ın (sas) 

mübârek kalplerine; dilden, ifadeden ve nazımdan soyut halde, sadece mânen inzal edildi 

denilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Arapça da, İlâhî kelâmın anlamına uygun, mucizevî 

şekilde nazmının oluşturulduğu lafzını oluşturmaktadır.  

                                                             
6  İzutsu, Toshihiko, Kur'ân'da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, Kevser Yay. Ankara, trs, 143. 
7  İzutsu, Allah ve İnsan, 170, 171 
8 Bkz. Yuauf,12/2; Ra'd, 13/37; Zümer, 39/28;  Fussilet, 41/3, 44; Şura, 42/7. 
9 Zuhruf, 43/3. 
10 Keleş, Ahmet, "Sünnet Vahiy İlişkisi", Dicle Üniversitesi İlâhîyat Fakültesi Dergisi, 1999, I, 160. 
11 Nahl, 16 /103; Şuara, 26/195 
12 İsrâ, 17 /106. 
13 Yusuf, 12 /2. 
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Bu sebeple diyebiliriz ki Kur'ân-ı Kerim; Arapça lafzıyla, nazmıyla ve de manasıyla bir bütün 

olarak indirilmiş İlâhî hitaptır. Saydığımız unsurların hepsi Kur'ân'ın hususiyetlerindendir. 

Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim mucizdir ve kıraatıyla ibadetler yapılabilmektedir. Bu unsurlardan 

birisinin eksik olduğu söz, İlâhî olma niteliğini koruyamayacağından dolayı "Kur'ân" 

sayılamaz.  

İlâhî hitabın dilsel formata dönüşümünü dahi Allah bizatihi kendisine nispet ederek, Hz. 

Peygamber'in ancak kendisine okunana tabi olmasından başka bir rolünün olmadığını ifade 

etmiştir. Yani Hz. Muhammed'in İlâhî hitabın yapıldığı esnada, inen hitabı telaffuz etme 

çabası dahi yasaklanmıştır. Aşağıdaki âyetler, Cebrâil'in (a.s.) Resulullah (sas) ile iletişim 

sağladığı İlâhî hitabın mahiyeti hususunda bizlere önem arz eden malumatlar içermektedir: 

"(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak 

ve okumak bize aittir. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. Sonra onu 

açıklamak da bize aittir."14  

İlâhî hitap inerken Hz. Peygamber, onu acele bir şekilde almaya çalışır, bu sebeple onu 

hıfzetme arzusu ve unutma endişesiyle dilini ve dudaklarını hareket ettirmiştir.15 Resulullah'ın 

(sas) bu şekilde davranmasının sebebi, İlâhî hitabın objektifliğini bozmadan olduğu gibi 

aktarmakla yükümlü olmasından kaynaklanmaktadır.16  

Bu durum, peygamberlik iddiasından önce veya sonra kelâmı takip etme noktasında Hz. 

Muhammed'in bir âdeti değildi. Zaten Araplarda da böyle bir alışkanlık yoktu. Çünkü onlar, 

ifade edecekleri sözleri içlerinde düzenler ve hazırlıyorlardı. O halde Kur'ân'ın lafızları şâyet 

Resulullah'a (a.s) ait olsaydı, İlâhî hitabı alma hadisesi, kendi kelâmı gibi ve Arapların 

kelâmına uygun tarzda, yani alışılagelen şekilde cereyan ederdi.17 Ayrıca hadis kaynaklarında 

geçen ve Hz. Peygamber'in Kur'ân'ı her yıl Ramazan ayında bir defa Cebrâil'e (a.s.) arz etmiş 

olduğu bilgisi18 de, Kur'ân'ın manası gibi lafızlarının da İlâhîliğine ve yukarıdaki âyette de 

ifade edildiği gibi; Hz. Muhammed'e bu şekilde öğretildiği ve sürekli bir şekilde kontrol altına 

alınıp pekiştirildiğini göstermektedir. İlâhî hitap sürecinde, Resulullah'a (a.s) saniyeler veya 

dakikalar içerisinde onca âyetler bildirilirken, O da hata ve ilave yapmaksızın aynen ashabına 

aktarmıştır.  

                                                             
14 Kıyame, 75/16–19. 
15Zemahşerî, Ebu'l-Kâsım Carullah Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki't-Tenzîl ve Uyûni'l- Ekâvîl fi't- 

Te'vîl, Beyrut trs, IV, 191; Ayrıca bkz. Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail,  Sahîhu'l-Buhârî, Çağrı 

Yay. İstanbul, 1992, Bed'u'l-Vahiy, 1; Bakıllanî, İnsaf, 98. 
16İzutsu, Allah ve İnsan, 228. 
17Draz, Muhammed Abdullah, en-Nebeu'l-Azim, Daru'l-Kalem, Kuveyt, 1970, 25. 
18Buharî, Sahîh, Fedailu'l-Kur'ân, 7; Müslim, Ebu'l-Hüseyn b. el-Haccâc el Kuşeyri, Sahîhu Müslim, thk.  

Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Çağrı Yay. İstanbul, 1992, Fedailu's-Sahabe, 15. 
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Ümmi bir insana, yazı önüne konulup okutturulmaya çalışılsa, o kimse ilk planda telaffuz 

etmekte sıkıntılar çekecek, belki de pek çok hatalı okuyuşlar yapacaktır. Bu tabiî hal, ümmi 

vasfı sebebiyle Resulullah (a.s) için de mümkündür. Bunların yanı sıra, bir de Resulullah'a 

(a.s) gelen âyetler arasında, o günün Arapçasında yaygın kullanılmayan veya farklı dil ve 

lehçelerden olduğu sanılan kelimelerin bulunmasına rağmen, O'nda böyle bir telaffuz hatası 

ve sıkıntısı da görülmemiştir.  

İşte bu önemli hususiyetleri göz önünde bulundurarak diyebiliriz ki İlâhî hitap, sadece mana 

olarak değil, metni ile birlikte telaffuzunun da Cebrâil (a.s.) tarafından Arapça olarak 

Resulullah'a (a.s) okunması şeklinde gerçekleşmiştir. Resulullah'ın (a.s) onca metni bu kadar 

kısa süre içerisinde gizli ve hızlı bir şekilde ve de hatasız olarak almasını, günümüz teknolojik 

imkânlarında ses, veri, görüntü vs. kayıtlarını dikkate aldığımızda anlaşılmasının ya da kabul 

edilebilir olmasının kolay olduğunu söyleyebiliriz.  

 KİTAB-I MUKADDES HİTABINDA LAFIZ - MANA AİDİYETİ MESELESİ 

Hristiyan inancında Kutsal Kitap, Tanrı'nın ilham etmiş olduğu sözleri olarak kabul 

edilmektedir. Kutsal Yazıların, Ruh tarafından ilham edildiği ve dolayısıyla bu kitapların asıl 

yazarının Tanrı olduğuna inanılmaktadır. İnsanların da, Tanrı tarafından bu yazma işinde 

kullanılan vasıtalar olduğu kabul edilmektedir.19   

Hristiyanlıkta XIX. yüzyıldaki metin tenkidi usulünün gelişimine kadar, Kutsal Metinlerin 

ilhamı konusu, ciddi bir şekilde tahkik edilip değerlendirilmesi yapılmamıştır. O asra kadarki 

süreçte genellikle, Mukaddes Kitabın İlâhî boyutu noktasında durularak, beşerî müdahale 

cihetinin en düşük düzeyde tutulması şeklinde kendini göstermiştir. Bu yaklaşım 

Hristiyanları, "literal" (lafzen, kelime kelime ve harf harf aynı olmak) ilham fikrine 

yönlendirmiştir. Bu fikre göre Mukaddes Kitaptaki tüm ifadeler; Tanrı katından yazdırılmış 

ve yazıcı, sadece yazmaktan başka işlev görmemiştir.20 Augustine, aynı düşünceyi paylaşarak 

Mukaddes Kitabı yazan şahsı, Tanrı'nın yazmakla görevlendirdiği kişi şeklinde görmüştür.21  

"Literal ilham" düşüncesi, Yahudilikte ve de Hristiyanlıkta, asırlarca süregelen bir dogma 

olmuştur. Bu görüşün savunucuları günümüzde de mevcut olup, Kutsal Kitapta hiçbir hata ve 

çelişkinin olamayacağını iddia etmektedirler. Bunlara göre Kutsal Kitabın ilhamı yazara, hem 

düşüncelerin hem de kullanması gereken kelimelerin bildirilmesidir. Bu sebeple Mukaddes 

                                                             
19 Bkz. McGrath, Alister, E., The Christian Theology Reader, Oxford, 1997, 74; Tanyu, Hikmet, "DİA", "Ahd-i 

Cedid", İstanbul, 1988, I, 506. 
20 Bkz. Charlier, Dom Celestin, The Christian Approach to The Bible, London, 1958, 208. 
21 Bkz. Myers, Allen, C. (ed.), "İnsprasyon", The Eerdmans Bible Dictionary, Michigan, 1975, 524. 
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Kitaptaki fikirlerin yanı sıra, kullanılan ifadelerin de Tanrı tarafından bildirilmiş olan İlâhî 

hitap olduğunu söylemişlerdir.22  

Yukarıda İlâhî hitabın lafız ve mana ilişkisi bağlamında görüşlerini sunduğumuz Hristiyan din 

adamlarının savunduğu; "Kutsal Kitaptaki bütün sözlerin Tanrı tarafında dikte ettirildiği" 

şeklindeki "literal"  görüşün, ne "Tanah" ne de "Ahd-i Cedid"in içeriği tarafından 

desteklendiği söylenemez. Nitekim Tevrat'ın en eski kaynağı niteliğindeki eserler, daha sonra 

gelen yazarlar tarafından yeni hedeflere muvafak düşecek şekilde yeniden yorumlanmıştır. 

Yine Kutsal Kitaptaki tarihi tutarsızlıklar bile ""literal ilham"" görüşünü pek mümkün kıldığı 

söylenemez. Mesela, Ahd-i Cedid'te, Hz. İsa'nın çarmıh hadisesinden evvel yediği son 

yemeği; bir yerinde "Fısıh Bayramı"nda23, farklı bir yerinde de, "Fısıh Bayramı"ndan önceki 

gün24 yemiş olduğu anlatılmaktadır. Kutsal Kitapta geçen bu tür hadiseleri ve çelişkileri 

arttırmak mümkündür. Dolayısıyla, "literal ilham" düşüncesinin Kutsal Kitaba 

uyarlanmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 

 Zira XIX. yüzyıldan itibaren eleştirel ve edebî Kitab-ı Mukaddes çalışmalarıyla birlikte, 

"literal ilham" düşüncesi sarsılmış ve Hristiyan teolojisi, Kutsal Kitabın beşerî yönü üzerinde 

durmaya başlamış ve bu yeni anlayışa göre; Kutsal Kitabın hem İlâhî hem de beşerî olduğu 

kabul edilmiştir. Bu unsurlardan biri ötekiyle karışmadığı gibi, ayrı olma durumları da söz 

konusu değildir.25 Dolayısıyla Tanrı, Mukaddes Yazıların tek başına yazarı değil; Mukaddes 

Kitap, şekliyle ve de yapısıyla yazarları tarafından oluşturulmuş bir eserdir. Nitekim Kutsal 

Ruh, o kitabın yazarlarına, kendisinin belirlediği kalıp ifadeleri nakletmemiştir. Yeni ilham 

anlayışı, muhataplarına bir şeyin dikte ettirilmesi şeklinde anlaşılmamakta ve yazarlar 

tarafında alınan bilgilerin aynıyla kayıt altına alındığı düşünülmemektedir.26 Yani Mukaddes 

Kitap yazarları, başka yazı ve yazarlarda olduğu gibi, bu yazılara etkilerini bıraktıklarını 

söyleyebiliriz. 

3. SONUÇ  

Yüce Allah; "(Ey Muhammed) Onu hemen okumak için diline depretme, Onu (senin kalbinde) 

toplamak ve (sana) okumak bize düşer"27; "Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'ân'ı 

okumakta acele etme"28 ifadeleriyle, İlâhî hitap esnasında Resulullah'ı (sas), kendi beşerî 

yeteneği ile metin oluşturmaktan men etmiş, edebî bir metinde bulunması gereken tüm 

                                                             
22 Bkz. McGrath, Alister, The Christian, 65–67 
23 Kitabı Mukaddes,(İncili Şerif;Yeni Ahit Kısmı), Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1997,"Markos",14:12–16. 
24 Kitabı Mukaddes, "Yuhanna", 12: 28; 19: 14. 
25 Bkz. Charlier, Dom Celestin, The Christian, 218. 
26 Bkz. Packer, James I, "İnspiration", The New Bible Dictionary, London, 1962, 566. 
27 Kıyame, 75/16–17 
28 Taha, 20/114 
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özellikleriyle Kur'ân'ı, "Levh-i Mahfuz"da olduğu haliyle, Cebrâil (a.s.) aracılığıyla aynen 

bildirmiştir. Bu âyeti kerimeler, geçmişte ve günümüzde tartışılmakta olan; "İlâhî hitap olan 

Kur'ân'ın, sadece mana olarak mı, yoksa hem lafız hem de mana olarak mı indirildiği" 

hususuna açıklık getirmekte ve Kur'ân'ın, metin ve mana olarak vahyedildiğini açıkça ifade 

etmektedir. O halde İlâhî hitap olan Kur'ân, sadece mana olarak değil, Arapça bir dil ile 

okunabilecek şekilde, hem lafzen hem de mânen Resulullah'a (a.s), Cebrâil (a.s.) tarafından 

indirilmiştir. İlk dönem kilise tarihinde Kutsal Kitabın "lafzî ilham" manasına gelen "literal 

ilham" şeklinde kaleme alındığına inanılmıştır. Ancak hem birden fazla ve farklı ifadelerle 

Kutsal Kitabın yazılmış olması hem de bu kitapların ifadeleri arasındaki tutarsızlıklar, "literal 

ilham" iddiasının doğru olmadığını göstermektedir. Zaten XIX. yüzyıldan itibaren eleştirel ve 

edebî Kitab-ı Mukaddes çalışmalarıyla beraber, bu anlayıştan vazgeçilmiş olması ve Kutsal 

Ruh'un sadece fikirleri ilham ettiği, bu yazarların kelime ve üslup seçimine müdahale 

etmediğinin kilise tarafından kabul edilmesi de meseleyi anlaşılır kılmaktadır.  
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ÖZET 

Konuşma eğitimi Türkçe öğretiminde üzerinde önemle durulan bir öğrenme-öğretme alanıdır. 

Eğitim-öğretim etkinliklerinde etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlamak diğer öğrenme alanlarında 

olduğu gibi konuşma öğrenme alanında da önemli kaygılardan biridir. Bu nedenle bu alanda 

hazırlanan akademik yayınlar eğitim-öğretim faaliyetlerine yön vermesi bakımından önemli 

bir işlev görmektedir. Diğer alanlarda olduğu gibi konuşma öğrenme alanında hazırlanan 

makale ve diğer yayınların akademik hazırlama ilklerine uygun olması, bu çalışmaların amaca 

daha iyi hizmet etmelerine katkı sunacaktır.   

Bu çalışmanın amacı, Türkçe konuşma eğitimi alanında hazırlanan makalelerin özet 

bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu 

bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden 

doküman taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir. 

Çalışmanın nesnelerini 2005-2019 yılları arasında Türkçe konuşma eğitimi alanında 

hazırlanan ve yayımlanan makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Google, Google 

Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet bölümlerine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu 

kullanılmıştır. Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz 

tekniklerinden “betimsel  analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak 

araştırmanın problem sorularına hizmet eden veriler, yüzde, frekans vb. basit istatistiksel 

ögeleri ile tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe konuşma öğrenme 

alanında yayımlanan makalelerin önemli bir bölümünün özetlerinin akademik metin yazım 

ilkelerine büyük ölçüde uygun olarak hazırlandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte 

azımsanmayacak sayıda makalenin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç özellikle lisansüstü öğretim programlarında, akademik metin 

hazırlama eğitimi vermeye dayalı derslerin yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Konuşma, makale, akademik yazım ilkeleri 

                                                             
1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 
kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 
Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir. 
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SUITABILITY OF ABSTRACT PARTS OF PAPERS PUBLISHED IN THE SPEECH 

EDUCATION AREA TO ACADEMIC TEXT WRITING PRINCIPLES 

ABSTRACT 

Speech education is an area of learning-teaching which is emphasized in teaching Turkish. 

Providing effective and permanent learning in educational activities is one of the important 

concerns in the field of speech learning as in other learning areas. Therefore, the academic 

publications prepared in this field have an important function in guiding the educational 

activities. 

The fact that the articles and other publications prepared in the field of speech learning, as in 

other fields, comply with the principles of academic preparation will contribute to these 

studies to serve the purpose better. 

The aim of this study is to determine whether the abstract sections of the articles prepared in 

the field of Turkish speaking education are in accordance with the principles of academic text 

writing. In this context, qualitative research method was used in the study. Research materials 

were examined through document scanning / document review, one of the qualitative research 

techniques. The objects of the study consist of articles prepared and published in the field of 

Turkish speaking education between 2005-2019. The data of the research consists of articles 

that have been accessed from the abstract sections of Google, Google Scholar, Dergipark and 

ULAKBİM. An article review form prepared by the researchers was used to collect the data. 

Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the 

data obtained with the data collection tool. Using descriptive analysis technique, the data 

which serve to the problem questions of the research, percentage, frequency and so on. simple 

statistical elements are tabulated and interpreted. 

As a result of the research, it has been determined that abstracts of most of the articles 

published in the field of Turkish speaking learning have been prepared in accordance with the 

principles of academic text writing. However, it has been understood that the summary 

sections of a considerable number of articles do not comply with the principles of academic 

text writing. This result shows that especially in graduate programs, courses based on teaching 

academic text preparation should take place.  

Keywords: Speech, article, academic writing principles 

GİRİŞ 

Duygu,düşünce ve deneyimlerimizi diğer insanlara aktarmak isteriz.Bunun önemli 

yollarından biri de yazıdır.Yazı, insanın kendini ifade etme şansı bulduğu önemli araçlardan 

biri,dilin anlatma boyutunda yer alan aktif bir beceridir. 
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Yazı TDK (2018) sözlükte “Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi,yazma işi.” Olarak 

tanımlanmaktadır.Güneş’e (2007) göre yazma,üst düzeyde düşünme aracı,düşünme üzerinde 

düşünmedir.Yazı yazarken bilişsel ve psikomotor yetilerimizi aynı anda kullanılır.Düşünceler 

tartılır,yazıya dökülmek için uygun sözcüklerle bezenir ,belli bir plana uygun yazıya aktarılır. 

Bu bakımdan yazı ağızdan gelişigüzel çıkan sözlerden daha değerlidir, çünkü üzerinde bir 

uğraş vardır.Düşünce süzgecinden geçmiştir, bir süreç içinde biriktirilen sözcük hazinesinden 

doğrudan izler taşır.Yazma bu yönüyle ciddi bir eylem,yazı ise bu ciddiyetten nasibini 

almış,söze göre daha resmi bir kavramdır. 

Yazıyla oluşturulan anlamlı bütünlere yazılı metin denir.Yazılı metinlere ait bazı özellikleri 

Altunkaya(2018) şöyle sıralamaktadır : 

- Metinler, bir amaç doğrultusunda meydana getirilir. 

- Metinler, yazarının duygu ve düşüncelerini,bilgilerini içerir. 

- Metnin anlamı,cümleler,paragraf vb. ögelerin mantıksal bir bütünlük taşıması, biribiri 

ile mantık ve anlam açısından bağdaşması, tutarlı olması esastır. 

- Metinler kabul edilebilir ölçütlerde meydana getirilir. 

- Metin, hangi kitleye göre yazılacak ise o kitlenin bilişsel,duyuşsal durumlarına uygun 

olarak yazılır. 

- Metin yazıldığı türün özelliklerini taşımalıdır. 

Metinler belirli anlatım biçimleri kullanılarak meydana getirilir.Bir metnin bütünü içerisinde 

birden fazla anlatım biçimi de kullanmak mümkündür.Akademik yazı türlerinde ise bilgi 

verici,açıklayıcı anlatım biçimleri tercih edilmektedir.Bilim insanlarının bilimsel araştırma 

sonuçlarını (akademik çalışmalarını) ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşmalarında aracılık eden 

yazı türüne akademik yazı denmektedir.(Kardaş,2019:104) 

“Akademik yazma, ilgililerin eleştirel bakma becerilerini sergiledikleri, fikirlerini tartışarak 

ortaya koydukları,düşüncelerin farklı kaynaklardan yararlanılarak desteklendiği yazma 

çeşididir” (Tok,2012:56) Akademik yazı, genellikle üniversitelerde görev yapan bilim 

insanlarının ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların raporlaştırılmış halidir. “Yazıya ait genel 

kurallara uymanın yanı sıra bilimsel bir araştırmanın raporlaştırılmasında dikkate alınan bütün 

ilkelere ve o sürecin kendisine,araştırmanın metinleştirilmesine akademik yazma adı verilir 

(Bahar,2014:213) 

Akademik yazma/yazı, yurt dışı kaynaklarda kabul gören “academic writing” ifadesinin 

karşılığıdır. Yazma becerilerinin ileri düzeyde kullanıldığı, işlenen konuların bir plan içinde 

aktarıldığı ve ürünlerin metinsellik açısından bir bütünlük taşıdığı yazma düzeyidir.Bireylerin 

lisans ve lisanüstü öğrenim esnasında ürettiği raporlar, makaleler, değerlendirme yazıları, 

proje ve performans ödevleri gibi yazınsal ürünlerin genel adıdır.(Aydın,2015:14) 
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Bilimsel buluşların ilgililerle paylaşılmasında akademik yazı yazmak veya akademik rapor 

hazırlamak,kişi ve toplum için bir gerekliliktir.Akademisyen adaylarının kendi alanlarında 

uzmanlaşmalarının,bildiklerini hedef kitleye aktarmalarının en önemli yolu; bir problemin 

tespiti ve çözümü ile ilgili nitelikli,özgün,alana katkı sunan akademik metinler 

hazırlamaktır.(Kardaş,2019:190) 

Akademik metinler, akademik yazı yazma ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.Akademik 

çalışmayla elde edilen çok değerli bir bilgi, bulgu, tespit veya probleme ilişkin çözüm önerisi, 

ilgililere doğru ve etkili bir anlatımla aktarılmadığı sürece pek dikkate alınmaz.Bununla 

birlikte söz konusu çalışma yüksek lisans veya doktora tezi ise akademisyenlerden oluşan bir 

jürinin onayını almalıdır.Çalışma makale türünde ise akademik dergilerin editör ve hakemleri 

tarafından incelenmesi ve başarılı bulunması gerekmektedir.Bu nedenlerle akademik yazı 

yazmanın kurallarının bilinmesi ve uygulamada etkin bir şekilde kullanılabilmesi 

gerekmektedir. 

     Akademik yazı yazma eğitimi ve ihtiyacının gerekçelerini şu şekilde özetlemek 

mümkündür: 

-Hedef kitleyi akademik çalışmalarla ilgili ikna edebilmek için akademisyenlerin üst düzey bir 

yazma becerisine sahip olmaları gerekmektedir. 

-Alanda yapılan okumalarla varılan özgün tespitlerin, sonuçların bilim insanlarıyla 

paylaşılarak tartışılmasının sağlanması için akademik yazı yazma yeterliğine sahip olmak 

gerekmektedir. 

-Akademik yazma yeterliğinin bilim insanları tarafından değerlendirilmesini sağlamak için 

akademik yazı yazmak ve bunları paylaşmak önemlidir. 

-Bilim insanlarının akademik haz, zevk almaları için akademik yazı yazmaları önemli bir 

araçtır. 

-Aynı alanda çalışan bilim insanlarıyla iletişim sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmak için 

yazmak gerekmektedir. 

-Hizmet verilen yüksek öğretim kurumunun bilimsel araştırmalarda adının duyurulmasında 

akademik yayınların önemli bir etkisi vardır.Akademik yayın hazırlarken bu etki göz ardı 

edilmemelidir. 

-Akademisyen adaylarının akademik yayın hazırlama yeterliklerinin geliştirilmesi için nitelikli 

eserler veren akademisyenler tarafından akademik yazma seminer veya kursları verilmelidir. 

-Araştırma yeterliklerinin akademik yazma yeterliğiyle taçlandırılması için akademik yazma 

ve eğitimi önemsenmelidir. 

-Günümüzde her ne kadar bazı üniversitelere araştırma üniversitesi misyonu yüklenmiş olsa 

da bilime katkı sunan akademik yayınlar hazırlamak bütün üniversitelerin ve bütün 

akademisyenlerin temel görevlerindendir. Bu anlamda üniversitelerin araştırma-geliştirme 

çalışmaları için uygun ortamı sağlamaları önem arz etmektedir. (Kardaş,2019:192) 
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 Akademik yazı yazma, bir süreçtir. Bu süreç şu aşamalardan oluşur: 

-Yazma öncesi, 

-Planlama 

-Taslağın oluşturulması, 

-Yansıtma ( yazının belirli bir zaman aralığından sonra yeniden dikkatlice okunması, bazen 

akran ya da öğretmenlerle birlikte bakılması ) 

-Akran ve öğretmen değerlendirmesi, 

-Gözden geçirme, 

-Ek araştırmalar ve fikir üretimi, 

-Son okuma ve yayınlama (Murray,1987;akt.Tok,2012:25) 

   Akademik metinlerde bulunan bölümler şunlardır: 

Başlık> Özet > Giriş > Yöntem > Bulgular > Sonuç,Tartışma ve Öneriler > Kaynakça ve 

Ekler 

Bu bölümler hazırlanırken her bir bölüm kendi içinde belli başlı nitelikler taşımalıdır. Bu 

araştırma kapsamında “başlık” ve “özet” bölümleri incelenmiştir. 

Başlık, akademik metin hazırlamanın ilk aşamasıdır.Akademik metin planlanırken ilk olarak 

konu ve başlık belirlenir. TDK’ nin Türkçe Sözlüğü’nde (2018) başlık, “Bir yazının, bir 

kitabın bölümlerine konulan ve konuyu kısaca tanıtan yazı, serlevha, antet” olarak tanımlanır. 

Yani başlık yazının adıdır. 

Başarılı bir başlıkta bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir ( Aktaş ve Gündüz, 

2001; Bağcı, 2011; Kurudayıoğlu, 2000; Tansel, 1978 akt. Kardaş, 2019:106) :  

- Başlıklar ilgi ve dikkat çekici nitelikte olmalıdır. 

- Başlık kısa ve öz olmalıdır. 

- Başlıklar anlamlı, orijinal ve doğru olmalıdır. 

- Başlık konuyu kapsamalıdır. 

  Akademik metinlerde başlık ise şu özellikleri taşımalıdır: 

- Akademik metinlerde ana başlık birinci düzey başlıktır. Ait başlıklar; ikinci, üçüncü,     

dördüncü düzey olarak sıralanır ve ana başlıktan farklı yazılırlar. 

- Başlık akademik metnin içeriğinde okuyucunun ne bulacağını net bir şekilde ifade etmelidir. 
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- Türkçe akademik metinde her başlığın, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. 

- Akademik metinde ana başlık, çalışmanın temel konusu hakkında okuyucuya bilgi 

vermelidir; çalışmanın amacı ve problem cümlesiyle örtüşmelidir. 

- Akademik bir metinde ana başlığın kısa ve öz olması gerekmektedir. Çalışmanın içeriğine 

göre başlık uzunluğu değişse de başlığın en fazla 12-15 sözcükten oluşmasına dikkat 

edilmelidir. 

-Kitap başlıkları, alıcının hafızasında uzun süre kalabilmesi için makale ve tezlere nazaran 

daha kısa ve hazırlanır. 

- Metinde üzerinde durulan temel problem ve değişkenler hakkında okuyucuya fikir 

vermelidir. 

- Başlık oluşturulurken kavram ve terimler açık bir şekilde yazılmalı, terim ve kavramların 

kısaltmalarına başvurulmamalıdır. Nitekim bazı terim ve kavramlar aynı harflerle kısaltıldığı 

için karışıklıklara sebep olmakta, çalışmanın dizinlenmesi sürecinde yanlışlıklara sebep 

olabilmektedir. 

- Akademik metinlerin başlıklarında yer alan sözcükler ve bağlaçlar yapılan çalışmayı doğru 

bir şekilde yansıtabilmesi açısından dikkatlice seçilmelidir. Aynı sözcük ve bağlaçların tekrar 

etmemesine dikkat edilmelidir. 

- Akademik başlıkta gereksiz kavramların yer alması ya da başlıkta olması gereken 

kavramların olmaması, çalışmada işlenen problemle ilgilenen uzman ya da araştırmacıları 

yanıltır ve onlara iş yükü oluşturur. 

- Akademik çalışmada hangi araştırma yöntemi ( nitel, nicel, karma) kullanılmışsa başlık 

oluşturulurken bu durum göz önünde bulundurulmalı, yöntem hakkında bilgi verecek 

kavramlar tercih edilmelidir. 

- Nicel yöntemli çalışmalarda “ etli, ilişki, inceleme“ gibi kavramlar çoğunlukla tercih 

edilmektedir. 

- Nitel yöntemli çalışmalarda genellikle üzerinde durulan konuyu konuyu yansıtan kavramlara 

yer verilmektedir. 

- Karma yöntemli çalışmalarda ise çalışmanın nicel ve nitel boyutunu veren kavram ve 

terimler birlikte verilmektedir. ( Kardaş, 2019: 107-108) 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 687 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Akademik bir metinde okuyucunun başlıktan sonra karşılaştığı ilk bölüm özettir. Başlık ile 

birlikte özet akademik metnin vitrinidir. Özet araştırmacının kısa bir zaman diliminde, 

çalışmanın içeriğiyle ilgili temel bilgilerini anlamasını ve metnin kendi araştırmasına katkı 

sunup sunmayacağına karar vermesini sağlayan bölümdür. Başarılı hazırlanmış bir özette 

araştırmacının görmek istediği bilgiler şunlardır: 

Araştırmanın Amacı > Araştırmanın Yöntemi > Araştırmanın Çalışma grubu / Örneklemi > 

Veri Toplama Araçları ve Veri Analiz Teknikleri > Problem Sorularına Bağlı Olarak Ulaşılan 

Sonuçlar > Anahtar Sözcükler / Kavramlar 

Akademik metinlerin özetinde bulunması gereken özellikler:  

- Akademik metinlerin ikinci basamağını oluşturan özetler dergilerin yazım ilkeleri 

doğrultusunda şekillenmekte ve özet uzunluğu genellikle  100 ile 250 sözcük arasında 

değişmektedir. 

-Türkçe kaleme alınan akademik metinlerde Türkçe metinlerin İngilizceleride verilmektedir. 

Kısa özetler genellikle 100 – 250 sözcük arasında değişirken son dönemde dergiler 

genişletilmiş İngilizce özet de istemektedir. Genişletilmiş İngilizce özetler dergi yazım ilkeleri 

doğrultusunda 750 ile 1250 sözcük arasında değişmektedir. Metnin tamamı yabancı dilde 

hazırlanmışsa, 750 ile 1250 sözcükten oluşan Türkçe geniş özet de verilmelidir. 

- Alanyazın taramasında başlıktan sonra en çok dikkat edilen bölüm özettir. Bu nedenle 

çalışmanın alanyazında doğru yer alması için özette tercih edilen anahtar kavramlar da önem 

arzetmektedir. 

- Özet okuyucuyu yanıltmamalı, çalışmanın içeriğini ana hatlarıyla yansıtmalıdır. 

- Çalışma grubu ve örneklemi ile ilgili demografik bilgilere geniş özetlerde yer verilebilir.  

- Özette veri toplama araçları tanıtılmalı, kısaltma isimleri verilmemelidir. 

- Özette ve çalışmanın tam metninde araştırma neticesinde elde edilmiş veriler 

paylaşılmamalıdır. 

- Araştırmada ulaşılan sonuç sayısı fazla ise özette, daha genel bilgiler sunan 4 önemli sonuç 

paylaşılmamalıdır. 

- Editörler ve araştırmacılar için zaman kaybı olacağı ve diğer önemli noktaları gölgede 

bırakacağı için özette kesinlikle giriş bölümüne ait olabilecek cümleler, genel yargılar, 

yorumlar yer almamalıdır. 
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- Anahtar sözcük sayısının genellikle 3 ile 5 arasında olması istenmektedir. Ancak birçok 

çalışmada bu sözcük sayısının yeterli olmadığı, bu nedenle 3-5 yerine 3 ile 5 arasında sözcük 

grubunun kullanıldığı görülmektedir. Çalışmanın bütün boyutları hakkında ipucu 

verilebilmesi için 3 ile 5 sözcük grubunun anahtar sözcükler bölümünde yer verilmesi doğru 

bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir.  

- Seçilen anahtar sözcükler akademik metnin alanyazın taranırken bulunmasında ve 

çalışmanın benzer anahtar sözcüklere sahip çalışmalarla birlikte listelenmesinde etkili 

olmaktadır. 

- Anahtar sözcükler seçilirken başlık ve özette işlenen amaç cümlelerinden yararlanılabilir. 

(Kardaş, 2019; 130 -131) 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, “konuşma öğrenme” alanında hazırlanan makalelerin özet bölümlerinin 

akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın amacı aktarılmış mıdır? 

2. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın yöntem ve teknik bilgisi aktarılmış mıdır? 

3. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi 

aktarılmış mıdır? 

4.  Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın veri toplama aracı/araçları hakkında  bilgi aktarılmış mıdır? 

5. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, 

araştırmanın veri analiz tekniği/teknikleri hakkında bilgi  aktarılmış mıdır? 

6. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın sonucu hakkında  bilgi aktarılmış mıdır? 

7. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde anahtar 

sözcükler aktarılmış mıdır? 
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Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman 

taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir. Doküman 

inceleme,araştırmanın konusu ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir (Cansız 

Aktaş,2014). 

Çalışma materyali 

Çalışmanın materyalini 2007-2019 yılları arasında konuşma eğitimi alanında yayımlanan 

makaleler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın materyali ile ilgili betimleyici bilgiler şu şekildedir: 

 Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin yayımlandığı dergi türüne ilişkin 

bilgiler grafik 1’de verilmiştir. 

 

Grafik 1. Makalelerin yayımlandığı dergi türüne ilişkin bulgular  

Grafik 1 incelendiğinde toplamda konuşma eğitimi alanında 100 makaleye ulaşıldığı 

anlaşılmaktadır. Ulaşılan makalelerin 45’i ulusal hakemi dergilerde, 55’i ise uluslararası 

hakemli dergilerde yayımlanmıştır.  

 Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin yıllara dağılımına ilişkin bilgiler 

grafik 2’de verilmiştir. 
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  Grafik 2. Makalelerin yıllara dağılımına ilişkin bulgular 

Grafik 2’deki veriler, konuşma eğitimi alanında yapılan makalelerin en çok 2015 (f=19) 

yılında, en az ise 2005,2006 (f=1) yıllarında yayımlandığını göstermektedir.  

Grafik genel olarak değerlendirildiğinde 2005’te ve 2006’da çok az çalışma yapılırken ilerleyen 

yıllarda istikrarlı olmasa da belirgin bir şekilde çalışma sayılarının arttığı 

görülmektedir.Konuşma öğrenme alanında yapılan makalelerin nicelik bakımından istendik 

sayıda olmadığı söylenebilir.Bu durum konuşma öğrenme alanında daha fazla çalışma 

yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Sınırlıklar 

Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet 

bölümlerine ulaşılan makalelerle sınırlıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. Formda 

makalelerin özet bölümlerinde yer verilmesi gereken bilgiler yer almıştır. Bu bilgiler; 

Çalışmanın amacı, yöntemi-tekniği, veri toplama araçları, çalışma grubu- evren-örneklem-

materyal, veri analiz tekniği/teknikleri, sonucu, anahtar sözcükler, çalışmanın yılı, çalışmanın 

yayımlandığı dergi şeklindedir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 

bu makale inceleme formu kullanılmıştır. 

Veri Analizi 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel  

analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına 

hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır.  
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Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problem sorularına bağlı olarak ulaşılan veriler sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. 

1. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın amacı aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan bulgular Grafik 

3’te verilmiştir. 

 

Grafik 3’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların amaçları ile ilgili bilgilere yer 

verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. Veriler incelendiğinde toplamda 100 

makalenin 82’sinde özet bölümünde araştırmanın amacına ilişkin bilgilereyer verildiği, 18 

çalışmada ise araştırmanın amacına ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %82’sinin özet bölümlerinde amacın 

belirtildiği, %18’inde ise belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde amaç cümlelerine yer 

verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin konuşma 

öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olduğu söylenebilir.  
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2. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın yöntem ve teknik bilgisi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan 

bulgular Grafik 4’te verilmiştir. 

 

 

Grafik 4’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların yöntemi ile ilgili bilgilere yer verilip 

verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 100 makalenin 61’inin özet bölümünde araştırmanın yöntem 

ve tekniğine ilişkin bilgilereyer verildiği, 39 çalışmada ise araştırmanın yöntem ve tekniğine 

ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %61’inin özet bölümlerinde yöntemin 

belirtildiği, %39’unde ise belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde yöntem ve teknik 

cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna 

ilişkin konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin  çoğunluğunda yöntem bilgisine 

yer verildiği görülmektedir ,%39’luk gibi azımsanmayacak bir bölümünde de yöntem bilgisi 

hakkında bilginin verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum alandaki araştırmalar için akademik 

metin yazım ilkeleri bakımından bir problem olarak görülebilir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen adaylarına 

akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 
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3.Konuşma öğrenmealanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın 

çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi aktarılmış mıdır? Problem 

sorusuna ilişkin bulgular grafik 5’te verilmiştir. 

 

Grafik 5’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların çalışma grubu/çalışma materyali, 

evren-örneklem, bilgisiile ilgili bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler 

görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde  toplamda 100 makalenin 76’sının özet bölümünde araştırmanın 

çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisine ilişkin bilgilereyer verildiği,24 

çalışmada ise araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi 

ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %76’sının özet bölümlerinde çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisibelirtildiği, %24’ünde ise belirtilmediği 

görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisi cümlelerine yer verilmesi gerektiği 

bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin konuşma öğrenme alanında 

yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmakla birlikte daha da geliştirilebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum alandaki araştırmalar için akademik metin yazım ilkeleri 

bakımından dikkat edilmesi gerekenbir problem olarak değerlendirilmelidir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen adaylarına 

akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 

  

Belirtilmiş, 76, 
76%

Belirtilmemiş, 24, 
24%

Çalışma grubu/Evren-Örneklem/Çalışma 
Materyali

Belirtilmiş

Belirtilmemiş



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 694 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

4. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın veri toplama aracı/araçları hakkında  bilgi aktarılmış mıdır? Problem 

sorusuna ilişkin bulgular Garfik 6’da verilmiştir. 

 

 

 

Grafikte 100 makalenin 73’ünde veri toplama araçları ile ilgili bilgilere yer verildiği, 27 

çalışmada ise veri toplama aracı bilgisine yer verilmediği görülmektedir. Makalelerin özetinde 

veri toplama aracı hakkında bilgi verilme oranı %73, yer verilmeme oranı ise %27 olarak 

tespit edilmiştir. 

5. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, 

araştırmanın veri analiz tekniği/teknikleri hakkında bilgi  aktarılmış mıdır? Problem 

sorusuna ilişkin bulgular Grafik 7’de verilmiştir. 
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Grafikte 100 çalışmanın 58’inde veri analiz teknikleri ile ilgili bilgilere yer verildiği, 42’sinde 

de veri analiz tekniği ile ilgili bilgilere yer verilmediği görülmektedir. Makalelerin yarıdan 

fazlasının özetinde veri analiz şekli hakkında  bilgiye yer verilmiştir. Fakat yarısına yakın 

bölümünde de bu bilgiye yer verilmemiştir.Bu bilgilere göre analiz teknikleri bilgisinin özet 

bölümlerinde ihmal edildiği anlaşılmaktadır ve bu durum alan çalışmalarında akademik yazı 

yazma ilkeleri bakımından problem oluşturmaktadır.Araştırmacılar “veri analiz” bilgisinde 

daha titiz davranmaya özen göstermelidir. Oransal olarak %58’inde var, %42’sinde yok 

olarak görülmektedir. 

 

6. Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın 

sonucu hakkında  bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 8’de 

verilmiştir. 

 

Grafikteki bilgiler incelendiğinde konuşma öğrenme alanında yapılan makalelerinin 

özetlerinde araştırmanın sonucu ile ilgili bilgilere yer verme oranının %74 Var, %26 Yok 

olarak tespit edilmiştir. Toplam 100 makale özetinin 74’ünde araştırmanın sonuçları 

belirtilmişken, 26 adet özette araştırmanın sonuçları belirtilmemiştir.  
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7.Konuşma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde anahtar 

sözcükler aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 9’da verilmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler Grafiği incelendiğinde 100 çalışmanın tamamında Anahtar Kelimelere yer 

verildiği ve bu oran da %100 olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

SONUÇ  

Araştırma sorularına bağlı olarak ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

-Konuşma öğrenme alanı üzerine yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin akademik yazım 

ilkelerine uygunluğu bağlamında 100 çalışmaya ulaşılmıştır. 
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-Bu çalışmaların 55’i uluslararası, 45’i  ulusal dergide yayımlanmıştır. 

-Yapılan çalışmaların özet bölümleri akademik yazım ilkelerine uygunluğu açısından 

incelendiğinde, amaç ve anahtar sözcüklere makalelerin çoğunda  yer verildiği söylenebilir 

fakat bu bilgilerin verilmediği çalışma sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. 

-Özet bölümlerinde yöntem,çalışma grubu,veri toplama araçları,veri analiz teknikleri,sonuç 

bilgisi verilme durumuna bakıldığında makalelerin çoğunda yeterli bilgi verildiği tespit 

edilmiştir.Akademik yazım ilkelerine uygun olan makale sayısı fazladır ancak uygun olmayan 

çalışmalar da bulunmaktadır. 

Bu sonuçlardan hareketle; 

-Akademik yazı yazma ilkelerine uygun şekilde yapılmayan çalışmaların –sayıca az olsa da-

hala varlığını sürdürmesi,akademik metin yazma ilkeleri bakımından önemli bir problem 

olarak değerlendirilmelidir. 

-Bu problemin çözülmesi için , öğrencilere ve akademisyen adaylarına lisans ve lisansüstü 

eğitimleri sırasında akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 
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YAZMA EĞİTİMİ ALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET 

BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU1 
Aytaç BÜYÜKİKİZ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Doç. Dr. M. Nuri KARDAŞ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkçe yazma/yazılı anlatım eğitimi alanında hazırlanan makalelerin 

özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Bu bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  

Nitel araştırma tekniklerinden doküman taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma 

materyalleri incelenmiştir. Çalışmanın nesnelerini 2004-2017 yılları arasında Türkçe yazma 

eğitimi alanında hazırlanan ve yayımlanan makaleler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet 

bölümlerine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel 

analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına 

hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda Türkçe yazma eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özetlerinin 

akademik metin yazım ilkelerine önemli ölçüde uygun olarak hazırlandığı belirlenmiştir.  

Azımsanmayacak sayıdaki bazı makalenin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine 

uygun olmadığı da belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yazma eğitimi, makale, akademik yazım ilkeleri 

SUITABILITY OF ABSTRACT PARTS OF PAPERS PUBLISHED IN THE 

WRITINGEDUCATION AREA TO ACADEMIC TEXT WRITING PRINCIPLES 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine whether the abstract sections of the articles prepared in 

the field of Turkish writing / written expression education are in accordance with the 

                                                             
1Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 
kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 
Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir.  
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principles of academic text writing. In this context, qualitative research method was used in 

the study. 

Research materials were examined through document scanning / document review, one of the 

qualitative research techniques. The objects of the study are articles prepared and published in 

the field of Turkish writing education between 2005-2019. 

The data of the research consists of articles that have been accessed from the abstract sections 

of Google, Google Scholar, Dergipark and ULAKBİM. An article review form prepared by 

the researchers was used to collect the data. 

Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the 

data obtained with the data collection tool. 

Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the 

data obtained with the data collection tool. The data that serve to the problem questions of the 

research by using descriptive analysis technique; percentage, frequency etc. simple statistical 

elements are tabulated and interpreted. 

As a result of the research, it was determined that abstracts of the articles published in the 

field of Turkish writing education were prepared in accordance with the principles of 

academic text writing. 

It has also been determined that the summary sections of some articles which are not 

negligible number are not in accordance with the principles of academic text writing. 

Keywords: Writing education, article, academic writing principles 

GİRİŞ 

Yazma ve yazılı anlatım Türkçe anlatma becerilerindendir. Bilindiği üzere Türkçe öğretimi 

dört temel öğrenme alanı üzerinde yürütülmektedir. Dilbilgisi ile görsel okuma ve sunu 

becerileri bağımsız öğrenme alanları değildir. Diğer öğrenme alanları (okuma ve konuşma) 

içinde verilmektedir. 

Yazma/yazılı anlatım diğer iletişim becerileri içerinde en güç edinilen/geliştirilen beceri 

alanını oluşturmaktadır. Türkiye’de yapılandırmacı öğretim anlayışının benimsenmesiyle 

birlikte (2006) yazma eğitimi üzerinde daha hassa durulmakta ve süreç temelli yazma eğitimi 

verilmektedir. Bu anlamda öğrencilerin buluş, planlama ve anlatım becerilerinin gelişimi 

yakından izlenmektedir.  

Öğrencilere verilen temel düzeydeki yazma eğitimi üst düzey yazma becerilerinin 

geliştirilmesi için de temel teşkil etmektedir. Bu anlamda temel düzeydeki yazma eğitiminin 

üst düzey/akademik yazma eğitimi için bir basamak olduğu söylenebilir. 
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Yazma eğitimi alanında üretilen akademik metinlerin temel düzeyde gerçekleştirilen yazma 

eğitimi etkinliklerine yön vermesi bakımından önemli bir işlev görmektedir.  

Diğer alanlarda olduğu gibi yazma/yazılı anlatım öğrenme alanında hazırlanan makale ve 

diğer yayınların da akademik hazırlama ilklerine uygun olması, bu çalışmaların amaca daha 

iyi hizmet etmelerine katkı sunacaktır.   

“Akademik yazma, ilgililerin eleştirel bakma becerilerini sergiledikleri, fikirlerini tartışarak 

ortaya koydukları, düşüncelerin farklı kaynaklardan yararlanılarak desteklendiği yazma 

çeşididir” (Tok,2012:56) Akademik yazı, genellikle üniversitelerde görev yapan bilim 

insanlarının ortaya koyduğu bilimsel çalışmaların raporlaştırılmış halidir. “Yazıya ait genel 

kurallara uymanın yanı sıra bilimsel bir araştırmanın raporlaştırılmasında dikkate alınan bütün 

ilkelere ve o sürecin kendisine, araştırmanın metinleştirilmesine akademik yazma adı verilir 

(Bahar,2014:213). Akademik metinler; başlık, özet, giriş, amaçlar, yöntem, bulgular, sonuç-

tartışma-öneriler ve kaynakça bölümlerinden oluşur. Akademik metinlerde bu bölümlerin her 

biri oldukça önemlidir. Özet okucunun başlıktan sonra karşılaştığı ilk bölüm olması nedeniyle 

ayrıca önemlidir. Başarılı hazırlanmış bir özette araştırmacının görmek istediği bilgiler 

şunlardır: Araştırmanın Amacı > Araştırmanın Yöntemi > Araştırmanın Çalışma grubu / 

Örneklemi > Veri Toplama Araçları ve Veri Analiz Teknikleri > Problem Sorularına Bağlı 

Olarak Ulaşılan Sonuçlar > Anahtar Sözcükler / Kavramlar 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, “yazma öğrenme” alanında hazırlanan makalelerin özet bölümlerinin 

akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın amacı 

aktarılmış mıdır? 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın yöntem ve 

teknik bilgisi aktarılmış mıdır? 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi aktarılmış mıdır? 

 Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın veri 

toplama aracı/araçları hakkında bilgi aktarılmış mıdır? 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, araştırmanın anahtar 

sözcükler hakkında bilgi aktarılmış mıdır? 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde sonuç bölümü aktarılmış 

mıdır? 
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Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman 

taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir. 

Dokümaninceleme, araştırmanın konusu ile ilgili bilgi içeren materyallerin analizidir (Cansız 

Aktaş,2014). 

Çalışma materyali 

Çalışmanın materyalini 2004-2017yılları arasında yazma eğitimi alanında yayımlanan 

makaleler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın materyali ile ilgili betimleyici bilgiler şu şekildedir: 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin yayımlandığı yıla ilişkin bilgiler grafik 

1’de verilmiştir. 

 

 

Grafik 1. Makalelerin yıllara dağılımına ilişkin bulgular 

 

Grafik 1’deki veriler, yazma eğitimi alanında yapılan makalelerin en çok 2013 (f=18) yılında, 

en az ise 2004, 2005,2006, 2007 ve 2008 (f=1) yıllarında yayımlandığını göstermektedir.  

Grafik genel olarak değerlendirildiğinde 2010, 2012 ve 2013 yıllarında yazma eğitimi 

alanında diğer yıllara nazaran daha fazla eser yayımlandığı anlaşılmaktadır. Diğer yıllarda 

nicelik olarak yeterli sayıda eserin verilmediği söylenebilir.  Bu durum yazma öğrenme 

alanında nitelikli daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
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Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet 

bölümlerine ulaşılan makalelerle sınırlıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. Formda 

makalelerin özet bölümlerinde yer verilmesi gereken bilgiler yer almıştır. Bu bilgiler; 

Çalışmanın amacı, yöntemi-tekniği, veri toplama araçları, çalışma grubu- evren-örneklem-

materyal, veri analiz tekniği/teknikleri, sonucu, anahtar sözcükler, çalışmanın yılı şeklindedir. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bu makale inceleme formu 

kullanılmıştır. 

Veri Analizi 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel 

analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına 

hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problem sorularına bağlı olarak ulaşılan veriler sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın amacı 

aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan bulgular Grafik 2’te verilmiştir.  

 

Grafik 2’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların amaçları ile ilgili bilgilere yer 

verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir.  

Veriler incelendiğinde toplamda 102 makalenin 94’ünün özet bölümünde araştırmanın 

amacına ilişkin bilgilere yer verildiği, 8 çalışmada ise araştırmanın amacına ilişkin herhangi 

bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Özette 
işlenmiş, 94

Özette 
işlenmemiş, 8

Toplam, 102
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Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde amaç cümlelerine yer 

verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin 

makalelerin özet bölümlerinin yeterli olduğu söylenebilir.  

 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın yöntem ve 

teknik bilgisi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan bulgular Grafik 3’te 

verilmiştir. 

 

 

Grafik 3’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların yöntemi ile ilgili bilgilere yer verilip 

verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 102 makalenin 46’sının özet bölümünde araştırmanın yöntem 

ve tekniğine ilişkin bilgilere yer verildiği, 56’sında ise araştırmanın yöntem ve tekniğine 

ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde yöntem ve teknik 

cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir. 102 çalışmanın özet bölümlerinde 

çalışmaların yöntem bilgisine ilişkin verilerin aktarılmaması önemli bir eksikliktir. 

Bu problemin çözülmesi için, akademisyen ve akademisyen adaylarına akademik metin 

yazma eğitiminin verilmesi gerektiği söylenebilir 

Yazma öğrenmealanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin 

bulgular grafik 4’te verilmişti 

Özette yöntem 
bilgisi verilmiş, 

46

Özette  
yöntem bilgisi 
verilmemiş, 56

Toplam, 102
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Grafik 4’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların çalışma grubu/çalışma materyali, 

evren-örneklem, bilgisi ile ilgili bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler 

görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 102 makalenin 77’sının özet bölümünde araştırmanın 

çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisine ilişkin bilgilere yer verildiği, 25 

çalışmada ise araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi ilişkin 

herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde çalışma grubu/çalışma 

materyali, evren-örneklem bilgisi cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir.  

Grafikteki bilgiler incelendiğinde çalışmaların nerdeyse yüzde 25’inin özet bölümlerinde 

çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisine yer verilmediği anlaşılmaktadır. 

Okuyucuların çalışmalardan daha hızlı, vakit kaybetmeden yararlanmalarını sağlamak için 

çalışmanın bütün boyutlarının özet bölümlerinde kısaca açıklanması gerekmektedir. Bu yönde 

bilgi vermeyen çalışmaların akademik metin yazma ilkeleri bakımından istendik nitelikte 

olmadığı söylenebilir. 

Yazma öğrenme alanında yayınlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın veri 

toplama aracı/araçları hakkında bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilşkin bulgular 

Grafik 5’te verilmiştir 

 

Özette
Çalışma Grubu
Verilmiş, 77

Özette
Çalışma Grubu
Verilmemiş, 25

Toplam, 102
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Grafik 5’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların veri toplama araçları ile ilgili 

bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Grafikte 102 makalenin69’ünde veri toplama araçları ileilgilibilgilere yer verildiği, 33 

çalışmada ise veri toplama aracı bilgisine yer verilmediği görülmektedir. 

İncelenen makalelerin nerdeyse üçte birinin özet bölümlerinde çalışmaların veri toplama 

araçlarına değinilmediği görülmektedir. Bu oran akademik metinler için büyük bir eksiklik 

olarak değerlendirilmelidir. Nitekim akademik metin yazım ilkleri bakımından nitelikli 

çalışmaların özet bölümlerinde veri toplama araçlarına ilişkin bilgilerin verilmesi 

gerekmektedir. 

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, araştırmanın anahtar 

sözcükleri hakkında bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 6’de 

verilmiştir 

 

 

 Grafik 6’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların anahtar sözcükleri ile ilgili bilgilere 

yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Grafikte 102 çalışmanın 98’inde anahtar sözcükler ile ilgili bilgilere yer verildiği, 4’ünde de 

ise verilmediği görülmektedir.  

Özette Veri 
Toplama Aracı 

Verilmiş, 69

Özette Veri 
Toplama Aracı 
Verilmemiş, 33

Toplam, 102

Özet 
Bölümlerinde 

Anahtar 
Sözcükler 

Verilmiş, 98Özet 
Bölümlerinde 

Anahtar 
Sözcükler 

Verilmemiş, 4

Toplam, 102
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Akademik metinlerin tamamında çalışmayı özetleyen, çalışmanın ilgili literatürde doğru 

dizinlenmesini, bu sayede daha ulaşılabilir olmasını sağlayan anahtar sözcüklere yer verilmesi 

gerekmektedir. 

İncelenen çalışmaların sadece 98 inde anahtar sözcüklerin verilmiş olması makalelerin 

akademik metin hazırlama ilkelerine bu açıdan büyük ölçüde dikkat edildiğini göstermektedir.  

Yazma öğrenme alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın sonucu 

hakkında bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 7’de verilmiştir. 

 

 

 Grafik 7’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların sonucuile ilgili bilgilere yer verilip 

verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir 

Akademik metinlerin özet bölümlerinde muhakkak çalışmada ulaşılan sonuçlara değinilmesi 

gerekmektedir. 

Grafikteki bilgiler incelendiğinde yazma öğrenme alanında yapılan makalelerinin önemli bir 

bölümünde (f=21) özetlerinde araştırmanın sonucu ile ilgili bilgilere yer verilmediği 

görülmektedir. 

Çalışmaların büyük çoğunluğunda (f=81) ilgili sonuçlara ilişkin bilgiler aktarılsa da bu oran 

istendik seviyede değildir.  

Bu bulgu, akademisyen ve akademisyen adaylarına akademik metin hazırlamanın ilkeleri ile 

ilgili teorik ve pratikte eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Sonuç 

Araştırma sorularına bağlı olarak ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

Yazma öğrenme alanı üzerine yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin akademik yazım 

ilkelerine uygunluğu bağlamında 102 çalışmaya ulaşılmıştır. 

Özet 
Bölümlerinde 
Sonuç Bilgisi 
Verilmiş, 81

Özet 
Bölümlerinde 
Sonuç Bilgisi 

Verilmemiş, 21

ToplaM, 102
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İncelenen 102 makalenin en çok 2013 ( f=18 ) yılında en az ise 2004-    2005-2006-2007 ve 

2008 ( f=1)  yılında yayınlanmış olduğu ortaya çıkmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde 

yazma eğitimde nitelikli daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. 

İncelenen 102 makalenin özet bölümünde araştırmanın amacına ilişkin 94 makalenin bilgi 

verdiği 8 makalenin araştırmanın amacına ilişkin bilgi vermedi anlaşılmıştır. Genel olarak 

değerlendirme yapıldığında özet bölümünde amaca ilişkin bilgiler yeterlidir. 

İncelenen 102 makalenin özet bölümünde araştırmanın yöntem ve teknik bilgisine ilişkin 46 

makalenin bilgi verdiği 56 makalenin araştırmanın yöntem ve teknik bilgisine ilişkin bilgi 

vermediği anlaşılmıştır. Genel olarak bu önemli bir eksikliktir. Problemin çözümü için 

akademisyen ve akademisyen adaylarına akademik metin yazma eğitiminin verilmesi 

gerektiği söylenebilir. 

İncelenen 102 makalenin özet bölümünde araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali ve 

evren-örneklem bilgisine ilişkin 77 makalenin bilgi verdiği 25 makalenin bilgi vermediği 

anlaşılmıştır.%25 yakın bir oranda bilgi vermeyen çalışmalar akademik metin yazma ilkeleri 

bakımından istendik düzeyde ulaşamamıştır. 

İncelenen 102 makalenin özet bölümünde araştırmanın veri toplama aracı/araçları ile ilgili 

bilgilere ilişkin 69 makalenin bilgi verdiği 33 makalenin bilgi vermediği anlaşılmıştır. Bu 

önemli bir eksikliktir. Akademik metin yazma ilkeleri bakamından istenilen düzeye 

ulaşamamıştır. 

İncelenen 102 makalenin özet bölümünde araştırmanın anahtar sözcüklerine ilişkin 98 makale 

bilgi verdiği 4 makalenin bilgi vermedi anlaşılmıştır. Bu oran Akademik metin hazırlama 

ilkeleri açısından büyük ölçüde dikkat edildiğini göstermektedir. 

İncelenen 102 makalenin özet bölümünde araştırmanın sonucuna ilişkin 81 makalenin bilgi 

verdiği 21 makalenin bilgi vermediği anlaşılmıştır. Bu bulgu akademik metin hazırlama 

ilkelerine hakkında teorik ve pratikte bir eğitim verilmesi gerektiğini ortaya koyar 

Yukarıdaki sonuçlardan hareketle incelenen 102 makalenin özet bölümüne bakıldığı zaman 

akademik metin hazırlama ilkelerine tam anlamıyla uyulmadığı kısmen uygulandığı sonucu 

ortaya çıkmıştır. Yayınlanan makalelerin önemli bir oranı uygun olsa da uygun olmayan kısım 

azımsanacak düzeyde değildir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için lisans-lisansütü öğrencilere, 

akademisyen adaylarına ve akademisyenlere akademik metin yazma ilkelerine yönelik 

eğitimlerin titizlikle verilmesi önerilebiliriz. 

KAYNAKÇA: 
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5.SINIF TÜRKÇE DERS KİTABINDAKİKURMACA METİNLERİN “ÇOCUĞA 

GÖRELİK İLKESİ”NE UYGUNLUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ1 
 

Hakim KARDAŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü  

Dr. Öğr. Üyesi Hatice COŞKUN 

Van YüzüncüYıl Üniversitesi,Eğitim Fakültesi TürkçeEğitimi ABD 

Doç. Dr. M. Nuri KARDAŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Eğitim Fakültesi TürkçeEğitimi ABD 

 

ÖZET 

Ders kitapları, eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılan temel materyallerdendir. Başka bir 

söyleyişle ders kitapları, öğretmenlerin öğretim faaliyetlerinde kullandıkları materyallerin 

başında gelmektedir.  

Türkçe ders kitaplarında farklı tema ve ünitelere hizmet eden farklı türlerden metinler yer 

almaktadır. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinin öğrencilerin anlama ve anlatma 

becerilerini, hayal dünyalarını geliştirerek onları düşünen, eleştiren çevre ve toplumun 

dinamiklerine duyarlı bireyler noktasına getirmesinde etkisi büyüktür. Bu bağlamda Türkçe 

ders kitaplarında yer alan metinlerin çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermesi, çocuğun ihtiyaçları 

doğrultusunda tasarlanması oldukça önemlidir. Söz konusu metinlerin çocuğa görelik ilkesi 

çerçevesinde ele alınıp işlenmesi çocuk yaştaki öğrencilerin bilişsel gelişimlerine olumlu 

yönde katkı sunacaktır.  

Bu nedenle öğrenci gerçekliğinin okuma metinlerinin hazırlanması aşamasında içerik ve 

tasarım bakımından dikkate alınması gerekir. Şüphesiz bu anlayış, öğrenci ile kitap arasındaki 

ilişkiyi geliştirecek ve pekiştirecektir.  Bu anlayış Türkçe ders kitaplarının kalitesini de 

artıracaktır. Türkçe ders kitaplarında yer verilen metin ve görsellerin niteliği üzerine 

akademik düzeyde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapmak ilgili hususta alana ve 

alan araştırmacılarına katkı sunacaktır. 

Bu araştırmanın amacı;5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kurmaca metinlerin(hikaye, masal, 

öykü ,fıkra, fabl vb.) “Çocuğa görelik ilkesi”ne uygunluğu açısından değerlendirmektir. Nitel 

araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada doküman taraması/doküman incelemesi 

yapılmıştır. 

                                                             
1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 
kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 
Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir.  
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Verilerin toplanması sürecinde araştırmacılar tarafından geliştirilen “Metinlerin Çocuğa 

Görelik İlkesine Uygunluğu Formu” kullanılmıştır. 5’li likert olarak hazırlanan formda 20 

madde yer almıştır. 

Formla toplanan verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda Türkçe ders kitabında yer verilen kurmaca metinlerin büyük ölçüde çocuğa uygun 

olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kurmaca metin, çocuk, çocuğa görelik  

GİRİŞ 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme 

öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de 

doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem 

çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, 

topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır (MEB, 2018: 

3) 

Bu niteliklere sahip bireylerin yetişmesine hizmet eden  öğretim programlarıbir taraftan farklı 

konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, 

diğer taraftan bütünsel ve bir kerede kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer 

verilmiştir. Ders kitapları da bu anlayışla hazırlanmakta ve eğitim kurumlarının hizmetine 

sunulmaktadır.  

Ders kitapları, eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılan temel materyallerdendir. Başka bir 

söyleyişle ders kitapları, öğretmenlerin öğretim faaliyetlerinde kullandıkları materyallerin 

başında gelmektedir. Öğretim programlarında belirlenen amaç ve kazanımlar ışığında her ders 

için ilgili dersin kazanımlarını gerçekleştirmeye yönelik ders kitapları hazırlanmaktadır. Her 

sınıf ve seviyeye uygun olarak alan uzmanı eğitimciler tarafından titizlikle kaleme alınmakta, 

hazırlanan ders kitapları içerik, görseller ve tasarım gibi niteliklerinin denetimi için ilgili 

kurullara sunulmaktadır. İlgili kurullar tarafından incelenen ve amaca hizmet ettiği tespit 

edilen ders kitapları MEB’e bağlı eğitim kurumlarında okutulması için önerilmektedir.  

Diğer dersler için olduğu gibi Türkçe dersi için de her kademe ve sınıf için Türkçe ders 

kitapları hazırlanmaktadır. Son olarak 2018 yılında güncellenen Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’ndaki  öğretim ilkeleri, amaç ve kazanımları ışığında Türkçe ders kitapları 

hazırlanmış ve uygulamaya/ hizmete sunulmuştur. Güncel Türkçe ders kitapları alan uzmanı 

eğitimciler tarafından kaleme alınmış ve ilgili kurulların incelemeleri ve onayları 

doğrultusunda MEB’in hizmetine sunulmuştur 
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Türkçe ders kitaplarında farklı tema ve ünitelere hizmet eden farklı türlerden metinler yer 

almaktadır. Ders kitaplarındaki okuma metinlerinin öğrencilerin anlama ve anlatma 

becerilerini,hayal dünyalarını geliştirerek onları düşünen, eleştiren çevre ve toplumun 

dinamiklerine duyarlı bireyler noktasına getirmesinde etkisi büyüktür. Bu bağlamda Türkçe 

ders kitaplarında yer alan metinlerin çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermesi, çocuğun ihtiyaçları 

doğrultusunda tasarlanması oldukça önemlidir. Söz konusu metinlerin çocuğa görelik ilkesi 

çerçevesinde ele alınıp işlenmesi çocuk yaştaki öğrencilerin bilişsel gelişimlerine olumlu 

yönde katkı sunacaktır.  

Bu nedenle öğrenci gerçekliğinin okuma metinlerinin hazırlanması aşamasında içerik ve 

tasarım bakımından dikkate alınması gerekir.Şüphesiz bu anlayış, öğrenci ile kitap arasındaki 

ilişkiyi geliştirecek ve pekiştirecektir.  Bu anlayış Türkçe ders kitaplarının kalitesini de 

artıracaktır. Türkçe ders kitaplarında yer verilen metin ve görsellerin niteliği üzerine 

akademik düzeyde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yapmak ilgili hususta alana ve 

alan araştırmacılarına katkı sunacaktır. 

Bu araştırmanın amacı;5. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kurmaca metinlerin(hikaye, masal, 

öykü ,fıkra, fabl vb.) “Çocuğa görelik ilkesi”neuygunluğu açısından değerlendirmektir. 

Araştırmanın alt amaçları şu şekildedir: 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Ben Bir Çınar Ağacıyım kurmaca metni çocuğa görelik 

ilkesine uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Güneşin Uyuduğu Güneşin Uyuduğu Yer kurmaca 

metni çocuğa görelik ilkesine uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Güvercin  kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine 

uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Püf Noktası kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine 

uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Jules Verne’den Geleceğe Dairkurmaca metni çocuğa 

görelik ilkesine uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Forsa kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine uygun 

mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Keramet Kavukta mı? kurmaca metni çocuğa görelik 

ilkesine uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Hasta kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine uygun 

mudur? 
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5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Mürekkep Balığının Diş Ağrısı kurmaca metni çocuğa 

görelik ilkesine uygun mudur? 

5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan Kar Tanesinin Serüveni kurmaca metni çocuğa görelik 

ilkesine uygun mudur? 

İncelenen 10 Kurmaca Metnin Çocuğa Görelik İlkesine Uygunluğuna İlişkin Başarı Puan 

Sıralaması  Nasıldır? 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Türkçe ders kitabındaki metinler nitel 

araştırma yöntemi tekniklerinden doküman taraması/incelemesine tabi tutulmuştur.   

Veri Toplama Aracı 

Araştırmacı tarafından “Çocuğa Görelik İlkesi” özellikleri dikkate alınarak maddeler 

oluşturulmuştur. Alan yazındaki benzer araştırmalar incelenerek 10 madde hazırlanmıştır. 

Forma işlenen bu maddeler alan uzmanı üç farklı uzmanın görüşüne sunuldu. Uzman 

görüşleri dikkate alınarak maddeler yeniden oluşturulmuştur. Buna göre uzmanların revize 

ettiği ve yeni madde eklediği bir form ortaya çıkmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda son 

şeklini alan formda 20 madde yer almıştır. Maddelerin tamamı olumlu yapıdan oluşmaktadır. 

Formdaki her madde 1 -5 puan arasında puanlanmıştır.  

Metinlerin incelenmesi, değerlendirilmesi için araştırmacı tarafından 5’li likert şeklinde 

tasarlanan formdaki puanlama şu şekildedir:  Hiç uygun değil  (1), Uygun değil (2), Kısmen 

Uygun (3),  Uygun (4), Tamamen Uygun (5). 

Araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan formdan alınabilecek en yüksek 

puan 100, en düşük puan ise 20’dir. Puan 100’yaklaştıkça metinlerin çocuğa görelik ilkesine 

uygunluğu artmakta, 20’ye yaklaştıkça düşmektedir. Maddelerin hepsi olumlu yapıda olduğu 

için ters puanlama yapılmamıştır.  

Çalışma Materyali 

Bu çalışmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5. Sınıflarda Türkçe ders kitabında yer 

verilen 10 kurmaca metin incelenmiştir. Diğer bir söyleyişle çalışmanın materyalini 5. Sınıf 

Türkçe ders kitabında yer verilen 10 kuramca metin oluşturmaktadır.  

Veri Analizi 

Nitel araştırma yöntemiyle elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği 

uygulanmıştır. Betimsel analiz nitel veri toplama  tekniği( doküman taraması/incelemesi) ile 

elde edilmiş verilerin incelenmesini kapsayan bir nitel veri analiz türüdür. 

“Betimsel analiz dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada araştırmacı araştırma 

sorularından,araştırmanın kavramsal çerçevesinden ya da görüşme ve gözlemlerde yer alan 
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boyutlardan hareket ederek veri analizi için bir çerçeve oluşturur.Böylece verilerin hangi 

temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiş olur.Ardından araştırmacıdaha önce 

oluşturmuş olduğu çerçeveye dayalı olarak verileri okur ve hazırladığı formdaki maddeler 

ışığında puanlar. Bu süreçte verilerin anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilmesi 

önem taşımaktadır. 

Bu aşamadan sonra araştırmacı düzenlemiş olduğu verileri tanımlar.Bunun için gerekli 

yerlerde doğrudan alıntılara da başvurmak zorunda kalabilir.Bu sürecin sonunda araştırmacı 

tanımlamış olduğu bulguları açıklar,ilişkilendirir ve anlamlandırır.Araştırmacı bu aşamada 

ayrıca yapmış olduğu yorumları daha da güçlendirmek için bulgular arasındaki neden sonuç 

ilişkilerini açıklar ve ihtiyaç duyulması durumunda farklı olgular arasında karşılaştırma 

yapar(Yıldırım ve Şimşek,2003).’’ 

BULGULAR 

Bu bölümde  veri toplama aracı kullanılarak incelenen metinlerden elde edilen bulgular 

sunulmuştur. Her metin için bir değerlendirme formu doldurulmuş, doldurulan form bu 

bölümde verilmiş ve veriler yorumlanmıştır. Tabloda bazı kısaltmalar yapılmıştır:  

Hiç Uygun Değil  →  HUD 

Uygun Değil  → UD 

Kısmen Uygun →   KU 

Uygun   → U 

Tamamen Uygun → TU 

Alt Problem Sorusu İle İlgili Bulgular: 

“Ben Bir Çınar Ağacıyım” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin 

bulgular tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1.“Ben Bir Çınar Ağacıyım” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma    4  

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma      5 

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama     5 

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme    4  

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme     5 

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme    4  

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme     5 

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme     4  

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

   4  

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması     5 

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

    5 

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması     5 

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması      5 

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi    4  

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi    4  

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması     4  

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması    4  

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması     5 

Tablo 1’de “Ben Bir Çınar Ağacıyım”kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna 

ilişkin puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 11’nin (11x5=55) “Tamamen 

Uygun (5)”,  9’nun ise (9x4=36) “Uygun (4)” olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1), Uygun Değil (2), Kısmen Uygun (3) seçeneklerinin ise hiç 

işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Ben Bir Çınar Ağacıyım kurmaca metninin 100 

üzerinden 91 (55+36) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Ben Bir Çınar Ağacıyım metninin çocukların gelişimlerine birçok açıdan olumlu 

katkı sunduğuna işaret etmektedir.  

Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Güneşin Uyuduğu Yer” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin 

bulgular tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2.“Güneşin Uyuduğu Yer” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 
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1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma     5 

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma    4  

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama   3   

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme   3   

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme    4  

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme     5 

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme      5 

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

   4  

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması     5 

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

    5 

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması     5 

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması      5 

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi    4  

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi     5 

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması      5 

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması    4  

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması     5 

Tablo 2’de “Güneşin Uyuduğu Yer”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna 

ilişkin puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 12’sinin (11x5=60) “Tamamen 

Uygun”;5’nin ise (5x4=20) “Uygun”; 3’ünün ise Kısmen Uygun (3x3=9) olarak puanlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1) ve Uygun Değil (2) seçeneklerinin ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Güneşin Uyuduğu Yer kurmaca metninin 100 

üzerinden 89 (60+20+9) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Güneşin Uyuduğu Yer kurmaca metninin çocukların gelişimlerine birçok açıdan 

(bilişsel gelişim, motivasyon, dilsel gelişim, demokratik gelişim, okumaya ve sosyalleşmeye 

teşvik vb. )olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir.  

Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Güvercin” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin bulgular tablo 3’te 

verilmiştir. 
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Tablo 3.“Güvercin” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma     5 

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma      5 

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama    4  

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme    4  

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme    4  

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme     5 

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme    3   

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

  3   

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması   3   

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

  3   

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması     5 

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması    4  

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi   3   

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi   3   

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması      5 

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması     5 

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması    4  

Tablo 3’te “Güvercin”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin puanlar 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 8’nin (8x5=40) “Tamamen Uygun (5)”, 5’inin  

(5x4=20) “Uygun (4)” , 7’sinin ise (7x3=21) Kısmen Uygun (3)olarak puanlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1) ve Uygun Değil (2), seçeneklerinin ise hiç işaretlenmediği 

görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Güvercin kurmaca metninin 100 üzerinden 81 

(40+20+21) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Güvercinmetninin maddelerde de belirtildiği üzere çocukların gelişimlerine birçok 

açıdan olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir.  

Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Püf Noktası” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin bulgular tablo 

4’te verilmiştir. 
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Tablo 4.“Püf Noktası” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma   3   

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma   3   

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama    4  

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme   3   

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme    4  

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme     5 

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme     5 

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme   2    

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

   4  

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması  2    

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

 2    

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması   3   

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması    3   

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi    4  

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi   3   

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması    3   

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması    4  

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması    4  

Tablo 4’te “Püf Noktası”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin 

puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 4’ünün (4x5=20) “Tamamen Uygun 

(5)”, 6’sının  (6x4=24) “Uygun (4)” , 7’sinin ise (7x3=21) Kısmen Uygun (3), 3’ünün ise 

(3x2=6) Uygun Değil (2) olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1)seçeneğinin ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Püf Noktası kurmaca metninin 100 üzerinden 

71(20+24+21+6) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Püf Noktası metnininmaddelerde de belirtildiği üzere çocukların gelişimlerine 

birçok açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir. Nitekim 20 maddeden 

sadece 3’ü uygun değil olarak işaretlenmiştir.  

Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Jules Verne’den Geleceğe Dair” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna 

ilişkin bulgular tablo 5’te verilmiştir. 

 



                                 ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 717 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Tablo 5.“Jules Verne’den Geleceğe Dair” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma   3   

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma    3   

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama    4  

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme    4  

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme    4  

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme   3   

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme      5 

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

  3   

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması    4  

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

   4  

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması    4  

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması     4  

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi    4  

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi     5 

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması     4  

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması     5 

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması    4  

 

 

Tablo 5’te “Jules Verne’den Geleceğe Dair”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine 

uygunluğuna ilişkin puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 5’inin (5x5=25) 

“Tamamen Uygun”, 10’unun  (10x4=40) “Uygun”, 5’inin ise (5x3=15) Kısmen Uygun” 

olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1) ve Uygun Değil (2)seçeneklerinin ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Jules Verne’den Geleceğe Dairkurmaca metninin 100 

üzerinden 80(25+40+15) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Jules Verne’den Geleceğe Dairmetnininmaddelerde de belirtildiği üzere çocukların 

gelişimlerine birçok açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir. 20 

maddenin 10’unda “uygun” işaretlenerek en çok puan verilen seçenek olmuştur. Bu seçeneğe 

toplamda 40 puan verilmiştir.  
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Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Forsa” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin bulgular tablo 6’da 

verilmiştir. 

Tablo 6.“Forsa” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma    4  

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma     4  

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama     5 

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme     5 

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme     5 

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme     5 

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme     5 

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme    3   

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

  3   

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması    4  

11 Siyasi telkinlerden kaçınma    3   

12 Dinsel telkinlerden kaçınma   3   

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

   4  

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması    4  

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması     4  

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi   3   

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi   3   

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması    3   

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması   3   

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması  2    

Tablo 6.’da“Forsa”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin puanlar 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 5’inin (5x5=25) “Tamamen Uygun”, 6’sının  

(6x4=24) “Uygun”, 8’inin ise (8x3=24) ‘’Kısmen Uygun”,1’inin (1x2=2) ‘’Uygun 

Değil’’olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1)seçeneğinin ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde ‘’Forsa’’kurmaca metninin 100 üzerinden 

75(25+24+24+2) puanla çocuğa görelik ilkesine uygun olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Bulgular, ‘’Forsa’’kurmaca metninin maddelerde de belirtildiği üzere çocukların gelişimlerine 

birçok açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir.Bununla beraber 20 

maddenin 8’inde ‘’Kısmen Uygun’’ işaretlenerek en çok puan verilen seçenek olması metnin 

çocuğa görelik ilkesine göre tekrar ele alınması ve düzenlenmesi gerekliliği gerçeğini ortaya 

koymaktadır. Bu seçeneğe toplamda 24  puan verilmiştir.  
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Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Keramet Kavukta mı?’’” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin 

bulgular tablo 7’te verilmiştir. 

Tablo 7.“Keramet Kavukta mı?” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma     5 

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma    4  

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama     5 

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme     5 

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme     5 

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme     5 

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme   2    

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

  3   

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması   3   

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

    5 

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması  2    

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması    3   

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi  2    

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi     5 

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması    3   

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması     5 

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması     5 

Tablo 7’de “Keramet Kavukta mı?”kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna 

ilişkin puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 11’inin (11x5=55) “Tamamen 

Uygun”, 1’inin  (1x4=4) “Uygun”, 5’inin ise (5x3=15) Kısmen Uygun” ,3’ünün (3x2=6)  

‘’Uygun Değil ‘’  olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1)seçeneğinin  ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Keramet Kavukta mı? kurmaca metninin 100 

üzerinden 79(55+4+15+6) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Keramet Kavukta mı? metninin maddelerde de belirtildiği üzere çocukların 

gelişimlerine birçok açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir. 20 

maddenin 11’inde “Tamamen Uygun” işaretlenerek en çok puan verilen seçenek olmuştur.  
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Bu seçeneğe toplamda 55 puan verilmiştir. Bu haliyle metnin çocuğa görelik ilkesi 

çerçevesinde tamamen uygun hazırlandığı ve temel ilkelerin gözetildiği  söylenebilir.  

8.Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Hasta” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin bulgular tablo 8’de 

verilmiştir. 

Tablo 8.“Hasta” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma    4  

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma  2    

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama    4  

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme     5 

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme 1     

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme   3   

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme   2    

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

 2    

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması    4  

11 Siyasi telkinlerden kaçınma     4  

12 Dinsel telkinlerden kaçınma    4  

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

  3   

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması     5 

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması     4  

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi   3   

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi     5 

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması     4  

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması    4  

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması   3   

Tablo 8’de “Hasta”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin puanlar 

verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 8’inin (8x4=32) “ Uygun”,3 maddesinin 

(3x5=15) ‘’tamamen Uygun’’, 5’inin ise (5x3=15) Kısmen Uygun” ,3’ünün (3x2=6)  ‘’Uygun 

Değil ‘’,1’inin (1x1=1) Hiç Uygun değil olarak puanlandığı anlaşılmaktadır. 

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde “Hasta”kurmaca metninin 100 üzerinden 

69(32+15+15+6+1) puanla çocuğa görelik ilkesine uygun olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.  

Bulgular, Hasta metnininmaddelerde de belirtildiği üzere çocukların gelişimlerine birçok 

açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir. 20 maddenin 8’inde “Uygun” 

işaretlenerek en çok puan verilen seçenek olmuştur. Bu seçeneğe toplamda 32 puan 

verilmiştir.  
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Bu haliyle metnin çocuğa görelik ilkesi çerçevesinde uygun hazırlandığı ve temel ilkelerin 

gözetildiği söylenebilir. Ancak diğer metinlere nazaran ilkelere uygunluk bakımından daha 

düşük bir puana sahip olduğu söylenebilir.  

Bu uygunluk puanından hareketle “Hasta” kurmaca metnin gözden geçirilerek ilkelere daha 

uygun hale getirilmesinde yarar olduğu söylenebilir.   

9.Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Mürekkep Balığının Diş Ağrısı” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna 

ilişkin bulgular tablo 9’da verilmiştir. 

Tablo 9.“Mürekkep Balığının Diş Ağrısı” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma    4  

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma     4  

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama    4  

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme    4  

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme     5 

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme    4  

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme    3   

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

 2    

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması   3   

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

 2    

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması   3   

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması     4  

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi  2    

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi    4  

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması     4  

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması     5 

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması     5 

Tablo 9’da“Mürekkep Balığının Diş Ağrısı”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine 

uygunluğuna ilişkin puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 5’inin (5x5=25) 

“Tamamen Uygun”,8’inin  (8x4=32) “Uygun”, 4’ünün  (4x3=12) Kısmen Uygun” ,3’ünün 

(3x2=6) olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1) seçeneğinin ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Mürekkep Balığının Diş Ağrısı kurmaca metninin 

100 üzerinden 75(25+32+12+6) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak 

hazırlandığı anlaşılmaktadır.  
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Bulgular, Mürekkep Balığının Diş Ağrısı metninin maddelerde de belirtildiği üzere çocukların 

gelişimlerine birçok açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir. 20 

maddenin 8’inde “uygun” işaretlenerek en çok puan verilen seçenek olmuştur. Bu seçeneğe 

toplamda 32  puan verilmiştir.  

10.Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

“Kar Tanesinin Serüveni” kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin 

bulgular tablo 10’da verilmiştir. 

Tablo 10. ‘’Kar Tanesinin Serüveni ” Okuma Metnine İlişkin Bulgular 

 İLKELER HUD 

(1) 

UD 

(2) 

KU 

(3) 

U 

(4) 

TU 

(5) 

1 Çocuk okurun  kendine özgü içtenliğini yansıtma   3   

2 Çocuk okurun  kendine özgü anlatım dilinin doğallığını yansıtma    3   

3 Çocuk okurların kavramsal  gelişimlerine katkı sağlama    4  

4 Çocuk okurlara Türkçenin anlatım olanaklarını sezdirme     5 

5 Çocuk okurlara Türkçenin kurallarını sezdirme     5 

6 Çocuk okurların estetik eğitimini destekleme   3   

7 Çocuk okurların düşünme eğitimini destekleme    4  

8 Çocuk okurların girişimciliğini, araştırma isteğini destekleme    3   

9 Çocuk okurlara, cinsel kimliklerine uygun olarak kişiliklerini geliştirmelerine katkı sunan 

kurgusal özellikler, iletiler içerme 

 2    

10  İnsan ve çevreyi merkeze alması   3   

11 Siyasi telkinlerden kaçınma      5 

12 Dinsel telkinlerden kaçınma     5 

13 Çocuk okurlara  sağlıklı değerler (milli ve evrensel değerler) sistemi oluşturmalarına 

yardımcı olma 

   4  

14 Metinlerin çocuklarla arkadaşlık, dostluk kurmayı sağlar nitelikte kurgulanması     5 

15 Metinlerin, çocuk okurların duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici nitelikte olması      5 

16 Metinlerin çocuk okurlara demokratik yaşamın önemi sezdirmesi    4  

17 Metinlerin çocuk okurlara sağlıklı iletişimin önemi sezdirmesi    4  

18 Metinlerin çocuk okurlara okumayı teşvik edici nitelikte olması      5 

19 Metinlerin çocuk okurlara  sorgulayıcı bakış açısı kazandırması    4  

20 Metinlerin eğlendirici, öğretici ve düşündürücü nitelikte olması     5 

Tablo 10’da“Kar tanesinin serüveni”  kurmaca metninin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna 

ilişkin puanlar verilmiştir. Tablo incelendiğinde 20 maddenin 8’inin (8x5=40) “Tamamen 

Uygun (5)”, 6’sının  (6x4=24) “Uygun (4)” , 5’inin ise (5x3=15) Kısmen Uygun (3), 2’sinin 

ise (2x2=4) Uygun Değil (2) olarak puanlandığı anlaşılmaktadır.  

Hiç Uygun Değil (1)seçeneğinin ise hiç işaretlenmediği görülmektedir.  

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde Kar Tanesinin Serüveni kurmaca metninin 100 

üzerinden 83(40+24+15+4) puanla çocuğa görelik ilkesine oldukça uygun olarak hazırlandığı 

anlaşılmaktadır.  
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Bulgular, Kar Tanesinin Serüveni maddelerde de belirtildiği üzere çocukların gelişimlerine 

birçok açıdan önemli ölçüde olumlu katkı sunduğuna işaret etmektedir. Nitekim 20 maddeden 

sadece 1’i  uygun değil olarak işaretlenmiştir.  

Alt Problem Sorusuyla İlgili Bulgular: 

İncelenen 10 kurmaca metnin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin başarı puanları 

tablo 11’de verilmiştir.  

Tablo 11.  İncelenen 10 Metnin Başarı Puanı Sıralamasına İlişkin Bulgular 

 Kurmaca Metinler Başarı 

Puanı 

Başarı 

Puan 

Ortalaması 

1 Ben Bir Çınar Ağacıyım 91  

 

 

 

 

79,3 

2 Güneşin Uyuduğu Güneşin Uyuduğu Yer 89 

3 Kar Tanesinin Serüveni 83 

4 Güvercin 81 

5 Jules Verne’den Geleceğe Dair 80 

6 Keramet Kavukta mı? 79 

7 Mürekkep Balığının Diş Ağrısı 75 

8 Forsa 75 

9 Püf Noktası 71 

10 Hasta 69 

Tablo 11’de, incelenen 10 kurmaca metnin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin puan 

sıralaması verilmiştir. Tablodaki puanlar incelendiğinde çocuk okurlara en uygun ilk üç 

metnin sırasıyla  Ben Bir Çınar Ağacıyım,  Güneşin Uyuduğu Güneşin Uyuduğu Yer ve Kar 

Tanesinin Serüveniadlı metinler olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablodaki metinlerin başarı puanları incelendiğinde en düşük puana sahip metinlerin Püf 

Noktası ve Hasta isimli metinler olduğu görülmektedir. 

Tablo genel olarak değerlendirildiğinde bütün metinlerin değişen oranlarda çocuk okurların 

gelişimlerine olumlu yönde katkı sunduğu, bu yönüyle çocuğa görelik ilkesine büyük ölçüde 

uygun olduğu  söylenebilir.  

Tabloda verilen metinlerin çocuğa görelik ilkesine uygunluk başarı puan ortalaması 79,3 

olarak hesaplanmıştır. Bu başarı ortalaması kurmaca metinlerin amaca hizmet ettiğini 

göstermektedir. Bununla birlikte özellikle düşük başarı puanına sahip son dört metnin 

(Mürekkep Balığının Diş Ağrısı, Forsa, Püf Noktası, Hasta) amaca daha iyi hizmet etmesi için  

revize edilmesi gerektiği söylenebilir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada 5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 10 kurmaca metnin, çocuğa görelik 

ilkesine ne ölçüde uyduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın problem sorularına 

bağlı olarak   ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

Ben Bir Çınar Ağacıyım isimli kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine uygunluk açısından 

100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Ben Bir Çınar Ağacıyım metni, 91 puanla incelenen 

metinler içerisinde en uygun kurmaca metin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Güneşin Uyuduğu Yerisimli kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine uygunluk açısından 100 

puan üzerinden değerlendirilmiştir. Metin, 89 puanla incelenen metinler arasında ikinci sırada 

yer aldığı belirlenmiştir. 

Kar Tanesinin Serüveni isimli kurmaca metni çocuğa görelik ilkesine uygunluk açısından 100 

puan üzerinden değerlendirilmiştir. Metin, 83 puanla üçüncü sırada yer almıştır. 

Diğer metinlerin çocuğa görelik ilkesine uygunluğuna ilişkin puanlar sırasıyla; Güvercin 

81 puan ,  Jules Verne’den Geleceğe Dair 80 puan,  Keramet Kavukta Mı?79 puana sahip 

olduğu belirlenmiştir.  

İncelenen 10 metin içerisinde çocuğa görelik ilkesine daha az uygun olan eserler şu şekilde 

sıralanmıştır: Mürekkep Balığının Diş Ağrısı 75 puan, Forsa75 puan, Püf Noktası 71 

puan, Hasta 69 puan. Bu eserlerin de genel anlamda çocuğa görelik ilkesine uygun olduğu 

söylenebilir. Ancak bu eserlerin çocuğa görelik ilkesine üst düzeyde uygun hale getirilmesi 

için ilkeler çerçevesinde revize edilmesinde yarar olduğu sonucuna varılmıştır.   

Bütün eserlerin çocuğa görelik ilkesine uygunluk başarı ortalaması 79,3 olarak belirlenmiştir. 

Bu başarı ortalaması ders kitabında verilen kurmaca metinlerin büyük ölçüde çocuğa görelik 

ilkesine uygun olduğunu ortaya koymaktadır 

Bu konuda yapılan akademik araştırmalar şu şekildedir: 

Karaca ve Temizyürek (2017) yaptıkları çalışmada Sevim Ak’ın öykülerinin çocuğa görelik 

ilkesine uygunluğunu incelemişlerdir. Çalışma sonunda Ak’ın öykülerinin konu, tema (izlek), 

karakter(ler), dil ve anlatım, ileti ve çevre açısından değerlendirilmiş ve çocuğa göre olduğu 

belirlenmiştir 

Çakır (2013) yaptığı araştırmada Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin çocuğa görelik ilkesi 

uygunluğu araştırmışlardır. Araştırma sonucunda Türkçe ders kitaplarında yer alan bazı 

öykülerin özensiz yaklaşımlar sebebiyle özellikle dil ve tasarım yönünden hatalı ve çocuğa 

görelik ilkesine uygun olmadığı anlaşılmıştır. 
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Burç (2013) yaptığı master tezinde “Bacaksız’ın başından geçenler” adlı öyküyü çocuğa  

görelik açısından incelemiştir. Araştırma sonunda“Bacaksız’ın başından geçenler” serisindeki 

eserlerin dil ve üslup, konu ve tema, iletiler, kahramanlar ve ilgili görseller bakımından 

çocuğa görelik ilkesine uygunluk taşıdığı belirlenmiştir 
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Özet 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Uluslararası 

alanda birçok açıdan kendini gösteren ve ağırlığını hissettiren Türkiye’ye ilgi her geçen 

artmaktadır. Buna bağlı olarak Türkçe öğrenmek başta yabancı politikacı, yatırımcı, öğrenci 

ve turistler olmak üzere birçok kişi için ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle Türkçenin 

yabancı dil olarak öğretimi alanında etkili ve kalıcı öğrenmeler sağlamak oldukça önemli bir 

durumdur. Bu alanda hazırlanan akademik yayınlar da eğitim-öğretim faaliyetlerine yön 

vermesi bakımından önemli bir işlev görmektedir.  

Diğer alanlarda olduğu gibi Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan makale 

ve diğer yayınların akademik metin hazırlama ilklerine uygun olması, bu çalışmaların amaca 

daha iyi hizmet etmelerine katkı sunacaktır.   

Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan makalelerin 

özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. 

Bu bağlamda, çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden 

doküman taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir. 

Çalışmanın nesnelerini 2005-2019 yılları arasında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 

alanında yayımlanan makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Google, Google 

Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet bölümlerine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu 

kullanılmıştır. 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel  

analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına 

hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır.  

                                                             
1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 
kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 
Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir 
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Araştırma sonucunda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında yayımlanan makalelerin 

özetlerinin akademik metin yazım ilkelerine önemli oranda uygun olarak hazırlandığı 

belirlenmiştir.  

Bununla birlikte bazı makalenin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç özellikle lisansüstü öğretim programlarında, akademik metin 

hazırlama eğitimi vermeye dayalı derslerin yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yabancılar, Türkçe, makale, akademik yazım ilkeleri 

SUITABILITY OF ABSTRACT PARTS OF ARTICLES PUBLISHED IN THE FIELD 

OF TEACHING FOREIGNERS TO TURKISH ACADEMIC TEXT WRITING 

PRINCIPLES 

Abstract 

Teaching Turkish as a foreign language has gained significant momentum in recent years. 

Turkey is increasing with each passing interest in and feel the weight manifested in many 

ways in the international arena. Therefore, learning Turkish has become a necessity for many 

people including foreign politicians, investors, students and tourists. Therefore, it is very 

important to provide effective and permanent learning in the field of teaching Turkish as a 

foreign language. Academic publications prepared in this field also play an important role in 

guiding the educational activities. 

The fact that articles and other publications prepared in the field of teaching Turkish as a 

foreign language in accordance with the principles of preparing academic texts will contribute 

to these studies to serve the purpose better. 

The aim of this study is to determine whether the abstract sections of the articles prepared in 

the field of teaching Turkish as a foreign language are in accordance with the principles of 

academic text writing. In this context, qualitative research method was used in the study. 

Research materials were examined through document scanning / document review, one of the 

qualitative research techniques. The objects of the study are articles published in the field of 

teaching Turkish as a foreign language between 2005-2019. The data of the research consists 

of articles that have been accessed from the abstract sections of Google, Google Scholar, 

Dergipark and ULAKBİM. An article review form prepared by the researchers was used to 

collect the data. 

Descriptive analysis, one of the qualitative analysis techniques, was used in the analysis of the 

data obtained with the data collection tool.  
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The data that serve to the problem questions of the research using descriptive analysis 

technique; percentage, frequency etc. simple statistical elements are tabulated and interpreted. 

As a result of the research, it was determined that the abstracts of the articles published in the 

field of teaching Turkish as a foreign language were prepared in accordance with the 

principles of academic text writing. 

However, it has been understood that the summary sections of some articles do not comply 

with the principles of academic text writing. This result shows that especially in graduate 

programs, courses based on teaching academic text preparation should take place.  

KeyWords: Foreigners, Turkish, article, academic writing principles 

Giriş 

Yazmak, günlük hayatta bireylerin ihtiyacı olduğu kadar meslekî ve akademik olarak yeni 

şeyler üretme ve bilgi aktarımı bakımından ihtiyaç ürünü olduğundan büyük bir öneme 

sahiptir. Akademik bir konunun belli disiplinler içerisinde yazıya aktarılmasına da akademik 

yazma olarak ifade edilebilir. Akademik yazmanın diğer yazma türlerinden farkı şu şekilde 

açıklanmaktadır. 

 Kişisel yazılarda olmayan birçok unsuru kapsamaktadır  

 Kendine has özellikleri olan bir yazı türüdür 

 Akademik yazmada metnin planlaması daha planlı ve önemli bir şekilde ele alınır 

 Alana özgü dar bir okuyucu kitlesine seslenir 

 Yayımlanmış eserlerde alıntılar yapmaya dayalı olmasıdır. 

 Aydın (2015:30)’a göre akademik yazma; genellikle uzun süren bir araştırma ve düşünme 

sürecini içeren nesnel bilgilerin raporlanmasıdır. Bunun da kendi bünyesinde birtakım 

özellikleri, ilkeleri vardır. Tok (2013:4) yaptığı çalışmasında akademik yazmanın özelliklerini 

şu şekilde sıralamıştır. 

 Akademik yazma düşünme temelli bir yazmadır 

 Akademik yazma sürece dayalı bir yazmadır 

 Akademik yazma amaçlı bir yazmadır 

 Akademik yazma kuralları olan bir yazmadır 

 Akademik yazma dil yeterliliği isteyen bir yazmadır 
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Akademik metinlerin belli başlı bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerden biri de özettir. 

Bir bilimsel raporun özeti, o çalışma ile ilgili olarak okuyucuya temel bilgileri sunacak 

şekilde hazırlanmalıdır. Özet, kısa zaman diliminde okuyucunun çalışmanın içeriğini 

anlamasını ve bu belgenin onun araştırmasına yönelik olup olmadığına karar vermesini 

sağlayan genel bir haritadır. Özette araştırmayla ilgili ne kadar çok isabetli ve anlamlı anahtar 

kavram kullanılırsa, araştırmanın ilgili dizinlerden bulunması ve ondan çokça yararlanılması 

olasılığı da yüksek olur. Çünkü literatür taraması yapılırken okuyucu tarafından başlıktan 

sonra en çok bakılan ikinci kısım araştırmanın özet kısmıdır.  Araştırmacı özet bölümünü 

okuyup aradığını bulursa raporun geri kalan kısmını da okumuş olacaktır. Bu nedenle özetin 

akademik yazım ilkelerine uygun hazırlanması gerekmektedir.Dolayısıyla çalışmaların 

özetleri şu temel hususları içerecek şekilde oluşturulmalıdır: Araştırmanın amacı, yöntemi, 

çalışma grubu/evren örneklemi, veri toplama araçları, veri analiz teknikleri, elde edilen 

sonuçlar ve anahtar kelimelerin yazılmasıyla tamamlanır. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında hazırlanan 

makalelerin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın amacı aktarılmış mıdır? 

2. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın yöntem ve teknik bilgisi aktarılmış mıdır? 

3. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, 

bilgisi aktarılmış mıdır? 

4.  Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın veri toplama aracı/araçları hakkında bilgi aktarılmış 

mıdır? 

5. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde, araştırmanın veri analiz tekniği/teknikleri hakkında bilgi 

aktarılmış mıdır? 

6.  Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın sonucu hakkında bilgi aktarılmış mıdır? 
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7. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde anahtar sözcükler aktarılmış mıdır? 

Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman 

taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir.  

Çalışma materyali 

Çalışmanın amteryalini2005-2019 yılları arasında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi 

alanında yayımlanan makaleler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın materyali ile ilgili betimleyici bilgiler şu şekildedir: 

 Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin yayımlandığı dergi 

türüne ilişkin bilgiler grafik 1’de verilmiştir. 

 

Grafik 1. Makalelerin yayımlandığı dergi türüne ilişkin bulgular  

Grafik 1 incelendiğinde toplamda Yabancıla Türkçe Öğretimi alanında 359 makaleye 

ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Ulaşılan makalelerin 91’i ulusal hakemi dergilerde, 268’i ise 

uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmıştır.  

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin yıllara dağılımına ilişkin 

bilgiler grafik 2’de verilmiştir. 
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  Grafik 2. Makalelerin yıllara dağılımına ilişkin bulgular 

Grafik 2’deki veriler, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yapılan 

makalelerin en çok 2015 (f=72) yılında, en az ise 2005,2007,2008 (f=1) yıllarında 

yayımlandığını göstermektedir.  

Ayrıca tabloya göre Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yapılan makalelerin 

sayısının 2005’ten 2015 yılına kadar (2007 ve 2008 yılı hariç) belirli bir artış 

gösterdiği, 2015’ten sonra belli bir nicelikte düşüş yaşandığı ve tekrardan bir artış 

gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu durum son yıllarda ülkemize gelen yabancı 

uyruklu öğrenciler, sığınmacılar ve küresel çapta Türkiye’nin gelişmesiyle de 

ilişkilendirilebilir. 

Sınırlıklar 

Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet 

bölümlerine ulaşılan makalelerle sınırlıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. Formda 

makalelerin özet bölümlerinde yer verilmesi gereken bilgiler yer almıştır. Bu bilgiler; 

Çalışmanın amacı, yöntemi-tekniği, veri toplama araçları, çalışma grubu- evren-örneklem-

materyal, veri analiz tekniği/teknikleri, sonucu, anahtar sözcükler, çalışmanın yılı, çalışmanın 

yayımlandığı dergi şeklindedir. 

 Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bu makale inceleme formu 

kullanılmıştır. 
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Veri Analizi 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel 

analiz” kullanılmıştır.Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem 

sorularınahizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış 

ve yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problem sorularına bağlı olarak ulaşılan veriler sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. 

 Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın amacı aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan 

bulgular Grafik 3’te verilmiştir. 

 

Grafik 3’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların amaçları ile ilgili 

bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. Veriler 

incelendiğindetoplamda 359 makalenin 340`ının özet bölümünde araştırmanın 

amacına ilişkin bilgilereyer verildiği, 19 çalışmada ise araştırmanın amacına ilişkin 

herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %95’inin özet bölümlerinde 

amacın belirtildiği, %5’’inde ise belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde amaç 

cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem 

sorusuna ilişkin Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 
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bölümlerinin yeterli olduğu söylenebilir.  

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın yöntem ve teknik bilgisi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan 

bulgular Grafik 4’te verilmiştir. 

 

Grafik 4’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların yöntemi ile ilgili 

bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 359 makalenin 151’inin özet bölümünde 

araştırmanın yöntem ve tekniğine ilişkin bilgilereyer verildiği, 208 çalışmada ise 

araştırmanın yöntem ve tekniğine ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği 

anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %42’inin özet bölümlerinde 

yöntemin belirtildiği, %58’’inde ise belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde yöntem ve 

teknik cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili 

problem sorusuna ilişkin Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan 

makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu durum 

alandaki araştırmalar için akademik metin yazım ilkeleri bakımından bir problem 

olarak görülebilir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen 

adaylarına akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 
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Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özetbölümlerinde 

araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi aktarılmış 

mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular grafik 5’te verilmiştir. 

 

Grafik 5’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi ile ilgili bilgilere yer verilip 

verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 359 makalenin 113’ününn özet bölümünde 

araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisineilişkin 

bilgilereyer verildiği,246 çalışmada ise araştırmanın çalışma grubu/çalışma 

materyali, evren-örneklem, bilgisi ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği 

anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %31’inin özet bölümlerinde 

çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisibelirtildiği, %69’unda ise 

belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisicümlelerine yer verilmesi gerektiği 

bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin Yabancılara 

Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli 

olmadığını göstermektedir. Bu durum alandaki araştırmalar için akademik metin 

yazım ilkeleri bakımından önemli bir problem olarak değerlendirilmelidir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen 

adaylarına akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 
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Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet 

bölümlerinde araştırmanın veri toplama aracı/araçları hakkında bilgi 

aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 6’da verilmiştir. 

 

Grafik 6’damakalelerin özet bölümlerinde araştırmaların veri toplama araçları, bilgisi 

ile ilgili bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 359 makalenin 137’ inin özet bölümünde veri toplama 

araçları bilgisine ilişkin bilgilere yer verildiği, 222 çalışmada ise araştırmanın veri toplama 

araçları, bilgisine ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin Yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, 

araştırmanın veri analiz tekniği/teknikleri hakkında bilgi aktarılmış mıdır? Problem 

sorusuna ilişkin bulgular Grafik 7’de verilmiştir. 
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Grafik 7’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların veri analiz tekniği, bilgisi ile 

ilgili bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 359 makalenin 91’ inin özet bölümünde veri analiz tekniği 

bilgisine ilişkin bilgilere yer verildiği, 268 çalışmada ise araştırmanın veri analiz tekniği, 

bilgisine ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin Yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

araştırmanın sonucu hakkında bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular 

Grafik 8’de verilmiştir. 

 

Grafik 8’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların sonuç, bilgisi ile ilgili bilgilere 

yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

Veriler incelendiğinde toplamda 359 makalenin 144’ ünün özet bölümünde sonuç bilgisine 

ilişkin bilgilere yer verildiği, 215 çalışmada ise araştırmanın sonuç, bilgisine ilişkin herhangi 

bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin Yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. 

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde 

anahtar sözcükler aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 9’da 

verilmiştir. 

VAR, 144, 40%

YOK, 215, 60%

SONUÇ

VAR
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Grafik 9’damakalelerin özet bölümlerinde araştırmaların anahtar kelimeler, bilgisi ile 

ilgili bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

 Veriler incelendiğinde toplamda 359 makalenin tamamının özet bölümünde anahtar 

kelimeler bilgisine ilişkin bilgilere yer verildiği görülmektedir.  

Sonuç 

Araştırma sorularına bağlı olarak ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılan makalelerin özet bölümlerinin akademik yazım 

ilkelerine uygunluğu bağlamında 359 çalışmaya ulaşılmıştır. 

Yapılan çalışmaların özet bölümlerinin akademik yazım ilkelerine uygunluğu açısından 

incelendiğinde, özet bölümünde amaç ve anahtar kelimelerin yeterli sayıda yer verildiği 

söylenebilir. 

Özet bölümlerinde; yöntem, çalışma grubu, veri toplama araçları, veri analiz teknikleri, sonuç 

gibi akademik yazım ilkeleri açısından değerlendirildiğinde yeterli sayıda yer verilmediği 

tespit edilmiştir. 

Bu sonuçlardan hareketle;  

Bu durumun alandaki araştırmalar için akademik metin yazım ilkeleri bakımından önemli bir 

problem olarak değerlendirilmelidir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen adaylarına 

akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir.  

 

VAR, 359, 100%

YOK, 0, 0%

ANAHTAR KELİMELER

VAR

YOK



ISPEC 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON  

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-III 
 

 

 

www.ispeco.org 738 Dec. 20-22, 2019 – Van, Turkey 

 

Kaynakça 

Altunkaya,H.(2018).Metin Yazma Biçimleri,M.N.Kardaş-R.Koç (Ed.). Kuram ve 

Uygulamada Türk Dili 1 içinde (s.241-261) Ankara: Pegem A Yayıncılık 

Aydın,G.(2015).Türk Dili ve Edebiyatı hizmet öncesi öğretmen eğitiminde yansıtıcı öğretim 

uygulamalarının akademik yazma becerilerine etkisi.(Yayımlanmamış doktora tezi),Atatürk 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Erzurum. 

Kardaş, M.N.(2019).Akademik Metin Yazmanın Basamakları II : Başlık,Özet ve Anahtar 

Sözcük Yazma, M.N.Kardaş ve R.Koç (Ed.) Türk Dili II: Akademik Yazma Eğitimi içinde 

(s.103-132) Ankara: Pegem A Yayıncılık 

Tok,M.(2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma.Yayımlanmamış doktora tezi.Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi,Çanakkale. 

TDK(2018).Güncel Türkçe Sözlük.www.tdk.gov.tr 

Tok,M.(2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma.Yayımlanmamış doktora tezi.Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi,Çanakkale. 

 

 

 

 

 

 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 739 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı; özel eğitim öğretmenlerinin, beden eğitimi dersine bakış açılarını ve bu 

dersi nasıl değerlendirdiklerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın modeli nitel araştırma yöntemi 

olarak tasarlanmıştır. Bireysel görüşmeleri yapmak amacıyla katılımcı grubuna, Batman ilinde 

zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu özel eğitim sınıfında görev yapan dört özel eğitim 

öğretmeni, görme engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfta görev yapan iki özel eğitim öğretmeni 

olmak üzere toplam altı görüşmeci dâhil edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler; yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Elde 

edilen verilerden özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli çocuklar ile fiziksel aktiviteler 

yapma konusundaki zorluklara dikkat çekmelerine rağmen olumlu görüşlere sahip oldukları 

gözlemlenmiştir. Özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklara göre fiziksel 

aktiviteyi icra etme, onlara uygun fiziksel aktivite alanı oluşturma, malzeme temini vb. 

noktasında daha fazla sorumluluk ve maliyet gerektirdiğini ancak bunları karşılama noktasında 

eksikliklerin yaşandığı katılımcılar tarafından sık sık ifade edilmiştir. Mevcut çalışmaların 

geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken katılımcılar özellikle konuyla ilgili uzman kişilerin söz 

konusu dersleri vermesinin daha uygun olacağını vurgulamışlardır. Özel eğitimde uzmanlaşmış 

beden eğitimi öğretmenlerinin daha verimli olacağı multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat 

çekilirken aynı zamanda normal gelişim gösteren çocuklar ile yapılan bütünleştirme 

çalışmalarından daha fazla verim elde edileceği dile getirilmiştir. Özel gereksinimli çocukların 

sahip oldukları yetersizlikler nedeni ile daha fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duydukları göz 

önüne alındığında; beden eğitimi derslerinin saatlerinin artırılması, gerekli donanımların 

sağlanması, fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve alanda uzmanlaşmış beden eğitimi 

öğretmenlerinin özel eğitimin bir parçasına dönüştürülmesinin uygun olacağı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Özel gereksinimli öğrenciler, Fiziksel aktivite, Beden eğitimi 
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OPINIONS OF SPECIAL TRAINING TEACHERS ABOUT PHYSICAL 

EDUCATION COURSES 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the perspectives of special education teachers on physical 

education and how they evaluate the lesson. The research model was designed as a qualitative 

research method. In order to conduct individual interviews, a total of six interviewees were 

included in the group of participants, four teachers working in the special education class with 

mentally retarded students and two teachers working in the classroom with visually impaired 

students located in the Batman city. The data content obtained from the participants was 

analyzed through a semi-structured interview form. It was observed that although the special 

education teachers pointed out the difficulties in doing physical activities with children who 

have special needs, they had positive opinions about them. It is frequently stated by the 

participants that there is a need for more responsibility and it is costly to arrange physical 

activities for the children with special needs, to create appropriate physical activity area for 

them, and to supply their material equipment but there are deficiencies in providing these needs 

when compared to the children with typical development process. The participants emphasized 

that the current studies should be improved and it would be more appropriate for the experts to 

give these lessons. While the importance of multidisciplinary approach towards physical 

education teachers in the area is point out; it is also stated that their integration process with 

typical development children will be beneficial. Considering that children with special needs 

should participate more in physical activities; it was concluded that it would be appropriate to 

increase the hours of physical education classes, to provide the necessary equipment, to improve 

the physical conditions and to inclusion the teachers who are expert in the physical education 

field into their trainings. 

Keywords: Special Education, students with special needs, physical activity, physical 

education teachers 

1. GİRİŞ 

Özel gereksinimli çocukların normal yaşama uyum ve katılımlarını sağlamak amacıyla, 

gelişimsel gereksinimlerini karşılayabilmek ve eğitim hizmetlerinden faydalanmalırı için özel 

araç ve yöntemler ile özel öğretim programlarına bununla birlikte özel eğitim öğretmenlerine 

gerek duyulmaktadır (Özer,2013). Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde özel eğitim sınıfları bulunduran okullarda ile 

uygulama okullarında farklı engel grup ve düzeylere sahip özel gereksinimli öğrenciler için 
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eğitim vermektedir. Bu eğitimlerin temel amaçları, MEB Özel Eğitim Yönetmeliği 6. 

Maddesine göre, “Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri esas alınarak; özel eğitim 

ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları, üst öğrenime, meslek hayatına ve toplumsal yaşama 

hazırlanmaları” olarak belirtilmiştir.  

Özel gereksinimli öğrenciler için açılan sınıflarda birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ve 

beşinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar dersler özel eğitim öğretmeni tarafından okutulur. 

İlkokulda açılan sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi, ortaokulda açılan sınıflarda din kültürü 

ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alanlarına ilişkin dersler ile meslek 

dersleri ilgili alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Alan öğretmeni tarafından okutulan 

derslere özel eğitim öğretmeni de ders işlenişine destek vermek üzere katılır. İlkokul düzeyinde 

verilen eğitimlerin önemli bölümlerinden birisini de ‘’Oyun, Fiziki Etkinlikler ve Bağımsız 

Hareket’’, ‘’Beden Eğitimi ve Oyun’’  veya ‘’Oyun, Spor ve Fiziki Etkinlikler’’ başlığı altında 

işlenen beden eğitimine yönelik dersler oluşturmaktadır. Milli Eğitim öğretim programında bu 

ders bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran okullarda haftalık olarak 1, 2 ve 3. sınıflarda 4 er 

saat ve 4. sınıf düzeyinde ise 1 saat işlenmektedir. Ayrıca uygulama okullarında 1,2,3 ve 4. 

sınıflarda 3’er saat işlenmektedir. Bu dersler ilgili sınıflarda sınıf öğretmeni tarafından 

verilmektedir (www.meb.gov.tr). 

Beden eğitimi programı iyi planlandığında özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların motor 

gelişimleri ile birlikte bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlamaktadır 

(Özer,2013). Bununla birlikte özel gereksinimli olan ve olmayan bireylerde düzenli olarak 

fiziksel aktiviteye katılmak, sağlık ve fiziksel uygunluğun iyileştirilmesi ile birlikte 

hareketsizliğe bağlı hastalıkların azalmasında etkili bir yöntemdir (Rimmer ve Braddoc, 2002; 

Strong ve diğ., 2005). Diğer taraftan özel gereksinimli bireylerin fiziksel aktivite ve fiziksel 

uygunluk düzeylerinin normal gelişim gösteren akranlarına göre düşük olduğunu gösteren 

birçok çalışma bulunmaktadır (Tyler ve ark., 2014; Pan, 2014; Pan, 2008; Pan ve Frey, 2006; 

Trost ve diğ., 2002, Pan ve ark., 2016; Pan ve ark., 2009; Staples ve Reid, 2010; Provost ve ark, 

2007). Özel gereksinimli çocuklarda görülen zayıf hareket becerileri bu bireylerin çeşitli 

duygusal, sosyal ve davranışsal gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bununla birlikte 

düşük hareket becerileri fiziksel aktiviteye katılımı  ve fiziksel uygunluğun farklı bileşenlerini 

azaltabilmektedir (Lopez-Williams ve ark., 2005; Cairney ve ark., 2006; Cantel ve ark., 2008; 

Haga, 2008).  
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Sherill (1998) özel gereksinimli çocuklar için beden eğitiminde beden algısı, motor fonksiyon, 

duyusal bütünleşme, gerilim giderici, benlik kavramı, sosyal yeterlilik ve arkadaş kabulü 

alanlarına öncelik verilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Normal gelişim gösteren bireylerde olduğu gibi özel gereksinimli bireyler için de fiziksel 

aktiviteye katılım gelişimleri için önemlidir. Bu durum okullarda özel gereksinimli öğrencilere 

yönelik yapılan fiziksel aktivite temelli beden eğitimi derslerinin önemini arttırmaktadır. Beden 

eğitimi dersini işleyen özel eğitim öğretmenlerinin motivasyonları işlenen dersin niteliğini 

belirleyen faktörlerden bir tanesidir. Bu nedenle çalışmanın amacı; ilkokullarda eğitm veren 

özel eğitim öğretmenlerinin, beden eğitimi dersine yönelik bakış açılarını ve bu dersi nasıl 

değerlendirdiklerini ortaya çıkarmaktır.  

2. YÖNTEM 

Çalışmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmalar 

konu üzerinden daha detaylı bir bilgi elde etmeyi kolaylaştırmakla birlikte, olay ve olgular 

derinlemesine incelenmek istendiğinde başvurulmaktadır.  

Nitel araştırmalarda kullanılan yaygın veri oluşturma tekniklerinde birisi bireysel 

görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler genellikle olgu ve süreçlerle ilgili detaylı ve derinlikli 

bilgiye ulaşmak ve bütünleştirici bir anlam sağlamak için kullanılmaktadır. Araştırmada 

ilkokullarda bulunan özel eğitim sınıflarının öğretmenleri derinlemesine görüşmeler 

yapılmıştır. Bireysel görüşmeleri yapmak amacıyla katılımcı grubuna, Batman ilinde zihinsel 

engelli öğrencilerin bulunduğu özel eğitim sınıfında görev yapan dört öğretmen, görme engelli 

öğrencilerin bulunduğu sınıfta görev yapan iki öğretmen olmak üzere toplam altı görüşmeci 

dâhil edilmiştir.  

Bireysel görüşmeler için hazırlanan görüşme formu yarı yapılandırılmış görüşme formatına 

uygun olarak hazırlanmıştır. Belli bir konu ve soru listesi olacağı gibi görüşme konusundan 

uzaklaşmadan, katılımcıların verecekleri cevaplara göre planlanmamış sorular da sorulmuştur. 

Görüşülen kişiye öncelikle araştırma hakkında detaylı bilgi verilmiş ve görüşmeciler 

araştırmaya gönüllü katılan kişilerden seçilmiştir. Görüşme öncesi görüşmelerin ses kaydına 

alınmasının pratik olacağı kendilerine söylenerek sözlü izinleri alınmıştır. Araştırma ile ilgili 

bilgiler hatırlatıldıktan ve katılımcının rahat ve huzurlu olduğu anlaşıldıktan sonra kendilerine 

gönüllü onam formu okutulmuş ve imzalatılmıştır. Ses kaydına alınan veriler daha sonra yazılı 

metinlere dönüştürülmüştür.  
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Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen ve güçlü 

olanların kullanıldığı verilerden uygun temalara dönüştürülmüştür. İçerik analizi ile 

derinlemesine incelenen veriler aynı tema ekseninde yorumlanmış, belirli kavramlar 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler belli başlıklar altında değerlendirilmiş ve katılımcıların 

genel olarak 3 başlık altında alınabilen görüş bildirdikleri dikkat çekmiştir. Birinci husus özel 

eğitim öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor derslerine ilişkin olumlu düşünceleridir. 

Katılımcılar beden eğitimi dersinin psikomotor becerilerinin yanında diğer gelişim alanlarına 

olumlu etkide bulunduklarını belirtmişlerdir.  

“Dediğim gibi spor yapan öğrenciler en basit örneği bile kalem tutmaların da bile 

farklılık gösterebiliyorlar. Hamur oyunu olsun futbol topuna vurma olsun basit 

hareketler bile olsa büyük farklılıklar gösterebiliyor. Kas becerilerini geliştiriyorlar. 

Spor yapmayan öğrencilere gelirsek bu düzeltilebilir durumlar için yoğun bir çaba sarf 

etmemiz gerekiyor.” (İlhan Öğretmen) 

Beden eğitimi derslerinden sonra oluşan olumlu atmosferin diğer derslerin işleyişine 

yansıdığını Selim öğretmen şu şekilde ifade etmiştir: 

“Yani beden eğitimi dersinden sonra çocuklar böyle bir rahatlama çöküyor. Derslere 

daha verimli şekilde, etkin işleyebiliyoruz. Şöyle düşünün bizler bile beden eğitimi 

dersimiz varken okula daha bir hevesli gidiyorduk. Onlar da aynı şekil oluyor. Biz 

Çarşamba günü dışarı çıkıyoruz, yağmurlu olursa bir sonraki gün bunu 

gerçekleştiriyoruz. Yani hava durumuna bakarak çıkarıyoruz. Çıkaramadığımız zaman 

o hafta biraz daha problemli geçiyor. Motivasyonları düşürüyor ama eğer beden eğitimi 

derslerini işlemişsek dersler çok eğlenceli ve güzel geçiyor. Motivasyonları yüksek 

çünkü.” (Selim Öğretmen) 

İkinci husus; özel eğitim sınıflarında beden eğitimi dersinin verilmesinde yaşadıkları 

sıkıntılardır. Özel gereksinimli çocukların normal gelişim gösteren çocuklara göre fiziksel 

aktiviteyi icra etme, onlara uygun fiziksel aktivite alanı oluşturma, malzeme temini vb. 

noktasında daha fazla sorumluluk ve maliyet gerektirdiğini ancak bunları karşılama noktasında 

eksikliklerin yaşandığı katılımcılar tarafından sık sık ifade edilmiştir.  
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“Özellikle beden eğitimi derslerinde kapalı spor salonlarının olmayışından kaynaklı, 

zorlu hava şartlarında, soğuk yağmur kar gibi durumlar söz konusu olduğunda haliyle 

çocuklar çıkamıyor. Çıkamayınca bedensel gelişimlerini sağlayamıyorlar.” (Mehmet 

Öğretmen) 

Benzer şekilde katılımcılar, beden eğitimi derslerinin işlenmesi için kapalı alan ve alternatif 

alanların yokluğuna vurgu yapmakta, malzeme eksikliğinin önemli bir sorun olduğunu dile 

getirmektedir. 

“Bizim öğrencilerimiz için açık alanda spor yapmaları için yeterli bir alan var. Fakat 

kapalı alanda hem spor alanı yok hem de spor faaliyeti gerçekleştirmek için alet edevat 

yetersizliği var. Yani kapalı alanda spor faaliyeti gerçekleştirebileceği hiçbir imkân 

yok.” (Hakan Öğretmen) 

Son olarak katılımcılar özel eğitimde beden eğitimi dersi alanında uzman kişilerin vermesi 

noktasında uzlaştıkları görülmüştür. Mevcut çalışmaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat 

çekilmiş, özellikle konuyla ilgili uzman kişilerin söz konusu dersleri vermesinin daha uygun 

olacağını vurgulanmıştır. 

“Beden eğitimi derslerine beden eğitimi öğretmenlerinin girmesini isterim ama uzman 

tekniklerini de bilmesi gerekiyor bence. Çünkü sıradan normal bir öğrenciyle ders 

yaptığı gibi zihinsel engelli bir öğrenciyle ders yapamaz. Ciddi zorluklar çeker.” (Faruk 

Öğretmen). 

Selim Öğretmen de beden eğitimi derslerinin işlenmesi için alan öğretmenlerinin gerekliliğini 

şu şekilde açıklamıştır: 

“Bence her derse kendi branş hocalarının girmesi gerekiyor. Örneğin müzik dersine 

müzik öğretmeni girmesi daha faydalı olur. Beden eğitimi dersinin özellikle başlı başına 

yetenek olduğunu düşünüyorum. Hani dediniz ya, düzenli spor yapıyor musunuz? Yani 

yapsan bile sen bu işin eğitimini almamışsan bile… Demem o ki beden eğitimi dersine 

beden eğitimi öğretmeni girmesi gerektiğini düşünüyorum.” (Selim Öğretmen) 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Özel gereksinimli çocuklar sahip oldukları bazı yetersizlikler nedeni ile normal gelişim 

gösteren bireylere göre daha fazla fiziksel aktiviteye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bireylerin 

fiziksel aktivite seviyelerini arttırmak amacıyla özel gereksinimli çocukların eğitim gördükleri 

okullarda; beden eğitimi derslerinin saatlerinin artırılması, gerekli donanımların sağlanması, 
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fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve alanda uzmanlaşmış beden eğitimi öğretmenlerinin özel 

eğitimin bir parçasına dönüştürülmesinin uygun olacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara dayalı olarak özel gereksinimli çocukların eğitimlerine yönelik beden 

eğitimi derslerinde öğretim programlarının sadeleştirilmesi ve bir standart oluşturulması önem 

arz etmektedir. Ayrıca üniversitelerin beden eğitimi bölümlerinde verilen özel eğitim ve 

engellilerde beden eğitimi ve spor derslerinin alanlarında yeterli ve uzman öğretim elemanları 

tarafından yürütülmesi bu bölümlerden mezun olacak üniversite öğrencilerinin daha donanımlı 

olmasını sağlayabilecektir. Bununla birlikte özel gereksinimli öğrenciler için ilkokul 

seviyesinde verilen beden eğitimi derslerinin ilgili alan öğretmenleri tarafından işlenmesi bu 

derslerin niteliğini ve öğrencilere olan faydasını arttıracağı düşünülmektedir. Diğer taraftan 

beden eğitimi derslerinin aksamaması ve gerekli uyarlamaların yapılabilmesi için uygun spor 

salonlarının ve gerekli malzeme teminlerinin yapılabilmesi gerekmektedir.  
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ÖĞRETMEN KİTAPLIĞI UYGULAMASI ERİŞİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN 
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ÖZET   

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen 

görüşlerini belirlemektir. Araştırmada karma araştırma yöntemlerinden, kısmen karma 

eşzamanlı eşit statülü tasarım deseni kullanılmıştır. Bu desende nitel ve nicel bileşenler eşit 

dağılımda olmakta ve çalışmalar eşzamanlı olarak yürütülmektedir. Araştırmanın çalışma 

grubunu Siirt ili merkezde görev yapan 42 branş ve 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak, nitel boyutta araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 

görüşme formu; nicel boyutta ise, araştırmacı tarafından geliştirilen 20 maddelik  “Öğretmen 

Kitaplığı Uygulaması” anketi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda üç soru 

bulunmaktadır. Anket formu ise iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğretmenlerin 

demografik özellikleri bulunmaktadır. İkinci bölümde derecelendirmeye yönelik sorular yer 

almaktadır. Araştırmada ayrıca nitel ve nicel verileri desteklemek amacıyla doküman analizi 

yöntemine başvurulmuştur.  Nitel boyutta kullanılan veri toplama aracından elde edilen veriler,  

içerik analizine tabi tutulmuştur. Nicel boyutta kullanılan anket soruları için ilk olarak 

normallik testi yapılmıştır. Normallik testi sonucu maddelerin normal dağılım göstermediği 

görülmüştür. Bunun sonucunda cinsiyet için Mann Whitney U, branş için Kruskal Wallis H 

testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin 

öğretmen görüşlerinin cinsiyet ve branşa göre farklılaşmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin bu 

uygulamaya yönelik görüşlerine bakıldığında, kavram olarak uygulamayı kütüphaneye 

benzettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, 

öğretmen kitaplığı uygulamasının amaçları ve öğretmenlik mesleğine katkıları sorulmuştur. 

Görüşmeler sonucunda, öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık 

oranını artıracağı görülmüştür. Öğretmenlik mesleğine katkısı boyutunda ise, öğretmenlerin 

okudukları ve ulaştıkları kaynaklarla farklı kültür ve değerleri keşfedebileceği 

düşünülmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle bir takım öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dil, Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma, Öğretmen Kitaplığı, Öğretmen  

Kitaplığı Uygulaması. 
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TEACHERS' VIEWS ON ACCESS TO TEACHER LIBRARY APPLICATION 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to determine the teachers' views on access to teacher library 

application. In the study, one of the mixed research methods, partially mixed simultaneous 

design with equal status design was used. In this design, the qualitative and quantitative 

components are equally distributed and the studies are carried out simultaneously. The study 

group consisted of 42 secondary school teachers and 10 primary school teachers working in the 

center of Siirt province. As a data collection tool, a semi-structured interview form developed 

by the researcher in in qualitative dimension; In quantitative dimension, a 20-item “Teacher 

Library Application” questionnaire developed by the researcher was used. There are three 

questions in the semi-structured interview form. The questionnaire consists of two parts. In the 

first part, there are demographic characteristics of teachers. In the second part, there are 

questions based on ratings. In addition, document analysis method was used to support 

qualitative and quantitative data. The data obtained from data collection tool used in the 

qualitative dimension was subjected to content analysis. Firstly, normality test was done for the 

questionnaire questions used in quantitative dimension. As a result of the normality test, it was 

observed that the items did not show normal distribution. As a result, Mann Whitney U test was 

used for gender and Kruskal Wallis H test was used for the branch. As a result of the study, it 

was seen that teachers' views on access to teacher library application did not differ according 

to gender and branch. When the teachers' opinions about this application were examined, It was 

concluded that the teachers likened the application to the library as a concept. In addition, in 

the interviews conducted with the teachers, the aims of the teacher library application and its 

contributions to the teaching profession were asked. As a result of the interviews, it was seen 

that teacher library application will increase the technology literacy rate of teachers. In terms 

of its contribution to the teaching profession, it is thought that teachers can discover different 

cultures and values through the resources they read and reach. Based on the results of the study, 

some suggestions were presented. 

Keywords: Language, Listening, Reading, Speaking, Writing, Teacher Library, Teacher 

Library Application. 

1. GİRİŞ 

Dil, insanlar arasındaki duygu ve düşüncelerin aktarılmasını sağlayan iletişim aracıdır 

(Topuzkanamış ve Maltepe, 2010). Toplumların sanat, edebiyat ve sahip olduğu kültürleri 

başka alanlarda kullanmasını ve aktarmasını amaçlayan semboller sistemidir. Dil bu sembolleri, 
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okuma yazma, dinleme ve konuşma becerisi ile bireyin kullanımına sunmaktadır. Dinleme ve 

okuma olarak ifade edilen alıcı dil, bireyin anlama yeteneğine katkı sağlamaktadır. Konuşma 

ve yazma olarak bilinen verici dil ise, bireyin anlatım gücüne yönelik becerilerini 

geliştirmektedir.  

Dinleme bireyin yaşamının ilk yıllarından başlayarak en çok kullanılan ve okuma, konuşma, 

yazma becerilerinin de temellerini oluşturan dil becerisidir. Dinleme becerisini kullanan birey 

için anlamlı olan, algılanan ve duymak istediği seslerden oluşan olaylar dikkat çekici 

olmaktadır. Bu sebeple dineleme algılanan sesler ve çaba gerektiren süreçler bütünü olarak 

tanımlanabilmektedir (Yavuz, 2010). Okuma ise,  bireyin anlama düzeyini artıran, farkındalık 

düzeyini geliştiren, eski-yeni bilgileri ilişkilendirmesini sağlayan temel bir  beceridir (Gönen, 

Öncü ve Isıtan, 2004). Okuma insanın hayal gücünü geliştirir. Çevredeki olayları keşfetmesini, 

analiz etmesini, eleştirmesini sağlar (Yılmaz ve Benli, 2010). 

Okuma toplumların ekonomik, kültürel ve toplumsal yönden gelişmişlik düzeylerini 

belirlemektedir. Okuma kadar bu gelişmişliği gösteren diğer bir beceri yazmadır (Maviş, 

2006).Yazma insanın iç dünyasındaki duygularını dışa aktarması ve başkasıyla paylaşmasını 

sağlayan bir beceridir. İnsanlar duygu ve düşüncelerini kalıcı olarak gelecek nesillere 

aktarırken, yazma becerisini kullanmaktadır. Çünkü insanlık tarihindeki kültürel değerler, 

birçok sosyal etmenler ve bilgi birikimleri ancak yazı yoluyla doğru ve güvenilir bir şekilde 

aktarılıyordu. Başka bir deyişle, insanoğlu yazıyı kullanmadan önce konuşma aracıyla duygu 

ve düşüncelerini iletiyordu. Yazının bulunmasıyla, insanlık tarihinde konuşma kadar yazıda 

önemli bir iletişim aracı olmaya başladı. Hatta günümüzde yazma becerisinin konuşma 

becerisine katkı sağladığı bilinmektedir. Konuşan birey yazdığı, anladığı, düşündüğü, 

planladığı, gördüğü olgu ve olayları yazıya aktararak paylaşmaktadır (Müldür, 2017). Dünyanın 

diğer bir yanındaki bireye bu paylaşımlarını yazı yazarak iletmektedir. Bu sebeple, bir dil 

becerisi diğer bir dil becerisinin gelişimine katkı sağlar, bireyin bilişsel, psikolojik, sosyal, 

kültürel bir varlık olarak toplumda yaşamını sürdürmesine yardımcı olmaktadır. Bunun içinde,  

dinleme, okuma, konuşma, yazma becerilerinin yaşam boyu öğrenme sürecinde birey 

tarafından etkili kullanılması beklenmektedir. Bireyin bu beklentileri yerine getirmesinde lider 

öğretmenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğretmen Celep’ın (2009) belirttiği gibi, örnek insandır, 

insanın mimarıdır, sanatkârdır, konuşmasıyla, jest-mimikleriyle, insanlarla kurduğu iletişim 

yoluyla topluma model olan kişidir.  

Geçmişten günümüze toplumdaki en kutsal mesleğini icra eden öğretmenlerden insanoğlunun 

birçok beklentisi bulunmaktadır.  
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Her insanın zihninde yer edinen bir ideal öğretmen profili vardır. Kimi birey için ideal 

öğretmen; teknolojiyi iyi kullanan, onları hayata hazırlayan, kitap gibi bilgileri aktaran, ruhsal 

gelişimlerine katkı sağlayandır. İdeal öğretmen, hoşgörülü ve sabırlıdır (Sarıtaş, 2013; Genç 

Yıldırım, 2015). Bilgi-iletişim teknolojilerini kullanabilecek beceriye sahip olmalıdır. Çağdaş 

yaklaşımları yakından takip eden, bunları derslerinde uygulayan ve okuryazarlık becerisi olan 

kişidir. Olaylara eleştirel yaklaşan, yaratıcı bireyler yetiştirme konusunda yeniliklere açık 

olandır. Girişimci, öz-yönetim becerisini kullanmalıdır. Zamanı etkili yönetmeli, yeni projelerle 

öğrencilerine, topluma katkı sağlamalıdır. Lider ve sorumluluk bilinci ile hareket etmelidir.  

Küresel ve dijital dünyada bilgi, sağlık, medya, teknoloji, medya gibi birçok okuryazarlık 

becerisini kullanmalıdır. Bilginin hızla değiştiği dünyada bireyi tek birçok yönüyle 

değerlendirmeli, karşılaştığı problemlere hızlı çözümler üretmelidir. Öğretmenin bu üretkenliği 

başta bilgi birikimiyle gerçekleşmektedir. Sürekli üretmesi, araştırma yapması içinde 

öğretmenin iyi bir okuryazar olması, farklı alanlardaki bilgilerini ilişkilendirmesi 

gerekmektedir. Bunun için de son yıllarda MEB (2019) öğretmenlerin bir çok kaynaktan 

yararlanması, zaman ve mekan sınırı olmadan farklı yazarların kitaplarını okuması amacıyla 

yeni bir uygulamaya geçmiştir. Bu uygulamayı öğretmenlere 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 

“öğretmen kitaplığı uygulaması erişimi” başlığı altında vermiştir.  

Öğretmen kitaplığı uygulamasıyla öğretmenin (http://www.meb.gov.tr/); 

 Okuma, araştırma ve bilgiye ulaşma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 

öğretmene, e-kitap formatında birçok alanda kaynak sunulmuştur. Bunlar arasında 

ücretsiz erişimle Türk edebiyatı, dünya klasikleri ve mesleki gelişim kitapları 

bulunmaktadır.  

 “Her yerde her zaman kitap okunabilir” düşüncesinden hareket etmesi sağlanmıştır.  

 E-kitap uygulamasından yararlanması amaçlandığı kadar, okul yöneticilerinin, 

akademisyenlerin ve tüm vatandaşlarından bu hizmetten yararlanması amaçlanmıştır. 

Bu amaçtan yararlanmak için bireyler cep telefonlarına öğretmen kitaplığı mobil 

uygulamasını yüklemeleri gerekmektedir. 

 

                                          Resim 1. Öğretmen kitaplığı mobil uygulama 
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 Öğretmenler mesleki gelişimle ilgili kitaplara MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim 

Sistemleri) şifresi ile giriş yaparak ulaşmaktadır. E-kütüphane bölümünden ulaşmak 

istediği kitabın adını yazmakta ve kaynak hakkındaki bilgilere ulaşmaktadır.  

Yeni bir mobil uygulama olan öğretmen kitaplığı bu sebeple toplumdaki eğitim kurumları 

üzerinde önemli bir etkiye ve gelişime sahip olduğu söylenebilir. Bu araştırmada da bu 

etkinin olumlu ve olumsuz yönleri öğretmen görüşleriyle ortaya konulmaya çalışılmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen 

görüşlerini belirlemektir. Araştırma amacından hareketle aşağıdaki sorulara yanıt 

aranmıştır: 

1. Cinsiyetlerine göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

2. Branşlarına göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında anlamlı farklılık var mıdır? 

3. Öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin görüşleri nedir? 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada karma yöntem desenlerinden, kısmen karma eşzamanlı eşit statülü tasarım deseni 

kullanılmıştır.  

 

 

 

 

         Yarı yapılandırılmış Görüşme Formu                                                  Anket   

         Doküman Analizi 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Kısmen Karma 
Eşzamanlı Eşit 
Statülü Tasarım 

Desen 

Karma Yöntem

NİCELNİTEL

Olgu Bilim Deseni 

 
Tarama Modeli 
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Kısmen karma eşzamanlı eşit statülü tasarım desende, NİTEL+NİCEL bileşenler eşit ağırlığa 

sahiptir ve çalışmalar eşzamanlı olarak yürütülmektedir  (Creswell,  2015). Bu araştırmada, 

öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin görüşleri alınırken, nitel ve nicel 

veriler beraber toplanmıştır. Nitel boyutta deseni, nicel boyutta ise tarama modeli kullanılmıştır. 

Olgu bilim deseninde bireyler, bir olguya ilişkin deneyim ve yaşantılarını, algılarını 

derinlemesine/ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır (Karasar, 2017). Bu araştırmada kullanılan 

olgu bilim desenin kullanıldığı nitel boyuttaki veriler, yapılandırılmış görüşme formu ve 

doküman analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.  

Tarama modelinin kullanıldığı nicel boyuttaki verilerde ise, anket formu uygulanmıştır.  

Karasar’a (2017) göre tarama modeli, geçmişte ve ya halen var olduğu bilinen bir durumun/ 

olayın mevcut durumundaki şekliyle betimlenmesidir. Araştırmada genel tarama modellerinden 

tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modelinde, herhangi bir olay, birey, grup, 

kurum ve konu gibi değişkenler ayrı ayrı ele alınıp betimlenmekte ve değişkenlerin oluşumu 

tek tek, tür veya miktar olarak dikkate alınmaktadır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ilinde görev yapan 52 branş ve sınıf öğretmeni 

oluşturmaktadır. Gönüllük esasına dayalı olarak belirlenen çalışma grubunun demografik 

özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. 

Çalışma grubunun demografik özellikleri 

Değişken f % 

Cinsiyet Kadın 20 38,46 

Erkek 32 61,54 

TOPLAM 52 100 

 

 

 

Branş 

Matematik 9 17,31 

Türkçe 8 15,38 

İngilizce 6 11,54 

Fen Bilimleri 6 11,54 

Sosyal Bilgiler 5 9,62 

Müzik 4 7,69 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 7,69 

Sınıf 10 19,23 

TOPLAM 52 100 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, öğretmenlerin %38,46’sı kadın, %61,54’ü erkektir. 

Öğretmenlerin %88,77’si branş, %19,23’ü sınıf öğretmenidir. Araştırmaya en fazla katılım 

gösteren branş öğretmenin %17,31 ile matematik olduğu görülmektedir.  

Veri Toplama Aracı  

Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları kullanılmıştır.   

Nitel boyuttaki veri toplama aracı 

Nitel boyuttaki veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle ve doküman analiz yöntemiyle 

elde edilmiştir.  

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu: Öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin 

öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amacıyla ”Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Kitaplığı 

Uygulaması Formu” kullanılmıştır. Formda, öğretmen kitaplığı uygulamasının kavramsal 

olarak ne olduğu, amaçlarına ve öğretmenlik mesleğine katkısına yönelik sorular 

bulunmaktadır. Bu form hazırlanırken, ilk olarak araştırmanın amacı göz önünde 

bulundurulmuş ve öğretmen kitaplığı uygulamasıyla ilgili alan yazı taraması yapılmıştır. 

Öğretmen kitaplığı uygulamasıyla ilgili ulaşılan kaynaklardan hareketle, bu çalışma 

kapsamında yer alabilecek soru havuzu oluşturulmuştur. Ardından oluşturulan bu soru 

havuzundan, nitel çalışmada yer alabilecek soru sayısı göz önünde bulundurularak yarı 

yapılandırılmış görüşme formunun soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular hakkında dört 

Eğitim Programları ve Öğretim, bir Ölçme ve Değerlendirme alanında uzmanın ve bir Türkçe 

öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmacı uzman görüşlerini alırken, formda her 

soru için “uygun”, ”kısmen uygun” ve” uygun değil” kategorilerini eklemiştir.  

Formda ilk olarak 6 soru yer almıştır. Daha sonra uzmanlardan gelen eleştiriler dikkate alınarak 

bu sorular üçe indirilmiştir. Bu soruların anlaşırlılığı hakkında bilgi edinmek amacıyla bir pilot 

görüşme yapılmış ve buradan elde edilen dönüt-düzeltmeler sonucu formun son şekli 

verilmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular için 52 katılımcıyla 20-25 dakika 

öğretmenler odasında görüşülmüştür. Görüşmelerde güvenilirliği sağlamak amacıyla, bütün 

öğretmenlere formda yer alan sorular aynı sırada sorulmuştur. Bu görüşmeler araştırmacı 

tarafından not edilmiştir.   

Doküman analiz yöntemi: Nitel çalışmalarda doğrudan gözlem ve görüşmenin olmadığı 

durumlarda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra araştırmanın geçerliğini sağlamak amacıyla 
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yazılı ve görsel materyal ve malzemeler araştırma kapsamına almaktadır. Kısacası doküman 

incelemesi yöntemiyle, araştırma veriler yorumlanmakta, fiziksel kaynakların sınırları 

belirlenmekte, bunlar sınıflandırılmaktadır (Payne ve Payne, 2004). 

Araştırmada ilk olarak öğretmen kitaplığı uygulamasıyla ilgili dokümanlara ulaşılmıştır. Bu 

dokümanların orijinal olup olmadığı kontrol edilmiştir. Sonra birden fazla ulaşılan dokümanlar 

arasındaki bilgi tutarlılığına bakılmıştır. En son olarak ulaşılan dokümanların nitel ve nicel 

verilerin hangi bulgularını destekleyeceğine karar verilmiştir.  

Nicel boyuttaki veri toplama aracı 

Nicel boyuttaki veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Kitaplığı Uygulaması” 

anketiyle elde edilmiştir. 

Öğretmen Kitaplığı Uygulaması Anketi: İnsanlara her hangi bir konuda soru sorarak sistematik 

bir şekilde verilerin elde edilmesi yöntemine anket denilmektedir. Birçok araştırmada 

kullanılan bu yöntemin sistematik bir şekilde ilerlemesi içinde belirli aşamaların göz önünde 

tutulması gerekmektedir. Bu aşamalardan birincisi “problemi tanımadır”. Problemin 

tanımlanabilmesi içinde geniş çaplı bir literatür taraması yapılmalıdır. Çünkü iyi bir literatür 

taraması aynı zamanda alt problemlerin oluşturulmasını da sağlamaktadır. Alt problemlerde yer 

alan değişkenlerden hareketle, ihtiyaç duyulan maddeler yazılmaktadır. Bu maddeler anket 

geliştirme sürecinin ikinci aşamasında göz önünde tutulmaktadır. Maddelerin yazımı 

aşamasında araştırmacı literatürden elde ettiği verilerle madde havuzu oluşturmaktadır. Burada 

araştırmacının dikkat etmesi gereken nokta soruların türüdür. Araştırmacı soruların açık mı? 

yoksa kapalı uçlu sorulardan mı? oluşacağına karar vermelidir.  Bu araştırmada kapalı uçlu soru 

türlerinden 20 maddelik 5’li Likert tarzında (1=Hiç Katılmıyorum; 2=Katılmıyorum, 

3=Kararsızım; 4=Katılıyorum; 5=Tamamen Katılıyorum) derecelendirme anketi kullanılmıştır.   

Üçüncü aşama anket maddeleri konusunda uzman görüşü almaktır. Uzman görüşünün 

alınmasının amacı soruların araştırma kapsamı ile ilgili ilişkili olup olmaması yani anketin 

kapsam geçerliliğinin sağlanıp saplanmadığının belirlenmesidir. Bu sebeple uzman 

değerlendirme formu araştırmacı tarafından hazırlanılmıştır. Formda, uzmanlara anket 

sorularının ve maddelerinin geçerliliği ve uygunluğu konusunda “uygun/geçerli”, uygun 

/geçerli değil şeklinde ikili seçenekler sunulmuştur. Uzmanlardan gelen eleştiri ve öneriler 

dikkate alınmış ve ön uygulama için hedef kitleye anket uygulanmıştır. Büyüköztürk’e (2005) 

göre ön uygulama anketin geçerliliği ve güvenirliğinin gözlem yoluyla elde edilen verilere 

dayandırılması sürecidir.  
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Araştırmada 25 katılımcıya ön uygulama formu uygulanmıştır.  Ön uygulama sonucunda 

katılımcılardan gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda anketin son şekli verilmiştir. 

Araştırmacı nihai anketi uygularken,  bütün katılımcılarla yüz yüze görüşme yapmıştır.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın nitel boyutunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur.  İçerik analizi, 

sözel, nesnel ve farklı materyalin nesnel bir şekilde sistematik bir süreç içerisinde ele alınması 

ve belirli kategorilere göre düzenlenmesine olanak sağlayan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl 

ve Aslan, 2001). Birçok bilim dalında olduğu gibi sosyal bilimlerde de çok tercih edilen içerik 

analizi, bazen bir kitap bölümü, geçmişe yönelik tarihsel yazılar, gazete başlıkları, mektup gibi 

bir metnin bazı sözcüklerini daha küçük içerik kategorilerine bölerek özetlemektedir. Yıldırım 

ve Şimşek’e (2006) göre ise içerik analizinde, toplanan veriler ilk olarak kavramsallaştırılmakta 

sonrasında ortaya çıkan kavramlar sistematik bir şekilde düzenlenmekte ve ilgili temalar 

oluşturulmaktadır. Bu araştırmada da öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen 

görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak alınmış ve buradan elde edilen 

veriler içerik analizi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırmada içerik analizi kullanılırken şu 

aşamalar yapılmıştır: 

 Yarı yapılandırılmış görüşmedeki sorulara yanıt veren öğretmenlerin görüşleriyle ilgili 

veriler ilk olarak kodlanmıştır. Bu kodlama işlemi yapılırken, Strauss ve Corbin’in 

(1990) belirttiği ilk üç kodlamadan ilk ikisi dikkate alınmıştır. Bunlardan biri daha 

önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama, diğeri verilerden çıkarılan 

kavramlara göre yapılan kodlamadır. Kodlama işlemi sonucunda araştırmacı kod 

listesini oluşturmuş ve bu listedeki kodları SPSS 22 paket programını kullanarak analiz 

etmiştir. 

 Kod listesinden sonra temaların bulunması aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada ilk 

aşamada ulaşılan kodlardan yaranılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında bulunan kodların ortak 

yönlerini bulunulmuş ve bu kodlar çeşitli temalar altında bir araya getirilmiştir. Temalar altında 

toplanan kodların “iç tutarlılığın” sağlamak amacıyla da bu kodların anlamlı bir bütün oluşturup 

oluşturmadığına bakılmıştır. Sonra “dış tutarlığı” sağlamak amacıyla da bütün temaların kendi 

aralarında anlamlı bir bütünlüğüne bakılmıştır.  

Araştırmada kod listesi oluşturulduktan sonra güvenirliğine bakılması gerekmektedir. Bunun 

birkaç yolu bulunmaktadır. Örneğin, kod listesi farklı araştırmacılara verilmektedir. Daha sonra 

bu araştırmacıların sonuçları arasındaki korelasyona bakılır. Burada amaç araştırmacılar 

arasındaki tutarlılığı ortaya koymaktır. Diğer bir yol araştırmacılara kod listesi farlı zaman 
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aralıklarında verilir. Uzman görüşleri arasındaki korelasyon hesaplaması yapılır. Burada amaç 

ise, zaman açısından güvenilirliği hesaplamaktır. Bu araştırmada birinci yol tercih edilmiştir. 

Yani kod listesi uzmanlara verilmiş ve aralarındaki korelasyon hesaplanması araştırmada 

kullanılmıştır.  

 İki uzmanın görüşleri arasındaki güvenirliği test etmek içinde Miles ve Huberman’ın (1994) 

aşağıdaki formülü dikkate alınmıştır:  

 

                         Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) * 100 

Araştırmacılar arasındaki uygunluğu test etmeye yönelik kullanılan formülde elde edilen 

turalılığın % 70'den daha yüksek bir sonuç vermesi beklenmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001).  

Hesaplama sonucunda araştırmanın güvenirliği % 90 olarak hesaplanmıştır. 

 Araştırmada üçüncü aşama veriler kodlara ve temalara göre düzenlenmiş ve 

tanımlanmıştır. Bu aşamada araştırmacı kendi görüş ve yorumlarına yer verilmemiştir. 

 İçerik analizinde son olarak bulguların yorumlanmasına geçilmiştir. Bulgular 

yorumlanırken, elde ettiği verileri sayısallaştırılarak tablolar halinde getirmiştir.  

Araştırmada gönüllük esasına göre belirlenen 52 katılımcının görüşlerinden doğrudan alıntı 

yapılmış, öğretmenlerden bu alıntılar yapılırken kişi sayısını göstermek amacıyla (1), (2) gibi 

numaralandırmalar yapılmış ve öğretmen görüşlerini gösteren Ö1, Ö2,…. Ö12    kodları 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın nicel boyutundaki veriler analiz edilirken maddelerin dağılımı için ilk olarak 

normallik testi yapılmıştır. Normallik analizi sonucu hesaplanan p değerinin α=.05’den küçük 

çıktığı görülmüştür. Örneklem büyüklüğünün de 35’den büyük olması göz önüne alınarak  

Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi tercih edilmiştir. Eğer örneklem 35’den küçük olsaydı  

Shapiro-Wilk testi kullanılacaktı. Araştırmada Kolmogorov-Smirnov (K-S) testinden hareketle 

verilerin analizi nonparametrik testlerden cinsiyet için Mann Whitney U, branş içi Kruskal 

Wallis H testine tabi tutulmuştur (Demir, Saatçioğlu ve  İmrol, 2016). 

BULGULAR ve YORUM 

Cinsiyetlerine göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri  

Cinsiyetlerine göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri  Mann 

Whitney U testi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2. 

Cinsiyetlerine göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşlerinin  

Mann Whitney U sonuçları 

 

Değişken 

(Cinsiyet) 

         N        Sıra 

Ortalaması 

     Sıra       

Toplamı 

      U          p 

Kadın 20 26,38 527,50 317,500 .96 

Erkek 32 26,58 850,50   

TOPLAM 52     

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, cinsiyetlerine göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine 

ilişkin öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). Buradan 

hareketle, kadın ve erkek öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulamasına yönelik görüşlerinin 

puan ortalamalarının bir birine denk olduğu söylenebilir.  

Branşlara göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri  

Branşlara göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri  Kruskal 

Wallis H testi sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3. 

Branşlara göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşlerinin Kruskal 

Wallis H testi sonuçları 

 

Değişken (Branş) N Sıra 

Ortalaması 
𝑿𝟐 sd p 

Matematik 9 

8 

6 

6 

5 

4 

4 

10 

23,89 

29,69 

20,58 

25,92 

26,30 

25,88 

42,25 

24,25 

6,106 7 .57 

Türkçe 

İngilizce 

Fen Bilimleri 

Sosyal Bilimler 

Müzik 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Sınıf Öğretmeni 

TOPLAM 52     

 

Tablo 3’de görüldüğü üzere, branşlara göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin 

öğretmen görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>.05). Buradan hareketle, 

branş ve sınıf öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulamasına yönelik görüşlerinin puan 

ortalamalarının bir birine denk olduğu söylenebilir.  
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Öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin görüşleri  

 

Öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin görüşleri Şekil 2, 3 ve 4’de yer 

almaktadır. 

 

 
 

                    Şekil 2. Öğretmenlerin, öğretmen kitaplığı kavramına ilişkin benzetmeleri  

 

Şekil 2’de, 52 katılımcının öğretmen kitaplığı uygulaması kavramına ilişkin görüşlerinin 

betimsel analiz sonuçları yer almaktadır. Bu görüşlerden hareketle, kütüphane, yemek kitabı, 

sanal ortam,  Çoklu Zekâ Modeli, ansiklopedi, sanal market, Google olmak üzere yedi tema 

oluşturulmuştur. Bu temalarda en fazla katılım gösterilenin kütüphane olduğu görülmektedir. 

Kütüphane boyutuna ilişkin temada [dünya klasiklerinin olması (f=5), Türk klasiklerinin olması 

(f=4), farklı illerde kaynakların olması (f=4), farklı kitapların bulunması (f=4), öğrencilerin 

düzeyine uygun kaynaklara erişimin olması (f=4), MEBBİS de farklı illerdeki kaynaklara 

ulaşma (f=3] şeklinde alt temalardan oluşmaktadır. 

Kütüphane boyutu temasında altında yer alan “ dünya klasiklerinin ”  alt teması ile ilgili 

katılımcıların görüşleri (örn. 1-2-3-4-5-6)   aşağıda yer almaktadır. 

(1) Öğretmen uygulaması bence kütüphaneye benziyor. Birçok dünya klasiklerini bir 

arada toplamaktadır. (Ö2). 

(2) Kütüphane gibidir. Uygulamada birçok yabancı kaynak bulunmaktadır. (Ö22). 

(3) …..kütüphane….Çünkü farklı bilim insanlarının kitapları var…(Ö33). 

(4) ….Nasıl bir kütüphaneye gidersin birçok kaynağa ulaşırsın bu uygulamada aynı 

kütüphane gibidir. (Ö35). 

(5) …kütüphane arşivi gibi…(Ö45). 

(6) …okul kütüphanesi gibi….tanınmış yabancı yazarların kitaplarına var…(Ö51). 

Kütüphane
24; 46%

Yemek kitabına
6; 11%

Sanal Ortam
6; 11%

Çoklu zeka 
modeli
5;10%

Ansiklopedi
3;6%

Sanal Market
6; 12%

Google
2; 4%

Tema Kodlama 

f              % 

Kütüphane 24 47 

Yemek kitabına 6 11 

Sanal Ortam 6 11 

Çoklu zeka 
modeli 

5 10 

Ansiklopedi 3 6 

Sanal Market 6 11 

Google 2 4 

TOPLAM 52 100 
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Görüldüğü üzere, öğretmenlerin kitaplığı uygulaması kavramına ilişkin görüşlerinde dünya 

klasiklerinin olduğu öğretmenlerin bu kaynaklara cep telefonlarına yüklemiş oldukları 

uygulamalarla ve öğretmenlik meslek bilgisiyle ilgili kaynaklara ise MEBBİS ile ulaştığı 

söylenebilir.  

 

Öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulamasının kullanım amaçlarına ilişkin görüşleri Şekil 

3’de yer almaktadır. 

 
 

Tema Kodlama 

      f                 % 

Teknoloji okuryazarlık oranını artırma 20 38,46 

Teknoloji etkili kullanma 9 17,3 

Öğretmende okumaya yönelik farkındalık oluşturma 8 15,39 

Üst düzey beceriler kazandırma 5 9,62 

İletişim becerilerini geliştirme 6 11,53 

Paydaşlar arasında işbirliği sağlama 4 7,69 

TOPLAM 52 100 

 

Şekil 3. Öğretmenlerin, öğretmen kitaplığı uygulamasının kullanım amaçlarına ilişkin 

görüşleri 

Şekil 3’de, 52 katılımcının öğretmen kitaplığı uygulamasının kullanım amaçlarına ilişkin 

görüşlerinin  betimsel analiz sonuçları yer almaktadır. Bu görüşlerden hareketle,  teknoloji 

okuryazarlık oranını artırma,  teknoloji etkili kullanma, öğretmende okumaya yönelik 

farkındalık oluşturma üst düzey beceriler kazandırma,  iletişim becerilerini geliştirme ve 

paydaşlar arasında işbirliği sağlama olmak üzere altı tema oluşturulmuştur. Bu temalarda en 

fazla katılım gösterilenin teknoloji okuryazarlık oranını artırma olduğu görülmektedir. 

Teknoloji okuryazarlık oranını artırma boyutuna ilişkin temada  [farklı kaynakları paylaşma 

(f=5), araştırma yapma (f=4), iletişim kurma (f=4), dört temel dil becerisini kullanma (f=4), 

okuduğunu metinleri bir araya getirme (f=3] şeklinde alt temalardan oluşmaktadır. 
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Okuryazarlık oranını artırma boyutu temasında altında yer alan “farklı kaynakları paylaşma”  

alt teması ile ilgili katılımcıların görüşleri (örn. 7-8-9-10-11)   aşağıda yer almaktadır. 

(7)   Gördüğüm kadarıyla birçok kaynak var  (Ö22). 

(8)   Farklı kütüphaneler ulaşma paylaşmanın en güzel örnekleri bence. (Ö35). 

(9)   Birçok bölgedeki kütüphanelerin kaynaklarına ulaşabiliyordun  (Ö44). 

(10) Değişik branşlardaki öğretmenler arasında da bilgi alış verişi olmaktadır(Ö50). 

(11) Bence paylaşma becerisine katkı sağlamaktadır…(Ö52). 

Görüldüğü üzere, öğretmen kitaplığı uygulamasının kullanım amaçlarına ilişkin öğretmen 

görüşlerinde öğretmenlerin farklı kaynaklara ulaştığı ve bu kaynaklardan elde ettiği bilgileri 

öğrencilerine aktardığı söylenebilir.  

Öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenlik mesleğine katkılarına  ilişkin 

görüşleri Şekil 4’de yer almaktadır. 

 

Tema Kodlama 

      f                 % 

Farklı değerleri-kültürleri öğrenme 21 40,38 

Toplumların tarihi sürecini öğrenme 12 23,07 

Toplum yapılarını keşfetme 9 17,3 

Öğretmenin sözel yeteneğini geliştirme 6 11,53 

Çağdaş yaklaşım ve modelleri öğrenme 4 7,68 

TOPLAM 52 100 

 

Şekil 4. Öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenlik mesleğine katkılarına  

ilişkin görüşleri 

 

Şekil 4’de, 52 katılımcının öğretmenlerin öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenlik 

mesleğine katkılarına ilişkin görüşlerinin betimsel analiz sonuçları yer almaktadır. Bu 

görüşlerden hareketle,  farklı değerleri-kültürleri öğrenme, toplumların tarihi sürecini öğrenme 
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toplum yapılarını keşfetme, öğretmenin sözel yeteneğini geliştirme, çağdaş yaklaşım ve 

modelleri öğrenme olmak üzere beş alt tema oluşturulmuştur. Bu temalarda en fazla katılım 

gösterilenin farklı değerleri-kültürleri öğrenme olduğu görülmektedir. Farklı değerleri-

kültürleri boyutuna ilişkin temada [disiplinler arası kaynakların olması (f=5), yabancı 

kaynakların okunması (f=4), kaynaklarda farklı değerlerin öğrenilmesi (f=4), Türk kaynaklara 

ulaşılması (f=4), farklı temaların işlenmesi (f=4] şeklinde alt temalardan oluşmaktadır. 

Farklı değerleri-kültürleri boyutu temasında altında yer alan  “disiplinler arası kaynakların 

olması”  alt teması ile ilgili katılımcıların görüşleri (örn. 12-13-14-15-16)   aşağıda yer 

almaktadır. 

(12) …öğretmen her türlü kaynağa ulaşıyor…  (Ö1). 

 

 
 

Resim 2. Öğretmen kitaplığı uygulamasında yer alan kaynaklar (MEB, 2019). 

 

(13) Öğretmenlik mesleğine en önemli katkısı farklı değerleri tanımasıdır (Ö18). 
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                 Resim 3. Öğretmen kitaplığı uygulamasında yer alan kaynaklar (MEB, 2019) 

 

(14) Bir öğretmenin bilmesi gereken değerler eğitimine önemli katkısı var …(Ö29). 

(15) Dünya ve Türk klasiklerini harmanlayarak öğretmen bir şeyler öğrenmektedir (Ö40). 

 

 
Resim 4. Öğretmen kitaplığı uygulamasında yer alan dünya klasikleri ve Türk Klasikleri 

(MEB, 2019). 
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(16) Öğretmene birçok yönden katkısı bulunmaktadır. Her branştaki öğretmen kendi 

dersine yönelik bir değeri öğrenebilmektedir (Ö45). 

 

 
 

 
 

Resim 5. Öğretmen kitaplığı uygulamasında yer alan dünya klasikleri ve Türk Klasikleri 

(MEB, 2019) 

Görüldüğü üzere, öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenlik mesleğine katkılarına ilişkin 

görüşlerinde, uygulamanın Dünya ve Türk klasiklerinden kaynaklar sunduğu ve bu kaynaklara 

ulaşan öğretmenin farklı kültür ve değerler öğrenebileceği söylenebilir.  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen bulgular tartışılmıştır. 

Cinsiyetlerine göre, öğretmen kitaplığı uygulaması erişimine ilişkin öğretmen görüşleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenlerin, öğretmen kitaplığı uygulaması sıra 
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ortalamalarına bakıldığında, ankette yer alan maddelere benzer cevaplar verdikleri görülmüştür. 

Bu görüşler arasında, uygulamanın öğretmenin problem çözme, eleştirel düşünme, teknoloji 

etkili kullanma, araştırma yapma, yeniliklere açık olma, farklı kaynakları tanıma, teknolojiyi 

kullanma vs. konusunda farklı beceriler kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Çınar’a (2019) göre 

ifade edilen becerilerin birçoğu 21. yüzyıl öğretmen becerileridir. Bu beceriler, öğrenme ve 

yenileme, bilgi, medya ve teknoloji, yaşam ve kariyer olmak üzere üç başlık altında 

toplanmaktadır. Öğrenme ve yenileme becerileri başlığı altında; yaratıcılık ve yenilenme, 

iletişim ve işbirliği, eleştirel düşünme ve problem çözme yer almaktadır. Bilgi, medya ve 

teknoloji başlığında; bilgi,  medya, bilgi, iletişim ve teknoloji okuryazarlığı becerileri 

bulunmaktadır. Yaşam ve kariyer başlığında ise, esneklik ve uyumluluk, girişim ve öz yönetim, 

üretkenlik ve hesap verebilirlik, liderlik ve sorumluluk becerileri kazandırılmaya 

çalışılmaktadır (Kaya, 2017; Özçelik, 2017; Murat, 2018; Çınar, 2019).  

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretmenlere 21.yüzyıl becerilerini 

kazandırmayı amaç edinen birçok uygulamayı hayata geçirmiştir. Bu uygulamalardan biri olan 

öğretmen kitaplığının diğer uygulamalarda olduğu gibi birtakım amaçları bulunmaktadır. 

Bunlar, öğretmenin teknolojiyi iyi kullanması,  deneyimleriyle şimdiki ve gelecek nesillere iyi 

bir eğitim vermesi ve model olmasıdır. Günümüze bakıldığında yeni nesillerin yaşamlarının 

birçoğunu teknolojiyi kullanarak devam ettirdiği, öğretim programlarında teknoloji 

kazanımlarının çoğunlukta yer aldığı, programların toplumların değerler ve kültürler arasındaki 

farkı görerek, bireysel ve toplumsal değerleri özümsemesi gibi konuların ön planda tutulduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle eğitim-öğretim faaliyetleri derslerin içeriklerine bağlı olarak 

değişik şekillerde öğretmen tarafından öğrenciye aktarılmaktadır. Çünkü günümüzdeki dijital 

eğitim anlayışı öğretmen, öğrenci profillerini, öğretim sürecinin yapılandırılmasını doğrudan 

etkilemektedir. Artık günümüz dijital devrimi yaşamaktadır. Dijitalleşen dünyada özellikle 

öğretmenin görev ve sorumluluğu hem zorlaşmakta hem de öğretmen profillerinin değişmesine 

neden olmaktadır. Bunun birçok sebebi bulunmaktadır. Örneğin dijital devrim anlayışıyla 

öğretmenler 4. Sanayi Devrimi (Endustri 4.0)”, “Nesnelerin Interneti” (Internet of things), 

“Büyük Veri”, yapay zeka, kodlama ve robotik eğitimi, gibi yeni kavramlarla karşılaşmaktadır. 

Bu kavramları bilmesi ve derslerinde kullanması içinde öğretmenin birçok okuryazarlık 

becerisinde (bilgi, medya, görsel, elektronik vs.) sahip olması beklenmektedir. Fakat 

Kurudayıoğlu ve Tüzel (2010) öğretim programlarının ve öğretmenlerin bu okuryazarlıkları 

öğrencilere kazandırmada yeterli olmadığını belirtmektedir. Hatta Türkçe dersinde öğrencilerin 

daha okuduğunu anlatmada ve duyduğu bir bilgiyi başkasına aktarmada yeterli olmadığını 

vurgulamaktadırlar (Kurudayıoğlu ve Tüzel, 2010)  Matematik dersinde öğrencinin problem 
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çözme becerisini etkili kullanamadığı, İngilizce dersinde farklı kültürlerin değerlerini ayırt 

edemediği, dört temel becerisini bu derslerde kullanamadığı ifade edilmektedir. Branş 

öğretmenlerin yanı sıra sınıf öğretmenlerin okuma-yazma gibi temel becerileri aktarırken 

geleneksel öğrenme süreçlerini etkili kullanmadığı yapılan çalışmalarda vurgulanmaktadır. 

Öğretmenin karşılaştığı bu olumsuzluklar başta öğretmenin mesleki performansına 

yansımaktadır. İşte MEB öğretmenin dijital devrimde yaşanan gelişmelere uyum sağlaması için 

başta öğretmenin dijital birey olmasını yolunda bir takım adımlar atmaktadır. Öğretmenlere 

öğretmen kitaplığı uygulamasıyla dijital kütüphane imkânı sunmuştur. Dünya klasiklerinden 

Türk klasiklerine kadar birçok kültürü ve değeri yakından bilmesini sağlamıştır. Öğretmenin 

bilgiye hızlı bir şekilde ulaşması ve bunu öğrencilere aktarması için teknolojik kaynakları 

öğretmenin hizmetine sunmuştur.   

Öğretmen kitaplığı uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin alındığı bu çalışmada 

aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 

Öğretmen kitaplığı uygulaması konusunda yöneticilerin, akademisyenlerin, velilerin görüşleri 

alınabilir. 

Öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenin mesleki beceri ve bilgisine katkısı araştırılabilir. 

Öğretmen kitaplığı uygulamasının öğretmenin üst düzey becerilerine etkisi araştırılabilir. 
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ÖZET 

Toplumun ihtiyaç duyduğu insan tipinin zaman içerisinde değişmesi ile öğretim programlarında 

son yıllarda birçok değişikliğe gidildiği görülmektedir. Bu değişikliklerde 2005 program 

değişikliğinden itibaren yapılandırmacı yaklaşımların öğretim durumlarında kullanılması 

istenmektedir (MEB, 2018; Duru & Korkmaz, 2010). Yapılandırmacı yaklaşım bilginin bir 

yerlerde var olmak yerine bireyin kendisi tarafından üretildiğini, bireyin bilişsel düzeyinin 

elverdiği ölçüde ve bireyin aktif katılımıyla bilginin ancak bireyin kendisi tarafından inşa 

edilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Öğretim programında yapılandırmacı yaklaşımın 

egemen olmasının birçok nedeni olmak ile birlikte, bunların en önemlilerinden biri öğrencilerin 

matematiksel bilgiyi yeterince soyutlayamamasıdır.  

Alan yazında matematiksel bilginin soyut olduğu (Altun, 2013; Baykul, 2014) belirtilmekte ve 

bu nedenle öğrencilerin matematiksel bilgiyi yapılandırmakta zorlandıkları vurgulanmaktadır. 

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesine yönelik motivasyon, öğrencilerin matematiksel bilgileri 

soyutlama düzeyinin ne ölçüde gerçekleştiğini belirlemek olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda 

çalışmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramı ile ilgili soyutlama 

düzeylerini belirlemektir.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim 

yılında Doğu Anadolu’da bir ortaokulda öğrenim gören ve amaçlı örnekleme metodu ile seçilen 

37 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler çalışmaya gönüllülük esasına göre 

katılmışlardır. Veriler Simon (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Zembat 

(2016) tarafından yapılan bir denk kesir dersi aracılığı ile toplanmıştır. Bu süreçte öğrencilere 

kendi bilgilerini belli bir düzende kullandırarak sonuca ulaşılması istenmiştir. Öğretmen ise 

rehber görevini üstlenmiştir. Uygulama süreci 1 ders saati ile sınırlıdır. Çalışmada toplanan 

veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.  

Çalışmanın bulguları, altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramı ile ilgili genellikle 

yüzeysel bilgilere sahip olduklarını göstermektedir. Bu bağlamda sadece öğrencilerin 

%16’sının ikinci derece derin soyutlama düzeyinde olduğu yani matematiksel-mantıksal bilgiyi 
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kullandığı belirlenmiştir. Diğer öğrencilerin denk kesirlere ilişkin soyutlamalarının çok sınırlı 

ve derin olmadığı anlaşılmaktadır. Bu öğrencilerin yaptıkları işlemleri ifade etmede 

zorlandıkları, ezbere işlem yaptıkları, işlemleri neden gerçekleştirildiğini bilmedikleri ve 

mantıksal-matematiksel bilgiyi kullanamadıkları görülmüştür. Bu bağlamda matematiksel 

bilginin öğretim durumlarında (özelde denk kesir kavramında) tasarlanacak öğretim 

durumlarında öğrencilerin matematiksel bilgiyi soyutlamasına olanak sağlayacak deneyimlere 

daha fazla yer verilmesi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Soyutlama düzeyi, Matematik öğretimi, Yapılandırmacı yaklaşım, 6. Sınıf 

ABSTRACTION LEVELS OF SIXTH GRADE STUDENTS ABOUT THE CONCEPT 

OF EQUIVALENT FRACTION 

ABSTRACT 

It is seen that many changes have been made in the curriculum in recent years with the change 

of the type of human being needed by the society over time. These changes require the use of 

constructivist approaches in teaching situations since the 2005 program change (MEB, 2018; 

Duru & Korkmaz, 2010). The constructivist approach is based on the assumption that 

knowledge is produced by the individual himself rather than being present, and that the 

knowledge can only be built by the individual himself to the extent that the individual's 

cognitive level allows and with the active participation of the individual. While there are many 

reasons why the constructivist approach is dominant in the curriculum, one of the most 

important of these is that students cannot abstract mathematical knowledge sufficiently. 

In the literature, it is stated that mathematical knowledge is abstract (Altun, 2013; Baykul, 2014) 

and therefore it is emphasized that students have difficulty in structuring mathematical 

knowledge. The motivation for carrying out this study can be expressed as determining the 

extent to which students' mathematical knowledge is realized. The aim of this study is to 

determine the abstraction levels of the sixth grade students about the concept of equivalent 

fraction. 

Qualitative research method was used in the study. The participants of the study consisted of 

37 sixth grade students studying in a secondary school in Eastern Anatolia in 2019-2020 

academic year and selected by purposeful sampling method. They participated in the study on 

a voluntary basis. The data were collected by an equivalent fraction course developed by Simon 

(2003) and adapted to Turkish by Zembat (2016). In this process, the students were asked to 

reach their results by using their knowledge in a certain order. The teacher was the guide. The 

application process is limited to 1 lesson. The data collected in this study were analyzed with 

descriptive analysis method. 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 769 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

The findings of the study show that the sixth grade students generally have superficial 

knowledge about the concept of equivalent fraction. In this context, it was determined that only 

16% of the students were in the second degree deep abstraction, that is, they used mathematical-

logical knowledge. It is understood that the abstraction of equivalent fractions of other students 

is not very limited and deep. It was seen that these students had difficulty in expressing the 

operations they performed, they made memorization, they did not know why the operations 

were performed and they could not use logical-mathematical knowledge. In this context, it may 

be suggested to give more space to the experiences that will allow the students to abstract 

mathematical knowledge in the instructional situations to be designed in the teaching situations 

of mathematical knowledge (in particular the concept of equivalent fraction). 

Keywords: Abstraction level, Mathematics teaching, Constructivist approach, 6th Grade 

1. GİRİŞ 

Matematik yığılmalı bir bilimdir (Bingölbali & Coşkun, 2016). Alan yazında matematiksel 

bilginin soyut olduğu (Altun, 2013; Baykul, 2014) belirtmekte ve bu nedenle öğrencilerin 

matematiksel bilgiyi yapılandırmakta zorlandıkları  vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 

öğrencilerin matematiksel bilgiyi soyutlamaları önemli bir araştırma sorusudur. Bu çalışmadaki 

motivasyon, öğrencilerin matematiksel bilgiyi ne ölçüde soyutlayabildiklerini ortaya 

çıkarmaktır. 

Soyutlama (TDK, 2019), bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden 

herhangi birini tek başına ele alan zihinsel işlem, gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma 

olarak tanımlanmıştır. Alan yazında ise; problemlerin, araçların, katılımcıların kişisel 

geçmişlerinin, sosyal ve fiziksel ortamın çevrelediği koşullarda gerçekleşen bir süreç, daha 

önce oluşturulmuş matematiksel bilgilerin dikey olarak yeniden düzenlenerek yeni bir 

matematiksel yapı oluşturulması etkinliğidir (Hershkowitz, Schwarz, Dreyfus, 2001). Russell 

(1926) ise, soyut düşüncenin insan zekâsının en üst düzey başarısı ve en güçlü aracı olduğunu 

belirtmektedir.  

Soyutlama ancak öğrencinin yeni bir yöntem veya strateji kullanarak oluşturma eylemini 

gerçekleştirdiği bir problem çözme sürecinde meydana gelir (Dreyfus ve diğer., 2001). Piaget 

‘ye göre ise iki tür soyutlama çeşidi vardır. Bunlar deneysel soyutlama ve yansıtıcı 

soyutlamadır. Deneysel soyutlama, öğrencilerin fiziksel şekillerden yararlanarak yaptığı 

soyutlamadır. Yansıtıcı soyutlama (derin soyutlama), fiziksel ortama bağlı kalmaksızın 

öğrencinin, önceki bilgilerini kullanarak bilgiyi yeniden yapılandırdığı soyutlamadır.  

Piaget’ye göre öğrenci; fiziksel bilgiden yararlanıyorsa deneysel soyutlama düzeyinde, 

matematiksel bilgiden yararlanıyorsa yansıtıcı soyutlama (derin soyutlama) düzeyindedir. 
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Öğretim programında yapılandırmacı yaklaşımın egemen olmasının birçok nedeni olmak ile 

birlikte, bunların en önemlilerinden biri öğrencilerin matematiksel bilgiyi yeterince 

soyutlayamamasıdır. Soyut düşünme, yapılandırmacı yaklaşımın 2005-2006 eğitim öğretim 

yılında öğretim programlarında yer almasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Matematik 

dersi öğretim programının ulaşmaya çalıştığı özel amaçlar da öğrecinlerin: “matematiksel 

kavramları anlayabilecek, bu kavramları günlük hayatta kullanabilecekleri”, “üstbilişsel bilgi 

ve becerilerini geliştirebilecek şekilde kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecek 

şekilde”,” problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade 

edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları 

görebilecek” şekilde düzenlenmiştir (MEB, 2018). Bu özel amaçları gerçekleştirmek ancak 

öğrencilerin soyutlama becerisi ile doğru orantılıdır. Bu durum soyutlama süreçlerine daha fazla 

eğilmemiz gerektiğinin göstergeleri olarak belirtilebilir. 

Soyutlama sürecinde öğrenci, daha önceden öğrenmiş olduğu bilgileri zihninde canlandırarak 

yani matematiksel bilgiyi kullanarak, bilgiyi yeniden yapılandıracak şekilde düzenlemektedir. 

Öğrencinin bilgiyi yapılandırdığı süreç Piaget’ye göre içsel bir süreç olarak tanımlanmaktadır 

(Zembat, 2016). Bu süreçte öğrencilerin bilgiyi yapılandırabilmeleri için yeterli 

hazırbulunuşluğa sahip olması gerekmektedir. Öğrenciler bu süreçte önceden öğrenmiş 

oldukları bilgileri, nerede kullanacaklarını bilmediklerinden zorluk yaşamakta, ezberleyerek 

matematiksel bilgiyi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ezberleme matematiksel bilginin mantığına 

ters olduğundan dolayı, bu sürecin incelenip geliştirilebilmesi ve sonuçta yaşanan zorlukların 

azaltılabilmesi matematik eğitimi açısından gereklidir (Memnun ve Altun, 2012). Bu 

doğrultuda çalışmanın amacı, ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramı ile ilgili 

soyutlama düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

           *Altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramına ilişkin soyutlama düzeyleri nedir? 

2. YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim 

yılında Doğu Anadolu’da bir ortaokulda öğrenim gören ve amaçlı örnekleme metodu ile seçilen 

37 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler çalışmaya gönüllülük esasına göre 

katılmışlardır. Veriler Simon (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Zembat 

(2016) tarafından yapılan bir denk kesir dersi aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama aracındaki 

tüm soruların ortak amacı, verilen bir kesri paydalar oranında parçalayarak yeni bir denk kesir 

elde etmek ve verilmeyen sayıyı bulmaktır. Bu süreçte öğrencilere kendi bilgilerini belli bir 

düzende kullandırarak sonuca ulaşılması istenmiştir. Öğretmen ise rehber görevini üstlenmiştir. 
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Uygulama süreci 1 ders saati ile sınırlıdır. Çalışmada toplanan veriler betimsel analiz 

yöntemiyle incelenmiştir. Veri analizinde öğrencilerin denk kesir aracılığıyla verdikleri yanıtlar 

Word dosyasında tablo olarak aktarılmıştır. Öğrenci yanıt verip vermemelerine göre artı (+) ve 

eksi (-) işaretleri konularak analiz yapılmıştır. Bulgularda ortaokul altıncı sınıf öğrencileri Ö1, 

Ö2,…, Ö37 şeklinde kodlanmıştır.  

3. BULGULAR 

Bulgular bölümünde öğrencilerin altı soruya verdikleri yanıtlardan hangi düzeyde soyutlama 

yaptıkları tablolar şeklinde verilmiştir. Öğrencilerin Tablo 1’de ortaokul altıncı sınıf 

öğrencilerinden denk kesir kavramına ilişkin veri toplama aracındaki sorulara verdikleri 

yanıtlara ilişkin bilgiler verilmiştir.  

Tablo 1. Altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramına ilişkin yanıtları 

 Cinsiyet 1,2 ve 3. Sorular 4 ve 5. Sorular  6.soru  

 Kız  Erkek     

Ö1  + + - - 

Ö2 +  + - - 

Ö3  + + + + 

Ö4 +  + - - 

Ö5  + + + + 

Ö6  + + - - 

Ö7  +  + + + 

Ö8  + + - - 

Ö9 +  + - - 

Ö10 +  - - - 

Ö11 +  + + - 

Ö12  + + - - 

Ö13 +  + + - 

Ö14 +  - - - 

Ö15 +  + + + 

Ö16 +  + - - 

Ö17  + - - - 

Ö18 +  - - - 

Ö19  + + - - 

Ö20 +  + +  

Ö21  + + - - 

Ö22  + - - - 

Ö23 +  + + + 

Ö24  + + - - 

Ö25 +  + - - 

Ö26  + + + + 

Ö27  + - - - 

Ö28  + - - - 

Ö29 +  + - - 

Ö30 +  + - - 

Ö31  + - - - 

Ö32 +  + + - 

Ö33 +  + - - 

Ö34  + - - - 

Ö35  + + + - 

Ö36 +  + - - 

Ö37 +  + - - 
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Tablo 1’de verilen bulgular Şekil 1’de 1, 2, 3. Sorular deneysel soyutlama, 4 ve 5. Sorular 

birinci derecede yansıtıcı soyutlama (yansıtıcı 1) ve 6.soru ikinci derecede yansıtıcı soyutlama 

(yansıtıcı 2) olacak şekilde daha açık bir şekilde sunulmuştur.  

 

Şekil 1. Öğrencilerin soyutlama düzeyleri 

Şekil 1 incelendiğinde, ortaokul 6.sınıf öğrencilerinin %46’sı deneysel soyutlama düzeyinde 

olduğu görülmektedir. Bu öğrenciler, fiziksel ortama bağlı kalarak denk kesir 

bulabildiklerinden dolayı deneysel soyutlama düzeyindedirler. Öğrencilerin %14’ü birinci 

derecede yansıtıcı soyutlama düzeyindedir. Bu öğrenciler fiziksel ortama bağlı kalmaksızın, bir 

önceki sorularda (1.,2. ve 3. sorularda) ne yaptıklarını zihinlerinde canlandırarak düşünme 

eylemi gerçekleştirdiklerinden dolayı 1. derece yansıtıcı soyutlama (1.derece derin soyutlama) 

düzeyindedirler. Öğrencilerin, %16’sı ikinci derecede yansıtıcı soyutlama düzeyindedir. Altıncı 

soruya kadar verilmeyen kısım, hep ikinci kesrin paydası iken bu soruda diğerlerinden farklı 

olarak verilmeyenin yeri değişmiştir. Bu araştırmada hiçbir soruyu yanıtlamayan ya da soruları 

yanlış yanıtlayan öğrenciler de bulunmaktadır. Bu öğrencilerin katılımcıların toplamının 

yaklaşık dörtte birine tekabül etmesi çok büyük bir değer olduğu belirtilebilir.  

Bundan sonraki süreçte, her bir düzeyde bir öğrencinin davranışı betimlenmektedir. Bu 

bağlamda ilk olarak, deneysel soyutlamaya bir örnek Ö12’nin cevaplarında görülmektedir.  

 

Şekil 1. Deneysel soyutlama düzeyindeki Ö12’nin yanıtı 
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Şekil 1’de öğrencinin 2. sorunun a şıkkına verdiği yanıt incelendiğinde fiziksel şekle bağlı 

olarak denk kesir belirleyebildiği görülmektedir. Fakat 4.sorunun a şıkkına verdiği yanıt 

incelendiğinde ise öğrencinin denk kesir oluşturmanın mantığının zihninde canlanmadığı, 

dolayısıyla ezberden açıklamalarda bulunduğu görülmektedir.  Bu durumda da öğrencinin 

cevapları incelendiğinde ilk üç soruda fiziksel şekilden yararlanarak rahatlıkla denk kesir 

oluşturduğu görülmektedir. Dördüncü ve beşinci sorularda ise öğrenci “denk kesir oluşturmanın 

paydalar oranında parçalanarak” olmasını içselleştiremediği görüldüğünden deneysel 

soyutlama düzeyindedir. 

Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlarda 1. derecede yansıtıcı soyutlamaya örnek Şekil 2’de 

Ö11’in yanıtlarında verilmiştir.  

 

Şekil 2. Birinci dereceden yansıtıcı soyutlama düzeyindeki Ö11’in yanıtı 

Şekil 2’de Ö11’in dördüncü sorudaki yanıtlarından hareketle fiziksel şekle bağlı kalmaksızın 

kesri paydalar oranında parçalayarak yeni denk kesir elde edebildiği ve bu süreci içselleştirdiği 

görülmektedir. Fakat öğrenci, altıncı soruyu yapamadığından daha genel bir soyutlama düzeyi 

olan 2. derece yansıtıcı soyutlama düzeyine ulaşamamıştır. Öğrenci bu soyutlama düzeyinde 

sadece ikinci kesrin paydasının verilmediği durumları yapabilmektedir.  

Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlarda 2. derecede yansıtıcı soyutlamaya örnek Şekil 3’te 

Ö23’ün yanıtlarında verilmiştir.  
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Şekil 3. İkinci dereceden yansıtıcı soyutlama düzeyindeki Ö23’ün yanıtı 

 

Şekil 3’te Ö23’ün yanıtı incelendiğinde altıncı soru da dahil olmak üzere, verilen bütün soruları 

doğru yanıtladığı görülmektedir. Öğrenci, altıncı soruda denk kesir oluştururken, paydalar 

oranında parçalama yaparak sonuca ulaştığı görülmektedir. Altıncı soruyu diğerlerinden farklı 

kılan özellik verilmeyen kısmın yerinin değişik olmasıdır. Bu sebeple öğrenci bu kesirler 

arasındaki ilişkiyi kurabildiğinden 2. derecede yansıtıcı soyutlama düzeyindedir.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, altıncı sınıf öğrencilerinin denk kesir kavramına ilişkin soyutlama düzeyleri 

belirlenmiştir. Öğrencilere dağıtılan denk kesir kavramına ilişkin altı sorunun da ortak amacı, 

verilen kesri paydalar oranında parçalayarak verilmeyeni bulmaktır. Bu bağlamda sonuçlar 

incelendiğinde öğrencilerin sadece %16’sının ikinci derece yansıtıcı soyutlama düzeyinde 

olduğu görülmektedir. Bu öğrenciler fiziksel bir şekil olmadan herhangi bir kesrin denk kesrini 

oluşturabilecek olgunluktadır. Öğrencilerin yanıtlarına ilişkin yaptıkları açıklamalardan da 

anlaşılacağı üzere bu süreci içselleştirdikleri ve mantıksal-matematiksel bilgiyi kullandıkları 

görülmektedir. Diğer taraftan araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunun denk kesir kavramı ile 

ilgili genellikle yüzeysel bilgilere sahip oldukları görülmektedir. Bu öğrenciler sonuca doğru 

ulaşsa bile açıklama kısmında yaptıkları işlemleri ezberden yaptıkları ve zihinlerinde 

anlamlandıramadıkları tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle mantıksal-matematiksel bilgiyi 

kullanamadıkları görülmüştür. Bu öğrenciler neyi neden yaptığını açıklayamamış ya da yanlış 

açıklamıştır.  

Bu durumda öğrencilerin zihinlerinde ilişki kurmak yerine bilgiyi doğrudan ezberlemeye 

çalışmaları, kolaya kaçtıkları söylenebilir. Bilgiyi ezberleme yaklaşımını kullanan öğrencilerin 

metodu, altıncı soruda yeterli gelmediğinden altıncı soruyu yapamamışlardır. Bu durumda da 

denk kesir kavramına ilişkin öğrenme tam anlamıyla gerçekleşmemiştir.  
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Buna bağlı olarak öğrencilerin yeterli gelişim düzeyine sahip olmadığını söyleyebiliriz. 

Piaget’ye göre öğrenme için deneyim ön koşul olsa bile tek başına yeterli değildir. Öğrenmenin 

gerçekleşebilmesi için öğrencinin yeterli kavrama kapasitesinin de olması gerekir. Öğrenci 

ancak bu şartları sağladığı takdirde öğrenmeyi içselleştirebilir. Öğretmenin de bu içsel süreçleri 

görebilmesi için soyutlama düzeylerine hâkim olması gereklidir. Ancak bu sayede içsel 

süreçlerin nasıl ilerlediği hakkında yorumda bulunulabilir. Bu bağlamda matematiksel bilginin 

öğretim durumlarında (özelde denk kesir kavramında) öğrencilerin matematiksel bilgiyi 

soyutlamasına olanak sağlayacak deneyimlere daha fazla yer verilmesi önerilebilir. Ayrıca 

öğretmenlerin, öğrencilerin soyutlama düzeylerini geliştirecek etkinliklere ne ölçüde yer 

verdiği araştırılabilir. Son olarak, soyutlama düzeyleri ile öğrencilerin matematik başarısı 

arasındaki ilişki de incelenebilir.  
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ÖZET 

Günümüzde istatistik merkezi bir öneme sahiptir. İstatistiğin günlük yaşam problemlerini 

incelemesi, birçok disiplinde bir araç olarak kullanılması ve bir şeyin olması ya da 

olmamasına yönelik kestirimler sağlaması gibi nedenler istatistiği vazgeçilmez kılmaktadır. 

Bu bağlamda okul matematiği içinde önemli olduğu belirtilebilir. İstatistik okul 

matematiğinde öğrencilerin matematiksel akıl yürütme becerilerini geliştirmede elverişli 

konumda olması sebebiyle öğretim programlarının odak merkezi haline gelmiştir. Yaklaşık 20 

yıldır bunun farkında olarak, istatistik konuları ilkokul çağından itibaren matematiğin önemli 

bir unsuru haline gelmiş ve öğrencilerin istatistiksel akıl yürütme (İAY) becerilerini 

destekleyecek kazanımlara matematik dersi öğretim programlarında yer verilmiştir. Ancak 

İAY konusunda öğrencilerin birçok güçlük yaşadığı literatürde rapor edilmiştir. Bu çalışmada 

ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin İAY becerilerinin ve bu süreçte karşılaşılan güçlüklerin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak nitelendirilebilir. 

Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim yılında Van ilinin Erciş ilçesine bağlı bir 

ortaokulunda öğrenim gören 24 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 

bağlamda öğrencilerin İAY becerilerini ortaya çıkarmak için McGatha ve diğerlerinin (2002) 

çalışmalarında sundukları Basketbol Problemi uygulanmıştır.  Veri toplama araçları problem 

durumunun ve yanıtlarının yer aldığı A4 kağıdı ve odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. 

Uygulama süreci iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada öğrencilere problem 

verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Öğrencilere problemi çözmeleri için bir ders saati, yani 

yaklaşık 40 dakika verilmiştir. İkinci aşamada, öğrenci yanıtları İAY becerileri doğrultusunda 

incelenmiş ve bu doğrultuda odak grup görüşmesine her düzeyden birer öğrenci seçilerek 

yapılmıştır. Odak grup görüşmesi sırasında her düzeyden öğrenciye 5 dakika verilerek 

problem çözümlerini açıklamaları istenmiştir. Bu sayede öğrencilerin gerçekte ne yaptıkları 

açık bir şekilde ortaya konmak istenmiştir.  
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Verilerin analizinde ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin İAY becerileri Jones ve 

diğerlerinin (2004) geliştirdikleri teorik çerçevelere dayandırılarak betimsel analiz yolu ile 

incelenmiştir.  

Araştırmanın sonuçlarına göre, sekizinci sınıf öğrencilerinin İAY becerileri tam anlamıyla 

gerçekleştiremedikleri görülmüştür. Öğrencilerin büyük bir kısmı birinci ve üçüncü düzey 

arasında kalmakta ve üst düzey yorumlama ve yordama yapamamaktadırlar. Öğrencilerin 

sadece %8’inin dördüncü düzey olan analitik düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca 

odak grup görüşmesi yapılarak öğrencilerin belirlenen İAY düzeylerinde davranışları ortaya 

çıkarılmıştır. Öğrencilerin İAY becerilerinin geliştirilmesine ve daha üst düzey beceriler 

kazanmalarına yönelik daha uzun soluklu nitel ya da karma çalışmalar yapılması 

önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: İstatistiksel akıl yürütme, problem çözme, 8.sınıf, matematik öğretimi 

INVESTIGATION OF STATISTICAL 8TH YEAR STUDENTS' STATISTICAL 

REASONATION SKILLS 

ABSTRACT 

Today, statistics have a central importance. The reasons such as the study of the problems of 

daily life, the use of statistics as a tool in many disciplines, and the estimation of whether or 

not something exists make the statistics indispensable. In this context, it can be stated that it is 

important in school mathematics. Statistics have become the focal point of curricula as it is 

convenient to develop students' mathematical reasoning skills in school mathematics. Aware 

of this for nearly 20 years, statistical issues have become an important element of 

mathematics since primary school age, and gains that will support students' statistical 

reasoning (SR) skills have been included in the mathematics curriculum. However, it has been 

reported in the literature that students have many difficulties in SR. In this study, it is aimed to 

examine the SR skills of 8th grade students and the difficulties encountered in this process. 

One of the qualitative research methods is the case study. The participants of the study 

consisted of 24 eighth grade students in a secondary school in Erciş district of Van province 

in 2019-2020 academic year. In this context, the Basketball Problem presented by McGatha et 

al. (2002) was applied to reveal the statistical reasoning skills of the students. Data collection 

tools were collected through A4 paper with problem status and answers and focus group 

interview. The implementation process was carried out in two stages. In the first stage, the 

students were asked to answer by giving problems. The students were given one lesson hour, 

approximately 40 minutes, to solve the problem. In the second stage, students' responses were 

examined in accordance with SR skills and in this direction, one student from each level was 
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selected for the focus group interview. During the focus group interview, students from all 

levels were given 5 minutes and asked to explain the problem solutions. In this way, it was 

aimed to clearly explain what the students actually do. In the analysis of the data, the SR skills 

of eighth grade students were examined through descriptive analysis based on the theoretical 

frameworks developed by Jones et al. (2004). 

According to the results of the study, it was observed that the eighth grade students could not 

perform their SR skills completely. Most of the students are between the first and third level 

and cannot make high level interpretations and predictions. Only 8% of the students were 

found to be at the fourth level, analytical level. In addition, students' behaviors at determined 

SR levels were revealed by focus group interview. Longer term qualitative or mixed studies 

are suggested to improve students' SR skills and to gain higher level skills. 

Keywords: Statistical reasoning, problem solving, 8th grade, mathematics teaching 

1. GİRİŞ 

İstatistik bilimi alınyazındaki yerine yakın bir zamanda almış olsa da insanlık tarihindeki yeri 

oldukça geçmiş dönemlere dayanır. Tarihsel açıdan yapılan incelemelerde hatta çok eski 

çağlarda bile toplumların istatistikten yararlandığı görülmektedir. Sardunya adasında yaşamış 

ilk insanlardan kalan anıt duvarların üzerinde, Eski Mısır anıtlarında ticaret istatistiklerine ait 

belgelerin olması; Çin’de M.Ö 2000 yılına ait nüfus sayımına ait belgelerin ortaya çıkması; 

Çin düşünürü Kua Tzu (M.Ö. 720-645)’nun kitabında rastlanan “Kaç tane hane halkı kendi 

evi ve toprağına sahiptir? Ne kadar hasta, dul, öksüz, sakat kişi bulunmaktadır?” soruları 

toplumun ihtiyaçları doğrultusunda istatistikten yararlandıklarını göstermektedir (Akdeniz, 

2015, s.10; Özdemir, 2014, s. 3). 

Birçok farklı alanda ortaya çıkan soruları ve sorunları yanıtlamak için yapılan araştırmalarda 

temel unsur olan verileri doğru bir şekilde toplayarak analiz ederek yorumlayarak anlamlı 

bilgilere ulaşma işlemini istatistik olarak tanımlayabiliriz. İstatistiğin formal tanımı ise 

“Matematiksel teorilerin kullanılmasıyla, sayısal değerlerin veya verinin derlenmesi, 

sınıflandırılması, analizi ve açıklanması ile ilgili bilim dalıdır (Akdeniz, 2015). İstatistik ve 

istatistiksel bilgilerin günümüz hayatında kullanılması oldukça yaygındır. Öğretim 

programlarından toplumun her kesimine kadar matematiksel bir dil olarak istatistiksel bilgileri 

kullanma ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler elde ettikleri sayısal 

bilgileri tanımlama, düzenleme, analiz etme, yorumlama ve bu bilgileri paylaşma ihtiyacı 

duymaktadır. Diğer bir deyişle günümüz toplumunda istatistiksel okuryazarlığa sahip, 

istatistiksel olarak düşünebilen, akıl yürütebilen bireyler olmak gereklilik haline gelmiştir. 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 779 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi 

21. yüzyılın gerekliliklerinden olan ve matematiksel bilgiye paralel olarak kazanılması ve 

kullanılması gereken beş önemli sürece vurgu yapmaktadır (NCTM, 2000). Bu yayında, 

İstatistiksel olarak düşünmek, bilgili bir vatandaş ve tüketici olmak için çok önemlidir. Bu ise 

ancak istatistiksel akıl yürütme (İAY) becerisi ile sağlanabilir.  

Chance (2002, s.2)’ye göre İAY, süreci tam olarak görebilme ve bilgileri analiz ederek 

yorumlama yeteneğidir. Bu süreç değişkenler arasındaki ilişkiyi bütünüyle anlamayı, 

araştırma yeteneğine sahip olmayı, verileri doğru bir şekilde yorumlamayı, verilerden çıkarım 

yapabilmeyi ve ileriye dönük tahminler yaparak verilerin etkili bir şekilde kullanılması 

becerilerini gerektirmektedir. Bu becerilerin erken yaşlardan itibaren kazandırılmaya 

başlanması bireylerin İAY süreçlerinin gelişmesine yardımcı olur. İstatistiğin ve istatistiksel 

akıl yürütmenin önemi son 20 yıl içinde daha da artarak ilkokul birinci sınıftan itibaren eğitim 

öğretim müfredatlarında yerini almıştır. Özellikle yurt dışında yapılan birçok çalışmada 

reform çalışmaları kapsamında özellikle ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin istatistiksel 

düşünme, muhakeme ve okuryazarlıklarını inceleyen pek çok makaleye rastlanmaktadır 

(Garfield & Gal, 1999). Yurt dışında yapılan bu çalışmaların ışığında ülkemizde de matematik 

öğretim programlarında veri işleme alanına ilişkin kazanımlar vurgulanmaya başlanmıştır. 

Yapılandırmacı eğitime geçtiğimiz 2005 yılından bu yana yapılan bu çalışmaların yansımaları 

görülmeye başlanmış ve İAY sürecine verilen önem artmıştır (MEB, 2018). Tüm sınıf 

düzeylerinde veri işleme öğrenme alanı kapsamında öğrencilerin araştırma soruları üretmeleri, 

veri oluşturmaları, verileri düzenlemeleri, betimlemeleri, analiz etmeleri ve yorumlamaları 

hedeflenen kazanımlar arasındadır.  

Bu çalışmada ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin İAY becerilerinin ve bu süreçte karşılaşılan 

güçlüklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen sorulara 

yanıt aranmaktadır.  

 İAY düzeyleri açısından sekizinci sınıf öğrencileri incelendiğinde öğrenciler hangi 

düzeyde yer almaktadır?  

 İAY’nin farklı düzeylerinde sekizinci öğrenciler nasıl düşünmektedir? 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak nitelendirilebilir. 

Çalışmanın katılımcılarını 2019-2020 öğretim yılında Van ilinin Erciş ilçesine bağlı bir 

ortaokulunda öğrenim gören 24 ilköğretim sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
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İstatistiksel akıl yürütme becerilerini ortaya çıkaracak McGatha ve diğerlerinin (2002) 

çalışmalarından “Basketbol Problemi” sınıf seviyesine göre uyarlanarak öğrencilere 

uygulanmıştır. Veri toplama araçları problem durumunun ve yanıtlarının yer aldığı A4 kağıdı 

ve odak grup görüşmesi yoluyla toplanmıştır. Uygulama süreci iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada öğrencilere problem verilerek yanıtlamaları istenmiştir. 

Öğrencilere problemi çözmeleri için bir ders saati, yani yaklaşık 40 dakika verilmiştir. İkinci 

aşamada, öğrenci yanıtları İAY becerileri doğrultusunda incelenmiş ve bu doğrultuda odak 

grup görüşmesine her düzeyden birer öğrenci seçilerek yapılmıştır. Odak grup görüşmesi 

sırasında her düzeyden öğrenciye 5 dakika verilerek problem çözümlerini açıklamaları 

istenmiştir. Bu sayede öğrencilerin gerçekte ne yaptıkları açık bir şekilde ortaya konmak 

istenmiştir. Bu süreçler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmanın Süreçleri 

Aşama Uygulama Süre 

Birinci 

Aşama  

Öğrencilere problem A4 kağıdında yazılı olarak verilerek yanıtlamaları 

istenmiştir. Öğrencilere problemi çözmeleri için bir ders saati verilmiştir. 

40 dk 

İkinci 

Aşama 

Öğrenci yanıtları İAY becerileri doğrultusunda incelenmiş ve bu doğrultuda 

odak grup görüşmesine her düzeyden birer öğrenci seçilerek yapılmıştır.  

5 dk 

Öğrencilere Sunulan Problem 

Yıldız Milli Kadın Basketbol takımı antrenörü milli maçta oynayacak oyuncuları seçmektedir. 

Antrenör seçim yaparken her bir oyuncunun sezonun son 8 maçında takımları için attıkları 

sayılara bakmaktadır. Aşağıda iki oyuncunun 8 maçta attıkları sayılar verilmiştir. 

Tablo 2. Deniz ve Elif adlı öğrencilerin son 8 maçtaki skorları 

Deniz 11 31 16 28 27 14 26 15 

Elif 21 17 22 19 18 21 22 20 

a) Antrenör iki oyuncudan sadece birini seçebilecekse hangi oyuncuyu seçmesini tavsiye 

edersiniz?  

b)  Nedenini açıklayınız. 

Bulgularda öğrenciler ad ve soyadlarının ilk harfleri ile kodlanmıştır. Verilerin analizinde 

ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin İAY becerileri Jones ve diğerlerinin (2004) 

geliştirdikleri teorik çerçevelere dayandırılarak betimsel analiz yolu ile incelenmiştir.  Tablo 

3’te teorik çerçeveler verilmiştir.  
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Tablo 3. İAY düzeyleri ve düzeylerin özellikleri  

Düzey  Veriler Arasını Okuma Veriler Ötesini Okuma Orantısal Akıl Yürütme 

1. Duruma/ 

Kişiye 

Özgü 

Veri gurupları içinde ve 

arasında hatalı 

karşılaştırmalar yapılır. 

Verilere dayalı olmayan veya ilgisiz 

konular bazında çıkarımlar yapılır. 

Göreli düşünme kullanılmaz. 

2. Geçici Veri grupları içinde ve 

arasında tek doğru ya da 

birkaç tane kısmen doğru 

karşılaştırmalar yapılır. 

Kısmen verilere dayalı olan 

çıkarımlar yapılır. Bazı çıkarımlar 

sadece kısmen makul olabilir. 

Göreli düşünme niteliksel 

olarak kullanılır. 

3. Nicel Veri grupları içinde ve 

arasında kısmi ya da genel 

karşılaştırmalar yapılır  

Ağırlıklı olarak verilere dayalı 

çıkarımlar yapılır. Bazı çıkarımlar 

sadece kısmen makul olabilir. 

Göreli ve orantısal akıl 

yürütme eksik ya da geçersiz 

şekilde kullanılır. 

4. Analitik Veri grupları içinde ve 

arasında kısmi ve genel 

karşılaştırmalar yapılır. 

Verilere bağlama dayalı olan 

çıkarımlar yapılır. 

Göreli ve orantısal akıl 

yürütme kullanılır. 

3. BULGULAR 

Bulgular bölümü iki kısımda verilecektir. Birincisinde araştırmaya katılan tüm öğrencilerin 

İAY düzeyleri değerlendirilecektir. İkinci bölümde ise her bir düzey için öğrencilerin 

verdikleri cevaplar ayrı ayrı incelenecektir. 

3.1. Öğrencilerin İAY Düzeyleri  

Bu çalışmaya katılan sekizinci sınıf öğrencilerinin İAY düzeyleri (Duruma özgü, Geçici, 

Nicel ve Analitik) Şekil 1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Öğrencilerin İAY düzeyleri 
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Şekil 1’de görüleceği üzere, İAY düzeyleri açısından sekizinci sınıf öğrencilerinin %8’inin 

duruma/kişiye özgü düzeyde olduğu görülmektedir. Bu düzeydeki öğrencilerin verilerle ilgili 

olmayan ve çoğunlukla kişisel deneyim veya öznel inançlara odaklı akıl yürütmektedir. 

Öğrencilerin % 21’inin geçici düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu düzeydeki 

öğrencilerin istatistiksel problemlerde nicel akıl yürütmeye başladıkları fakat bunu eksik ya da 

tutarsız yaptıkları görülmektedir.  Elde edilen verilerden öğrencilerin %63’ünün nicel düzeyde 

olduğu belirlenmiştir. Bu düzeydeki öğrenciler nicel akıl yürütmeyi tutarlı bir şekilde daha 

etkin olarak kullanırlar. Son olarak, öğrencilerin sadece %8’inin analitik düzeyde olduğu 

görülmektedir. Bu düzeydeki öğrenciler problemi farklı yönlerden inceleyerek 

yordayabilirler.  

3.2. Farklı İAY Düzeylerindeki Öğrenci Davranışları 

Bu bölümde, öğrencilere verilen A4 kağıtlarında onların bulunduğu İAY düzeyi belirlendikten 

sonra, her bir düzeyden rastgele bir öğrenci seçilerek odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bu 

bağlamda öğrencilerin verilen problemin çözümünde düşünüş yolu ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Aşağıda her düzeye ait öğrencinin cevap kağıtları ve bunları destekleyen 

mülakatlar verilmiştir. 

Düzey 1:  Duruma/Kişiye Özgü  

 

Şekil 2. İAY düzeylerinden Duruma/Kişiye özgü düzeyindeki F.E. kodlu öğrencinin yanıtı 

 

Yukarıda F.E. kodlu öğrencinin a ve b şıklarına verdiği cevaplar görülmektedir.  A şıkkında 

öğrenci “Deniz” isimli sporcuyu seçmekte, b şıkkında ise bunun nedeni olarak “Çünkü Deniz 

8 maçtan çok güzel bir puan alıp kaptanlığa ulaşabilir ve kaptanlıkta oyuncuları daha güzel bir 

yere getirebilir. Kaptan olmasını ondan istedim.” şeklinde problemdeki verilerden değil de 

kendi düşüncelerinden yola çıkarak yanıtını oluşturmuştur. Buna kanıt olarak, problemde 

takım kaptanlığı diye bir seçim olmamasına rağmen öğrencinin bu tür bir yaklaşımla 

çözümünü gerçekleştirdiği görülmektedir.  
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Bu düzeydeki öğrenciler sorulara kendi öznel durumlarına yönelik cevaplar vererek yaklaşır. 

Burada da olduğu gibi öğrenci Deniz isimli öğrencinin kaptan olmasını ve böylece daha 

başarılı olacağını düşünmektedir.  

 

Düzey 2: Geçici 

 

Şekil 3. İAY düzeylerinden Geçici düzeyindeki Y.M. kodlu öğrencinin yanıtı 

 

Yukarıda Y.M. kodlu öğrencinin a ve b şıklarına verdiği cevaplar görülmektedir. A şıkkında 

Deniz isimli sporcuyu seçen öğrenci b şıkkında ise bunun nedenini “Deniz, Elif’ten daha iyi 

oynuyor ve oynadığı basketbol maçlarında da kendini kanıtlamış. Bu yüzden Deniz,  Elif’ten 

daha iyi oynadığını gördüğüm için cevabım Deniz.” olarak açıklamıştır. Bu düzeydeki 

öğrencilerin genel özelliklerine baktığımızda öğrencilerin istatistiksel problemlerde nicel akıl 

yürütmeye başladıkları fakat bunu eksik ya da tutarsız yaptıkları görülmektedir. Bu 

öğrencinin verdiği cevabı incelediğimizde, problemde verilen sayılara büyüklük ve küçüklük 

bağlamında odaklandığı ve bu doğrultuda yanıtını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu düzeydeki 

öğrenciler problem durumuna odaklansa da genellikle bunu tek unsur olarak almakta ve kısıtlı 

olarak düşünebildiği görülmektedir. 
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Düzey 3: Nicel  

 

Şekil 4. İAY düzeylerinden Nicel düzeyindeki S.M. kodlu öğrencinin yanıtı 

 

Yukarıda S.M. kodlu öğrencinin a ve b şıklarına verdiği cevaplar sunulmuştur. Öğrenci a 

şıkkında Deniz isimli sporcuyu seçerken b şıkkında ise bunun nedenini “Antrenörün Deniz’i 

seçmesini tavsiye ederdim. Çünkü Deniz ile Elif’in attığı sayıları karşılaştırdığımızda Deniz, 

Elif’ten biraz daha fazla oluyor ve bunun takım için yararlı olacağını, Deniz’in takıma daha 

fazla katkı da bulunacağını, bu yüzden de Deniz’i seçmesi gerektiğini söylerdim.” olarak 

açıklamıştır. Öğrencinin verdiği cevaplara bakıldığında, problem durumuna farklı yönlerden 

bakabilen öğrenci bunları birbirleriyle bağlantı olarak yapamamaktadır. Karşılaştırma olarak 

sporcuların sayılarını toplayan öğrenci, sporcularını sayılarını düzenli olup olmadığını göz 

ardı etmektedir. Bu seviyedeki öğrencilerin genel bir durumun gözler önüne sermiştir.  
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Düzey 4: Analitik  

 

Şekil 5. İAY düzeylerinden Geçici düzeyindeki M.A. kodlu öğrencinin yanıtı 

Yukarıda M.A. kodlu öğrencinin a ve b şıklarına verdikleri cevaplar verilmiştir. Öğrenci a 

şıkkına “Açıklığı az olanı seçmesini tavsiye ederdim. Yani Elif” cevabını verirken b şıkkında 

bunun nedenini “ Elif’in açıklığı daha az ve Deniz’e göre attığı sayılar bir tık daha yüksek 

olmasıdır. Elif’in açıklığı 22-17 = 5, Deniz’in açıklığı 26-11 =15. Sürekli yüksek ve birbirine 

yakın sayılar atmalılardır. Bir keresinde 11 bir keresinde 31 atmak olmaz ya önemli bir maçta 

hiç atmazsa?” olarak açıklamıştır. Bu düzeydeki öğrencilerin genel özelliklerine baktığımızda 

öğrencilerin akıl yürütmesi, problem durumunda birden çok ilişkilendirme yapılmasına 

dayalıdır. Bu düzeydeki öğrenciler problemi farklı boyutlarda inceleyip, tahminlerde 

bulunurlar. M.A. kodlu öğrencinin verdiği cevaplara bakıldığında öğrencinin analitik düzeyi 

yansıttığı, veriler arasındaki açıklık kavramı üzerinde durduğu ve sonraki maçlara yönelik 

yordayıcı cümleler kurduğu görülmüştür. 

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin İAY becerilerinin ve İAY’nin farklı düzeylerinde 

öğrencilerin davranışlarının incelendiği çalışmada, öğrencilerin %8’lik kısmının 

duruma/kişiye özgü düzeyde, %21’lik kısmı geçici düzeyde, öğrencilerin %63’ü nicel 

düzeyde ve %8’lik kısmı ise analitik düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda İAY 

düzeyi açısından öğrencilerin çoğunlukla nicel düzeyde olduğu belirtilebilir. Bu durum 

öğrencilerin problemi farklı açılardan ele aldıklarını ancak bunlar arasında tutarlı ve mantıksal 

kurallara bağlı bir ilişki kuramadıklarını göstermektedir. Nitekim bu ilişkinin çok az da olsa 

bazı öğrenciler tarafından gerçekleştirilebildiği söylenebilir. Diğer taraftan öğrencilerin 

neredeyse üçte biri gibi azımsanmayacak bir oranında problemin öznel ya da tek yönlü bir 

düşünüşle çözülmek istenmesi manidardır.  
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Bu araştırmanın ikici boyutunda odak grup görüşmesi ile yapılan sonuçlara yer verilmiş ve 

her düzeyden öğrencilerin cevapları incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda öğrencilerin 

İAY düzeylerindeki davranışlarının, McGatha ve diğerlerinin (2002) çalışmasındaki ile büyük 

ölçüde benzerlik gösterdiği söylenebilir. Öğrencilerin İAY sürecindeki gelişimlerini 

hiyerarşik olduğunu belirten bu yaklaşım istatistik öğretiminde hem öğrenme kazanımlarını 

belirlemede hem de öğretim sırasında öğrencilerden beklenebilecek çeşitli akıl yürütme 

becerileri hakkında fikir vermektedir. Bu bağlamda bu düzeylerdeki öğrenci düşünüşlerinin 

öğretmenler tarafından bilinmesinin öğretim sürecinde birçok yararı olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma öğretmenlere bu anlamda bir farkındalık sağlaması noktasında ayrıca önemlidir. 

Bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik, öğrencilerin İAY becerilerinin nasıl 

geliştirilebileceği ile ilgili öğretmenlere eğitim verilerek bunların pratikte ne ölçüde 

gerçekleştirildiğine ilişkin araştırmalar yapılması önerilebilir.  
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ 

ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ VE ETKİNLİK TASARIMINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

Mustafa GÖK  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakülte, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Van 

 

ÖZET 

Etkinlik tasarımı matematiksel bilginin öğretiminde etkili araçlardır. Öğretmen adaylarının bir 

matematiksel bilginin öğretimine ilişkin etkinlik tasarımı ile ilgili bileşenleri ve süreçleri 

bilmeleri etkinlik tasarımında büyük önem taşır. Matematik dersi öğretim programında 

etkinlik tasarımında öğrenci merkezli ortamların kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Bu 

çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının; öğrenci merkezli etkinlik 

tasarının ve öğrenci merkezli etkinlik tasarımlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir.  

Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak belirtilebilir. 

Çalışmanın katılımcılarını Doğu Anadolu’da bir üniversitede öğrenim gören 20 ilköğretim 

matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu bağlamda ilköğretim matematik öğretmen 

adaylarına öğrenci merkezli yaklaşımların özellikleri anlatılmış ve daha sonra örnek bir 

uygulama gerçekleştirilmiştir. İlköğretim matematik öğretmeni adaylarından herhangi bir 

konuda matematiksel bir bilgi seçip, bu bilginin öğretimine yönelik öğrenci merkezli bir 

etkinlik tasarlaması istenmiştir. Bununla birlikte ilköğretim matematik öğretmenleri 

adaylarından etkinlik tasarımında zorlandıkları noktalar, bu etkinliklerin kendilerinde ne gibi 

farkındalık sağladığı ve öğrenciler açısından etkinliklerin faydaları ya da zararlarına yönelik 

görüşleri sorulmuştur. Veriler öğretmen adaylarından toplanan dokümanların elde edilmesi ve 

yapılandırılmış mülakat yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ilköğretim matematik 

öğretmeni adaylarının etkinlik tasarımları betimsel analiz yoluyla ve etkinlik tasarımına 

ilişkin görüşleri ise içerik analizi yöntemiyle yapılmıştır.  

Araştırmanın sonuçları, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının etkinlik oluşturma 

süreçlerinde birçok açıdan zorluk yaşadığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının etkinlik 

geliştirme süreci ile ilgili bileşenlerden değerlendirme, öğrenci zorlukları ve esneklik 

bileşenlerine etkinliklerinde neredeyse hiç yer vermedikleri tespit edilmiştir. Diğer bileşenlere 

etkinliklerde yer verilme oranının genellikle %35 ila %50 arasında olduğu belirtilebilir. Farklı 

bir açıdan, bu deneyimin onlara öğrenci merkezli ortam tasarımlarının bileşenlerine ilişkin 

bazı farkındalıklar kazandırdığı tespit edilmiştir.  
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Son olarak, öğretim sürecinde bu tür durumları kullanmanın öğrenciler açısından yararları ve 

zararlarının neler olabileceği tartışılmıştır. Öğretmen adaylarına öğrenci merkezli etkinlik 

tasarımına ilişkin daha uzun süreli çalışmalar yapılması ve bu süreçlerde ortaya koydukları 

davranışlara ilişkin daha detaylı analizler yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Etkinlik geliştirme, Öğrenci merkezli ortamlar, Öğretmen adayları, 

Matematik eğitimi 

EXAMINATION OF ACTIVITIES DEVELOPED BY PROSPECTIVE 

ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS AND OPINIONS ABOUT 

THE ACTIVITY DESIGN 

ABSTRACT 

Activity design is an effective tool for teaching mathematical knowledge. It is of great 

importance in the activity design that prospective teachers know the components and 

processes related to the activity design related to the teaching of mathematical knowledge. It 

is stated in the mathematics curriculum that student-centered environments should be used in 

the design of activities. The aim of this study is to examine the prospective elementary school 

mathematics teachers' opinions about student-centered activity design and their student-

centered activity design.  

The method of the study can be mentioned as a case study which is one of the qualitative 

research methods. The participants of the study consisted of 20 elementary mathematics 

teachers studying at a university in Eastern Anatolia. In this context, the characteristics of 

student-centered approaches were explained to prospective mathematics teachers and then a 

sample application was carried out. The prospective elementary school mathematics teachers 

were asked to select a mathematical knowledge on any subject and design a student-centered 

activity for teaching this knowledge. In addition, primary school mathematics teachers were 

asked about the points they had difficulty in designing the activities, the awareness of these 

activities and their opinions about the benefits or harms of the activities for the students. The 

data were collected through obtaining the documents collected by the prospective teachers 

and structured interviews. In the analysis of the data, the activity designs of the prospective 

elementary school mathematics teachers were made through descriptive analysis and their 

opinions about activity design were made by content analysis method.  

The results of the study show that the prospective elementary school mathematics teachers 

have difficulty in the process of creating activities in many aspects. It has been determined 

that prospective teachers have almost no place in evaluation activities, student difficulties and 
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flexibility components related to activities development process. It can be stated that the rate 

of incorporation of other components in the activities is generally between 35% and 50%. 

From a different perspective, this experience has been found to give them some awareness of 

the components of student-centered environment designs. Finally, the benefits and harms of 

using such situations in the teaching process are discussed for the students. It is suggested to 

prospective teachers to conduct long-term studies on student-centered activity design and to 

conduct more detailed analyzes of the behaviors they demonstrate during these processes. 

Keywords: Activity development, Student-centered environments, Prospective teachers, 

Mathematics education 

1. GİRİŞ 

Etkinlikler, bilginin öğretiminde etkili araçlardır. Öğretim sürecinde öğretmenler bir şekilde 

eğitsel amaçlar doğrultusunda etkinliğe başvurmaktadır. Bu önemine rağmen etkinliğin alan 

yazında uzlaşılmış bir tanımı bulunmamaktadır.  

MacDonald (2008) etkinliği, öğrenmenin alt yapısının oluşturan, öğrencilerin öğrenmelerini 

destekleyen ve öğrenme seviyelerini yükselten faaliyetler olarak belirtmiştir. Stein ve Lane 

(1996) ise etkinliği, belirli bir kavram, beceri ya da fikrin kazandırılmasının amaçlandığı, 

öğretmen ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen aktiviteler olarak tanımlamıştır. 

Araştırmacılar etkinlik ve matematiksel etkinlik kavramların da birbirinden ayırma 

eğilimindedir. Matematiksel etkinlik, bir matematiksel bilginin edinimine yönelik 

gerçekleştirilmesi mümkün olan bir problemin, öğrencilere sorumluluklar verilerek ve 

birtakım materyaller kullanılarak, uygulamaya geçirilmesi sonucu belirli bir ürün ortaya 

koymaktır (Bozkurt, 2012). Matematiksel bir etkinliğin karmaşık birçok bileşen içerdiği ve 

bunların öğretim sürecine nasıl dahil edileceğine ilişkin bilgilerin öğretmen eğitiminden 

başlanarak verilmesi gerekmektedir. İlerde öğretmen olacak matematik öğretmeni adaylarının 

bir matematiksel bilginin öğretimine ilişkin etkinlik tasarımı ile ilgili bileşenleri ve süreçleri 

bilmeleri etkinlik tasarımında büyük önem taşımaktadır.  

Matematik dersi öğretim programında etkinlik tasarımında öğrenci merkezli ortamların 

kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda etkinlik geliştirme sürecinde 

materyallerden (noktalı ve izometrik kağıt gibi) ve modellerden (örneğin kesir modelleri) 

yararlanılması istenmektedir. Ayrıca yeni matematiksel kavramların önceki öğrenmelere 

dayandırılması ve etkin öğrenmeyi destekleyecek şekilde öğrenme ortamın tasarlanması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018).  
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Alan yazındaki çalışmalardan (Özmantar & Bingölbali, 2009; Brousseau, 2002)  matematiksel 

bir etkinlik geliştirilmesinde dikkat edilmesi gereken bileşenler: 1. Etkinliğin bir amacı 

olması, 2. Uygun bir araç kullanılması (materyal, oyun, problem gibi), 3. Günlük yaşam 

bağlamı verilmesi, 4. Öğrenci ön bilgileri doğrultusunda hazırlanması, 5. Öğrenci zorluklarına 

yönelik hazırlanması, 6. Belli ölçüde esneklik içermesi, 7. Zamanın etkin bir şekilde 

kullanılması, 8. Öğretmen ve öğrenci rolleri belirgin olması, 9. Sürece yönelik bilgiler 

sunması (Eylemde bulunma, Tartışmalara yer verme, Hipotez sunma ve Kanıt gibi 

matematiksel becerilerin kullanılması), 10. Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin bilgiler 

verilmesi olarak açıklanabilir.  

Matematiksel etkinlikle ilgili çalışmalar incelendiğinde, öğretmenlerin etkinlik kavramına 

ilişkin görüş ve deneyimlerinin oldukça sınırlı olduğu (Uğurel, Bukova-Güzel & Kula, 2010), 

ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenlerinin etkinliğe bakışının farklı olduğu (Bozkurt, 2012), 

etkinliklerin uygulanması sürecinde öğretmenlerin baskın olduğu (Toptaş, 2008), ortam 

tasarımında öğretmen adaylarının öğrenci merkezli etkinliğin bileşenlerinin çok azına 

odaklandıkları (Güven & Karataş, 2004), etkinlik tasarımında öğretmen adaylarının yetersiz 

ve tutarsız planlama becerisine sahip olduğunu (Kilicoglu, 2019), öğretmen adaylarının 

bazılarının etkinlik geliştirmede başarılı olurken bazılarının zorlandıkları belirtilmiştir (Özgen 

& Alkan, 2014). Bu araştırmalar, etkinlik geliştirmenin birçok perspektifi olan karmaşık bir 

yapısı olduğunu ve çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bu konuda 

çok sınırlı sayıda araştırma yapıldığı söylenebilir. Bu bağlamda öğretmen eğitiminde etkinlik 

tasarımına daha fazla eğilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının; öğrenci merkezli etkinlik 

tasarımları ve öğrenci merkezli etkinlik tasarımlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır. 

 İlköğretim matematik öğretmeni adayları etkinlik geliştirme sürecinde hangi 

bileşenlere odaklanmaktadır? 

 İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının etkinlik tasarımı ile ilgili görüşleri 

nelerdir? 

2. YÖNTEM 

Çalışmanın yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak belirtilebilir. 

Çalışmanın katılımcılarını Doğu Anadolu’da bir üniversitede öğrenim gören 20 (3 erkek ve 17 

bayan) ilköğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır.  
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İlköğretim matematik öğretmen adaylarına öğrenci merkezli yaklaşımların özellikleri 

anlatılmış ve daha sonra örnek bir uygulama gerçekleştirilmiştir. İlköğretim matematik 

öğretmeni adaylarından herhangi bir konuda matematiksel bir bilgi seçip, bu bilginin 

öğretimine yönelik öğrenci merkezli bir etkinlik tasarlaması istenmiştir. Bununla birlikte 

ilköğretim matematik öğretmenleri adaylarından etkinlik tasarımında zorlandıkları noktalar, 

bu etkinliklerin kendilerinde ne gibi farkındalık sağladığı ve öğrenciler açısından etkinliklerin 

faydaları ya da zararlarına yönelik görüşleri sorulmuştur. Tablo 1’de bu süreçler özetlenmiştir. 

Tablo 1. Araştırmanın Süreçleri 

Haftalar Uygulama Süre 

Hafta 1 Öğrenci merkezli ortam tasarımına ilişkin genel bilgiler ve bunun 

bileşenleri 

2 saat 

Hafta 2 Örnek bir uygulama (ters orantı kavramının öğrenci merkezli bir 

ortamda öğretimi) 

2 saat 

Hafta 3 Öğretmen adaylarının kendi etkinliklerini planlama ve geliştirmeleri 7 gün 

Hafta 4  Etkinlik geliştirme ile ilgili öğretmen adaylarının görüşlerinin 

alınması 

30 dakika 

 

Tablo 1’de görüleceği üzere, ilk aşamada öğretmen adaylarına öğrenci merkezli ortamlar ve 

bileşenleri 2 ders saatinde anlatılmıştır. Daha sonra araştırmacı tarafından tasarlanan bir 

etkinlik yaklaşık 2 ders saatinde uygulanmıştır. Bu etkinlikte ters orantı kavramının öğretimi 

bir materyal kullanılarak ve öğrenme ortamına oyunlaştırma bileşenleri dahil edilerek 

uygulanmıştır. Daha sonra öğretmen adaylarına kendi etkinlik tasarımlarını oluşturmaları için 

1 hafta süre verilmiştir. Son olarak etkinlik geliştirme süreci ile ilgili öğretmen adaylarının 

görüşlerine başvurulmuştur.   

Veriler öğretmen adaylarından toplanan dokümanların elde edilmesi ve yapılandırılmış 

mülakat yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde ilköğretim matematik öğretmeni 

adaylarının etkinlik tasarımları betimsel analiz yoluyla ve etkinlik tasarımına ilişkin görüşleri 

ise içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Betimsel analizler amaç (A), materyal 

(Materyal: M, Oyun: O, Problem: P), günlük yaşam bağlamı (GYB), öğrenci ön bilgileri 

(ÖÖB), öğrenci zorlukları (ÖZ), esneklik (Es), zaman (Z), öğretmen ve öğrenci rolleri (T: 

Teacher & S: Student), süreç (Eylemde bulunma: E, Tartışma: T, Hipotez: H, Kanıt: K), 

değerlendirmeye (D) bileşenleri bağlamında incelenmiştir. Bu bileşenlere etkinliklerinde yer 

veren öğretmen adaylarına artı (+), yer vermeyenler eksi (–) olarak belirtilmiştir. İçerik 

analizinde öğretmen yanıtları ilk olarak bilgisayara Word dosyası olarak aktarılmıştır. Daha 

sonra kodlar belirlenmiş ve bu kodlar ortak temalar altında birleştirilerek analizler yapılmıştır. 

Bulgularda öğretmen adayları ÖA1, ÖA2, …, ÖA20 şeklinde kodlanmıştır.   
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3. BULGULAR 

Bulgular bölümü iki kısımda verilecektir. Birincisinde öğretmen adaylarının geliştirdikleri 

etkinlikler değerlendirilecektir. İkinci bölümde ise etkinlik geliştirme sürecine ilişkin 

görüşlerine yer verilmiştir.  

3.1. Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Etkinlikler  

Bu bölümde öğretmen adaylarının geliştirdikleri etkinlikler öğrenci merkezli ortamın 

parametreleri ve etkinlik tasarımında olması gereken bileşenler bağlamında analiz edilmiştir. 

Tablo 2’de bu analizlere ilişkin bilgiler verilmiştir.  

 

Tablo 2. Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Etkinliklerin Analizi 
 A Materyal GYB ÖÖB ÖZ Es Z T & S Süreç D 

ÖA1 + M, O, P + - - - - S (T→S) E, H - 

ÖA2 + M, O - + + - - T, S (S→S) E, T - 

ÖA3 + M - + - - + T, S (T→S) E, T, K - 

ÖA4 + P + + - - + T, S (T→S) E, T - 

ÖA5 + M + - - - - T, S (S→S) E - 

ÖA6 + M  +  + - - - T, S (S→S) E - 

ÖA7 + O, M, P + - - - - T, S (S→S) E, T - 

ÖA8 + M  - - - - - T, S E - 

ÖA9 + M, O + + - - - T, S  (S→S) E, T,  - 

ÖA10 + M, O, P - - - - - T, S (S→S) E - 

ÖA11 + M - - - - - T, S(S→S) E - 

ÖA12 + M - - - - - T, S (T→S)  E - 

ÖA13 + M + - - - - T, S(S→S) E - 

ÖA14 + O, P - - - - + T, S (S→S) E, T - 

ÖA15 + O, P + - - - - T, S (S→S) E, T, H, K - 

ÖA16 + M - - - - - T, S (T→S) E, T - 

ÖA17 + M, P - - - - + T, S (S→S) E, T, H, K - 

ÖA18 + M, O, P + + - - + T, S (S→S) E  - 
ÖA19 + M, O - + + + + T, S (S→S) E, T, H, K - 

ÖA20 + M - - - - + T, S (T→S) E - 

 

Tablo 2’de görüleceği üzere, öğretmen adayları bir amaç doğrultusunda etkinliklerini 

geliştirmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için genellikle materyal ya da oyun geliştirmiştir. 

Etkinlik tasarımında yaklaşık yarıya yakını günlük yaşam bağlamından yararlanmıştır. 

Etkinlikler genellikle öğrenci seviyelerine uygun olsa da ancak üçte birinden biraz fazlasında 

bu açıkça ifade edilmiştir. Zaman kullanımı da benzer şekilde ortaya çıkmıştır. Öğrenci 

zorlukları, esneklik ve değerlendirme bileşenleri çok düşük oranlarda ya da neredeyse 

gözlenmemiştir. Öğrencilerin aktif rol oynaması yaklaşık üçte iki oranında olduğu 

belirlenmiştir. Süreç bileşeninde özellikle eylemde bulunma bütün etkinliklerde olmasına 

rağmen daha üst seviye alt bileşenler olan tartışma, hipotez kurma ve kanıtlama çok düşük 
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düzeylerde gözlenmiştir. Buradan öğretmen adaylarının öğrenci merkezli etkinlik geliştirme 

bileşenleri ile ilgili bazı bileşenlerin farkında olarak etkinlik geliştirseler de, birçok bileşende 

bu oranın orta ve düşük düzeyde ortaya çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla öğretmen 

adaylarının çoğu bileşen hakkında sınırlı farkındalıkları olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda 

özellikle öğrenci zorlukları, esneklik ve değerlendirme bileşenleri ön plana çıkmaktadır.  

 3.2. Öğretmen Adaylarının Etkinlik Tasarımına İlişkin Görüşleri 

Öğretmen adaylarının etkinlik tasarımına ilişkin görüşleri onlara yöneltilen yapılandırılmış üç 

suru vasıtasıyla alınmıştır. Tablo 3’te etkinlik tasarımında yaşadıkları güçlükler ortaya 

çıkarılmıştır. 

 

Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Etkinlik Geliştirme Sürecinde Karşılaştığı Zorluklar 

Temalar Frekans (f) Yüzde (%) 

Hazırbulunuşluk 10 50 

Aktif Katılım 7 35 

Ortam  6 30 

Uygulanabilirlik  6 30 

Oyunlaştırma 4 20 

Materyal 3 15 

Öğretim 3 15 

Zaman  3 15 

Günlük yaşam  2 10 

Aşamaları planlama 2 10 

Dili kullanma 1 5 

Tablo 3’ten görüleceği üzere, öğrenci merkezli etkinlik tasarımında birçok açıdan güçlük 

yaşadıkları görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi, aktif katılımın 

nasıl sağlanması gerektiği, ortam tasarımı ve etkinliğin uygulanabilir olması ön plana 

çıkmaktadır.  

Öğretmen adaylarının etkinlik tasarımında öğrenci merkezli bir ortam tasarlama sürecinde 

uzman olmadıklarından bir araştırma sürecine girecekleri ve bu doğrultuda hem 

deneyimlediklerinden hem de araştırma sürecinde öğrenci merkezli etkinlik tasarımına ilişkin 

bir takım farkındalıklar geliştirecekleri düşünülmüştür. Tablo 4’te etkinlik tasarım sürecinin 

öğretmen adaylarına kazandırdığı temalar sunulmuştur.  
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Tablo 4. Etkinlik Geliştirme Sürecinin Öğretmen Adaylarına Kazandırdığı Farkındalıklar 

Temalar Frekans (f) Yüzde (%) 

Yeni etkili yöntem 14 70 

Öğretmenlik Deneyimi 6 30 

Araştırmayı teşvik 5 25 

Aktif katılım 4 20 

Eğlenirken öğrenme 3 15 

Materyal yapma 3 15 

Öğrenci anlamalarını kontrol 3 15 

İletişimi gerektirme  3 15 

Günlük yaşam 2 10 

Farklı bakış açıları 2 10 

Sentez yapma 1 5 

Sorumluluk 1 5 

 

Tablo 4’te anlaşılacağı üzere, öğretmen adayları öğrenci merkezli etkinlik tasarımını 

geleneksel yöntemden belirgin şekilde ayırmakta ve yeni etkili bir yöntem olarak 

değerlendirmektedir. Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli etkinlik tasarımına ilişkin diğer 

öne çıkan farkındalıkları bu konuda deneyim kazanmaları, araştırmayı teşvik etmesi, aktif 

katılımı sağlamayı öğrenmeleri olarak belirtilebilir.  

Öğretmen adaylarına geliştirilen etkinliklerin öğrencilere sağladığı avantajlar ya da 

dezavantajlar ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Bu bağlamda öğretmen adaylarının öğrenci 

merkezli etkinliklerin öğrencilere sağladığı faydalara ya da zararlara ilişkin temalar Tablo 5’te 

verilmiştir.   

 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Etkinliklerin Avantajları ve Dezavantajlarına İlişkin Algıları  

Temalar Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Temalar Frekans 

(f) 

Yüzde 

(%) 

Bilgiyi inşa etmesi 13 65 Bireysel farklılıklar 7 35 

Aktif katılım 12 60 Zaman kaybı 6 30 

Sosyalleşme 9 45 Sınıf yönetimi sorunu 4 20 

Olumlu tutum 6 30 Öğretici olmadığı algısı 3 15 

Uygun bir atmosfer  4 20 Her konuya uygun olmama 2 10 

Düşünme destekleme 2 10 İyi tasarlanmama 2 10 

Sorumluluk yükleme 1 5 Ön bilgiler ihmal etme 2 10 

Farklı çözüm sunma 1 5 Maliyetli 1 5 

 

Tablo 5’te görüleceği gibi, öğretmen adaylarının öğrenci merkezli etkinlikler ile ilgili eşit 

sayıda tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar incelendiğinde avantaj yüzdelerinin dezavantaj 

yüzdelerinden belirgin şekilde daha fazla olduğu görülmektedir. Buradan öğretmen 

adaylarının öğrenci merkezli etkinlik tasarımına yönelik genellikle olumlu bir algıya sahip 
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oldukları belirtilebilir. Bu bağlamda etkinlik tasarımında öğrencilerin avantajına olan temalar 

bilgiyi öğrencilerin kendilerinin yapılandırması, aktif katılımın sağlanması, sosyalleşme ve 

olumlu tutum geliştirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan etkinliklerin 

dezavantajlarında temalar bireysel farklılıklara hitap etmeyebileceği, zaman kaybına sebep 

olabileceği ve sınıf yönetimi ile ilgili disiplin sorunları ortaya çıkabileceği şeklinde ortaya 

çıkmıştır.  

4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçları, ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının etkinlik oluşturma 

süreçlerinde birçok açıdan zorluk yaşadığını göstermektedir. Öğretmen adaylarının etkinlik 

geliştirme süreci ile ilgili bileşenlerden değerlendirme, öğrenci zorlukları ve esneklik 

bileşenlerine etkinliklerinde neredeyse hiç yer vermedikleri tespit edilmiştir. Diğer taraftan 

etkinliğin bir amaç doğrultusunda hazırlanması ve doğrudan öğretmenin konuyu anlatması 

yerine bir materyal (fiziksel materyal, oyun ya da problem) kullanılarak öğrencilerin amaca 

ulaşmasının sağlanmasına yönelik tasarım bileşenlerinin başarılı bir şekilde kullanıldığı 

söylenebilir. Geriye kalan bileşenlere (günlük yaşam bağlamı, zaman kullanımı, öğrenci ön 

bilgileri, öğretmen ve öğrenci rolleri gibi) etkinliklerde yer verilme oranının genellikle %35 

ila %50 arasında olduğu belirtilebilir. Bu sonuçlar öğretmen adaylarının öğrenci merkezli 

etkinlik geliştirme süreçlerine ilişkin bileşenlerden çok sınırlı sayıda olanları kullanabildikleri, 

bazılarını belli ölçüde kullandıklarını ve bazılarına neredeyse hiç yer vermediklerini 

göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının etkinlik geliştirmeye ilişkin görüşleri incelendiğinde, bazı öğrenci 

merkezli etkinlik geliştirme bileşenlerini etkinliğe dahil etmekte zorlandıkları belirlenmiştir. 

Bu bağlamda öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi, aktif katılımın nasıl sağlanması gerektiği, 

ortam tasarımı ve etkinliğin uygulanabilir olması ön plana çıkmaktadır. Bu durumun ortaya 

çıkmasında, öğretmen adaylarının alanda yeterince deneyim sahibi olmamaları ve ilgili 

bileşenleri sadece teorik düzeyde bilmelerinin etkili olduğu düşünülmektedir.  

Öğretmen adaylarının bir matematiksel bilginin öğretimine yönelik öğrenci merkezli 

etkinliklere ilişkin öğretim yapılması, bu doğrultuda bir uygulama gerçekleştirilmesi ve 

onların kendilerine etkinlik geliştirme görevi verilerek bu süreçle karşı karşıya 

bırakılmalarının etkinlik geliştirme ile ilgili bazı farkındalıklar geliştirmelerini sağladığı 

belirtilebilir. Bu doğrultuda bu tür etkinliklerin geleneksel ortamlar ile karşılaştırıldığında 

etkili öğrenmelerin gerçekleştirilmesini sağlayabilecek bir araç olarak nitelendirildiği göze 

çarpmaktadır.  
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Ayrıca öğretmen adaylarının etkinlik geliştirme ile ilgili deneyim kazanmaları, araştırmayı 

teşvik etmesi, aktif katılımı sağlamayı öğrenmeleri de diğer fark ettikleri öne çıkan 

bileşenlerdir.  

Son olarak, öğretim sürecinde bu tür durumları kullanmanın öğrenciler açısından yararları ve 

zararlarının neler olabileceği tartışılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli 

etkinliklerin öğrencilere daha çok yararlı olduğuna ilişkin algıya sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda etkinlik tasarımında öğrencilerin avantajına olan temalar bilgiyi 

öğrencilerin kendilerinin yapılandırmasına olanak sağlaması, aktif katılımın sağlanması, 

sosyalleşmeyi desteklemesi ve olumlu tutum geliştirilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Diğer 

taraftan etkinliklerin dezavantajlarında temalar bireysel farklılıklara hitap etmeyebileceği, 

zaman kaybına sebep olabileceği ve sınıf yönetimi ile ilgili disiplin sorunları ortaya 

çıkabileceği şeklinde ortaya çıkmıştır.  

Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli etkinlik tasarımlarına ilişkin yaklaşımlarını ortaya 

çıkaracak daha uzun süreli çalışmalar yapılması ve bu süreçlerde ortaya koydukları 

davranışlara ilişkin daha detaylı analizler yapılması önerilmektedir. Bu sayede onların öğrenci 

merkezli etkinlik geliştirme süreçlerinin bileşenleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları 

sağlanabilir. Bu bağlamda alan yazında, öğrenci merkezli etkinlik geliştirmenin bileşenlerin 

öğretmen adaylarına daha etkili nasıl sunulabileceğine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğu 

belirtilebilir.  
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ÖZET 

Ülser, etiyolojisinde farklı faktörlerin etkili olduğu bir hastalık olup; mide ve duodenum 

mukozasında mukus, bikarbonat, prostaglandin (PG) sentezi gibi mukozal koruyucu 

mekanizmalar yanında, mukozada hasar oluşturabilen asit-pepsin arasındaki dengenin bozulması 

sonucu oluşabilmektedir. Ayrıca, genetik yatkınlık, kronik stres, sepsis, hemorajik şok, travma 

ve yanıklar, karaciğer hastalıkları, steroidler, Helicobakter pylori ve Herpes simplex virüs (Tip 

I/HSV-1) ülseri tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Midede bulunan mukozal defans 

sistemleri, midenin düzenli hareketleri, hücre yenileme sistemleri, işlevini yerine getirirken 

midenin zarar görmesini de engellemektedir. Bu mekanizmalar son derece karmaşık bir şekilde 

hücre içi yollar, hücresel düzeyde hormon ve elektriksel uyarılar kullanılırken, diğer organ ve 

sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışırlar. Ancak midenin koruyucu mekanizmalarında bir 

dengesizlik ortaya çıkar ise kişide klinik şikayetler görülmeye başlamakta; ileri aşamalarda bu 

durum tek başına mide problemi değil, tüm sindirim sistemini etkileyen bir sorun haline 

gelmektedir. Tüm bu dengesizlikler kendini reflü, gastrit, peptik ülser ve fonksiyonel dispepsi 

olabileceği gibi mide kanserine kadar uzanan çeşitli mide hastalıkları ile göstermektedir. Gastrik 

ülserde mevcut tedavi yöntemleri etkili olabilse de nüks olayı engellenememektedir. Buda ülser 

tedavisinde tam bir başarı sağlanamadığını göstermektedir. Ülserin, halk arasında çeşitli bitkisel 

tedavi yöntemleri ile iyileştirilmeye çalışılması ve bu yöntemlerden olumlu sonuçlar elde 

edildiğine yönelik bildirimlerin olması, gastrik ülser üzerinde çalışan bilim insanlarının ilgi 

alanlarını bu yöne kaydırmaktadır. Bu amaçla bu derlemede ülser tedavisinde kullanılan bitkisel 

tedavi yaklaşımları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ülser, Bitkisel tedavi, Mide 
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HERBAL TREATMENT APPROACHES IN ULCER 

ABSTRACT 

Ulcer is a disease in which different factors are effective in the etiology; mucosal protective 

mechanisms such as mucus, bicarbonate, prostaglandin (PG) synthesis in the gastric and 

duodenal mucosa, as well as the deterioration of the balance between acid-pepsin that may cause 

damage to the mucosa. In addition, genetic predisposition, chronic stress, sepsis, hemorrhagic 

shock, trauma and burns, liver diseases, steroids, Helicobacter pylori and Herpes simplex virus 

(Type I/HSV-1) are among the factors that trigger ulcer. Mucosal defense systems in the 

stomach, regular movements of the stomach, cell renewal systems, while performing the function 

of the stomach prevents damage. These mechanisms work in a very complex manner in the 

intracellular pathways, hormones and electrical stimuli at the cellular level, and work in harmony 

with other organs and systems. However, if an imbalance occurs in the protective mechanisms of 

the stomach, clinical complaints begin to appear in the person; In advanced stages, this condition 

alone does not become a stomach problem, but a problem affecting the entire digestive system.  

All these imbalances may be reflux, gastritis, peptic ulcers and functional dyspepsia, as well as 

various gastric diseases ranging from gastric cancer. Although gastric ulcer therapy may be 

effective, relapse cannot be prevented. This shows that there is no complete success in the 

treatment of ulcers. Attempting to heal ulcers with various herbal treatment methods among the 

public and having notifications that positive results have been obtained from these methods, the 

interests of scientists working on gastric ulcers scrolls. For this purpose, herbal treatment 

approaches used in the treatment of ulcers are emphasized in this review. 

Keywords: Ulcer, Herbal therapy, Stomach 

INTRODUCTION 

The stomach is an exocrine and endocrine organ that digests nutrients and secretes hormones (1). 

The stomach, which is the largest organ of the digestive system, is a very large bag consisting of 

flat muscle with inner mucosa covered. It then continues with the duodenum. It merges with the 

esophagus above. Because it is bag-shaped; depends on the degree of fullness, muscle 

contraction (tonus), body structure, standing or lying position, depending on the state of 

neighboring organs.  
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Because it is bag-shaped; depends on the degree of fullness, muscle contraction (tonus), body 

structure, standing or lying position, depending on the state of neighboring organs (2). The 

stomach has two ends. Each end of the sphincter with a lid called tries to keep the contents in. 

It is separated from the chest cavity by the aperture. The stomach has two main physiological 

activities: 

1-Movement of the stomach (motility); Storage of the food eaten, teaching, mixing with each 

other and stomach fluid by providing the material to 12 finger intestines, a regular way to pass. 

2 - Stomach acid and pepsin secretion; food breakdown and thoroughly mix to help (3). 

Peptic ulcer occurs as a result of inflammation in the stomach and duedonum (the first part of the 

small intestine). Peptic ulcer; trauma, stress, sepsis, hemorrhagic shock, burns, pulmonary and 

liver diseases, reserpine, epinephrine, steroids, smoking, NSAIDs and alcohol caused by many 

well-known factors. Etiologic factor unknown in approximately 60-80% of patients (4). Stress , 

ethanol (5), NSAIDs (6,7) and oxygen-based free radicals are considered pathogenic factors, 

especially in gastric mucosal damage associated with ischemia reperfusion (8, 9). Recent 

researches have shown that oxidative stress on the pathogenesis of ulcer is of great importance 

and that various radical species such as superoxide and peroxide are involved in this process (10-

13). Although anti-acid, H2 receptor antogonist and proton pump inhibitor drugs developed 

today for the treatment of ulcers reduce the incidence of the disease, the use of these drugs is not 

a complete treatment for ulcers, they have some side effects and lead to more dangerous 

outcomes than ulcers  (14-17). For this reason, ulcer has been tried to improve with various 

herbal treatment methods used by the public and today, with the introduction of herbal medicine 

into our lives, these methods have been subject to various scientific studies (18). The effects of 

various molecules in plants used to treat many diseases, such as ulcers, have been determined by 

purification, antioxidant, antiinflammatory, antibacterial, antiseptic properties such as showing 

that they are effective on these diseases have been determined (19-20-21).  

The use of herbal flavonoids, gastroprotective agents, and methods that may be alternative to the 

use of drugs that strongly suppress acid release in long-term treatment of ulcers is one of the 

issues that have been discussed in recent years (22). Esmaeili et al. (23) have studied the 

treatment of soybean eucalyptus and oregano oil in ulcers related to H. pyloris. It has been seen 

that these substances may be effective in treatment.  
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Alkaloids of the plant called Sofora (Sophora alopecuroides) have been reported to provide 

beneficial results in the treatment of gastritis caused by H. pylori. (24). 

NSAIDs are the leading causes of gastric ulcer formation after H. pylori. Indomethacin, one of 

the most commonly used NSAIDs, initiates oxygen-induced free radicals and lipid peroxidation 

through the production of reactive oxygen species (ROS), thus plays an important role in gastric 

mucosa damage (25). It was emphasized that oily extract (5 ml/kg and 10 ml/kg dose) also 

known as kudret narı (Momordica charantia L, cucurbitacea) provides antiulcerative effects in 

indomethacin-induced ulceration models in rats (26). 

In some studies, it was determined that the level of SOD involved in preventing oxidative 

damage caused by free radicals in organisms in ulcerated stomach tissue decreased (27); in a 

different study, Nigella sativa (çörek otu) Plant and selenium have been reported to increase 

SOD and GSHPx activities in stomach tissue (28- 29). 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Currently, there are many different drugs in the prevention and treatment of gastric ulcers, but 

most of these drugs have various side effects and long-term use of these drugs may cause some 

problems. Due to the increasing problem of gastric ulcer and suppression of acid secretion in 

long-term treatment, it has emerged as an alternative treatment for searching gastroprotective 

agents from medicinal plants. 
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ÖZET 

kolin insanlar için gerekli bir besindir. Vücutta endojen olarak üretildiği için genellikle bir 

vitamin olarak değil, amino asit benzeri mekanizmaya sahip bir besin maddesi olarak 

sınıflandırılır. Bazı gıdalarda bulunan organizmanın ihtiyacı olan bir besin maddesidir. 

Metabolizmadaki çoğu işlevlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan biyokimyasal işlevin 

parçası olan metilasyonu sağlar. Vücuttaki hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirmek ve 

gerekli olan fosfatidilkolin ve sfingomyelini sentezlemek için koline ihtiyaç duyarlar. Bu 

sebeple, canlı hücrelerin yapısal bütünlüklerini korumak için kolin hayati bir öneme sahiptir. 

Ayrıca, beyin ve sinir sistemi fonksiyonları (kasların kontrolü, mental durum ve hafıza) için 

önemli olan asetilkolin gibi nörotransmitterlerin oluşumu içinde gereklidir. Kolin ek olarak, 

karaciğerde lipid transportu ve metabolizması, gen ekspresyonu ve hücreler arası  sinyal 

iletiminde  önemli rol oynar.  

Karaciğerde endojen olarak üretilen kolin, fosfatidilkolin olarak sentezlenmektedir. Fakat 

vücudun ürettiği miktar, canlı metabolizmasının ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır. Bu 

yüzden dışardan kolin içeren gıda veya takviyelerden belli ölçüde alınması gerekmektedir. 

Kolin, fosfatidilkolin olarak gıdalarda yaygın olarak bulunmaktadır. En çok bulunan doğal 

kaynaklar et, yumurta sarısı,  karaciğer, karnabahar, fasulye, buğday, tahıllar,  yer fıstığı ve 

soya fasulyesinde bulunmaktadır. 

Kolin içeren gıdalar oral yola alındıktan sonra, yağda ve suda çözünen formları mukozal 

enzimler aracılığı ile kolini serbest bırakır. Serbest kolin, ince bağırsakta emilerek, 

enterohepatik sirkülasyonuna girer ve karaciğerde depolanır. Karaciğerde fosforilizayona 

uğrayan kolin, hücre zarlarının yapısını oluşturmak için vücuda dağılır. Ayrıca Yağda 

çözünen formları (fosfatidilkolin ve sfingomyelin) beyin ve plasenta bariyerlerini geçerek 

beyin ve fetüsün organlarına kadar yayılır. 

Karaciğer üzerinde yapılan araştırmalarda, vücudun ihtiyacı olan kolin miktarının azalması 

karaciğer sağlığına olumsuz etkileri olabileceği bildirilmektedir.  
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Yapılan bir çalışma, kolin içermeyen diyetle beslenen erkekler ve menapoz sonrası 

kadınlarda, karaciğer veya kas hasarı oluşma riskini artıran sonuçların oluştuğu 

bildirilmektedir. Başka bir çalışmada kolinden zengin diyetle beslenen normal kilolu 

kadınların, daha az kolin tüketen kadınlara göre %28 daha düşük karaciğer hastalığı riski 

taşıdığı bildirilmektedir. Kolin besin takviyesi verilerek sığırlar üzerinde yapılan bir 

çalışmada, kolin’in karaciğer yağlanmasını önlediğini, bunu da muhtemelen çok düşük 

yoğunluklu lipoprotein (VLDL) sekresyonunu artırarak, yağlı karaciğerin oluşumunun 

önlenmesinde denge faktörü olarak göründüğü belirtilmektedir. 

Sonuç olarak; yapılan araştırmalara göre, vücuttaki kolin eksikliğinin alkolsüz yağlı karaciğer 

hastalığı ve karaciğer hasarına neden olabileceği varsayılmaktadır. Ancak vücuttaki 

oluşturduğu etki mekanizmasının aydınlatılması için daha detaylı çalışmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kolin, Karaciğer, Diyet. 

 

THE EFFECT OF CHOLIN ON THE LIVER 

ABSTRACT 

Choline is a necessary food for people. Since it is produced endogenously in the body, it is not 

classified as a vitamin, but as a nutrient with an amino acid-like mechanism. It is a nutrient 

that the organism needs in some foods. It provides methylation, which is part of the 

biochemical function required for most metabolic functions to take place. They need choline 

to function the cells in the body and synthesize the necessary phosphatidylcholine and 

sphingomyelin. Therefore, choline is vital to maintain the structural integrity of living cells. It 

is also necessary in the formation of neurotransmitters such as acetylcholine, which are 

important for brain and nervous system functions (control of muscles, mental state and 

memory). 

Choline produced endogenously in the liver is synthesized as phosphatidylcholine. But the 

amount produced by the body does not adequately meet the needs of living metabolism. 

Therefore, it should be taken to a certain extent from food or supplements containing choline 

from the outside. Choline is commonly found in foods as phosphatidylcholine. The most 

common natural sources are meat, egg yolks, liver, cauliflower, beans, wheat, cereals, peanuts 

and soybeans. 

After oral administration of choline-containing foods, fat and water-soluble forms release 

choline by mucosal enzymes. Free choline is absorbed in the small intestine, enters 

enterohepatic circulation and stored in the liver.  
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Choline, which is phosphorylated in the liver, is dispersed throughout the body to form the 

structure of the cell membranes. Fat-soluble forms (phosphatidylcholine and sphingomyelin) 

also spread through the brain and placenta barriers to the organs of the brain and fetus. 

Studies on the liver, the amount of choline needed by the body are reported to have negative 

effects on liver health. One study reported that men and postmenopausal women fed a 

choline-free diet have increased outcomes that increase the risk of liver or muscle damage. In 

another study, they reported that normal-weight women fed a choline-rich diet had a 28% 

lower risk of liver disease than women who consumed less choline. n a study of cattle 

supplemented with choline nutritional supplements, choline was shown to prevent liver fat, 

which was probably a very low-density lipoprotein (VLDL) secretion, and appears to be a 

balance factor in the prevention of fatty liver formation. As a result; According to research, it 

is assumed that choline deficiency in the body can cause alcohol - free fatty liver disease and 

liver damage. However, more detailed studies are needed to elucidate the mechanism of 

action in the body. 

Keywords: Choline, Liver, Diet. 

1. INTRODUCTION 

Choline (trimethyl-β-hydroxyethylammonium) is a quaternary ammonium compound that 

plays a role in various biochemical functions. It is soluble in water and alcohol and is resistant 

to long term heat. Since choline is partially synthesized in the body, it is not considered as a 

vitamin or mineral (1,2). Due to its similar properties, it is grouped in vitamin B complexes 

(2). Choline was officially identified in 1998 as the essential nutrient for the body (2). 

Choline, which plays an important role in the fulfillment of most functions in metabolism. it 

is essential for the synthesis of phospholipids such as phosphatidylcholine and sphingomyelin, 

which are necessary to maintain the structure and function of cell membranes (3,4). Besides, 

muscle control is essential in the development of memory and in the formation of 

neurotransmitters such as acetylcholine, which are important in the realization of other brain 

and nervous system functions (5). In addition, it has important roles in intracellular 

messaging, transport of lipids and metabolism (6,7). 

It is synthesized endogenously as phosphatidylcholine in the liver (6). But the amount 

produced by the body does not adequately meet the needs of living metabolismTherefore, it 

should be taken to a certain extent from food or supplements containing choline from the 

outside ( 8). Choline is commonly found in foods as phosphatidylcholine (lecithin).  
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The most common natural sources are meat, fish, egg yolks, liver, cauliflower, beans, wheat, 

cereals, peanuts and soybeans. (1,9,10). 

After oral administration of choline-containing foods, fat and water-soluble forms release 

choline by mucosal enzymes. Free choline is absorbed in the small intestine, enters 

enterohepatic circulation and stored in the liver. Choline, which undergoes phosphorylation in 

the liver, is dispersed throughout the body to form the structure of the cell membranes (5,10). 

It also spreads through the brain and placenta barriers to the organs of the brain and fetus (11, 

12). 

 

Figure 1. Choline (1). 

  

2. CHOLINE LACK AND RISK GROUPS 

Since choline is produced in healthy and non-pregnant individuals, its deficiency is rare. 

Excessive choline deficiency in metabolism can lead to liver damage (loss of hepatocytes) and 

non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD or hepatosteatosis), abnormalities of 

atherosclerosis, growth and bone development, muscle damage, and impaired renal function 

(12, 18, 21).  

Risk groups; 

- Not enough folic acid in pregnant and nursing women 

- In individuals with low vitamin B12 

- Individuals with genetic mutations 

- Patients fed with total parenteral nutrition (TPN) 

- Intensive training athletes 

- In people with excessive consumption of alcohol 

- Postmenopausal women 

Choline deficiency may be reported (13,14,15,16). 

3. DAILY CONSUMPTION OF CHOLİNE 

The amount of choline needed may be affected by sex, age, pregnancy, liver's ability to 

produce choline, genetic mutations, and the amounts of betaine, folate and methionine in the 

foods consumed (17,18). Although there is not enough data for the recommended amount, it is 

reported to be 550 mg / day for men and an average of 425 mg / day for women (19). 
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Figure 2. Foods containing choline (20). 

4. PHARMACOLOGICAL EFFECTS 

Cardiovascular disease (CVD) is the main cause of death in the world. Increased serum 

inflammation levels are one of the most important risk factors for the incidence of 

atherosclerosis and cardiovascular diseases. Elevated levels of homocysteine in the serum are 

cardiovascular risk factors such as abdominal obesity, dyslipidemia, blood glucose level 

deterioration and hypertension. Therefore, one of the nutritional strategies to reduce CVD is 

to reduce serum homocysteine levels (22). In a study conducted by women in nursing health 

services, it was reported that choline intake reduced homocysteine levels by 8% (23). High 

doses of choline consumption seem to reduce homocysteine levels in healthy men with 

elevated serum homocysteine levels. It is reported that high levels of choline can reduce the 

risk of CAD if high homocysteine concentration is the cause of possible cardiovascular 

diseases (24).Studies on the effects of choline on brain development have been reported to 

have good memory in infants receiving choline supplementation during the intrauterine period 

and in the first years of life (25), and also to benefit from choline-rich diet against age-related 

memory loss and Alzheimer's disease (26, 27). It has been shown in the studies that 1000 mg 

daily choline supplementation contributes to the development of short and long term verbal 

memory in adults aged 50-85 years (28).Some studies have shown that women who consume 

choline-rich foods may have a lower risk of breast cancer (29). In a different study, it was 

noted that women who received more choline supplements before and during pregnancy had 

the risk of having babies with 51% lower neural tube defects than women who were fed very 

low amounts of choline (30). 
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5. EFFECTS ON LIVER HEALTH 

The liver is the organ responsible for choline metabolism and storage. It has long been one of 

the methods used to study the disease mechanisms and progression of liver fat by 

experimentally applying choline-poor diets. This experimental procedure shows the early 

signs of liver dysfunction that progresses to hepatic steatosis, fibrosis, cirrhosis and liver 

cancer as a result of fatty liver caused by accumulation of triglycerides in the liver (9, 30, 31, 

32). It is known that deficiency of choline in the body leads to hepatic fatty acid (triglyceride) 

accumulation (32, 33) and consequently reduces triglyceride transport from liver to plasma 

due to low phosphatidylcholine synthesis. Phosphatidylcholine synthesis is an essential 

component in the formation of low-density lipoprotein (VLDL) in the liver. This reduced 

production of phosphatidylcholine is mainly due to decreased levels of trimethylglycine 

(TMG), the choline metabolite. Because TMG is the first step of direct phosphatidylcholine 

synthesis. Choline is vital in the formation of very low density lipoprotein (VLDL) in the 

liver. Therefore, it helps transport the fat in the liver to the cells in the body. Although VLDL 

is thought to be bad cholesterol, high levels in plasma indicate the concentration of circulating 

triglycerides. İf the VLDL level is too low, it will cause fat accumulation in the liver (33). 

Studies on the liver, the amount of choline needed by the body is reported to have negative 

effects on liver health. A study reported that men and postmenopausal women fed a choline-

free diet have increased outcomes that increase the risk of liver or muscle damage (17). In 

another study, normal-weighted women fed a choline-rich diet have a lower risk of liver 

disease than women who consume less choline (34). In a study of cattle supplemented with 

choline dietary supplementation, it was stated that choline prevents fatty liver, which probably 

appears to be a balance factor in the prevention of fatty liver formation by increasing very low 

density lipoprotein (VLDL) secretion (35). The liver is the organ where most methylation 

reactions take place. The liver is very sensitive to the presence of methyl donors in the diet, 

including choline. When deprived of these nutrients, the liver becomes fat, hepatocytes die, 

fibrosis develops and carcinoma foci eventually develop (36).  

6. CONCLUSİON 

As a result; According to research, excessive choline deficiency in the body is assumed to 

cause alcohol - free fatty liver disease and liver damage. Choline can be promising to solve 

some complex metabolic diseases by clarifying treatment goals. However, more detailed 

studies are needed to elucidate the mechanism of action in the body. 
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KRONİK RUHSAL HASTALIK TANILI HASTA VE AİLESİ İLE 

PSİKO-SOSYAL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET MÜDAHALESİ: OLGU 

SUNUMU 
Sosyal Hizmet Uzmanı Filiz ER 

Van İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi 

Sosyal Hizmet Uzmanı Fatma PEKER 

Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi 

Hemşire Gülten ÖZKAN 
Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

 

ÖZET 

Yaşanan sağlık sorunları özellikle kronik ruhsal sorunlar, kişinin ve aile  üyelerinin yaşamını 

etkileyebilir ve değiştirebilir. Kronik ruhsal hastalıklar içinde birey için, hem psikolojik ve 

sosyal alanda yıkımı en fazla olan ise şizofreni hastalığıdır. Bu yıkım daha çok kişinin duygu, 

düşünce ve davranışlarında kendini gösterir. Bu çalışmada şizofreni tanısı almış bir hasta ve 

ailesine yönelik bir sosyal hizmet müdahalesi genelci sosyal hizmet yaklaşımına göre ele 

alınmıştır. Burada sunulacak olgu çalışması ile ruhsal sorunları olan kişiler ve aile üyelerinin 

hastalığın yarattığı yıkım ile mücadele ederken, aynı zamanda farklı birçok sorunla karşı 

karşıya kalabileceği ortaya koymaya çalışılacaktır. Bunun yanında aile içinde etkin bir sosyal 

destek sisteminin önemi vurgulanmaya çalışılarak yapılan sosyal hizmet müdahalesi ile sosyal 

hizmetin danışmanlık, eğitim ve kaynak yönetimi işlevlerinin kullanımı ile yaşanan değişim 

ve gelişmelerin gösterilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik ruhsal hastalık, Şizofreni, Aile, Sosyal Hizmet 

CHRONIC MENTAL DISEASE WITH PATIENT AND FAMILY 

PSYCHO-SOCIAL WORK AND SOCIAL WORK INTERVENTION: CASE REPORT 

ABSTRACT 

The health problems, especially chronic mental problems, can affect and change the life of the 

individual and their family members. Among the chronic mental disorders, the most 

destructive psycho-social area is schizophrenia. This destruction manifests itself in more 

people's feelings, thoughts and behaviors.  In this study, a social work intervention for a 

patient diagnosed with schizophrenia and his family was considered according to the 

generalist social work approach. The case study to be presented here will try to demonstrate 

that people with mental problems and family members can face many different problems 

while fighting the devastation caused by the disease. In addition, it is aimed to show the 

changes and developments experienced with the use of social work consultancy, education 

and resource management functions through the social work intervention which is made by 

trying to emphasize the importance of an effective social support system within the family. 

Key Words: Chronic mental illness, schizophrenia, family, social work 
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GİRİŞ 

Fiziksel ve ruhsal sağlık insan yaşamındaki en değerli kavramdır ve insanın sosyal bir varlık 

olarak kendisinden beklenen işlevleri yerine getirmesi, üretken olabilmesi,  kendisinin, 

ailesinin ve ülkesinin iyiliğine katkı verebilmesi ancak sağlıklı olması ile gerçekleşebilir 

(Öztürk, 1997: 35). Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) sağlığı, sadece hastalık ve sakatlıkların 

olmaması değil aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak 

tanımlamıştır. Böylece çağdaş sağlık anlayışı, sağlığın çok boyutlu özelliğini ortaya koyan 

temel kavramlardan birini oluşturmuş ve sağlık kavramının içine “ruhsal’’ ve “sosyal’’  

boyutunu dâhil ederek biyomedikal modelin dışına çıkmıştır (http://www.who.int/topics/en/, 

Erişim tarihi: 11 Ekim 2017). Ruh sağlığı bozulan kişiler, genellikle duygu, düşünce ve 

davranışlarında değişik derecelerde tutarsızlık, aşırılık, uygunsuzluk ve yetersizlik 

özelliklerini taşır ve toplum içinde bu özelliklerle kendilerini belli ederler (Öztürk, 1997: 36). 

Ancak yapılan tedaviler psiko-farmokolojik tedavilerle genelde sadece hasta ele alınmaktadır. 

Ancak hastanın hastane ortamından sonra yaşamaya devam edeceği ve en çok etkileşim içinde 

olacağı alan ise ailedir. Unutulmamalıdır ki aile ortamı ruhsal hastalıklara etkisi olabilmekte 

ve ruhsal hastalığında aile içi ilişkilerde değişikler yaratabilmektedir. Buradan hareketle 

sosyal hizmetin ruhsal hastalığa sahip birey ve ailelerinin sorunlarla baş etmede, aile içi 

ilişkilerini güçlendirmede, toplumla yeniden kaynaştırılmasını sağlamada, psikiyatrik 

tedaviden faydalandırmada önemli bir rolü olduğu tartışılmazdır. İşte tamda bu noktadan 

hareketle sosyal hizmet çalışmalarının klinik ve psikiyatrik alanda tedavi ekibi içinde, hasta 

ve aile için etkin bir faaliyet göstermesi gerektiği karşımıza çıkmaktadır. Hastaya uygulanan 

psiko-farmokolojik tedavinin yanında hasta ve yakınlarını ele alan psiko-sosyal destek de 

önemli olmaktadır. 

Kronik Ruhsal Hastalık ve Aile  

Kronik ruhsal hastalıklar tanısal açıdan heterojen bir gruptur. Kişinin psiko-sosyal 

işlevselliğinin en fazla bozulduğu hastalık spektrumu şizofreni tanısı alanlardır. Daha az 

sıklıkta ise iki uçlu duygu durum bozukluklarında ortaya çıkar; ancak (kronik) majör 

depresyon gibi diğer hastalıklarda da görülebilir. Ruhsal hastalıkların hepsi değişen şiddet ve 

oranda olmak üzere düşünce, duygu ve davranışları etkiler (Eryıldız, 2008: 3). Kronik ruhsal 

hastalıklarda görülebilecek tüm bulgu ve belirtiler hastaların uyum sağlama becerilerini 

olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ciddi ruhsal bozukluklar sürekli ve-veya yineleyici 

özelliktedirler. Nüsk riski olmaksızın tam bir iyileşme nadirdir. Özellikle şizofrenide 

kronikleşme öne çıkar ve birçok insan şizofreni hastalarının ruhsal işlevsellik açısından asla 
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eski hallerine dönemeyeceğini düşünür (Sönmez, 2009: 6). Genel olarak şizofreni düşünce, 

algı, dikkat, bellek ve duyguları etkileyen, küntleştiren ve duyguların uygunsuz bir hal alması 

ile karakterizedir. Ayrıca kişiler arası ilişkileri bozan ve insanı gerçeklikten uzaklaştıran 

çeşitli yönleri tam olarak açıklanmamış ve üzerinde tartışmaların devam ettiği bir ruhsal 

hastalıktır (Öztürk, 1997: 175; Yazıcı, 2010: 1; Hernandez-Yánez ve ark., 2015: 1580). 

Şizofreni hastalığı da diğer kronik hastalıklar gibi tedavi ilkeleri, tedavinin amaçları ve gidiş 

özellikleri bakımından diabetesmellitus, romatoid artrit, hipertansiyon, kronik obstruktif 

akciğer hastalığına benzerlik gösterir. Şizofreni hastalarında görülen bulgu ve belirtiler diğer 

psikiyatrik hastalıklarda da görülebilmekle beraber, şizofrenide mesleki ve sosyal işlevsellikte 

gerileme diğer hastalıkların yol açtığından daha fazladır (Üçok, 2009: 130).   

Bu hastalıkları yaşayan bireyler için psiko-sosyal, duygusal ve ekonomik alanda kayıplar çok 

ağırdır ve sadece hastalık yaşayan kişiyi değil aynı zamanda hastanın ailesi ve yakınları için 

de zorluk ve kaygı yaratan bir durumdur (İlnem ve Ark., 1998: 20; Gümüş, 2006: 6; Caqueo-

Urízar ve ark., 2015: 145). Bu bireyler; aile desteğini, iş becerilerini, toplumsal kaynakları 

kullanma ve sosyal sorunlarla baş etme becerilerini kaybetmiş ya da kullanamıyor olabilir. 

Bunun yanında şizofreni gibi kronik ruhsal hastalık yaşayan bireyler toplum ve aile içinde ve 

yerine getirmeleri beklenen görev ve sorumlulukları yüklenemedikleri için aile desteğini 

almak zorunda kalmaktadırlar (Öztürk, 1997:  37; Gümüş, 2006: 6). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde tahminlere göre şizofreni hastalarının % 50 ile %80’i yakınları ve yakın 

arkadaşları ile ilişkilerini devam ettirmektedirler (Caqueo-Urízar ve ark., 2015: 145). 

Günümüzde artık şizofreni gibi kronik ruhsal hastalıkların tedavi programlarında, ilaçlar ve 

çeşitli psiko-sosyal tedavi yollarının birlikte uygulanması gerektiği kabul edilmektedir. Son 

zamanlarda psiko-sosyal tedaviye yönelik bir ilgi artışı olmuştur. Bu ilgi artışını gündeme 

getiren durum ise hasta yakınlarının, hastalarının bakım sorumluluğunu daha fazla 

üstlenmeleri olmuştur. Bunun sonucunda ise, hastanın aile sistemi içinde diğer bireyler ve 

onlarla kurduğu ilişkileri, hastalığın kapsamlı tedavisinde, hastalıkla mücadele edecek ve 

büyük bir katkı sağlayacak güç olarak ele alınmaktadır (Falloon, 1991; Akt: Soygür ve Ark., 

1998: 6; İlnem, 1998: 20). Hastalık sürecinde hasta, başkalarının yardımı olmaksızın içinden 

çıkamayacağı sorunlar yaşaması söz konusu iken ve bu durum sanki uyanıkken devam eden 

bir kâbus gibidir. Aile için ise muammalarla dolu yeni bir yaşantıdır. Aile yeni durumu 

anlamak ve öğrenmek için her türlü yola başvuracaktır. Zaman zaman yanlış yönlendirme ve 

öğrenmeler olabilecektir.  
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Bu yanlışlıkların kaynağı sadece bilinçsiz çevre değil bazen de hekimlik mesleği ve 

uygulamaları olabilmektedir. Hasta ve ailenin çözümsüz izlenimi veren hastalığı anlama ve 

onunla başa çıkmaya gereksinimi vardır (Yıldız, 2004: 244).   

Yapılan bir çalışmada şizofreni nedeni ile damgalanan ailelerin %18’i hastaları için ölümün 

daha iyi olacağını düşündükleri ortaya çıkarken % 10’u ise kendileri için intiharı 

düşünmüşlerdir (Ostman ve Kjellin, 2002:  494). Şizofreni hastalarının aileleri hastalığın 

semptomları ile başa çıkma konusunda ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Hasta ve ailesi 

toplumdan ve sosyal çevreden uzaklaşırken aile işlevlerinde bozulmalar görülebileceği gibi, 

aile üyeleri kronik ruhsal hastalık sebebi ile birbirlerini suçlayabilmektedir. Son yıllara 

gelindiğinde artık şizofreni tedavisinde pozitif ve negatif semptomları azaltmada antipsikotik 

ilaçlarlar kullanılırken bunun yanında psikososyal tedavilerde kendine yer bulmaya 

başlamıştır. Bu anlamda aileler de tedavi planlarında yer almaktadır. Çünkü aile bireyleri 

kronik ruhsal hastalık ve tedavisi konusunda bilgilendirildiklerinde, hastalıkla nasıl başa 

çıkabilecekleri konusunda eğitildiklerinde, hastanın tedavisi olumlu olarak etkilenmektedir 

(Köroğlu ve Hocaoğlu, 2017: 171). Şizofreni hastalarının alilerine yönelik olan müdahale 

çalışmaları incelendiğinde, hastalığın nüks sıklığının azaldığı ve hastalarda ilaç tedavisine 

uyumu teşvik ettiği anlaşılmıştır. Bunun yanında aileye yönelik müdahale çalışmaları ile 

ailenin sosyal bozulmaları azalttığı ve duygu ifadelerini geliştirdiği saptanmıştır (Pharaoh ve 

ark., 2003). Buna rağmen insan davranışı her daim doğru tahmin edilemeyebilir. 

Davranışların işlevi ise sistemin bütünlüğünü koruyarak temel ihtiyaçların karşılanmasını 

güvence altına alma ışığında anlaşılır (Almogor ve Ben-Porath, 2013: 398).  

Woods ve Arkadaşları’na (1989) göre kronik hastalıkların çok boyutlu bir deneyim olduğunu 

söyleyerek hastaya ve aileye verilecek desteğinde çok boyutlu olduğunu ifade etmişlerdir 

(Wodds ve ark., 1989: 47).  Bu anlamda sosyal desteği; kişiye sorun çözmede katkı vermeyi, 

maddi desteği, beraberce çözüm yolları bulmayı, stresin olumsuz etkilerini düşürmeyi 

amaçlayan kısaca ilgi, duygusal yakınlık ve sevgiyi içeren bir durum olarak algılayabiliriz 

(Yolcuoğlu, 2012: 106). Yapılan çalışmalarda kronik ruhsal hastalıkların belirtileri ile ilgili 

bilgisi olamayan aile üyelerinin hastalara karşı aşırı koruyucu-kollayıcı davrandıkları ya da 

hastanın hastalık belirtilerine bağlı otaya çıkan davranışlarına fazla eleştirel bir tutum 

sergiledikleri ortaya çıkmıştır. Bu durum da hastalığın tekrarlanmasına neden olabilmekte ve 

yeniden hastane yatışlarını gündeme getirmektedir (Doğan ve ark., 2002: 135). Yapılan bir 

çalışmada tedavi uyumu, ailenin daha iyi anlaşılması gereği ve yaşam kalitesinin artırılarak 

şizofreni aile desteğinin artırılması önemi vurgulanmıştır (Erawati ve Keliat, 2015: 917). 
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Meksika’da aile desteğinin kronik ruhsal hastalığın gidişatını nasıl etkilediğine dair bir 

çalışma yapılmıştır.  Buna göre madde kötüye kullanımı, bozuk aile işlevleri olan bir ailenin 

üyesi olmak ve aile öyküsünde ruhsal hastalığın olmasının hastalığın gidişatında etkili olduğu 

bulunmuştur (Hernandez-Yánez ve ark., 2015: 1580). Amerika’da Ulusal Şizofreni Derneği 

tarafından yapılan bir anket çalışmasında ailenin en çok hastalık ve baş etme becerileri ile 

ilgili bilgi desteği istedikleri saptanmıştır. Aynı zamanda şizofreni ile yaşamanın çok ciddi 

sorunlara yal açtığını ifade ederek, tedavide sadece ailenin değil aynı zamanda sağlık 

profesyonelleri ile işbirliği ile üstesinden gelinebileceği saptamasında bulunulmuştur (Leff, 

1998: 283). Şizofreni hastalarının ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimlerini belirlemek 

amacı ile yapılmış bir çalışmada,  sağlık eğitimine en fazla gereksinim duyulan boyutların 

şizofreni hakkında genel bilgiler, şizofreni belirtileri ile baş etme, iletişim ve sosyal ilişkiler 

olduğu belirlenmiştir (Gümüş, 2006: 33). Bir çalışmada ise klinik uygulamada, ruh sağlığı 

profesyonelleri ile hastaların aileleri arasındaki ilişkinin en az düzeyde olduğu bulunmuştur 

(Harvey ve ark., 2002: 1580). Bu türlü ilişkilerin geliştirilmesi ve tedaviden faydayı artırmada 

sosyal hizmet önemli bir röle sahiptir. Bundan sonraki bölümde kronik ruhsal hastalık 

alanında sosyal hizmetin rölü ve önemi hakkında bilgi verilecektir. 

Kronik Ruhsal Hastalık ve Sosyal Hizmet 

“Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği” (IASSW) ve “Uluslararası Sosyal Hizmet 

Uzmanları Fedarasyonu” (IFSW) genel kurulu tarafından 2014 yılında sosyal hizmet 

mesleğinin tanımı şu şekilde onaylanmıştır; “Sosyal hizmet, insanların güçlenmesini ve 

özgürlüğünü destekleyen, toplumsal değişimi, gelişmeyi, toplumsal bütünleşmeyi teşvik eden 

uygulamaya dayalı bir akademik disiplindir. Sosyal adalet, insan hakları, toplumsal 

sorumluluk ilkelerine ve çeşitliliklere saygı, sosyal hizmetin merkezi noktasıdır. Sosyal 

bilimler, beşeri bilimler ve doğal bilimler kuramlarıyla desteklenen sosyal hizmet, yaşam 

zorluklarına karşı insan refahını artırmak için insanları ve kaynakları bir araya getirir” 

(http://ifsw.org/policies /definition-of-social-work/ ErişimA Tarihi: 12 Aralık 2017). 

Günümüzde sosyal hizmet uzmanlarının çoğu genelci yaklaşımla çalışmalar yapmakta ve çok 

geniş bir yelpazede bulunan bilgi ve beceri ile problem ve sorunları ele almaktadır (Zastrow 

ve Kirst-Ashman, 2016: 30). Genelci uygulamada sosyal hizmet uzmanı, değişime yönelmek 

için çok-düzeyli değerlendirmeler ve çok-yöntemli müdahaleler gerçekleştirir (Şahin ve 

Küçükkaraca, 2002: 172).  

Psikiyatrik sosyal hizmet uygulaması birey ve çevre arasındaki kesişmeleri içine alan ve 

bireyden başlayıp aile ve sosyal ağlar ve en son tüm topluma kadar uzanan bir süreci kapsar 
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(Bahar ve Savaş, 2013: 86). Kronik ruhsal hastalık sürecinden etkilenen hasta ve yakınları 

birçok olumsuzlukla karşılaşmaktadır. Bu kişiler yaşadıkları olumsuz duyguların hastalığın 

gidişini belirlediği gibi aile içinde sağlıklı ilişkiler geliştirmelerine engel olduğu belirtilmiştir. 

Bütün bunlar hastayı ve elbette onlarla yaşayan aile üyelerini olumsuz olarak etkilemektedir. 

Bu bağlamda aile sisteminde sadece hasta olan birey yoktur. Ruhsal hastalıklar alanında 

verilecek hizmetleri sistemin her bir parçasına ve üyesine vermekte fayda vardır. Çünkü 

sosyal hizmet bireyin çevresindeki sistemlerle olan ilişkisini ele alarak bireyin özerk 

olmasının yanında aile sisteminin işler halde olmasını arzu etmektedir. (Duyan, 2012: 370). 

Aslında sağlık sistemi gibi diğer sistemlerde bu gerekliliğin farkındadır. Örneğin psikiyatri 

tedavi ekibi içinde sosyal hizmetin yer alması konusu ile ilgili olarak tedavi ekibinin diğer 

üyelerinin görüşleri araştırılmıştır. Ekip içinde sosyal hizmet uzmanın yer alması ile özellikle 

yoksul hastaların ihtiyaçlarının karşılanacağı, tedavi ekibinin iş yükünün azalacağı ile ilgili 

görüş bildirmişlerdir (Nygen ve ark., 2019: 23). 

Sosyal hizmet ruh sağlığı alanında mesleki uygulamasında hastalıkların psikososyal 

özelliklerinin yanı sıra toplumsal bağlamı ve sonuçlarına da odaklanmaktadır (Oral ve Tuncay 

2012:98). Artık günümüzde sosyal hizmet ruh sağlığı alanında tüm aşamalarında rol almakta 

ve mesleki uygulamalarında kendi değer bilgi ve becerilerinden faydalanmaktadır, bunun 

yanında hasta, hasta ailesi ve çevresi ile çalışma ön plandadır (Tuncay, 2018 :4) 

İngiltere de 2014 yılında daha iyi ruhsal sağlık için sağlık bakanlığı tarafından sosyal hizmet 

sağlamakla ilgili olarak stratejilerin açıklandığı bir kaynak hazırlanmıştır. Bu kaynak ile ruh 

sağlığı alanında sosyal hizmetin rolü hakkında bir fikir birliği sağlama esasına dayanmıştır. 

With the support of the Chief Social Worker for Adults (CSWA) The College of Social Work 

tarafından sosyal hizmetin ruhsal hastalık alanında beş rolü tanımlamıştır. Buna göre  

Vatandaşların yasal olarak sosyal bakıma, sosyal hizmete ve hakları olan danışmanlıklara 

erişimine olanak sağlamak ve taburculuktan sonra yerel yönetimin hizmetleri ve 

kişiselleştirilmiş sosyal bakımı desteklemek 

Kişi ve ailenin iyileşmesini ve sosyal içermesini desteklemek 

Toplum, aile ve kişilerarası sevilerde yaşanan karmaşa, risk ve belirsizlikle karakterize 

durumlarda profesyonel önderlik ve beceriler ortaya koyarak arabuluculuk yapmak 

İletişim kapasitesi, kişi ve aile esnekliği, erken müdahale ve etkin vatandaşlığı desteklemek 

için yerel toplumla verimli ve yenilikçi çalışmalar yapmak  

Yetkilendirilmiş Ruh Sağlığı Profesyonellerine önderlik yapmak (Allen ve ark., 2016: 8) 
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Sosyal hizmet uzmanı hasta ve ailesine bilgilendirme, toplumsal hayata uyumunu artıracak 

beceriler öğretme, destekleme ve sorunlarla baş etme becerisini artırmaya yönelik çabaların 

yanında hasta ve ailesinin farkındalık düzeyini artırmayı hedefler (Duyan ve ark., 2008: 186; 

Şimşek, 2000: 10). Böylece sosyal hizmet uygulaması çevresi içinde bireye (ailesi içinde-aile 

toplumun içinde bir sistem) bakışı ile ilgili olarak değişiklik yaparken bu sayede sosyal 

hizmetin aileyi ele almada aile içindeki rolleri, ilişkileri ve etkileşimleri ele almak da söz 

konusu olmuştur. Geleneksel müdahale yöntemlerinde asıl olan kişinin deneyimleri ve 

geçmişi iken, artık müracaatçı sistemi olarak aile sistemindeki kişinin ya da bütün, ailenin 

içinde yer aldığı kültürel ve çevresel şartlarda dikkate alınmaktadır (Aktaş, 2004). 

Şizofreni tanısı almış olan bir vaka ve ailesi ile yapılmış çalışmada psikiyatrik sosyal hizmet 

müdahalesi yapılmış, psikoeğitim, sosyal beceri eğitimi, aktivite düzenleme, iş ve aile desteği 

sağlamaya yönelik çalışmalar ile aile ortamının ve hastanın işlevselliğinde ilerleme olduğu 

değerlendirilmiştir (Uthaman ve Sadath, 2018: 54). 15 yıl geçmişi olan bir başka vaka 

çalışmasında ise ailesi tarafından terkedilen hastanın daha sonra paranoid belirtileri artmıştır. 

Vaka yönetimi yaklaşımına göre yapılan sosyal hizmet müdahalesi ile bütüncül bir sağlık 

hizmeti ve desteği sağlanmıştır. Böylece toplumsal kaynaklara ulaşım ve yaşam kalitesini 

artırmada, başa çıkma becerilerinde artış sağlanmış ve hastanın kendisine ait kişisel 

kaynaklarının da kullanılmasına yardım edilmiştir (Paramita ve ark, 2014: 38).  Bütün bu 

bilgilerden de anlaşılıyor ki ile üyelerini ilgilendiren ve etkileyen herhangi bir durum aynı 

zamanda tüm aileyi ve diğer aile üyelerini de etkileyebilmektedir. Sosyal hizmet uzmanı aile 

üyelerinden birisi ile mikro düzeyde sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirişken tüm aile 

bireylerine de müdahale etmenin gerekli olduğu ortadadır (Kara, 2019: 361).  

Sonuç olarak kronik ruhsal hastalık yaşayan bireyin, aileden elde edeceği güvenlik, barınma, 

ait olma duygusu gibi desteklerin azalması ile hastalık semptomlarını artmaktadır. Ayrıca 

ailelerin bu hastaların semptomlarını denetleyen olarak etkinliği unutulmamalıdır. Böyle bir 

desteğin yeterli olmaması hasta için olduğu kadar ailesi içinde ciddi bir sorun kaynağı 

oluşturur. Elbette hastaya verilen desteğin yetersiz oluşu toplumsal anlamda da bir maliyet 

oluşturacaktır. Bu bağlamda bu makalede sadece hastalık tanısı konulmuş olan bireyin 

sorununa odaklanmayarak içinde yaşadığı ve etkileşim içinde bulunduğu aile bireylerinin de 

müdahale planına dâhil edilmesi ile var olan kaynakların kullanılması, birey ve ailenin sosyal 

işlevselliğini artırılması noktasında nasıl bir sosyal hizmet müdahalesi uygulandığı 

anlatılacaktır.  
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OLGU 

D.İ. devlet memuru olarak çalışırken, sosyal hizmet uzmanı ile yapılan görüşme tarihinden 

yaklaşık 11 yıl evvel şizofreni tanısı konmuş, hastane yatışları, uzun süreli istirahat 

dönemlerinden sonra 37 yaşında iken malulen emekli edilmiştir. Düzenli doktor kontrolü ve 

ilaç kullanımı önerilen hasta, psikiyatri poliklinik kısmına ilaç uyumunun bozulması ile 

birlikte şizofreni belirtilerinin alevlenmesi sonucunda çocukları tarafından ikna yolu ile 

getirilmiştir. Yapılan muayenede hastanın önerilen antipsikotik ilaç tedavisini kullanmayı 

bırakmasına bağlı olarak şizofreni belirtilerinin alevlendiği anlaşılmış ve klinik kısmına 

yatırılarak tedavi altına alınmıştır. Yatış süreci sırasında sosyal destek sisteminin yetersizliği 

ve ev içinde 18 yaşından küçük çocukların bulunması ve bu çocukların yalnız kalması gibi 

nedenlerle hekimi tarafından psiko-sosyal değerlendirmenin yapılması amacı ile sosyal hizmet 

uzmanına hasta ve aileyi yönlendirmiştir. Hasta ve çocukları ile bir görüşme, hastanın annesi, 

ablası ve ablanın eşi ile hastanın çocuklarının yer aldığı bir görüşme ile toplam iki görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca hastanın küçük oğlunun rehber öğretmeni ve “Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü” ile telefon görüşmesi yapılmıştır. 

 Olgunun sağlık ve fiziksel durumu: 45 yaşında erkek hastanın, uzun boylu, zayıf, yaşından 

büyük gösteren, kendine özeni vasat, saç tuvaleti uzamış, tırnak bakımı yetersiz ve tıraşsız 

olduğu gözlemlenmiştir. Tedaviye uyumu bozulan hastanın özellikle son bir aydan bu tarafa 

olayları yargılama ve gerçeği değerlendirme yetileri bozulmuş ve dezorganize davranışlar 

geliştirmeye başlamıştır. Bunun yanında son zamanlarda kendi kendine konuşma, amaçsız ve 

gereksiz para harcama, evden amaçsız çıkıp gitme gibi davranışlar sergilediği anlaşılmıştır. 

Yoğun şekilde sigara içen hastanın şizofreni dışında bilinen bir hastalığı yoktur.  

Olgunun psiko-sosyal ve ailevi durumu: Hasta otoriter sert mizaçlı, sinirli, sevgisini 

göstermeyen ve zaman zaman eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan bir baba ile içine 

kapanık, sessiz, sorun çözme becerisi düşük, fakat çocuklarına karşı ilgili bir anne ile çekirdek 

bir ailede büyümüştür. Annenin ifadesine göre hasta çocukluğunda sessiz, içine kapanık oyun 

gruplarına katılmayan bir yapıdaymış. Hastanın bir ablası vardır. Hasta lise eğitimine kadar 

ailesiyle birlikte yaşamış ardından lise eğitimi için 14 yaşından itibaren evden ayrılmıştır. 

Yatılı okulda okumuş ve mezun olmuş, akabinde işe başlamıştır. Çalışma yaşamı ve eğitim 

hayatı boyunca verilen görevleri yerine getiren, içine kapanık, sessiz ve sakin bir kişi olarak 

tanınmıştır.  

Görücü usulü ile evlenen hasta ve eşinin ilişkilerinin uyumlu olmadığı özellikle hastanın 

rahatsızlık belirtileri ile birlikte artan huzursuz, gergin bir aile ortamı oluştuğu anlaşılmıştır.  
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Bu evlilikten iki erkek çocukları dünyaya gelmiştir.  Hastanın eşi hastaya karşı suçlayıcı ve 

eleştirel bir tavır sergilemiştir. Hastayla “deli”, “manyak” gibi ifadeler kullanarak ve alay 

edermiş. Hasta ise buna karşın kendini ifade etmede, sözel iletişim kurmada genelde pasif ve 

çekingen bir tavır sergilemiş. Tüm bunlar olurken aynı zamanda hastanın psikiyatri kliniğine 

başvurusu gerçekleşmiş ve “şizofreni” tanısı almıştır. Bununla birlikte çalışma yaşamından 

uzun süren istirahatler ve yatış süreçleri ile uzaklaşmıştır. Daha sonra çalışma kabiliyetinin 

yeterli olmadığı düşüncesiyle malulen emekli edilmiştir. Bu sırada eşi evi terk etmiş ve başka 

bir şehre taşınmıştır.  O tarihlerde hasta 4 ve 9 yaşında olan iki oğlu ile birlikte yaşamaya 

başlamıştır. Şu anda 12 ve 17 yaşında olan çocukları o günden bu yana anneleriyle hiç 

görüşmemişlerdir. 12 yaşındaki çocuk okula gitmektedir ve başarı seviyesi çok iyidir. 17 

yaşındaki çocuk ise okuldan ayrılmış ve kuaförde düzenli olamasa da çalışmaktadır. Hastanın 

eşinin evden ayrılması ile hastanın annesi zaman zaman hasta ve çocuklarla birlikte yaşasa da 

hastadan korktuğunu ifade ederek özellikle son 2 yıldır aileden uzakta köyde yaşamaya 

devam etmiştir. Hasta ile aynı şehirde yaşayan ablası ve özellikle ablanın eşi hastanın numara 

yaptığını düşünerek hastalığına inanmamış ve bu süreçte yeterli desteği sağlamamıştır. 

Rahatsızlık süreci ile birlikte hastanın komşu ve akraba gibi çevre ilişkileri de zayıflamış ve 

neredeyse çevre ile hiç görüşmemeye başlamışlardır. 

Ekonomik durum ve barınma: Hastanın kendisine ait bir apartman dairesi vardır ve malulen 

emekli olduğu için normal emekli maaşından daha düşük olan bir maaşa sahiptir. Ancak 

hastanın bütçesini düzenli takip edemediği ve nereye harcandığı bilinmeyen bir kredi çektiği 

anlaşılmıştır. Bu sebeple hem çocukların hem de kendisinin maddi zorluklar yaşadıkları 

anlaşılmıştır. Bunun yanında evin giderlerini karşılamaya yetmeyen maaştan, hastanın yoğun 

olarak içtiği sigara ya da ciddi bir bütçe ayrıldığı anlaşılmıştır 

SÜRECİN ÖZETİ  

Çalışmada iki görüşme yapılmıştır. Birinci görüşme daha çok bilgi alma amacıyla yapılmıştır 

ikinci görüşmeye ise hastanın yakınları ile gerçekleştirilmiştir. Her iki görüşmede sosyal 

hizmet uzmanı odasında gerçekleştirilmiştir. İlk görüşmenin hasta ile yapılması planlanmış 

fakat hasta görüşmeye adapte olamadığı için düzenli bir görüşme süreci 

gerçekleştirilememiştir. Yapılan görüşme ziyaret saatine denk geldiğinden hastanın küçük 

oğlu da görüşmeye katılmıştır. İlk görüşmenin amacı aile ile ilgili bilgi almak olduğu için 

küçük çocuğun görüşme sürecine katılması uygun görülmüştür.  

Alınan bilgilere göre hasta hastanede tedavi gördüğü süreç içinde 12 ve 17 yaşındaki çocuklar 

evde yalnız kaldığı ve ailenin sosyal desteğinin çok düşük olduğu anlaşılmıştır.  
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Hastanın ruhsal hastalığı sebebi ile hasta ve çocukları, akraba ve komşuları tarafından 

dışlanmışlardır. Yaşadıkları mahallede hasta ile alay edilmekte ve herhangi bir faaliyete dâhil 

edilmemektedir. Görüşmede küçük çocuk devam ettiği okulda babasının hastalığı bilindiği 

için bazı çocukların kendisinden uzak durduğunu, arkalarından güldüklerini ve kendini yalnız 

hissettiğini anlatmıştır. Annesi ile hiç görüşmediklerini ve annesinin kendilerini hiç 

aramadığını ifade etmiştir. Ev için alışveriş, faturaların ödenmesi, genel temizlik,  yemek 

pişirme, çamaşır yıkama, hastanın ilaç takibini yapma gibi birçok sorumluluk çocuklar 

tarafından üstlenilmiştir. Ev içerisinde genelde hastanın büyük oğlu yemekleri pişirip, 

temizlik yapmaktadır. Ayrıca bir kuaförde çalışan büyük çocuk eve maddi katkıda 

bulunmaktadır. Ancak bazı akşamlar arkadaşları ile vakit geçirip eve çok geç gelmekte ya da 

hiç gelememekte ve küçük kardeş bu zamanlarda bütün sorumluluğu üstlenmektedir. Hasta ev 

içinde televizyon seyretme, sigara içme ve uyuma ile vakit geçirmektedir.   

Yapılan görüşme sırasında hastanın aynı şehirde yaşayan bir ablası olduğu ve köyde yaşayan 

bir annesi olduğu öğrenilmiş ve görüşmenin hemen ardından kendilerine telefonla ulaşılmıştır. 

Hastanın sosyal destek sistemini güçlendirmeye yönelik olarak anne, abla görüşmeye 

hastaneye davet edilmiştir. Abla eşinin çok kızacağını söyleyerek kabul etmek istememiştir. 

Ablanın eşi telefona davet edilmiş uzun bir görüşme sonunda hastaneye kendisi de davet 

edilerek ikinci görüşme planlanmıştır.  

İkinci görüşmede hastanın annesi, ablası, ablanın eşi ve hastanın iki çocuğunun olduğu bir 

görüşme yapılmıştır.  Görüşmeye hasta kısa süreli katılmış fakat hastalığın alevli dönemi 

devam ettiği için katkı sağlamakta zorlanmıştır. Yapılan çalışmada odağa sadece hastayı 

koymak yerine aile odak noktasına alınmış ve sorunların sadece ruhsal tanısı olan aile bireyi 

ile değil bütün aile bireyleri ile çözülebileceği konusuna vurgu yapılmıştır. Görüşmede 

hastanın annesinin daha evvel bir süre hasta ve çocuklar ile yaşadığını fakat hastadan 

korktuğu için onlardan ayrılarak kendi evinde yaşamaya devam ettiğini anlatmıştır. Abla ve 

eşi ise hastanın numara yaptığını düşündüklerini dile getirmişler. Çocuklar ise sürekli yalnız 

kaldıklarını ve dışlandıklarını anlatmışladır.   

Alınan bu bilgiler ile birlikte yapılan görüşmede özellikle bir araya gelen aile üyelerine 

geldikleri için teşekkür edilmiş ve bu türlü zor durumlarda işbirliğinin önemine vurgu 

yapılmıştır.  

Tekrar bir araya toplanamayacaklarını anlatan aile ile uzun bir görüşme gerçekleştirilmiş ve 

birçok konu ele alınarak çalışılmıştır.  
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Özellikle hastalık hakkında bilgilendirme, destekleme ve alteranatif çözüm yolları üzerinde 

durma şeklinde yapılan görüşmenin amaçları ve yöntemler ise şu şekilde özetlenebilir;  

İlk olarak şizofreni hastalığı ve tedavisi hakkında aile bilgilendirilmiş ve rasyonel beklenti 

oluşturulması sağlanmıştır. Ruhsal hastalık tanılı hastaların toplumsal hayatta yaşadığı 

sorunlar ve neticeleri konusunda aile aydınlatılmıştır. Yazılı doküman verilerek incelemeleri 

istenmiştir.  

Ardından bütün aile üyelerinin duygularını paylaşabileceği ve rahat iletişim kuracağı bir 

güven ortamı oluşturulmuştur. Bunun için özellikle kronik ruhsal hastalıklara ve hastalara 

karşı yargılayıcı ve suçlayıcı olmak yerine kabullenici olmanın yararı açıklanmıştır. Özellikle 

hastalığın alevli zamanlarında ortaya çıkan hastanın da bilinçli olarak yapmadığı dezorganize 

davranışlar ve hasta yakınlarının kendileri üzerinde yarattığı etki üzerinde durulmuştur. 

Bunun ilgili olarak duyguların ifadesi konusunda rol model olunmuş ve diğer aile üyelerinin 

kendilerini böyle durumlarda nasıl hissettiklerinin paylaşılması sağlanmıştır.   

Duyguların paylaşımın ardından ailenin birbirlerini anlayarak ihtiyaçlarını fark edebilmeleri 

için empatik olmak konusunda alıştırmalar yapılmıştır. Bu alıştırma için birbirlerinin yerine 

geçerek o anda ne birbirlerinin ne düşünüp ne hissettiği konusu çalışılmıştır. En son ise 

hastanın ne hissettiği ya da ne düşünüyor olabildiği ile ilgili çalışılmıştır. Bunun dışında 

özellikle abla ve eşinin hastayla olan ilişkisinde tepkisel davranışları, kabullenici olmayan 

tavırları ve sözel ithamları ile hasta ve çocuklarının yaşadığı yalnızlık ve dışlanmışlık 

duygusu üzerinde durulmuştur. Bu davranış sorunları arasında özellikle büyük çocuğun eve 

çok geç gelmesi ya da bazen hiç gelmemesi ele alınırken küçük olan çocuğun oyun gruplarına 

katılmaktaki isteksizliği ve bunun gelecek yaşantılarını nasıl etkileyeceği ele alınmıştır. Bu 

çalışmada hastanın ablasının eşinin hastaya karşı olumsuz bir tutum sergilediğini fark etmesi 

çok değerli bir geri dönüş sağlamıştır. 

Hastanın çocuklarının okul içinde yaşadığı ve derslerinde başarılı olmasının rağmen özellikle 

küçük çocuğun kronik ruhsal hastalık sebebi ile damgalanmasına ve bunun sonucunda ortaya 

çıkan davranış sorunlarına dikkat çekilmiştir. Hasta ve çocukların kendini rahat ifade 

edememesi ve çevrenin hastalıkla ilgili bilgi eksikliği tartışılmıştır. Küçük çocuğun çok iyi 

olan okul başarısının devamı için okul ile bağın nasıl güçlendirilmesi gerektiği konusu ailenin 

çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Hasta ve çocuklarının gelecek yaşamında da karşılaşacağı 

dışlanma konusu nasıl bir yol yöntem izleneceği hakkında stratejiler oluşturulmuştur. 
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Ailenin sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmek için karşılaştıkları sorunları nasıl ele 

aldıkları tartışılmış ve ortak alternatif çözüm yolları üretmeleri için hayal ürünü sorunlar 

üretilmiştir ve bu sorunların çözümü için aile üyelerinin çözüm yolları tek teke ele alınmıştır.   

Fayda sağlamayan ayrımcı düşünce, etkileşim yerine farklı düşünce ve etkileşim yolları 

üretmek için öneriler getirilmiştir.  

Ailenin güçlü yanlarının neler olduğu sorgulanmış daha sonra bu güçlü yanlara atıfta 

bulunarak yaparak kendi kaynaklarını kullanmalarını sağlamaya yönlendirme yapılmaya 

amaçlanmıştır.  

Çocukların çok uzun süredir yetişkin gibi rol üstlendiği ve bunun yerine çocuklara rehberlik 

edecek büyüklere ihtiyaç duyduğu vurgusu yapılmıştır. Çocukları bakım konusunda neler 

yapılabileceği tartışılmış. Hastanın annesi de ablası da bu konuda kararsız ve çekimser 

oldukları gözlemlenmiştir. Buradan hareketle çocukların evde yalnız kalmasının birçok 

tehlikeyi de yanında getireceği vurgulanarak konun “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğüne” bildirilmesi gerektiği konusunda anlaşılmıştır.  

Yapılan çalışma ile aile bireyleri arasında sosyal destek artırılmaya ve sadece hastaya değil 

birbirlerine karşı daha duyarlı olmalarına çalışılmıştır.  

Çalışmada hastanın rahatsızlık durumu, çocukların yaşı ve anne ve ablanın eğitim durumu 

hesaba katılarak sade, net ve anlaşılır dil kullanılmaya özen gösterilmiştir. Bütün çalışma 

boyunca olaylar yeniden çerçevelenmiş ve aileye başka bir bakış açısı kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Çocukların yaşadığı güçlükler ve duygusal ihtiyaçlarının dile getirilmesi ile 

ailenin farkındalığını artırılmıştır.  

Görüşme tamamlandıktan sonra küçük çocuğun okul rehber öğretmeni ile telefonla irtibata 

geçilmiştir. Hastanın genel sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmiş ve küçük çocuğun okul 

içinde arkadaşları tarafından dışlanmaya ve alay edilmeye maruz kalması ile ilgili yaşadıkları 

konusunda bilgi verilmiştir. Çocuğa destek sağlanacağı ve okul içinde olumsuz olan bu 

tutumların en aza indirilmesi için çalışmalar yapacağı konusunda anlaşılmıştır. 

Bu süreç devam ederken çocukların durumu ile ilgili olarak sosyal inceleme raporu 

hazırlandıktan sonra resmi yazı ile “Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü” 

ne bildirilmiştir. Bununla birlikte telefon görüşmesi de gerçekleştirilerek ilgililere sözel 

bildirinde yapılmıştır. Böylece kurumlar arası havale yöntemi kullanılmıştır. İzleyen dönemde 

hasta ve çocukların durumu takip edilmiştir. Hastanın çocuklarının durumu “Ankara Aile 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü” tarafından incelenmiştir. Anneye ulaşılmaya 

çalışılmış fakat anne çocuklara bakamayacağını ifade etmiş ve küçük çocuk hakkında 
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babaannesi ile kurduğu sağlıklı bağlanma ilişkisi göz önünde bulundurularak çocuğun aile 

yanında izlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş ve köyde oturan babaannenin yanına 

yerleştirilmiştir. Büyük olan çocuk ise bu süreçte 18 yaşına girdiği için resmi bir çalışma 

yapılmamış, fakat hastanın ablası ve ablasının eşi de daha yakın bir ilişki kurmuş ve hasta ile 

yaşamaya ve kuaförde çalışmaya devam etmiştir. Böylece çocukların bakım ve gözetimi 

güvence altına alınmıştır.  

Yapılan sosyal hizmet müdahalesinde (ailenin müdahale sürecine dahil edilmesi) bütün 

ailenin kapsanması özellikle hastanın çocukları üzerinde olumlu etkiler bıraktığı 

gözlemlenmiştir. Sürecin devamında yapılan gözlem ve çocuklarla yapılan görüşmelerde 

kendilerine uygun rehberlik edecek yetişkinlerin bakım ve gözetiminde olmak ilk olarak 

yalnızlık duygusunu hafifletirken aynı zamanda aile sisteminin daha işler hale getirmiştir. 

Aile ile yapılan değerlendirmede aile üyeleri çalışmadan çok faydalandıklarını ve hastalıkla 

ilgili olarak daha bilinçli olduklarını ve birbirlerini daha iyi anladıklarını dile getirmişlerdir.  

Hasta taburcu edildikten sonra ise hastanın tedaviye uyumunu artırmak, hastaya destek 

sağlamak amaçlı olarak psikiyatri polikliniğinde sosyal hizmet birimi tarafında oluşturulan 

“Kronik Hasta İzleme Programına” dâhil edilerek belli aralıklarla hasta ve çocukları aranmaya 

ve kontrole çağrılmaya devam edilmiştir.  Kontrole geldiği zamanlarda ise hasta ile 

destekleyici görüşmeler devam ettirilmiş ve hastanın tedaviye uyumunun artığı ve sosyal 

anlamda olmasa da, ev içinde daha düzenli yaşamaya devam ettiği hasta ve çocukların 

ifadesinden anlaşılmıştır. Gelişmeler tedavi ekibi paylaşılmıştır. Küçük çocuk ve babaannesi 

ile bir yıllık süreç içerisinde periyodik olarak telefonla iletişim sağlanmış ve gelişmeler 

hakkında bilgi alınmış ve okuluna devam ettiği ve sosyal çevreye uyum sağladığı 

öğrenilmiştir. Kuaförde çalışan büyük çocuğun ise daha düzenli bir yaşama kavuştuğu sık sık 

halası ve eniştesi ile görüştüğü halası ile birlikte hastaya destek oldukları anlaşılmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Olgu çalışmasında sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer boyutu dikkate alınarak, soruna 

neden olan olayla ilgili bilgi toplama, çözüme ulaştırma aşamalarında dinamik bir süreç 

izlenmiştir. Bu süreç içinde sosyal hizmetin danışmanlık, eğitimci ve kaynak yönetimi 

işlevleri yerine getirilmiştir. Olguda şizofreni tanısı almış ve iki çocuğu ile birlikte yalnız 

yaşayan ancak hem kendi hem de çocukların bakım ve gözetimi konusunda yetersiz kalan 

hasta, çocukları ve yakınları ile soruna sebep olan tüm unsurlar ele alınarak bütüncül bir bakış 

açısı ile genelci sosyal hizmet yaklaşımı ile değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Hasta ve 

özellikle çocukların yüksek yararı düşünülerek gerekli tedbirler alınmaya çalışılmıştır.  
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Süreç içinde hastaya, çocuklarına ve yakınlarına psiko-sosyal destek sağlanmış ve bilgi 

eksiklikleri giderilmiştir. Tedavi ekibi ile işbirliği yapılmış ve bütüncül bir bakış açısı ile bilgi 

alışverişi sağlanmıştır. Yapılan görüşmelerin odağına sadece hasta değil aile üyeleri de 

katılmıştır. Çalışmada ailenin birbirini anlaması, birbirine sosyal destek sağlama, şizofreni 

hakkında bilgi eksikliğinin giderilmesi, etkili iletişim, güçlü yanların farkına varma ve güven 

ortamı sağlama gibi konular ele alınmıştır. Ailenin kendi kaynaklarının farkına vararak 

alternatif çözümler bulma becerisi artırılmıştır. Ailenin kronik ruhsal hastalığın zorluklarından 

biri olan sosyal çevresi tarafından yalnız bırakılmasına ve dışlanmasına dikkat çekilerek 

bunun önlenmesine yönelik bilgilendirici ve destekleyici bir çalışma yapılmıştır.  

Bunun yanında küçük çocuk ile yanına yerleştiği yakınlarının arasındaki iletişim izlenmiş ve 

gerekli danışmanlık hizmeti verilmiştir.  

Bütün bunlardan yola çıkarak mikro, mezzo ve makto düzeyde aşağıdaki aşağıdaki önerilere 

yer verebiliriz: 

Mikro Düzey:  

Kronik ruhsal hastalıklar, hasta ve yakınlarının psiko-sosyal alanını etkilemesi göz önüne 

alındığında sağlıkta bütüncül bir yaklaşımla birlikte çalışmalar yapılmalı ve bu bilgi ruhsal 

hastalık alanında çalışan diğer meslek elemanlarınca daha çok dikkate alınmalıdır. Bu 

bağlamda kronik ruhsal hastalıklarla yapılan tıbbi bakım ve tedavinin gelişmesinde sosyal 

hizmetinde önemli katkılar vereceği akılda tutulmalıdır. 

Özellikle toplumsal düzeyde ruhsal hastalıklara karşı geliştireceğimiz kabullenici ve 

ayrımcılığa maruz bırakmayan davranış ve tutumlar ile bu bireylerin yaşamında olumlu 

değişiklikler sağlayabileceği akılda tutulmalıdır. 

Tedavi ekibi içinde biyo-psiko-sosyal müdahaleleri geliştirmek için hekim hemşire sosyal 

hizmet uzmanı ve psikolog arasında işbirliği artırılmalıdır. Bunun yanında tedavi ekibi, 

araştırmacılar, politika yapıcılar ile hasta ve ailelerin ortak düşünce ve ihtiyaçları her türlü 

çalışmada ele alınarak geliştirilmelidir. 

Tedavi süreci içinde sadece hasta değil aile ve gereksinimleri ele alınmalı ve gerekli destek ve 

danışmanlık hizmeti verilmelidir.  

Tedavi süreci tamamlanan hasta tekrar kendi sosyal ortamına ve ailesinin yanına döndükten 

sonra tedavinin aksamaması ve psiko-sosyal destek hizmetinin devamı niteliğinde taburculuk 

sonrası izlem çalışmaları yapılmalıdır.   
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Mezzo Düzey:  

Hasta ve ailelerinin dışlanmasını önlemek için toplumsal farkındalık ve sorumluluklarımızı 

geliştirmek adına ruhsal hastalıklardan etkilenen birey ve aileleri kapsayacak şekilde olduğu 

gibi aynı zamanda toplumunda hastalık sürecinden en az zararla çıkabilmesi adına tüm 

toplumun ulaşabileceği yazılı veya görsel bilgi kaynakları oluşturulmalıdır. 

Ruh sağlığı alanında çalışanlara, hasta ve ailelerinin psikososyal alanda ne gibi zorluklarla 

karşılaştıklarını anlatmak ve eğitim gereksinimlerini karşılamak için hizmet içi eğitim 

düzenlemeleri yapılmalı böylece gerekli yönlendirmede bulunmaları ve hastayı bütünsel bir 

bakış açısı ile almalarına destek olunmalıdır.  

Hasta ve yakınlarının psiko-sosyal yönden desteklenmesi, ruhsal hastalıklar konusunda 

eğitilmesi ve evrensellik duygularının geliştirilmesi için hem bireysel hem de grupla çalışma 

yöntemleri etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca yapılan çalışmaların etkililiğini psiko-

sosyal değerlendirme araçları ile ölçmek uygulayıcılar için değerli katkılar sağlayacağı 

unutulmamalıdır. 

Kronik ruhsal hastalığa sahip bireye bakım veren aileye destek amacıyla toplumsal kaynaklar 

geliştirilmelidir. Bunun için hasta ve yakınlarına finansal desteğin yanında ev dışındaki işleri 

kolaylaştırma, sağlık hizmetlerine kolay erişim, azaltılmış çalışma saatleri, dinlenme ve tatil 

desteği gibi teşvikler ile ailenin hastadan uzaklaşması engellenmeye çalışılmalıdır.  

Makro Düzey: 

Toplum ve hastanın dâhil olduğu küçük gruplar ve aile, ruhsal hastalıklarla ilgili doğru 

bilgileri öğrendikçe hastayı ve yaşadıklarını daha doğru anlayabilir. Bu nedenle ruhsal 

hastalıklarla ilgili doğru bilgi paylaşımında bulunulması ve toplumun farkındalık düzeyinin 

artırılması önemlidir. 

Sağlık sistemi içerinde kronik ruhsal hastaların iyilik halini artırmaya yönelik ve aile hasta 

arasındaki ilişkiyi geliştirme amacıyla hasta ve aile katılımlı psikoeğitim, bireysel ve grup 

çalışmalarını gereklilik haline getiren uygulamalara bütçe ayrılmalı ve desteklenmelidir.  Bu 

değişimlerin desteklenmesi için ise bu hizmeti verecek olan klinik sosyal hizmet ve 

psikiyatrik sosyal hizmetin desteklenmesi ve uygulamaların kurumsallaştırılması için meslek 

elamanları eğitimi önemlidir. 

Ruhsal tedaviye ihtiyaç duyan kesimin dışlanmasına engel olacak biçimde tedavi 

olanaklarından erken ve etkili biçimde faydalanmalarını sağlamak için tedavi olanaklarına 

kolay ulaşabilir hale getirilmeli. 
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Aile ve hastayı hedef alan müdahalelerin sorumluluğu sadece tedavi ekibi veya 

araştırmacılara ait bir sorumluluk değildir. Bu konu eşitlikçi ve adil bir toplumda temel insan 

haklarını geliştirme amacıyla oluşturulan sosyal politikaların konusunu oluşturulmalı ve en 

nihayetinde toplumdaki sorumluluğu olan tüm yetkililer bu sorumluluğu paylaşmalıdır.  

Tüm bu önerilerin uygulanabilir olması bakımından gerekli yasal mevzuatın güncellenerek 

uygulanabilirliğinin artırılması gereklidir. 
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ÖZET 

Amaç: Araştırmanın amacı, hastanelerde örgütsel küçülme çalışmalarının uygulanma 

nedenlerini, hangi alanlarda uygulandığını ve küçültmenin hastane ve çalışanlar üzerindeki 

etkilerini sistematik olarak incelemektir.  

Materyal ve metod: Sistematik derleme yönteminin kullanıldığı araştırmada, veriler 

PRISMA yönergesine göre toplanmıştır. Veri toplama sürecinde “Downsizing, Hospital 

Downsizing, Personel Downsizing, Staff Downsizing, Hastane, Örgütsel Küçültme” anahtar 

kelimeleri kullanılarak 1999-2019 tarihleri arasında yayımlanan araştırmalar dikkate 

alınmıştır. İlgili veritabanlarında yapılan derleme sonucunda toplamda 509 çalışmaya 

ulaşılmış ve belirlenmiş kriterleri karşılamayan çalışmalar çıkarılarak araştırmaya uygun olan 

29 çalışma analiz edilmiştir.  

Bulgular: İncelenen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular, örgütsel küçültme 

çalışmalarının uygulanma nedenleri, uygulanma boyutları, çalışanlara ve hastanelere etkisi 

açısından değerlendirilmiş ve belirli başlıklar etrafında sınıflandırılmıştır. Küçültme 

çalışmaları daha çok insan kaynakları politikaları üzerinde işten çıkarmalar şeklinde 

gerçekleşirken, bu uygulamalardan en çok etkilenen grubun hemşireler olduğu ve çalışanlar 

üzerinde iş güvensizliği oluşturmak gibi olumsuzlukların yaşandığı görülmüştür.  

Sonuç: Hangi yöntem benimsenirse benimsensin, kurum genelinde insangücünü destekleyici 

mekanizmaların oluşmaması hem küçültme öncesi ve küçültme sırasında, hem de küçültme 

sonrasında büyük sorunlara yol açabilmektedir. Elde edilen sonuçlar, örgütsel küçülme 

uygulamalarını hayata geçiren hastanelerin daha etkili girişimlere yönelmesi gerektiğini 

göstermektedir. Çünkü sonuçlar daha çok olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Kurumların 

küçültme sürecinde personel işten çıkarmaları yerine, maliyet düşürücü, israf azaltıcı yollar 

hakkında eğitim vermesi daha önemlidir. Yapılan bu çalışma hastanelerde örgütsel küçülme 

uygulamalarının sonuçlarını ortaya koyması ve Türkiye’de konuyla ilgili herhangi bir 

derlemenin yapılmamış olması açısından önem arz etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Küçültme, Yönetim Teorileri, Sağlık Yönetimi 
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A SYSTEMATIC REVIEW ON THE CAUSES AND EFFECTS OF 

ORGANIZATIONAL DOWNSIZING IN HOSPITALS 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the research is to systematically examine the reasons of application of 

organizational downsizing in hospitals, in which areas it is applied and the effects of 

downsizing on hospitals and employees.  

Method: In the research using systematic compilation method, the data were collected 

according to the PRISMA directive. Data collection process “Downsizing, Hospital 

Downsizing, Staff Downsizing, Staff Downsizing, Hospital, Organizational Downsizing” 

using keywords, the researches published between 1999-2019 were taken into consideration. 

As a result of the compilation in the related databases, a total of 509 studies were reached and 

29 studies that were suitable for the research were analyzed by removing the studies that did 

not meet the specified criteria. 

Findings: The findings obtained from the studies examined were evaluated in terms of the 

reasons for the application of organizational downsizing studies, their application dimensions, 

and their effects on employees and hospitals and were classified under certain headings. 

While the downsizing activities were mostly made in the form of layoffs on human resources 

policies, it was observed that nurses were the group most affected by these practices and 

negativities such as creating job insecurity on employees.  

Results: No matter which method is adopted, the lack of mechanisms to support manpower 

throughout the organization can lead to major problems both before, during and after 

downsizing. The results show that the hospitals that implement organizational downsizing 

practices should turn towards more effective interventions. Because the results have more 

negative effects. It is more important that institutions provide training on cost-reducing and 

waste-reducing ways, rather than employing staff in the downsizing process. This study 

reveals the results of organizational downsizing practices in hospitals and terms to the 

absence of any compilation on the subject in Turkey is of great importance. 

Keywords: Organizational Downsizing, Management Theories, Health Management 

1. GİRİŞ 

Yönetim ve organizasyon alanında 1980’li yıllardan itibaren oluşan egemen anlayış büyük 

örgütlerin daha iyi oldukları, büyüme ve esneklik konusunda daha iyi özelliklere sahip olduğu 

yönündeydi. Nitekim artan rekabet ve teknolojik gelişmeler sonucunda bu durum küçük 

örgütlerin hem yapı hem de esneklik konusunda daha iyi oldukları yönünde değişim 

göstermiştir. Bu durum yönetim yaklaşımı ve uygulamalarında yenilik yapma gereği 
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doğurmuş ve yeni stratejik yöntemler ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemlerden biri de dönemi 

karakterize eden ekonomik daralmaya bir yanıt olarak ortaya çıkan örgütsel küçültme 

stratejileri olmuştur (1).  

Yönetim yapısındaki bu değişim dalgası teknolojik imkânların gelişmesi ve artan rekabetin 

etkisiyle sağlık sektöründe de kendini göstermiştir. Örgütsel bir yapı olarak hastaneler daha az 

hiyerarşiye sahip, daha yalın ve değişime kolay adapte edilebilen yapılara ihtiyaç duymuş ve 

buna çözüm olarak küçültme, yeniden yapılanma, dış kaynak kullanımı yoluna gitmiştir. 

Genel olarak hastanelerin örgütsel küçültme çalışmalarına yönelme sebepleri rekabet, 

krizlerin etkisini minimize etmek, hastane birleşmeleri yoluyla büyümek, dış kaynak 

kullanımı yoluyla verimliliği artırmak, teknolojik yenliklere uyum sağlamak amacıyla 

olmuştur (2,3,4,5,6).   

Sağlık sektörü için önemli bir konu olan örgütsel küçültme uygulamaları konusunda 

sistematik bir derlemenin yapılmasının amaçlandığı bu çalışmada, hastanelerde örgütsel 

küçültme çalışmalarının uygulanma nedenleri ve uygulama alanları, hastane ve çalışanlar 

üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak sistematik 

derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma PRISMA yönergesine uygun bir şekilde 

yürütülmüştür.  

2. MATERYAL ve METOD 

2.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın amacı hastanelerde örgütsel küçültme çalışmalarının uygulanma nedenlerini, bu 

çalışmaların uygulanma alanlarını ve örgütsel küçültmenin hastane ve çalışanlar üzerindeki 

etkilerini sistematik olarak incelemektir.  

2.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve çalışma PRISMA yönergesine uygun 

bir şekilde yürütülmüştür. Sistematik derleme, klinik bir soruya yanıt ya da probleme çözüm 

oluşturmak amacıyla, o alanda yayınlanmış tüm araştırmaların kapsamlı bir biçimde 

taranarak, çeşitli dışlama ve dahil etme kriterleri kullanarak hangi çalışmaların derlemeye 

alınacağının belirlenmesi ve derlemeye dâhil edilen çalışmalarda yer alan bulguların sentez 

edilmesidir (7). 

Sistematik derleme yapılırken oluşturulan araştırma soruları ise şunlardır:  

1. Hastanelerde gerçekleşen örgütsel küçültme çalışmalarının nedenleri nelerdir? 

2. Hastanelerde gerçekleşen örgütsel küçültme çalışmalarının uygulandığı alanlar/boyutlar 

nelerdir? 

3. Örgütsel küçültme çalışmalarının hastanelere etkisi nelerdir? 
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2.3. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ 

Bu çalışmada Emeraldinsight, PubMed, Sage Journals, Ulakbilim, Dergipark, ScienceDirect, 

Mendeley, JSTOR, Google Akademik veritabanlarında, “Downsizing”, “Hospital 

Downsizing”, “Personel Downsizing”, “Staff Downsizing”, “Hastane”, “Örgütsel 

Küçültme” anahtar kelimeleri kullanılarak 1999-2019 tarih aralığında yayımlanmış olan 

belgelere ulaşılmaya çalışılmış ve toplamda 508 çalışmaya ulaşılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.1. PRISMA yönergesine göre çalışma akışı 

Makaleler Türkçe ve İngilizce olması, tam metnine ulaşılabilir olması, hakemli bir dergide 

yayımlanmış olması, hastanelerde örgütsel küçültme ile ilgili çalışılmış olması ve araştırma 

makalesi olması kriterlerini karşıladığında çalışmaya dâhil edilmiştir. İlk olarak tüm 

makaleler başlık yönünden incelenmiş ve çalışma amaçlarına uymayan 175 makale uygulama 

dışında tutulmuştur. Ayrıca birbirinin tekrarı olan 148 makale çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Kalan 185 makalenin özetleri incelenmiş ve bu aşamada 30 çalışma Türkçe veya İngilizce 

olmaması, tam metnine ulaşılamamasından dolayı kapsam dışı bırakılmıştır.  
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Tekrar edilen çalışmalar 

(n:148) 

Nitelik olarak uygunluğu 

değerlendirilen tam metin kayıtlar 
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Veritabanı taraması ile elde edilen kayıtlar 
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Daha sonra elde kalan 155 makale gözden geçirilmiş, dâhil etme ve etmeme kriterleri 

sonucunda hastanelerde örgütsel küçültme uygulamaları ile ilgili olmayan, hastanelerde 

uygulanmayan ve bunun etkilerini incelemeyen 130 makale çalışmaya dâhil edilmemiş ve 

kalan 25 makale araştırmanın amacına ve inceleme kriterlerine uygun olduğu sebebiyle 

incelenmiştir.  

2.4. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI 

Çalışmanın sınırlılıkları arasında sadece İngilizce ve Türkçe çalışmaların ele alınması ve ilgili 

çalışmalar için kalite değerlendirme puanlamasının yapılmamış olması yer almaktadır. Ayrıca 

sadece tam metnine ulaşılabilen kaynakların ele alınması, tez, bildiri, kitap, kitap bölümü 

çalışmalarının kapsam dışı tutulması sınırlılıklar arasındadır.   

3. BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde hastanelerde örgütsel küçültme uygulamalarının gerçekleştirilme 

nedenleri, bu çalışmaların daha çok hangi alanlarda yapıldığı ve kurum ile çalışan üzerindeki 

etkilerinin ne olduğu incelenmiştir.  

3.1. ÇALIŞMALARA AİT TANIMLAYICI BİLGİLER 

Araştırmada sistematik derleme tarih aralığı olarak son 20 yıl baz alınmıştır. Tablo 1’de yer 

alan çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında 2003 (n:5) yılının en çok çalışma 

yapılan yıl olduğu görülmektedir. Özellikle son yıllarda bu konuda yapılan çalışmaların çok 

az olması dikkat çekmektedir. Çalışmaların çoğu 2005 yılı ve öncesinde gerçekleşmiştir.  

Tablo 1. Örgütsel Küçültme Çalışmalarının Yıllara Dağılımı 

 
YIL N ÇALIŞMALAR YIL N ÇALIŞMALAR 

1999 2 11,25 2006 1 15 

      

2000 1 3 2007 1 21 

      

2001 3 16,23,26 2008 1 8 

2002 2 17,24 2009 1 14 

2003 5 5,9,22,28,30 2010 1 27 

2004 2 12,20 2011 1 10 

2005 3 13,18,19 2016 1 29 

 

Çalışmaların ülkelere göre dağılımını gösteren Tablo 2’deki sonuçlara baktığımızda özellikle 

14 çalışmanın Kanada’da yapılmış olması dikkat çekicidir. Çalışma yapılan ülkeler çok 

çeşitlenmemiş, ABD, Norveç, Avustralya ve İsveç diğer ülkeler olmuşlardır.  
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Tablo 2. Örgütsel Küçültme Çalışmalarının Ülkelere Dağılımı 

 

ÜLKE n ÇALIŞMALAR 

Kanada 14 5,9,12,13,14,15,16,17,18,21,25,26,28,30 

ABD 4 10,11,23,29 

İsveç 4 8,20,22,24 

Norveç 1 27 

Avustralya 2 3,19 

 

3.2. ÇALIŞMA SORULARINA YÖNELİK BULGULARIN İNCELENMESİ 

3.2.1. ÖRGÜTSEL KÜÇÜLTME ÇALIŞMALARININ UYGULANMA NEDENLERİ 

Tablo 3’de incelenen çalışmalardan elde edilen hastanelerde örgütsel küçültme çalışmalarının 

uygulanma nedenleri yer almaktadır. Hastaneler açık bir sistem olmasının sonucu olarak hem 

dış çevre ile iletişim halindeyken bir yandan da kendi iç çevresindeki gelişmelerle de 

karşılaşmaktadır. Örgütsel küçültme uygulamalarının hastaneler tarafından tercih edilme 

nedenleri incelendiğinde hem iç hem de dış nedenlerin ön plana çıktığı görülmektedir. 

İncelenen çalışmalara bakıldığında “kamu tarafından yaşanan bütçe kısıtlamaları” (8,9,10) 

ve “sağlık hizmeti pazarında artan rekabet ortamı” (8) örgütsel küçültmeye götüren dış 

nedenler olurken, “artan maliyetleri azaltma” (3,9,11), “karlılığı artırma” (11) “kaliteyi 

artırma/iyileştirme” (12) ise iç nedenler olarak ön plana çıkmıştır.  

 

Tablo 3. Hastanelerde Örgütsel Küçültme Çalışmalarının Uygulanma Nedenleri 

 

ANA NEDEN ALT NEDEN ÇALIŞMALAR 

Dış Nedenler 
Bütçe Kısıtlamaları (n:3) 8,9,10 

Rekabetin Artması (n:1) 8 

İç Nedenler 

Maliyetleri Azaltma (n:3) 3,9,11 

Karlılığı Artırma (n:1) 11 

Kalite İyileştirme (n:1) 12 

 

3.2.2. ÖRGÜTSEL KÜÇÜLTME ÇALIŞMALARININ UYGULANMA BOYUTLARI 

Tablo 4’de incelenen çalışmalardan elde edilen bulgular neticesinde örgütsel küçültme 

çalışmalarının hastanelerde uygulanma boyutları yer almaktadır. Çalışmalardan elde edilen 

boyutlar insan kaynakları, hastane altyapısı, ekonomik ve diğer boyutlar şeklinde 

sınıflandırılmıştır.  

İnsan Kaynakları Boyutu: İncelenen çalışmalar örgütsel küçültme uygulamalarının en çok 

insan kaynakları üzerinde yapıldığını göstermektedir.  
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Bu uygulamalar daha çok “personellerin işten çıkarılması” 

(3,5,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)  yolu ile yapılırken buna ek olarak 

“geçici ve yarı zamanlı personel sayısını artırma” (13), “çalışanları başka birimlere 

kaydırma” (13), “erken emeklilik” (9,13,16), “fazla mesailerin azaltılması” (10,16)“işe 

alımların durdurulması” (10,16) ve “personel maaşlarının ödenmesinin durdurulması” (16) 

boyutlarında gerçekleşmektedir.  

Hastane Altyapısı Boyutu: İncelenen çalışmalar örgütsel küçültme uygulamalarının hastane 

altyapısı üzerinde yapıldığını göstermektedir. Bu uygulamalar “yatak sayısını azaltma” 

(21,25), “birimlerin kapatılması/hizmetlerin azaltılması” (9,16,26) şeklinde 

gerçekleşmektedir.  

Mali Boyut:  İncelenen çalışmalar örgütsel küçültme uygulamalarının ekonomik boyut 

üzerinde de yapıldığını göstermektedir. Bu uygulamalar ekonomik anlamda “bütçe 

kesintileri” (10,21,27,28) şeklinde gerçekleşmektedir. 

Diğer Boyutlar: İncelenen çalışmalar yukarıda açıklanan boyutlara ek olarak örgütsel 

küçültme uygulamalarının  “hastane birleşmeleri” (28), “dış kaynak kullanımı” (9)  şeklinde 

gerçekleşmektedir. 

Tablo 4. Hastanelerde Örgütsel Küçültme Çalışmalarının Uygulanma Boyutları 

 
TEMA BOYUT ÇALIŞMALAR 

İn
sa

n
 K

a
y

n
a

k
la

r
ı 

Personel işten çıkarma (n:19) 
3,5,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,

23,24 

Geçici ve yarı zamanlı personel 

sayısın artırma (n:1) 

13 

Çalışanları başka birimlere 

kaydırma (n:1) 

13 

Erken emeklilik (n:4) 
9,13,16 

Fazla mesailerin azaltılması (n:2) 10,16 

İşe alımların durdurulması (n:2) 10,16  

Personel maaşlarının ödenmesini 

durdurma (n:1) 

16 

H
a
st

a
n

e 

A
lt

y
a
p

ıs
ı 

Yatak Sayısını azaltma (n:3) 21,25 

Birimlerin kapatılması/ 

Hizmetlerin azaltılması (n:4) 
9,16,26 

M
a
li

 

Bütçe kesintileri (n:4) 
10,21,27,28 

D
iğ

er
 Hastane birleşmeleri (n:1) 28 

Dış kaynak kullanımı (n:1) 9 
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3.2.3. ÖRGÜTSEL KÜÇÜLTME ÇALIŞMALARININ HASTANELERE ETKİSİ 

Tablo 5’de incelenen çalışmalardan elde edilen bulgular neticesinde örgütsel küçültme 

çalışmalarının hastaneler üzerindeki etkilerine yönelik bulgular yer almaktadır. İncelenen 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar olumlu ve olumsuz etkiler olarak iki gruba ayrılmıştır.  

Olumsuz Etkiler: İncelenen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular örgütsel küçültme 

uygulamalarının hastanelere olan olumsuz etkilerinin; “örgütsel bağlılık seviyesinin 

azalması” (13,26), “işgücünün istikrarsızlaşması” (13), “personeli elde tutma güçlüğü” (14), 

“hasta bakım düzeyinde düşüş” (9,10,29), “kurumsal itibarın zedelenmesi” (12) “hasta 

memnuniyetinde azalma” (12) ve “maliyetlerin yükselmesi” (9) olduğunu göstermektedir.   

Olumlu Etkiler: İncelenen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular örgütsel küçültme 

uygulamalarının hastanelere olumlu etkilerinin de olduğunu söylemektedir (5,25). Brownell 

vd. (25) yapmış oldukları çalışmada örgütsel küçültme uygulamaları neticesinde hastanelerde 

verimliliğin yükseldiğini, kaynakların etkin kullanıldığını ve personellerin hastanede 

geçirdikleri günlerin azaldığını ifade etmiştir. Yine benzer şekilde Rondeau ve Wagar (5) 

yönetimsel kademelerin azaltılmasıyla hastane işleyişinin daha iyi ilerlediğini belirtmiştir.  

Tablo 6. Örgütsel Küçültme Çalışmalarının Hastanelere Etkisi 

 

TEMA ETKİ ALANI ÇALIŞMALAR 

O
lu

m
su

z 

Örgütsel bağlılık seviyesisin azalması (n: 2) 13,26 

İşgücünün istikrarsızlaşması (n: 1) 13 

Personeli elde tutma güçlüğü (n: 1) 14 

Hasta bakım düzeyinde düşüş (n:3) 9,10,29 

Kurumsal itibarın zedelenmesi (n:1) 12 

Hasta memnuniyetinde azalma (n:1) 12 

Maliyetlerin yükselmesi (n:1) 9 

O
lu

m
lu

 

Hastane verimliliği yükselmesi (n:1) 25 

Kaynakların etkin kullanımı (n:1) 25 

Hastanede geçirilen işgününde azalma (n:1) 25 

Yönetim kademelerinin azaltılması (n:1) 5 

İşgücünün azaltılması (n:1) 5 

 

3.2.4. ÖRGÜTSEL KÜÇÜLTME ÇALIŞMALARININ ÇALIŞANLARA ETKİSİ 

Tablo 8’de incelenen çalışmalardan elde edilen bulgular neticesinde örgütsel küçültme 

çalışmalarının çalışanlar üzerindeki etkilerine yönelik bulgular yer almaktadır. İncelenen 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar kurumsal ve bireysel konular bazında iki gruba ayrılmıştır.  

Kurumsal: İncelenen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular örgütsel küçültme 

uygulamalarının çalışanlara kurum ile olan ilişkilerinde olumsuz etkilerinin; “örgütsel bağlılık 

seviyesinin azalması” (11,13,26), “çalışanların işten ayrılması” (3,14), “turnover artışı” 

(14), “azalan mesleki etkinlik” (10,15,29,30), “iş tatminsizliği” (10,11,19,28,29,30), “istifa 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

 

www.ispeco.org 838 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

etme niyeti” (3,29), “artan işyükü endişesi” (16,20,27), “işyerinde devamsızlık” (30), “iş 

ilişkilerinin zedelenmesi” (26); iş güvencesizliği” (8,11,15,16,20,26,29, 30), “rol belirsizliği 

ve çatışması” (8,9) olduğunu göstermektedir.   

Bireysel: İncelenen çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular örgütsel küçültme 

uygulamalarının çalışanlara kurum ile olan ilişkilerinde olumsuz etkilerinin; “psikolojik 

sağlığın bozulması” (15,16,18,21,23,27,30) ve fiziksel sağlığın bozulması”  (15,24) olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 8. Örgütsel Küçültme Çalışmalarının Çalışanlara Etkisi 

 

TEMA ETKİ ALANI ÇALIŞMALAR 

K
U

R
U

M
S

A
L

 

Örgütsel bağlılık seviyesisin azalması (n: 3) 11,13,26 

Çalışanların işten ayrılması  (n: 2) 3,14 

Turnover artışı (n: 1) 14 

Azalan mesleki etkinlik (n: 3) 10,15,29,30 

İş tatminsizliği (iş ve çalışma yeri) (n: 6) 10,11,19,28,29,30 

İstifa etme niyeti (n: 2) 3,29 

Artan iş yükü endişesi (n: 3) 16,20,27 

İşyerinde devamsızlık (n: 1) 30 

İş ilişkilerinin zedelenmesi (n: 1) 26 

İş güvencesizliği (işte kalma ve kariyer planlaması) (n: 8) 8,11,15,16,20,26,29, 30 

Rol belirsizliği ve rol çatışması (n: 2) 8,9 

B
İR

E
Y

S
E

L
 

Psikolojik sağlığın bozulması (duygusal tükenme, sinizm, 

depresyon, anksiyete, tükenmişlik) (n: 7) 
15,16,18,21,23,27,30 

Fiziksel sağlığın bozulması (n: 2) 15,24 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Sağlık sektörünün kendine has özellikleri, yaşanan ekonomik krizler, maliyet baskıları, artan 

rekabet sürekli olarak kurumları kendi içinde yapılanma süreçlerine yönlendirmektedir. Bu 

süreçlerden bazıları örgütsel anlamda küçültmeler şeklinde gerçekleşmektedir. Son 20 yılda 

yapılan çalışmaların incelendiği bu araştırmada, özellikle Kanada’da yapılan uygulamaların 

fazla olduğu ve çalışmaların çoğunun 2005 yılı öncesinde yapıldığı görülmüştür. Yapılan 

çalışmalara bakıldığında ise örgütsel küçültme uygulamaları kapsamında hastanelerde 

personel azaltma, hasta yatağı azaltma, birim veya hizmet kapatma, dış kaynaklardan 

yararlanma, hastane birleşmeleri yoluyla çözümler oluşturulmaya çalıştığı görülmektedir.  

Hangi yöntem benimsenirse benimsensin, kurum genelinde insangücünü destekleyici 

mekanizmaların oluşmaması hem küçültme öncesi, hem küçültme sırası hem de küçültme 

sonrasında büyük sorunlara yol açabilmektedir. Yapılan bu sistematik derleme örgütsel 

küçültme uygulamalarının sağlık sektöründe farklı nedenler ile çok farklı boyutlarda 
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uygulandığını göstermiştir. Bu uygulamaların daha çok insan kaynakları politikaları üzerinde 

gerçekleştiği ve bu süreçlerden en çok hemşirelerin etkilendiği çalışmanın elde edilen 

sonuçlarından biridir. Hemşirelerin bu çalışmalardan en çok etkilenen grup olması, bu tip 

girişimlerde özellikle hemşireler için destek rollerinin artırılmasının ortaya çıkabilecek 

psikolojik ve fizyolojik sorunları azaltacağı düşünülmektedir. Aksi gerçekleştiğinde, 

hemşirelerin genelde devamsızlık, tükenmiş, sinizm, örgütsel bağlılık, hasta bakımı ve kalitesi 

yönünden olumsuz davranışlara yöneldiği görülmektedir. Bunların hepsi değerlendirilecek 

önemli alanlar olmakla birlikte, gelecekte daha dengeli bir perspektifin geliştirilmesi şarttır. 

Küçültme uygulamalarının, son 20 yılda iş işten çıkarmalar şeklinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Yapılan araştırmalar aynı zamanda küçültmekte olan kuruluşlardaki bireylerin 

iş güvensizliği yaşadıklarını da ortaya koymuştur. İş kaybı ve iş kaybı tehdidi bir çalışanın 

psikolojik ve sosyal refahını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışan sendikalarının örgütsel 

küçültme konusunda olumsuz faktörlere maruz kalan bireyler için politika belirleyici veya 

yönlendirici bir role bürünmesi gerektiği düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar, örgütsel 

küçültme uygulamalarını hayata geçiren hastanelerin, daha etkili girişimlere yönelmesi 

gerektiğini göstermektedir. Çünkü elde edilen sonuçlar daha çok olumsuz etkilere sebep 

olmaktadır. Hastaneler ilk olarak neyi başarmak istediklerini ve nedenlerini (nedenleri) açık 

bir şekilde ortaya koymalıdır. Buna açık, dürüst ve tamamen şeffaf bir şekilde yaklaşmaları 

gerekmektedir. Hastane ve hemşirelik liderliği örgütsel küçültme sürecinden önce, sırasında 

ve sonrasında görünür ve erişilebilir olmalıdır. Personellerin işten çıkarılması, diğer girişimler 

istenen sonuçları vermezse, son girişim olarak ele alınmalıdır. Bunun yerine, tüm 

personellerden, maliyetleri düşürme ve israfı azaltma yolları hakkında öneriler almak 

düşünülebilir. Ayrıca, neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını belirlemek için hastane 

genelinde veri toplanması gerekmektedir. Örgütsel girişimlerin hasta bakımının kalitesini 

etkileyip hastayı riske atabilecek seviyelere de gelebildiği görülmektedir. Bu nedenle, 

azaltılarak veya yeniden yapılandırarak yaratılan ve azalan hasta güvenliğine dönüşebilecek 

belirli organizasyonel sorunları belirlemek önemlidir. Bu sorunların önceden belirlenmesi 

girişimlerin yönünü başarı çizgisine yaklaştırabilir.Yapılan bu çalışma hastanelerde 

uygulanan örgütsel küçültme uygulamalarının sonuçlarını ortaya koyması adına önemlidir. 

Türkiye’de bu konuda yapılan bir derlememenin olmaması da çalışmaya önem katmaktadır. 

Gelecekteki araştırmalarda ilgili çalışmaların kalite değerlendirmelerinin de yapılması ve 

buna ek olarak örgütsel küçültme çalışmalarının uygulandığı yöntemlerin detaylı bir şekilde 

araştırılması önerilmektedir 
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 BİR KAMU POLİTİKASI ANALİZİ: KAMU HASTANE BİRLİKLERİ 

 
Öğr. Gör. Osman ÖZKAN 

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Şanlıurfa 

 

ÖZET 

Amaç: Araştırmanın amacı, Türkiye’de 663 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan 

kamu hastane birliklerinin kapatılma nedenlerinin süreç modeli çerçevesinde incelenerek analiz 

edilmesidir. 

Yöntem: Çalışmada Sabatier (2007)’in kullanmış olduğu süreç modeli esas alınmıştır. Süreç 

modeli ilgili politikanın gündeme geliş, formüle ediliş, kanunlaştırma, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarına odaklanmaktadır. Bu kapsamda “kamu hastane birlikleri, 

özerkleştirme, yerelleşme, desantralizasyon, kamu hastaneleri” anahtar kelimeleriyle tarama 

yapılmış ve elde edilen Resmi Gazete, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, Dünya 

Bankası dokümanları, makaleler, tezler, internet siteleri, bakanlık raporları ve konuyla ilgili 

ulaşılan haberlerden oluşan 64 kaynak incelenerek veriler elde edilmiştir. Verilerin 

toplanmasında başlangıç yılı olarak serbest piyasaya dayalı bir anlayışın esas alınmaya 

başlandığı 24 Ocak kararlarının çıktığı 1980 yılı esas alınmış ve 2018 yılına kadar tarama 

yapılmıştır.  

Bulgular: Yapılan çalışmada kamu hastane birlikleri politikası süreç modeli açısından ele 

alınmış ve incelenen dokümanlar sonucunda politikanın başarısızlıkla sonuçlanma nedenleri, 

“yönetim yapısı ve yönetim kadrosuna yönelik nedenler”, “insan kaynakları yönetimine yönelik 

nedenler”, “finansman ve mali yönetime yönelik nedenler”, “tedarik süreçlerine yönelik 

nedenler”, “performans ve verimlilik kaynaklı nedenler”, “sendikal kaynaklı nedenler” ve 

“diğer nedenler” olmak üzere 7 başlık etrafında incelenmiştir.  

Sonuç: Elde edilen sonuçlar her ne kadar bakanlık, sistemin çok başlılıktan dolayı artık 

yürütülemez olduğunu belirtse de, uygulanma sürecinde yaşanan sıkıntıların kamu hastane 

birliklerinin kapatılmasında dolaylı ve doğrudan rol oynadığını göstermektedir. Neticesinde 

kamu hastane birlikleri sistemi ile oluşturulan yapı, sağlıkta dönüşümün hedefleri arasında yer 

alan desantralizasyon konusunda başarısız olmuştur. Bu süreçte değişimin sahiplenilmemesi, 

yasanın hazırlanma sürecinde sivil toplum kuruluşlarına yer verilmemesi, yasal mevzuatın iyi 

organize edilmemesi, pilot çalışmaların yapılmamış olması ve illerdeki hiyerarşik bölünmeler 

başarısızlığa sebep olan nedenler arasındadır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Politikası, Sağlık Yönetimi, Kamu Hastaneleri 
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A PUBLIC POLICY ANALYSIS: PUBLIC HOSPITAL UNIONS 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of the research, established by legislative decree no. 663 in Turkey is examined 

within the framework process models to analyze the cause of the closure of public hospitals 

union.  

Method: In this study, the process model used by Sabatier (2007) is taken as the basis. The 

process model focuses on the agenda, formulation, legalization, implementation and evaluation 

of the relevant policy. In this context, “public hospital unions, autonomization, localization, 

decentralization, public hospitals” were searched with keywords and the data were obtained by 

examining 64 sources consisting of the Official Newspaper, Development Plans, Government 

Programs, World Bank documents, articles, theses, web sites, ministerial reports and related 

news. The data collection was based on the year 1980, when the decisions of 24 January, in 

which a free market based approach was taken as the starting year, and a survey was conducted 

until 2018. 

Results: In this study, public hospital unions policy has been discussed in terms of process 

model and as a result of the documents examined, the reasons for the failure of the policy, 

“reasons for management structure and management staff”, “reasons for human resources 

management”, “reasons for financial and financial management ”, “reasons for supply 

processes“, “reasons for performance and efficiency”, “reasons for union” and “other reasons” 

have been examined around  7 titles.  

Conclusions: The results show that although the ministry states that the system can no longer 

be carried out due to multi-headings, the problems experienced during the implementation 

process play an indirect and direct role in the closure of public hospital unions. As a result, the 

structure formed by the system of public hospital unions has failed in the decentralization which 

is among the goals of health transformation. İn this process, failure to claim change, the lack of 

civil society organizations in the preparation of the law, the lack of well-organized legal 

legislation, the lack of pilot studies and the hierarchical divisions in the provinces are among 

the causes of failure. 

Keywords: Health Policy, Health Management, Public Hospitals 
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1. GİRİŞ 

Kapitalizm kendi doğası gereği zaman içinde birçok bunalım dönemi geçirmiştir. Bu 

dönemlerde ortaya bir talep yetersizliği çıktığında toplumcu bir görünüme bürünerek sosyal 

devlet anlayışıyla hareket etmiş, sermayeye ihtiyaç duyduğu dönemlerde ise devletin 

küçültülmesi gerektiğini savunmuştur. Özellikle tarihsel açıdan bakıldığında 1929 yılında 

yaşanan ekonomik buhran devletçi uygulamaları artırmış, 1970’li yıllarda azalan kâr oranları 

ise devletin toplumsal ve ekonomik hayattaki rollerinin azaltılmasını öngören neoliberal 

politikaları ortaya çıkarmıştır. Küreselleşme süreci bu politikaların dünya genelinde 

yaygınlaşmasını sağlamış ve devletin rolünün küçültülmesi ile kamu yönetiminde değişim fikri 

tüm dünyada konuşulmaya başlanmıştır. Bu değişim hareketi özelleştirme yoluyla devletin bazı 

sektörlerden çekilmesini ve hizmetlerin yönetiminin merkezi olandan yerele doğru kaymasını 

hedeflemiştir (1). 

Dünyada 1980 yıllarından itibaren görülmeye başlayan kamu yönetiminde değişim hareketi 

sağlık sektörünün de etki altında kaldığı bir ortam doğurmuştur. Buna bağlı olarak sağlıkta 

reform hareketleri de hız kazanmış, piyasa temelli, pazar temelli, ve yerinden yönetime yönelik 

çabalar ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan yerinden yönetime yönelik reform hareketleri 

1970’li yıllarda neoliberal politikaların etkisiyle konuşulmaya başlanmıştır (2). 

Kaynakların sınırlı, ulaşımın yavaş, hizmete ulaşımın önünde engellerin olduğu ülkelerde kamu 

sağlık sistemlerini verimli hale getirmek için yerinden yönetim uygulamalarına geçilmektedir 

(3). Tatar’a (4) göre yerinden yönetim uygulamaları ile birlikte yerel ihtiyaçlar daha fazla 

karşılanmakta, kararlara katılım artmakta, bürokrasi azalmakta, sektörler arası işbirliği teşvik 

edilmekte, kaynaklar yeterli ve etkili kullanılmaktadır. Erençin ve Zorlu (2) ise yerinden 

yönetim uygulamaları ile özellikle büyük kentler dışındaki bölgelerde eldeki teknik kadroların 

nicelik ve nitelik anlamında yetersiz kaldığını, seçilmişlerin çıkar çatışmasına girdiğini, iller ve 

bölgeler arasında eşitsizliklerin ortaya çıktığını, sağlık hizmetlerinin bir kamu olma özelliğini 

bırakarak piyasa malı olma olasılığını doğurduğunu ifade etmektedir. Bu noktada yerinden 

yönetim uygulamaları ile hem olumlu hem de olumsuz durumların ortaya çıkma olasılığının 

olduğu görülmektedir. 

Yerinden yönetim düşüncesi beraberinde özerklik kavramını getirmektedir. Kamu 

hastanelerine ayrılan bütçenin fazla olması ve kullanımının verimsiz olması düşüncesi 

uluslararası platformlarda hastanelerin özerkleşmesine yönelik tartışmaları artırmış ve bu 

yönelim adı geçen hastanelerin bürokratik özelliklerini terk ederek özgür, katılımcı ve özerk bir 

yapıya bürünmesine neden olmuştur (5). Kamu hastanelerinde başvurulan özerklik genellikle 
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hastane yönetimi ile ilgili olmakta ve stratejik yönetim, finansal yönetim, insan kaynakları 

yönetimi vb. uygulamaların bağımsız yürütülmesi söz konusu olmaktadır (6). 

Dünyadaki liberal eğilimler sonucunda sağlıkta reform yapma ihtiyacı Türkiye açısından da söz 

konusu olmuş ve 1980 yıllardan itibaren etkisini göstermeye başlayan sürecin en ciddi ve geç 

kalınmış adımı 2003 yılında duyurulan Sağlıkta Dönüşüm Programı olmuştur. Bu programın 

önemli bileşenlerinden biri olan hastane özerkleştirme uygulamaları kapsamında kamu 

hastanelerinin artık devlet bütçesine bağlı bir yapıdan uzaklaşıp birer sağlık işletmesine 

dönüştürülmesi planlanmıştır (7). Bunun sonucu olarak kamu hastanelerinin idari ve mali 

açıdan özerkleştirilmesi amacıyla ‘Kamu Hastaneleri Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında 

Kanun Tasarısı’ Mart 2010 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş, 

2011 yılında ise 663 sayılı KHK ile kamu hastane birlikleri kurulmuştur. 2 Kasım 2012 

tarihinde Kamu Hastane Birlikleri uygulamasına geçilmiş ve 6 yıllık bir uygulama sürecinden 

sonra, 25 Ağustos 2017 yılında yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı 

Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birlikler kapatılmıştır. 

Bu çalışmada kamu hastaneler birliği politikasının analizi yapılarak irdelenmiş, incelenen 

dokümanlar, makaleler, tezler, haber kaynakları ve paydaşların yayımlanmış olduğu raporlar 

ile birliklerin kapatılmasına yol açan durumlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı Türkiye’de 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan kamu 

hastane birliklerinin kapatılmasının nedenlerinin süreç modeli çerçevesinde incelenerek analiz 

edilmesidir.  

2.2. Verilerin Toplanması 

Çalışmada Sabatier (8)’in kullanmış olduğu süreç modeli esas alınmıştır. Süreç modeli 

gündeme gelme (sorunların tespiti), formüle edilme, kanunlaştırma, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarına odaklanmaktadır. Veriler 15.11.2018 – 01.06.2019 tarihleri 

arasında konuyla ilgili dokümanların, yayınların ve raporların elde edilmesi amacıyla ‘kamu 

hastane birlikleri’, ‘özerkleştirme’, ‘yerelleşme’, ‘desantralizasyon’, ‘kamu hastaneleri’ 

anahtar kelimeleriyle Google Akademik, Ulakbilim, Dergipark, Ulusal Tez Merkezi, 

www.resmigazete.gov.tr, www.mevzuat.gov.tr, www.saglik.gov.tr, www.khgm.saglik.gov.tr 

sitelerinde tarama yapılarak ve elde edilen Resmi Gazete, Kalkınma Planları, Hükümet 

Programları, Dünya Bankası Dokümanları, makaleler, tezler, internet siteleri, bakanlık raporları 

ve konuyla ilgili haberler incelenerek elde edilmiştir. 

 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 846 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 
 

Verilerin toplanmasında başlangıç yılı, ekonomide ve sağlık sektöründe devletçilik 

uygulamalarından uzaklaşıp serbest piyasaya dayalı bir anlayışın esas alındığı 24 Ocak 

Kararlarının çıktığı 1980 yılı esas alınmış ve 2018 yılına kadar erişime açık olan belgelere 

ulaşılmaya çalışılmıştır. Retrospektif olarak yapılan tarama sonucunda araştırmada tez, makale, 

rapor, internet haberi, kanun, kanun hükmünde kararname bildiri, kalkınma planları ve 

kitaplardan oluşan toplam 64 veri kaynağı kullanılmıştır.  

2.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Veri toplama aşamasında sadece açık erişimi olan belgelere ulaşılarak tarama yapılmıştır.  

3. BULGULAR 

3.1. GÜNDEME GELME VE PROBLEMİN TANIMLANMASI 

Kamu hizmetlerinde yerinden yönetim anlayışı özellikle 1970’lerle birlikte ABD’de ve Kıta 

Avrupası’nda benimsenmiş ve  kamu hizmeti anlayışının etkinliği için temel anahtar rolüne 

bürünmüştür. Özellikle 2000’li yıllar itibariyle Türkiye’de konuşulmaya başlayan bu anlayış, 

kamu yöneticilerinin karar alma süreçlerinde etkin, verimli olmalarına, performans ölçümü 

yapmalarına ve daha rekabetçi kurumların ortaya çıkmasına katkı vermelerini sağlamıştır (9). 

Bu yeni kamu yönetimi anlayışı etkisini sağlık sektöründe de göstermiş ve sağlık yönetiminin 

merkezi yönetimden uzaklaşarak yerel yönetimlere devredilmesini gündeme getirmiştir. Bu 

konuda 1984 yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan raporda, sağlıkta yapılacak reform 

hareketleri ile ilgili yapılan açıklamalardan biri de hizmet sunumunun özel sektör ve yerel 

yönetimler tarafından yapılması, devletin politika belirleyici olması gerektiği olmuştur (10)  

Dünyada uygulanmakta olan kamu hastane reformları üç temel reform tipini öne çıkarmaktadır 

(11); 

  Kamu hastanelerinde yönetim otonomisinin geliştirilmesi (otonomizasyon) 

  Kamu hastanelerinde hiyerarşik bürokrasinin piyasa temelli işletmecilik esaslarına göre 

düzenlenmesi (kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi veya işletmelere dönüştürülmesi) 

(corporization) 

 Kamu hastanelerinin özelleştirilmesi 

Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında uygulanan reform tipi kamu 

hastanelerinin özerkleştirilmesi veya işletmelere dönüştürülmesidir. Türkiye sağlık sisteminde 

gerçekleştirilmeye çalışılan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen reform çalışmaları tarihsel 

açıdan irdelendiğinde ilk olarak 24 Ocak 1980 kararlarının sağlık sektörü ve ekonomi açısından 

önemli bir dönüm noktası olduğu görülmektedir (11) Askeri darbe sürecine denk gelen bu 

kararlar ülkenin devletçi uygulamaları bırakarak artık serbest piyasa ekonomisine dayalı bir 

piyasaya geçmesini sağlamıştır.  
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Bu kararların arkasında IMF ve Dünya Bankası’nın destekleri ve kurulan darbe hükümetinin 

kararlara müdahale etmemesi önemli ayrıntılar olarak ön plana çıkmaktadır (12).  

Türkiye bu değişim hareketlerinin etkisiyle 1980’li, 1990’lı yıllarda birçok girişimde bulunmuş 

ancak yaşanan politik ve ekonomik istikrarsızlıklar istenilen reformların yapılmasının önüne 

geçmiştir. Dünya Bankası’nın önerileriyle V. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) 

yayımlanmış ve hizmet verimliliğinin sağlanması için, hastanelerin işletmecilik yönünden ele 

alınması belirlenen hedeflerden biri olmuştur (13).  

Kamu Hastaneleri Birlikleri 15.05.1987 tarihli 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan, sağlık kuruluşlarının bakanlığın teklifi ve Sağlık 

Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde “kamu tüzel kişiliğine haiz sağlık işletmesine” 

dönüştürülmesi hükmüne dayanmaktadır. Ancak ilgili kanunun özellikle personel istihdamına 

ilişkin bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi engeline takılmış ve düzenleme yürürlüğe 

girmemiştir (14).  

Devlet Planlama Teşkilatı, 1988 yılında başlattığı Master Plan etüdünü 1990 yılında 

tamamlamış ve sağlık hizmetlerinin acil ihtiyaçlarını ortaya koymuştur. Bu kapsamda serbest 

pazar stratejisi, mevcut uygulamalarının iyileştirilmesi ve ulusal sağlık hizmeti stratejisi olmak 

üzere üç hedef alanı belirlenmiştir (11). İlgili reformlar için Dünya Bankası’ndan bir kredi 

alınmıştır. Türkiye bu krediyi dört ayaklı bir özelleştirme politikası uygulaması karşılığında 

almıştır. Bu özelleştirme hareketinin ilk hareketi hastanelere özerklik verilerek hizmet 

sunumunda yerelleşmenin sağlanması olmuştur (15). 1990 yılı itibariyle Dünya Bankası ile 

sürdürülen Sağlık Reformu Projesi’nde, hastanelerin merkeziyetçi sistem yerine özerkliğe 

dayalı olarak yönetilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon yapısının yerinden yönetim 

anlayışı dikkate alınarak tekrardan organize edilmesi hedefleri belirlenmiş ve projenin hayata 

geçirilmesinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde yapması gereken bir çalışma 

olduğu kabul edilmiştir (16).  

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1992 yılında Birinci Ulusal Sağlık Kongresinin yapılması 

sonucunda hastane özerkliği konusunda çalışmalar yoğunlaşmış (17) ancak herhangi bir sonuç 

alınamamıştır (18). İlgili yıllarda koalisyon hükümetlerinin etkisiyle yaşanan politik ve 

ekonomik istikrarsızlıklar, çıkar grupların muhalefetleri, entellektüel kapasite eksikliği, 

toplumsal desteğin zayıflığı sebepleri bu reform hareketlerinin yasalaşmasının önünde engeller 

olmuştur (19). 

Birinci Ulusal Sağlık Kongresinin hemen ardından 1992 yılında Ulusal Sağlık Politikası adıyla 

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Reformu Çerçeve Taslağı hazırlanmıştır. Bu taslakta 

hedeflenen konulardan biri yine aynı şekilde hastane özerkliği olmuştur.  
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Hemen ardından 1993 yılında gerçekleştirilen İkinci Ulusal Sağlık Kongresi, Türk Tabipler 

Birliği (TTB) ve birçok sivil toplum kuruluşunun birinci kongrede belirttikleri görüşlerin göz 

ardı edilmesi sebebiyle katılmadığı bir kongre olmuştur (20). Sağlık Bakanlığı bu ortamda yine 

de Ulusal Sağlık Politikası dokümanını yayımlamış ve sağlık hizmetlerinin sunumunda 2000 

yılına kadar desantralize bir yapının kurulması amaçlanmıştır (21). 

3.2. FORMÜLASYON 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 9. maddesine göre (1987 -3359 sayılı) Bakanlar 

Kurulu’nca 29.11.1994 tarihinde ‘Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık işletmelerinin 

yönetimi ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik’ kabul edilmiş, 11.1.1995 tarihinde 

22168 sayılı Resmi Gazete’de (22) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 4. 

maddesinde, ‘kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarının işletmecilik 

esaslarına göre işletilmesi, ilgili bakanlıkça teklif edilen ve durumu Sağlık Bakanlığı tarafından 

uygun görülenler Bakanlar Kurulu Kararı ile sağlık işletmesine dönüştürülürler’ hükmü yer 

almıştır. Aynı şekilde 5. maddede bu sağlık işletmelerinin idari ve mali bakımdan özerk 

kurumlar olduğu, 8. maddede desantralizasyon ve oto-kontrol, işletme gelirleri ile giderlerinin 

karşılanması, işletmecilik ve katılımcılık esaslarına göre sevk ve idare ilkeleri yer almıştır (22). 

Bu yönetmeliğin hemen ardından Ankara’da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nin 50 milyar 

TL sermaye ile sağlık işletmesine dönüştürülmesi kararlaştırılmış ve böylece hastane, 7.3.1995 

günü 22220 sayılı Resmi Gazete ile sağlık işletmesi olarak bir anlamda özerkleştirilmiştir (23). 

Ancak bu özerkleştirme personel maaşlarının genel bütçeden karşılanması ve bunun kurumun 

bunun dışında da ödenekler alması sebebiyle tam bir özerkleştirme olarak görülmemektedir 

(11). 3359 sayılı kanun sağlık işletmesine tam anlamda bir personel ve finansman özerkliği 

vermediğinden, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü tam anlamıyla özerk hastane yapısına 

geçiş için ‘Hastane ve Sağlık İşletmesi Temel Kanunu Tasarı Taslağı’nı hazırlamış ancak ilgili 

kanun Bakanlar Kurulundan geçmesine rağmen yasalaşamamıştır (16). 

Kamu sağlık hizmetlerinde desantralize bir yapının olması gerektiğine yönelik çalışmalar 1995 

ve 2001 yılında yayımlanan VI. ve VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda hizmetin sunumunda 

yerel yönetimlerin rolünün artırılacağı ifadesiyle devam etmiştir. Ayrıca hastanelerin mali ve 

idari yönden özerk sağlık kuruluşları olacağına yönelik açıklamalarda dile getirilmiş ve bu 

kurumların kendi gelirleri ile giderlerini karşılayan bir yapıda olacağı belirtilmiştir (24,25). 

Konuyla ilgili 03 Ocak 2003 tarihinde yayımlanan 58. Hükümet Acil Eylem Planı’nda (26) 

sağlık sektörüyle ilgili planlamalar ‘Sağlıklı Toplum’ başlığı altında ele alınmış, hastanelerin 

mali ve idari yönden özerk kurumlar olması ve kamu hastaneler birliğinin kurulması yönünde 

bir hedef belirlenmiştir.  
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AEP ile ortaya konan bu düzenlemeler Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP-2003) projesiyle 

uygulamaya geçirilmiştir (17). SDP ile kamu hastanelerinin özerkleştirilerek kaliteli ve verimli 

hizmet sunması, gelirleriyle giderlerinin karşılanması, merkeziyetçilikten uzak sağlık 

işletmelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda SDP’nin bileşenlerinden biri de 

‘İdari ve Mali Özerkliğe Sahip Sağlık İşletmeleri’ olmuş ve belirlenen temel ilkeler arasında 

desantralizasyon kavramı da yer bulmuştur (17). 

Program kapsamında belirlenen bileşenler kısa bir zaman içerisinde hayata geçirilmiş ancak 

kamu hastanelerinin mali ve idari yönden özerkleştirilmesine yönelik faaliyet 2 Kasım 2011 

tarihli 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

ile gerçekleştirilmiştir (18). 

3.3. YASALAŞMA SÜRECİ 

SDP ile başlayan yasalaşma süreci 2011 yılında çıkarılan 663 Sayılı KHK ile kamu hastane 

birliğinin özerkleştirilmesi yönünde alınan kararlar ile son halini almıştır. Bu düzenleme 

öncesinde, kamu hastanelerinin ‘idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri’ olarak 

yapılandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Mart 2007’de “Kamu Hastane 

Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

başkanlığına sunulmuştur (27). Ancak 22. dönemin sona ermesi sebebiyle hükümsüz sayılmış, 

60. hükümet döneminde 10 Ekim 2007 tarihinde yenilenerek tekrardan TBMM’ye 

bildirilmiştir. Kanun tasarısı önce Sağlık, Aile ve Çalışma ve Sosyal İşler komisyonuna, 

ardından Plan ve Bütçe Komisyonuna bildirilmiş, 13 Kasım 2008 tarihinde komisyon 

tarafından görüşmeler başlanmış ve neticesinde 26 Mart 2010 tarihinde genel kurul onayına 

sunulmuştur (28).  

Tasarının ilk hali 9 maddeden oluşurken, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 

Komisyonu ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısı 

adı ile madde sayısını 16’ya çıkararak kabul etmiştir. Tasarı ilk halinde 40 birlik kurularak pilot 

uygulamanın yapılmasını öngörürken, yenilenen tasarıda pilot uygulama çıkarılmış ve bakanlar 

kurulunun belirleyeceği şehirlerde 90 birlik kurularak uygulanması kararlaştırılmıştır (29). 

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında KHK’nin 10. maddesi gereği Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak ve merkeziyetçi bir yapıyla yönetilen 

kamu hastaneleri (30), mali ve idari yönden özerk sağlık işletmelerine dönüştürülmüş ve genel 

sekreterlik vasıtasıyla Kamu Hastane Birliklerine bağlanmıştır (31,32). 

2011 yılında yürürlüğe koyulan 663 sayılı KHK, Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı ile 

kıyaslandığında önemli ölçüde değiştirildiği görülmektedir.  
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Tasarıda geçen yönetim kurulu yapısı kaldırılması ve birlik yönetimlerinin genel sekreterlerin 

sorumluluğuna verilmesi, Genel Sekreter ve Hastane Yöneticisine verilen çalışacağı yönetim 

kadrosunu belirleme hakkı ellerinden alınması, çalışanlara fazla çalışmaları karşılığı ek ücret 

ödenmeyeceği husususun kaldırılması, tasarıda geçen 9 madde artırılarak 16 maddeye, 

kurulması planlanan 40 birlik artırılarak 90 birliğe çıkarılması bu değişikliklerden bazıları 

olmuştur (33,29). 

3.4. UYGULANMA SÜRECİ 

Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli hedeflerinden biri olan Kamu Hastaneler Birliğinin 

kurulmasıyla Sağlık Bakanlığı’nın temel görevlerinin yetki paylaşımı ile düzenlendiği bu 

dönemde, sağlık kurumları içerisinde hizmet üreten ve politika belirleyen birimler birbirinden 

ayrılmış, bu birimlere profesyonel yöneticilerin getirilmesi için çalışmalar yapılmış, ölçek 

ekonomisi hedeflenmiş, performans ve denetime dayalı örgüt yapıları ortaya çıkmıştır (34). 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve bu kurumun bünyesinde kurulan Kamu Hastane 

Birlikleri de bu örgüt yapılarından biri olmuştur.  

Dönüşümle birlikte bakanlık merkez teşkilatında değişiklikler olmuş, hizmet sunma ve üretme 

işlevleri verilen yeni bağlı kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’dur. Merkezdeki bu duruma paralel olarak taşra teşkilatı 

ise Halk Sağlığı Müdürlükleri, Kamu Hastane Birlikleri, Hudut ve Sahiller Sağlık Müdürlüğü 

ile İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri şeklinde örgütlenmiştir. Kamu Hastane Birlikleri Türkiye 

Kamu Hastaneler Kurumuna, Halk Sağlığı Müdürlükleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna, İl ve 

İlçe Sağlık Müdürlükleri ise doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır. İlgili kanun ile bağlı 

kuruluşlar ve İl Sağlığı Müdürlüğü arasında hiyerarşik bir ilişki belirtilmemiş ve bu durum 

taşrada koordinasyon sıkıntısının doğmasına sebep olmuştur. Bu durumun uygulamada 

problem doğurmasıyla 04.07.2013 tarihli “Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Taşra 

Teşkilatlarının İşleyişi Hakkında Genelge” ile İl Sağlık Müdürünün il protokolünde Kamu 

Hastaneler Birliği Genel Sekreter’i ve Halk Sağlığı Müdürü’nden daha ön sırada olduğu 

belirtilerek problemler ortadan kaldırılmıştır. Benzer durum Kamu Hastane Birliklerinin 

doğrudan Sağlık Bakanlığı ile yazışma yapabilmesinden dolayı Vali ile de yaşanmıştır. Aynı 

genelge ile bu durum düzeltilmiş ve bağlı kuruluşların Sağlık Bakanlığı ve Vali ile olan 

ilişkilerini İl Sağlık Müdürü aracılığyla yürütmeleri istenmiştir (33).  

Bu birliklere yapılacak atamalar ve taşra teşkilatının yapısı ile ilgili kurallar, “Türkiye Kamu 

Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” (2012-3131 

sayılı) ile belirlenmiştir. Yönerge 663 sayılı KHK ile benzer bir şekilde hazırlanmıştır (35). 
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Kamu Hastane Birliklerine çoğunluğu yönetici olan 10.300 sözleşmeli statüde kadro tahsis 

edilmiş ve bu kadroların ücretleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmıştır (36).  

Kanun hükmünde kararnameye göre birliklerin yönetimi genel sekreter ve genel sekretere bağlı 

çalışan tıbbi hizmetler, mali ve idari hizmetler başkanlıklarından oluşmaktadır. Birliğe bağlı 

hastaneler ise genel sekretere bağlı olarak çalışan hastane yöneticileri tarafından yönetilmekte 

ve başhekim, başhekim yardımcılığı, idari ve mali işler müdürlüğü, sağlık bakım hizmetleri 

müdürlüğü gibi hastane yöneticisine bağlı birimlerden oluşmaktadır. Genel sekreter, birliğin 

idaresinden sorumlu olup, birliğin en üst karar ve yürütme organıdır. Genel sekretere bağlı 

olarak çalışan tıbbi hizmetler başkanı, tıbbi hizmetlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin uyum 

içinde yürütülmesinden, idari hizmetler başkanı, insangücü, altyapı kaynaklarının etkin bir 

şekilde sağlanması ve yürütülmesinden, mali hizmetler başkanı, işletme giderleri ile ilgili 

çalışmalarının yapılmasından sorumlu olmuşlardır. Bu birimler faaliyetlerini genel sekreter 

adına yürütmüşlerdir. Genel sekreterin sahadaki görevleri ise hastanelerden sorumlu olan 

hastane yöneticisi tarafından yerine getirilmiştir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekim, 

idari ve mali işler müdürü ve sağlık bakım hizmetleri görevlendirilmiştir (31).  

Birliklere bağlı hastaneler tıbbi ve mali kriterlere ek olarak, hasta ve çalışan güvenliği, kalite, 

eğitim performansları açısından altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Bu değerlendirmelerin kamu veya özel bir kuruluşa da yaptırılabileceği belirtilmiş 

ve değerlendirme sonuçlarına göre hastanelerin (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde 

gruplandırılacağı ifade edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; birliklerin D grubunda 

devralınıp üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, bünyesindeki hastanelerden 

birinin iki değerlendirmede üst üste grup düşürülmesi, E grubunda devralınması durumunda 

ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması durumlarında genel sekreterin, bu koşulların 

hastane ölçeğinde gerçekleşmesiyle de hastane yöneticisinin görevine son verileceği 

belirtilmiştir. Ayrıca Genel sekreterin başarısızlık sebebiyle değişmesi halinde başkanların ve 

başarısızlığa yol açan hastane yöneticilerinin de görevlerinin kendiliğinden sona ereceği hükmü 

de yer almıştır (31). 

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ikinci ve üçüncü basamak 

sağlık kuruluşları, il düzeyinde örgütlenmiş olan kamu hastane birlikleri tarafından işletilmiştir. 

Yasaya göre herhangi bir il birlik kapsamı dışında bırakılmamış ve İstanbul (dört), Ankara ve 

İzmir’de birden fazla birlik (toplam 88) kurulmuştur.  (31) 

Birliğin personel ihtiyacı kararnamede belirtildiği üzere sözleşmeli olarak karşılanmıştır. Birlik 

yönetiminde yer almak için en az dört yıllık eğitim veren bir yükseköğretim programından 

mezun olma koşulu varken, genel sekreterlik için sekiz, idari ve mali hizmet başkanları, hastane 
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yöneticisi ve müdürler için ise en az beş yıllık iş tecrübesi şartı koyulmuştur. Kurum 

başkanlarının genel sekreterle doğrudan, hastane yöneticileri, başhekim ve müdürlerle ise genel 

sekreterin teklifi üzerine sözleşme yapacağı kararlaştırılmıştır. Bunun dışında kalan uzman 

personel ve büro görevlilerinin sözleşmelerine yönelik takdir yetkisinin genel sekretere ait 

olduğu, başhekim yardımcıları ve müdür yardımcıları ile yapılan sözleşmelerin ise ilgili 

müdürün teklifiyle hastane yöneticisi tarafından yapıldığı belirtilmiştir. Bu sözleşmelerin 

süresinin iki yıldan dört yıla kadar olabileceği ifade edilmiştir. Sözleşmeli personel, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartlar aranmış ve 10.07.2003 tarihli ve 4924 sayılı 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi 

olarak çalışmıştır (31,37). 

Bu anlamda öncelikle 4924 sayılı kanun ile sözleşmeli personel alımı, 657 sayılı kanunun 4/b 

maddesine tabi olmak üzere ücretleri döner sermayeden karşılanan sağlık personeli alımının 

önü açılırken, birlik bünyesindeki üst düzey yöneticiler de sözleşmeli statüde istihdam 

edilmiştir. Ayrıca 663 sayılı KHK ile yabancı hekim ve hemşire çalıştırılmasına imkân verilerek 

sağlıkta yeni bir personel istihdamının temelleri atılmıştır. Sözleşmeli personel istihdam şekli 

aynı zamanda Performansa Dayalı ücret ve yönetim şekli ile desteklenerek sağlık çalışanlarının 

ücretlerinin rekabetçi bir sisteme dayanarak belirlenmesi esas alınmıştır. Bu durum 2005 yılı 

Mali Bütçe Kanunu’nun 37. Maddesi ile belirlenmiştir (1).  

Yapılan çalışmaları değerlendirmek, kaynak kullanımının ve hizmet sunumunun etkinlik ve 

verimliliğini incelemek amacıyla 10.12.2014 tarih 29201 sayılı Kamu Hastaneleri Birlikleri 

Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği çıkarılmıştır (38).  

Kamu Hastane Birliklerinin kuruluşuyla birlikte kamu hastanelerinin satın alma 

prosedürlerinde değişiklikler gerçekleşmiştir. Eskiden her kurumun kendi satın alma birimleri 

tarafından yapılan tıbbı cihaz, ilaç ve sarf malzemeleri alımı, satın almalarda standardizasyonu 

sağlamak ve ölçek ekonomisinden faydalanmak amacıyla merkezi satın alma yöntemine 

geçilmiştir. Özellikle nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde hem satın alma işini yapacak 

personelin bulunmaması hem de ihaleye katılacak firmanın olmaması sıkıntılar oluştururken 

yeni sistemle birlikte satın alma maliyetleri azalmış ve satın almalarda standardizasyon 

sağlanmıştır (39).  

2011 yılında 663 sayılı KHK ile kurulan Kamu Hastane Birliği, 25 Ağustos 2017 yılında 

yayımlanan 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmıştır (40). Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada 

bu düzenlemeyle çok başlılığın önüne geçmeyi istediklerini belirtmiştir (41). Bakanın yapmış 
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olduğu bu açıklamadan önce Başbakan, kamu hastane birlikleri için oluşturulan genel 

sekreterlik sisteminin sağlıklı çalışmadığını, çok başlılığın olduğunu ve bu sisteme son 

verilerek, yeni sağlık sisteminin tek başlı, sade ve verimli olacağını açıklamıştır (42).  

3.5. DEĞERLENDİRME 

Çalışmanın bu bölümünde incelenen belge ve dokümanlardan hareketle kamu hastane 

birliklerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri ortaya konulmuş ve bu nedenler dört 

başlık altında kategorize edilmiştir.  

3.5.1. YÖNETİMİN YAPISI VE YÖNETİM KADROSUNA YÖNELİK NEDENLER 

a. Bağımsız özerk bir yapının oluşması hedeflenmiş, ancak yöneticilerin seçimi noktasında 

merkezden ayrılamamasından kaynaklı yarı-özerk bir yapı söz konusu olmuştur (43).  

b. Hastanelerin yönetim yapısında hizmet sunumundan sorumlu olarak sadece başhekimlere 

yer verilmesi, hemşirelerin ayrı bir birim olarak değil de sağlık bakım hizmetleri biriminin 

içerisinde yer alacak şekilde planlanması hemşireler ve hemşirelik sendikaları tarafından 

olumsuz karşılanmıştır (44). Yayımlanan yönergede bakım hizmetleri müdürlüğü kapsamında 

eczacılık, temizlik, otelcilik hizmetleri gibi birbirinden uzak hizmetler yer almış ve bu birimin 

yöneticiliği için herhangi bir spesifik alan mezuniyeti belirtilmeden sadece 5 yıllık deneyim 

şartı yeterli görülmüştür. Bu da nitelik ve liyakat açısından olumsuzluk oluşturmuştur (45). 

c. Hastane yönetiminde görev alan kişilerin sağlık dışı alandan gelme ihtimalinin olması sağlık 

işletmesi ile sağlık hizmeti arasındaki dengeyi bozmuştur. Kanunda sektör deneyiminin zorunlu 

olduğunu belirleyen bir kıstas yer almamış ve bu durum kurumların başarılı bir şekilde 

yönetilmesinin önüne geçmiştir (29,46). 

d. Yönetim yapısında bugüne kadar başhekimlerin liderliğinde gerçekleşen kurum 

organizasyonu, hastane yöneticiliğine bağlanmış, bu durum sağlık çalışanlarının uyum 

sağlamasında zorluklar meydana getirmiştir (47).  

e. 663 sayılı KHK ile il sağlık müdürü, kamu hastane birliği genel sekreteri ve halk sağlığı 

müdürü arasında hiyerarşik bir bağlantı oluşturulmamıştır. Bazı illerde birlik yöneticileri ile il 

sağlık müdürlerinin birbiriyle konuşmadığı yönünde haberle çıkmıştır. Bakanlık daha sonra bu 

soruna çare olarak bir genelge yayımlamış ve il sağlık müdürlüğünün yetkileri genişletilmiştir. 

Aynı durum genel sekreterin vali ile olan ilişkisinde de söz konusu olmuş ve benzer bir şekilde 

vali ile olan hiyerarşik ilişki de düzenlenmiştir. Bu yönüyle mevzuat açısından zayıf kalan birlik 

yapılanması önemli koordinasyon sorunlarıyla karşılaşmıştır (33,43,48). 

f. Kamu Hastane Birlikleri Kurum Başkanlarının altı yılda altı kez değişmesi, sürecin 

sürdürülebilirliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemiştir (42). 
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g. Kamu hastane birliklerinin herhangi bir pilot çalışma yapılmadan hayata geçirilmesi sistemin 

yürütülmesinde sıkıntılar oluşturmuştur (49). 

3.5.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE YÖNELİK NEDENLER 

a. Kurum personeli döner sermayeden maaş alanlar ve kadrolu olanlar diye ikiye bölünmüş, 

aynı işi yapmalarına rağmen kazanımları farklı olmuş ve bu durum hem sendikal örgütlenmeler 

hem de personeller tarafından olumsuz karşılanmıştır (50,51,52).  

b. Kanunda belirtildiği üzere başarısız olan genel sekreterin görevine son verilmesi halinde 

diğer başkanların ve hastane yöneticilerin de görevlerinin son bulması (31) sağlık çalışanlarını 

olumsuz etkilemiştir. Yeni gelen genel sekreter eğer isterse hastane yöneticileri ve başkanlar 

görevlerine devam etmiştir (33) 

c. Birliklerin tıbbi hizmetler başkanı ve başhekimler dışında seçici olmadığı görülmüştür. 

Hastane yöneticisi ve müdürlükler için sadece iş tecrübesi yeterli olarak görülmüş ve bahsedilen 

bu iş tecrübesinin tam olarak ne olduğu açıkça belirtilmemiştir. Bu açıdan yöneticilerin astlarına 

oranla daha az tecrübeli veya bilgili olma ihtimali söz konusu olmuştur. İlgili pozisyonlar için 

kendi alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora yapma şartlarının olmaması niteliği düşük 

tutmuştur (47).  

d. Bazı atamaların genel sekreterliğin teklifi üzerine kurum başkanı tarafından yapılması 

merkezi yapının tam olarak terkedilmediğini göstermiştir. Birliklerde yönetim kadrosu dışında 

kalan personelin seçimi merkezi idareye bırakılmıştır. Atamaların Sağlık Bakanlığınca 

yapılması ancak oluşacak herhangi bir başarısızlıkta bedelin birlik yönetimine kesilmesi bir 

tezat oluşturmuştur (53, 54). 

e. Sağlık sektörü dışından, kurum dışı atamaların yapılmasına müsaade edilmesi siyasi ortamın 

hüküm sürdüğü bir personel politikasına zemin hazırlamış ve kadrolaşmalar söz konusu 

olmuştur (28,29). 

f. Birlik ve hastane yöneticiliklerinde yüksek maaşla çalışan idarecilerin varlığı olumsuz bir 

durum olarak ön plana çıkmış ve birçok kesim tarafından eleştirilmiştir. Bu yöneticilerin 

maaşları döner sermaye aracılığıyla ödenmiştir (36,55,56). 

g. Hizmetlerin dışardan alımının yaygınlaşmasıyla insan kaynaklarında taşeronlaşma söz 

konusu olmuş, ucuz işgücü oluşturulurken sözleşmeli personel diğer personele göre daha düşük 

bir statüde çalışmıştır. Bu durum hizmet kalitesini düşürmüş ve sistemi olumsuz etkilemiştir 

(50). KHK ile sözleşmeli personelin işsizlik sigortasının yatırılmayacağının belirtilmesi bu 

personelin kadrolu personele göre güvencesiz bir şekilde çalıştırıldığını göstermiştir (31). 
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h. Sözleşmeli yöneticiler performans değerlendirmeleri nedeniyle kısmen özel sektör 

mantığıyla hasta hizmetlerini faal tutmaya çalışarak belirli kriterleri karşılamaya çalışmıştır. Bu 

çalışma stilinin bilinen kamu personeli mantığının dışında olması çalışanlar ve sivil toplum 

karşıtları tarafından olumsuz karşılanmıştır (57).   

ı. Performansa dayalı ödeme sistemi hekimlerin daha fazla hasta bakmak için kendi aralarında 

rekabet etmesine neden olmuş ve hastanelerde yatak işgal oranlarında artışlar meydana 

gelmiştir (49,57).  

i. KHK ile yeni genel sekreterin göreve başlamasından itibaren iki ay içinde sözleşmeli tüm 

personelin sözleşmelerinin kendiliğinden sona ereceği belirtilmektedir. Bu noktada personel 

devamlılığı konusunda sorunlar ortaya çıkarmıştır (29,45). 

3.5.3. FİNANSMAN VE MALİ YÖNETİME YÖNELİK NEDENLER 

a. Birlikler gelir fazlasını hedeflemek ve bakanlıktan yapılacak yardımlar ile gelir-gider 

dengesini sağlamakla yükümlüdür. Bu noktada birlikler kendi yağıyla kavrulmak zorunda 

bırakılmış ve kâr sağlama hedefiyle hareket etmiştir (58,59) 

b. Finansman sağlayıcısı olan SGK’nın sadece 2016 yılında 20.2 milyar liralık açık vermesi, 

son 10 yılda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarında artış yapmaması hastanelerin 

finansman zorluğu çekmesine neden olmuştur. Nitekim Sayıştay’ın 2016 yılı denetim raporu 

(60) bakanlık hastanelerinin borç yükü altında olduğunu göstermiştir (52). 

c. Kanun tasarı aşamasındayken, birliğe tahsis edilen yapı ve tesislerin satış ve kiralanmasının 

yapılabileceğinin belirtilmesi kamu kaynağının olumsuz kullanılmasına yol açabileceği 

düşünülmüştür (27,57).  

3.5.4. TEDARİK SÜREÇLERİNE YÖNELİK NEDENLER 

a. Hastane hizmetlerinin hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmesi ve tıbbi hizmetlerin de 

bu yönde yapılacağına dair yönelim olması kamuoyunda tedirginlik yaratmıştır (61). Kanun 

tasarı aşamasındayken yönetim kuruluna “ihtiyaç duyulması halinde tıbbi uzmanlık hizmeti 

satın alınmasına karar vermek” yetkisinin verilmek istenmesi bu durumu destekler niteliktedir 

(27).  

b. Merkezi satın alma uygulamalarının personel tarafından tam anlaşılmadığı ve bu konuda 

eğitim verilmesi gerektiği görülmüştür. Ayrıca tedarik maliyetleri azalırken tedarik süreleri 

uzamıştır (62,63). 
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3.5.5. PERFORMANS VE VERİMLİLİK KAYNAKLI NEDENLER 

a. Birliğe bağlı hastaneler genel bir işletme mantığıyla ele alındığından hasta ve hasta değerleri 

konusu ön planda tutulmamıştır. Bu yönüyle hastaneler daha çok kar odaklı ve belirlenen 

performans kriterlerini tutturmaya çalışan bir yapıda hizmet vermiştir (54).  

b. Birliğe bağlı hastaneler organizasyon, verimlilik, hizmet altyapısı, kalite ve hasta 

memnuniyeti gibi konularda bakanlığın belirlediği kriterlere göre puanlanmış ve A, B, C, D ve 

E şeklinde sınıflara ayrılmıştır. Bu durum toplumda ayrımcılığı oluşturmuştur. Ayrıca üst 

sıradaki birliklere bağlı çalışanlar diğer çalışanlara göre kazanç anlamında daha iyi durumda 

olmuştur (29).  

c. Birlik hastaneleri verimlilik açısından incelendiğinde yapılan bir çalışmada geçiş öncesi 

genel etkinlik analizlerine göre teknik etkin olan hastane sayılarında geçiş sonrası düşüşler 

yaşandığı görülmüştür (64) 

d. Yapılan çalışmalardan birinde araştırma kapsamındaki Kamu Hastane Birlikleri’nin 

%31’inin verimli, %69’unun ise verimsiz faaliyet gösterdiği saptanmıştır (65). Çalışkan’ın (66) 

yapmış olduğu bir çalışmada 89 Kamu Hastane Birliği üzerinde yapılan performans 

değerlendirmesine göre hastanelerin %75’inin zayıf performansa sahip olduğu görülmüştür. 

3.5.6. SENDİKALARDAN KAYNAKLI NEDENLER 

a. Sağlık çalışanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, akademisyenler kamu 

hastane birlikleri uygulamasının sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine imkan sağlayacağını 

düşünmüş ve değişimi sahiplenmemiştir (50,52,54). 

b. Her ne kadar tasarı olarak sunulup 663 sayılı KHK’de yer bulmasa da birliklerde kurulması 

planlanan yönetim kurullarında sadece 8 yıllık tecrübe şartının olması, Tabip Odaları ve diğer 

sağlık çalışanı örgütlerine yer verilmemesi, yönetim kurulu başkanının onaylamadığı 

konularının görüşülmemesi gibi uygulamalar birlik daha tasarı aşamasındayken sivil toplum 

kuruluşlarının tepkisini çekmiştir (36,67). Tasarının katılımcılığı esas almaması (sivil toplum 

temsilcileri toplantılara katılabilir ama oy hakkı yoktur) tasarıya olan bakış açısını ortaya 

koymaktadır. Kamu malı olan ve kamu hizmeti sunan hastanelerin sadece bir kamu görevlisinin 

yer aldığı yönetim kurulu ile yönetilmesi hakkaniyetle bağdaşmamıştır. (29).  

3.5.7. Diğer Nedenler 

a. Sağlık çalışanlarının değişime ve birlik yapısına karşı negatif tutumda olması uygulama 

yöntemlerinin etkinliğini zayıflatmıştır. Özellikle hemşireler bu konuda birlik yönetiminde yer 

almamalarından kaynaklı olarak negatif tutum sergilemiştir (44). 
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b. Sağlık-Sen’in ortaya koymuş olduğu raporda çalışan ve yöneticiler sistemin bölgesel ve 

çevresel farklılıklar dikkate alınmadan aynı standartlarda uygulanmaya çalışılmasıyla sıkıntılar 

yaşadığı belirtilmiştir. Ayrıca yeni sistemde yaşanan mali ve özlük hakları açısından 

eşitsizlikler, artan şiddet olayları, çalışan memnuniyetsizliği, düşen kalite ve verimlilikten 

dolayı birlik yapılanmasının gerekli olmadığını söylemişlerdir (51).  

c. Birliklerin kurulmasıyla birlikte hedeflenen değişim süreci, sağlık sektöründe yıllardan beri 

birikmiş olan sorunlar, kemikleşmiş kurum kültürleri, alışılmış davranış kalıplarını terk 

edememe, sağlık sektörü dışından kaynaklanan sorunları, değişimde aceleci davranılması, yasal 

mevzuatın uygun olarak hazırlanmaması ve ülke kültürüne özgü politikaların oluşturulmasında 

eksiklik beklentilerin tam olarak karşılanmamasına sebep olmuştur (33).  

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bakanlık sistemin çok başlılıktan dolayı artık yürütülemez olduğunu belirtse de, uygulama 

sürecinde yaşanan sıkıntılar kamu hastane birliklerinin kapatılmasında dolaylı ve doğrudan rol 

oynamıştır. Bu süreçte yapılan en büyük hata birliklerin tasarı aşamasındayken aceleci 

davranılıp tüm detayların düşünülmeden hareket edilmesi olmuştur. 663 sayılı KHK ve 

öncesinde hazırlanan kanun tasarısı bazı konularda kafalarda soru işareti yaratmış ve bu durum 

hem uygulama öncesi hem de uygulama sonrası önemli sorunlar oluşturmuştur.  

Buna ek olarak sistemin herhangi bir pilot çalışma yapılmadan hayata geçirilmesi, böylesi 

radikal bir değişimin tam olarak anlaşılmasını ve doğru şekilde uygulanmasını engellemiştir. 

Sivil toplum kuruluşları sisteme yönelik birçok eleştiride bulunmuş, birliklerin yönetiminde yer 

almayan hekimler, organizasyonda kendilerine yer bulamayan hemşireler ve diğer sağlık 

sendikaları ortaya koyan yeni modelin sürdürülemez olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan 

eleştiriler sadece bununla sınırlı kalmamış özerkleştirilmenin özelleştirmeye gidilen bir yol 

olduğu, sağlık çalışanlarının özlük haklarının zedelendiği, personel planlamasında liyakata 

uygun hareket edilmediği, sağlık dışı alandan gelenlerin çok olduğu ve sistemin daha çok kâr 

odaklı bir anlayışla hareket ettiği ifade edilmiştir.  

Uygulama öncesi yaşanan bu sıkıntılara ek olarak, uygulama sonrası her ne kadar özerk bir 

sistem oluşturulmaya çalışılsa da yöneticilerin seçiminde merkeze bağlılık devam etmiş ve bu 

kişilerin istihdamında yüksek lisans, doktora gibi ihtisas kriterleri belirlenmemiştir. Bu durum 

sağlık dışı alandan yöneticilerin yönettiği kurumları ortaya çıkarmış ve verimsizlikler artış 

göstermiştir. Nitekim iller arası yönetici yeterliliği yönünden bir karşılaştırma yapıldığında 

küçük illerin büyük illere göre yönetici sıkıntısı yaşadığı görülmüştür.  
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Sağlık Bakanlığının ifade ettiği çok başlılık, yasadaki boşluktan kaynaklanmış ve illerde Genel 

Sekreterlik, İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilik arasındaki hiyerarşik ilişkinin tarifi 

yapılmadığından sorunlar ortaya çıkmış, bürokrasi azaltılmak istenirken tam tersi bir durum söz 

konusu olmuştur. Daha sonra yapılan düzenleme ile bu durumun önüne geçilmeye çalışılsa da 

yaşanan sorunların önüne geçilememiştir. Ayrıca Kamu Hastaneler Kurumu Başkanının her yıl 

değişmesi, birliklerin koordinasyonunda istikrar sağlanmasının önüne geçmiş ve istenilen 

sonuçlara ulaşılmasına olumsuz etki etmiştir.  

Tüm bunlara ek olarak bazı birlik hastanelerinin finansman sıkıntısı yaşaması, taşeronlaşma ile 

ortaya çıkan personel sorunları, merkezi satın almanın süreçleri uzatması, sağlık hizmetinin ön 

planda tutulmaması, performansa dayalı ödeme sisteminin kişileri sadece belirli kriterleri 

tutturma kaygısıyla hareket ettirmesi gibi nedenler de birliklerin kapatılmasına giden yolda 

doğrudan olmasa da dolaylı olarak etki sahibi olmuştur.  

Sonuç olarak Kamu Hastane Birlikleri sistemi ile oluşturulan yapı sağlıkta dönüşümün hedefleri 

arasında yer alan desantralizasyon konusunda başarısız olmuştur. Ülke sağlık sistemleri böylesi 

radikal değişimler öncesinde yasal mevzuatları iyi organize etmeli, tüm tarafların görüşlerini 

aldığı bir mekanizma kurmalı ve değişimin konusu ne olursa olsun mutlaka bir pilot uygulama 

gerçekleştirilip eksik yönlerin tespit edilmesi yönünde hareket etmelidir. Sistemi hayata 

geçirmeden önce, sistemi yönetecek insan kaynağın bakılmalı, bu insangücüne sahip olma 

durumuna göre yol alınmalıdır. Çünkü bu tip dönüşümler alanında uzman, profesyonel 

yöneticilerin varlığıyla mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan yöneticilerin gelişimine yönelik 

araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine öncelik verilmelidir.  

Gelecekteki çalışmalarda kamu hastaneler birliğinin kapatılmasının nedenlerini ortaya koymak 

adına paydaşlarla yapılacak olan derinlemesine görüşmeler ile daha kesin bilgiler elde edilmesi 

önerilmektedir.  
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ALZHEİMERIN ÖNLENMESİ VE TADAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ BİR YÖNTEM; 

FİZİKSEL AKTİVİTE 
Öğr. Gör. Mehmet BULDUK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bakım Hizmetleri Bölümü 

 

ÖZET 

Dünya Alzheimer Raporları 2019 verilerine göre dünya genelinde 46.8 milyon insanın 2015'te 

demans ile yaşadığını tahmin edilmektedir. Bu rakam 20 yılda iki katına çıkacak, 2030'da 74.7 

milyona ve 2050'de 131.5 milyona çıkacağı beklenmektedir. Bu yeni tahminler Dünya 

Alzheimer Raporları 2009 verileri için yapılanlardan %12-13 daha yüksek. 2009 daki rapora 

göre 2015'te 41,5m, 2050'de 65,7m 2030 ve 115,4m olması gerekiyordu. Türkiye Alzheimer 

Derneğinden elde edilen yeni verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’i Alzheimer 

hastası olurken, erkeklerde bu oran 11’de 1 olarak gözlenmekte. Mevcut hastaların 2/3’ü de 

maalesef kadın. 60 yaşından sonra bir kadının alzheimer olma riski, kadınlarda çok korkulan 

meme kanseri olma riskinden 2 kat daha fazla. Bu konuda; hormonal ve biyolojik faktörler, 

yaşam süresi, iş alanları, eğitim düzeyi, kalp hastalıklarının görülme sıklığı, strese duyarlılık, 

sık depresyon ve uyku bozukluklarının etkili olabileceği öne sürülüyor. Ortaya çıkan kanıtlar, 

boş zaman değerlendirme fiziksel aktivitesinin (PA) artmış bilişsel işlev ve sağlıklı yaşlı 

yetişkinlerde beyin dokusu hacminin korunmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Buna 

karşılık, bir veya daha fazla Apolipoprotein E-ε4 (APOE-ε4) genine sahip olmak, alzheimer 

hastalığı için bir risk faktörüdür ve hızlandırılmış bilişsel düşüş, azalmış nörit 

büyümesi ve amiloid birikmesi ile ilişkilendirilmiştir İlginç bir şekilde fiziksel aktivitenin nöro-

bilişsel test performansı üzerindeki koruyucu etkileri, taşıyıcılarda APOE-all4 alelinin taşıyıcı 

olmayanlarından daha büyük oranda görünmektedir. Spesifik olarak, yüksek fiziksel aktivite 

APOE-car4 taşıyıcıları daha az bilişsel düşüş yaşar ve hafif bilişsel bozulma ile tanı konma riski 

daha düşüktür bu nedenle, fiziksel aktivite bilişsel azalmaya karşı, özellikle de demans için 

genetik risk altındaki sağlıklı yaşlı yetişkinler arasında koruma sağlayabilir.  

Anahtar kelimeler: Alzheimer, Fiziksel aktivite, Apolipoprotein E-ε4 

A SUPPORTING METHOD IN PREVENTION AND TREATMENT OF 

ALZHEIMER; PHYSICAL ACTIVITY 

ABSTRACT 

According to World Alzheimer's Report 2019 data, 46.8 million people worldwide are 

estimated to have dementia in 2015. This figure is expected to double in 20 years, to 74.7 

million in 2030 and 131.5 million in 2050. These new estimates are 12-13% higher than those 

made for World Alzheimer's Reports 2009 data. According to the report in 2009, it was 

supposed to be 41.5m in 2015, 65.7m in 2050 and 115.4m in 2050.  
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Turkey, according to new data obtained from the Alzheimer's Association 65 years later than 1 

in every 6 women Alzheimer's disease, while this proportion is observed to be 1 in 11 for men. 

2/3 of the existing patients are unfortunately women. After 60 years of age, a woman's risk of 

becoming an alzheimer is twice as high as a woman's fearful breast cancer. In this regard; 

Hormonal and biological factors, life expectancy, job status, education level, incidence of heart 

diseases, stress sensitivity, frequent depression and sleep disorders are suggested to be effective. 

Evidence shows that leisure activity physical activity (PA) is due to increased cognitive 

function and maintenance of brain tissue volume in healthy elderly adults. In contrast, having 

one or more Apolipoprotein E-ε4 (APOE-ε4) genes is a risk factor for Alzheimer's disease and 

has been associated with accelerated cognitive decline, decreased neurite growth, and amyloid 

deposition Interestingly, physical activity has a negative impact on neurocognitive test 

performance. protective effects appear to be greater in carriers than in non-carriers of the 

APOE-all4 allele. Specifically, high physical activity APOE-car4 carriers experience less 

cognitive decline and have a lower risk of being diagnosed with mild cognitive impairment, so 

physical activity can provide protection against cognitive decline, particularly among healthy 

elderly adults at risk for genetically dementia. 

Key words: Alzheimer's, Physical activity, Apolipoprotein E-ε4 

1. GİRİŞ  

Demans; öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kişilik gibi mental fonksiyonların 

bozulması ile karakterize, sosyal ve iş hayatını etkileyen, santral sinir sisteminin progresif 

nörodejeneratif bir hastalığıdır (Perkins P, 1997; Cankurtaran, M., 2002). Alzheimer hastalığı 

tüm demans olgularının %50-80'ini oluşturmaktadır. Alzheimer hastalığı, düşünme yeteneğini 

engelleyen, kişisel kimlik kaybına ve davranışlarda değişikliklere, ruh halini ve temel günlük 

yaşam aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğine neden olan geri dönüşümsüz beyin hücrelerinin 

dejenerasyonuna neden olur. Farmasötikler, Alzheimer hastalığının önlenmesinde veya tedavi 

edilmesinde sınırlı bir başarı elde etmişlerdir. Sağlık ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler 

insanların daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olmalarını sağladığı için dünya nüfusu 

yaşlanmakta. Uzun ömürlülükteki bu artış, yaşa bağlı hastalıkların küresel prevalansındaki 

artışa da katkıda bulunmuştur. Yaşlanma ile ilişkili bir hastalık, daha sonraki yaşamdaki ana 

sakatlık nedenlerinden biri olan demanstır. 2011 yılında, dünya çapında demans ile yaşayan 

insanların sayısı 35.6 milyondu ve bu sayının 2050'de bir ikiye katlanması ve 2050'de 115.4 

milyona ulaşması bekleniyor. Demansla küresel düzeyde mücadele için birleştirilmiş finansal 

maliyet 2010 yılında 604 milyar ABD doları olmuştur. Alzheimer hastalığı, bunama alt 

kümesidir ve bunama vakalarının en büyük bölümünü oluşturur.   
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2006'da dünya çapında 26.6 milyon Alzheimer hastalığı vakası vardı. Mevcut eğilimler devam 

ederse, 2050 yılına kadar, 85 yetişkinde 1'in Alzheimer ile yaşayacağı ve her 33 saniyede bir 

yeni bir Alzheimer hastalığı vakası oluşacağı tahmin edilmektedir (DSÖ 2012; Thies K, 2013; 

Brookmeyer R, 2007; Erickson K, 2012; Beckett, M. W 2015). Bu nedenle, bu hastalığın 

başlangıcını önlemeye yönelik keşfedilmiş farmasötik olmayan bir yaklaşımı olan fiziksel 

aktivitenin önemine vurgu yapılmıştır.  

2. METOD 

Bu çalışmada amacımız fiziksel aktivitenin alzheimer hastalığı üzerinde etkinliği araştırılan 

çalışmalar incelemektir. Bu konuda araştırmalara ulaşmak için; Google Akademik (Scholar) 

sciencedirect ve pubmed, 01.12.2019-18.12.2019 tarihleri arasında, ‘alzheimer, fiziksel 

aktivite, apolipoprotein E-ε4’ sözcük grupları girilerek, herhangi bir zaman aralığı 

belirlenmeden tarama yapılmıştır. Başlık ve özetlerin değerlendirilmesi sonucunda 

çalışmamızın amacına uygun olabileceği düşünülen çalışmalar değerlendirilmeye alınmıştır.  

3. BULGULAR 

Yaşlılar arasında en sık görülen bunama nedeni olan Alzheimer hastalığının beyinde amiloid 

proteininin anormal birikmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak tam olarak bu 

sürece neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Amiloid birikmesi, nöronlara zarar vererek, hücre 

ölümüne ve beynin küçülmesine yol açmasıyla karakterize edilir. Hastalığın ilerlemesini 

iyileştirmek veya yavaşlatmak için bir tedavi yoktur. Hayvan denemelerinde umut vaat eden 

birkaç bileşiğin, insanlarla yapılan klinik çalışmalarda hayal kırıklığı yarattığı 

kanıtlanmıştır. Bir çare bulma çabaları, amiloid proteinlerinin üretimini inhibe etmeye 

odaklanmıştır. APOE4, Alzheimer hastalığı için en güçlü genetik risk 

faktörüdür. Apolipoprotein, APOE, kolesterol gibi lipitlerin metabolizmasında kritik bir rol 

oynar ve beyindeki nöronal hasarın onarılmasına katkıda bulunur. APOE insanlarda üç izoform 

halinde bulunur ve genetik, bireyin hangi taşıyıcıları oluşturduğunu belirler. Sadece APOE4 

formu Alzheimer hastalığına yatkınlık gösterir ve hastaların yarısından fazlası bu formu 

taşır. (University of Eastern Finland. 2019) 

1998'den bu yana 100 ilaç test edilmiş olup ve sadece dördü kullanım için izin alabilmiştir. 

Bunlar hastalar için mucizeler yaratan haplar değillerdir. Halen iki semptomu tedavi etmeyi 

amaçlayan iki tür ilaç mevcuttur. Kolinesteraz inhibitörleri -donepezil, rivastigmin ve 

galantamin- hepsi asetilkolinesteraz adı verilen bir enzimin asetilkolinin parçalanmasını önler, 

bu da sinir hücreleri arasında mesaj gönderilmesine ve hafızanın devam etmesine yardımcı olur. 

Diğer ilaç türüne NMDA reseptörü denir. Alzheimer'lı insanların beyinlerinde aşırı miktarda 
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salınan ve beyin hücrelerine zarar veren, glutamat adı verilen bir kimyasalın etkilerini 

engellemeye çalışır.  

3.1. Alzheimer’ın veya Diğer Demansların Belirtileri 

Günlük hayatı bozan hafıza kaybı: Alzheimer’ın en yaygın belirtilerinden biri, özellikle yakın 

zamanda öğrenilen bilgileri unutmak, hafıza kaybı. Diğerleri arasında önemli tarihleri veya 

olayları unutmak, tekrar tekrar aynı bilgileri istemek ve artan bir şekilde, kendi başına ele 

alınacak şeyler için hafıza yardımcılarına (örneğin hatırlatma notları veya elektronik cihazlar) 

veya aile üyelerine güvenmek zorunda kalmak yer almaktadır. 

Problemleri planlama veya çözme konusundaki zorluklar: Bazı insanlar bir plan geliştirme ve 

takip etme veya sayılarla çalışma yeteneklerinde değişiklikler yaşarlar. Tanıdık bir tarifin 

ardından aylık faturaları takip etmek ya da değişiklikleri saymak konusunda sorun 

yaşayabilirler. Konsantre olmakta zorluk çekebilirler ve daha önce yaptıklarından daha uzun 

sürebilirler. 

Bilinen görevleri evde, işte ya da boş zamanlarında tamamlama zorluğu: Alzheimer’lı insanlar 

genellikle günlük işleri tamamlamakta zorlanırlar. Bazen insanlar tanıdık bir yere gitmekte, işte 

bir bütçeyi yönetmekte ya da favori oyunun kurallarını hatırlamakta zorlanırlar. 

Zaman veya mekanla ilgili kafa karışıklığı: Alzheimer’lı insanlar tarih, mevsim ve zamanın 

geçişini kaybedebilir. Hemen gerçekleşmezse bir şeyi anlamada zorluk çekebilirler. Bazen 

nerede olduklarını veya oraya nasıl gittiklerini unuturlar. 

Görsel imgeleri ve mekansal ilişkileri anlamada zorluk: Bazı insanlar için görme problemleri 

yaşamak Alzheimer’ın bir işaretidir. Sürüş ile ilgili sorunlara neden olabilir, okuma zorluğu 

olabilir, mesafeyi değerlendirmek ve renk veya kontrastı belirlemek zor olabilir.  

Konuşma veya yazarken kelimelerle ilgili yeni problemler: Alzheimer’da olan kişiler bir 

sohbeti izlemekte veya bunlara katılmakta zorluk çekebilir. Bir konuşmanın ortasında 

durabilirler ve nasıl devam edeceklerini bilemezler ya da kendilerini tekrar edebilirler. Kelime 

bilgisi ile mücadele edebilir, doğru sözcüğü bulmakta sorun yaşayabilir. 

Bir şeyleri yanlış yere yerleştirme ve adımları geri alma yeteneğini kaybetme: Alzheimer’lı 

insanlar sıra dışı yerlere bir şey koyabilir ve bir şeyleri kaybedebilir ve onları tekrar bulmak 

için adımlarına geri dönemeyebilir. Bazen başkalarını çalmakla suçlarlar. Bu zamanla daha sık 

ortaya çıkabilir 

Azalan ya da zayıf karar: Alzheimer’lı insanlar karar veya karar vermede değişiklik 

yapabilirler. Örneğin, para ile uğraşırken telefonla pazarlama yapanlara büyük miktarlar 

vererek kötü karar verebilirler. Bakım yapmaya veya kendilerini temiz tutmaya daha az dikkat 

edebilirler. 
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İşten veya sosyal faaliyetlerden çekilme: Alzheimer’li insanlar kendilerini hobilerden, sosyal 

aktivitelerden, iş projelerinden veya spordan çıkarmaya başlayabilir. Favori bir spor takımına 

ayak uydurmada veya favori bir hobinin nasıl tamamlanacağını hatırlamakta zorluk çekebilirler. 

Ayrıca yaşadıkları değişiklikler nedeniyle sosyal olmaktan da kaçınabilirler. 

Ruh halindeki ve kişiliğindeki değişiklikler: Alzheimer’lı kişilerin ruh halleri ve kişilikleri 

değişebilir. Şaşkın, şüpheli, depresif, korkulu veya endişeli olabilirler. Evde, işte, arkadaşlarla 

veya rahatlık bölgelerinin dışında kalan yerlerde kolayca üzülebilirler. 

Yapılan çalışmalar da orta ila yüksek düzeyde fiziksel aktivite seviyelerinin, ileri yaştaki 

erişkinlerde gelişmiş yaşam kalitesi ve ruh hali ve depresyon üzerindeki artmış etki ile ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Ek olarak, fiziksel aktivite sarkopeni iyileştirmede ve yaşlanma ile 

ilişkili fonksiyonel bozulmayı azaltmada etkilidir. Günümüzün farmasötik müdahalelerinin 

Alzheimer hastalığının etkilerini tersine çeviremediği göz önüne alındığında, Alzheimer'ın 

başlamasını önleme ve geciktirme yönünde daha büyük bir kayma vurgulanmalıdır. (Balboa-

Castillo T, 2011; Barcelos-Ferreira R, 2013; Bherer L, 2013; Barnes D, 2010)  

Yaşlı yetişkinlerde fiziksel aktivitenin bilişsel işlevi koruduğu kesin biyolojik mekanizma hala 

bilinmemektedir. Bazı kanıtlar fiziksel aktiviteyi beyine kan akışının artmasıyla 

ilişkilendirirken, alternatif kanıtlar düzenli egzersizin beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) 

ve insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1 gibi) moleküler büyüme faktörlerindeki artışlarla 

ilişkili olduğunu göstermektedir. her ikisi de nöroproteksiyonda ve ayrıca nörotransmiter 

fonksiyonlarını güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Smith ve arkadaşları APOE 

proteini olan ve bu nedenle Alzheimer hastalığı için yüksek genetik risk altında olan bireylerin 

18 aylık bir fiziksel aktivite müdahalesinden yararlandıklarını tespit etmiştir. 18 aylık süre 

boyunca, düzenli fiziksel aktivite seviyeleri hipokampusun atrofisini inhibe etti, hipokampal 

hacmini korudu ve epizodik bellekteki bozulmalara karşı korumaktadır (Beckett, M. W 2015; 

Smith J, 2014; Lindsay J, 2002; Larson E, 2006).  

Fiziksel hareketsizlik, alzheimer hastalığının prodromal bir belirtisi olabilir. Ters nedensellik 

etkilerini en aza indirmek için, çoğu çalışma, katılımcılarına bilişsel testler uygulayarak ve 

sadece en iyi puan alan yaşlı yetişkinleri de dahil ederek veya takipte erken bilişsel gerileme 

belirtileri gösteren yetişkinlerin sonuçlarını hariç tutarak bunu dikkate almıştır. Ancak, dahil 

edilen çalışmaların çoğu için nispeten kısa takip süreleri göz önüne alındığında, ters 

nedensellik hala bir etkiye sahip olabilir.   

4. SONUÇ  

Alzheimer hastalığı için doğrudan bir tedavi olmadığı düşünüldüğünde, ilerlemesini 

geciktirmenin bir yolunu bulmak acil bir durumdur. Fiziksel aktivite ve egzersizin bu hedefe 
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maliyet etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmasında yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bu 

çalışmanın sonuçları, fiziksel aktivite ve egzersizin, alzheimer hastalığının yaşlıların bilişinde 

iyileşme sağlayabildiğini göstermektedir ve yüksek frekans müdahalelerinin, bilişsel 

fonksiyonlar üzerindeki düşük frekanslı müdahalelere kıyasla daha büyük etkileri olması şart 

değildir, yine de, fiziksel eşiğin alzheimer hastaların biliş performansı üzerinde olumlu etkisi 

olabilecek aktivite ve egzersiz. Mevcut bulgularımızı desteklemek için daha az metodolojik 

sorunları olan daha yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmalar ve belirtilen heterojenlik 

gerekmektedir. Son olarak, yapılan çalışmaların sonuçlarına göre fiziksel olarak 

hareketsizliğin, alzheimer hastalığı geliştirme riskine önemli bir katkıda bulunduğunu 

göstermiştir. Aynı zamanda fiziksel aktivitenin alzheimer hastalığının önlenmesinde 

koruyucu etkisini göstermişlerdir. (Beckett, M. 2015; Jia, R. X., 2019; Norton, S, 2014; 

Aarsland, D, 2010). Yaşlı erişkinlerde bilişsel gerileme üzerindeki etkisini karşılaştırmak için 

uzun bir süre boyunca fiziksel aktivite yoğunluklarını ve süresini düzgün bir şekilde 

yakalayabilen gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır.  
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HELİKOPTER EBEVEYNLİĞİN SONUCU; SORUNLU BÜYÜYEN ÇOCUK 

CONCLUSION OF HELICOPTER PARENTRY; TROUBLED GROWİNG CHİLD 

 
Öğr. Gör. Mehmet BULDUK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bakım Hizmetleri Bölümü 

 

ÖZET 

Helikopter ebeveyni (çocuklarının yaşamlarına aşırı derecede yakın olan) terimi, son popüler 

kültürde ortaya çıkmıştır. Helikopter ebeveynliğinin çocuk davranışlarını, duygularını ve 

ebeveynlere bağlanmalarını müdahaleci ve manipüle eden günlük aktiviteler, ev ödevleri ve 

davranışları da dahil olmak üzere çocuğun davranış dünyasının ebeveyn düzenlemesine ve 

yapılanmasına işaret ettiği şeklinde tanımlanmaktadır. Günümüzde “helikopter aileler”, 

çocuklarının eğitim, sosyal ve özel hayatlarını çok yakından takip eden, çocuklarının üstlenmesi 

gereken sorumlulukları büyük bir hevesle üstlenen, her sorununu onlar adına çözmekten 

mutluluk duyan aileler olarak karşımıza çıkmaktadır. Helikopter ebeveynliği, çocuğa yüksek 

sıcaklık ve destek, yüksek kontrol ve düşük özerklik sağlayan ebeveynlik davranışını 

göstermektedir. Helikopter velileri, aşırı derecede koruyucu ve çocuklarının hayatını asılı 

tutarak bırakmaya isteksiz davranırlar. Bu çocuklarda şişirilmiş bir egoya, düşük öz saygı ve 

yeterlilik duygusu, bastırılmış kişilik sağduyudan yoksun, karar vermekte zorlanan, problem 

çözme becerisi gelişmemiş, daha iyiyi yapma ve çabalama isteği düşük, çok güçlü aile bağına 

sahip ve aileye bağımlı olma gibi özellikler içerirler. Bunlar bu çocukların sadece en belirgin 

özellikleri bu liste daha artırıla bilinir. Çünkü aşırı koruyucu anne baba olmak, çocuğun normal 

gelişimine müdahale eden bir yaklaşımdır. Dolayısıyla çocukta normal bir yaşam 

sürdüremeyecektir. Birçok becerileri eksik, psikolojik problemler yaşamaya yatkın, iş ve özel 

hayatında problemler ve başarısızlıklar yaşayan bir yetişkin olacaktır. Çocuklarının kendilerine 

bağlı ve bağımlı yaşaması aslında çocuklarına yaptıkları çok büyük bir kötülüktür. Bu şekilde 

büyüyen çocuk hiçbir zaman bağımsızlaşamaz, kendi sorunlarını çözemez, karşılaştığı 

sorunlarda hep başkalarını suçlar ve kolay çıkış yolları aramak zorunda kalırlar. Şimdinin 

çocuklarının geleceğin yetişkinleri olduğunu düşündüğümüzde aslında gelecek adına da çok 

büyük bir hatadır çocukları bu şekilde büyütmek. Helikopter anne baba ile büyüyen çocuklar 

hep çocuk kalmayacaklar, ergenlik, yetişkinlik, iş yaşamı, evlilik gibi pek çok süreç onları 

sorunlarla beklemektedir. 

Anahtar kelimeler: Helikopter Ebeveynlik, Sorunlu Çocuk, Sorunlu Çocuk Yetiştirme 
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ABSTRACT 

The term helicopter parent (extremely close to the lives of their children) emerged in the last 

popular culture. Helicopter parenting is defined as referring to the parental regulation and 

structuring of the child's world of behavior, including daily activities, homework and behavior 

that intervene and manipulate child behaviors, feelings and attachment to parents. Today, 

elikopter helicopter families ”emerge as families who follow their children's education, social 

and private life very closely, take responsibility for their children with great enthusiasm and are 

happy to solve every problem on their behalf. Helicopter parenting shows parenting behavior 

that provides the child with high temperature and support, high control and low autonomy. 

Helicopter parents are extremely protective and unwilling to give up the lives of their children. 

In these children, they include an inflated ego, low self-esteem and a sense of self-sufficiency, 

repressed personality, lacking common sense, difficult decision-making, no problem solving 

skills, low willingness to do better and effort, very strong family bond and family dependence. 

These are known to be further enhanced by this list of only the most prominent features of these 

children. Because being overprotective parents is an approach that intervenes in the normal 

development of the child. Therefore, the child will not be able to lead a normal life. You will 

be an adult who is lacking in many skills, prone to experiencing psychological problems, 

experiencing problems and failures in business and private life. The fact that their children are 

dependent and dependent on them is actually a great evil they do to their children. The child 

who grows up in this way can never become independent, cannot solve his own problems, 

always blames others in the problems he encounters and has to look for easy ways out. When 

we think that now children are adults of the future, it is actually a big mistake for the future to 

raise children in this way. Children who grow up with helicopter parents will not always be 

children, many processes such as adolescence, adulthood, work life, marriage await them. 

Key words: Helicopter Parenting, Troubled Child, Troubled Child Raising 

1. GİRİŞ 

Psikoterapist Haim Ginott’un 1969 yılında literatüre kazandırdığı “Helikopter Ebeveyn” (HE) 

çocuklarına aşırı ilgi ve yakınlık gösteren bazı ebeveyn özelliklerini tanımlayan bir kavramdır. 

90’lı yıllar HE’nin kullanımının yaygınlaştığı ve çok sayıda araştırmacının HE'nin 

kavramsallaştırılmasına ve ölçülmesine katkı sağladığı bir dönemdir. HE, çocuğa sorunları 

çözmesi ve karar vermesi için yeterli özerklik vermeden aşırı gelişmiş ve aşırı kontrol 

ebeveynliği anlamına gelir. (LeMoyne ve Buchanan 2011 ; Schiffrin ve ark. 2014 ; Segrin ve 

ark. 2012 ) 
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2. METOD 

Bu çalışmada amacımız helikopter ebeveynliğin çocuklar üzerine etksini araştıran çalışmalar 

incelemektir. Bu konuda araştırmalara ulaşmak için; Google Akademik (Scholar) sciencedirect 

ve pubmed, 01.12.2019-18.12.2019 tarihleri arasında, ‘helikopter ebeveynlik, sorunlu çocuk, 

sorunlu çocuk yetiştirme’ sözcük grupları girilerek, herhangi bir zaman aralığı belirlenmeden 

tarama yapılmıştır. Başlık ve özetlerin değerlendirilmesi sonucunda çalışmamızın amacına 

uygun olabileceği düşünülen çalışmalar değerlendirilmeye alınmıştır. 

3. BULGULAR 

3-15 yaş arasındaki çocukların en kapsamlı uzunlamasına çalışmalarından biri sayesinde, Diana 

Baumrind, izin verici, otoriter karakter ve yetkili olarak nitelendirdiği üç ideal ebeveynlik stili 

geliştirmiştir. İzin verilen (ya da yönlendirmeyen) bir tarza sahip olan ebeveynler genellikle 

çocuklarına karşı kabul görmekte ve olumludur. Onlarla birlikte çeşitli çocuk yetiştirme 

kararları hakkında düşünecektir. İzin verilen ebeveynler, kendilerini çocukları için bir kaynak 

olarak görürler ve çocuklarının şimdiki veya gelecekteki davranışlarını aktif olarak 

değiştirmeye veya kontrol etmeye çalışmazlar. Çocuğun hane halkı sorumluluğu konusunda 

çok az bilgisi vardır ve iyi davranış gösterildiğinin değerlendirilmesi önemsizdir. Bu çocuklar 

genellikle tek ebeveynli aile içerisinde bulunurlar ve daha az öz düzenleme yapma eğilimi 

gösterirler, ilaç kullanmaya daha yatkındırlar ve meslektaşlarına göre daha az başarı 

odaklıdırlar (Baumrind, 1966, LeMoyne ve Buchanan 2011).  

Otoriter (veya otoriter direktif) ebeveynler, çocuklarının açık ve kesin beklentilerine sahiptir ve 

itaat, düzen ve geleneksel yapı önemli olarak kabul edilir. Bu ebeveynler çocuklarıyla hiçbir 

sebep veya pazarlık yapmazlar ve ebeveynlik hedeflerine ulaşmak için güç kullanırlar. Zor iş 

önemlidir ve çocuğa bu değeri güçlendirmesi için ev işleri yapılır. Bu çocukların boşanmış 

evlerden gelme olasılığı daha düşüktür, daha az bağımsızdırlar, toplumsal değerleri 

benimsemeye ve bilişsel testlerden daha düşük puan almaya hak kazanırlar. İzin veren ya da 

yetlili ebeveynlik stilleriyle yetiştirilen çocuklara göre bilişsel testlerde daha düşük puan alırlar 

(Baumrind, 1966, LeMoyne ve Buchanan 2011).  

Yetkili ebeveynler çocuklarıyla birlikte düşünür ve aşırı kısıtlayıcı olmadan davranış 

sergilerler. Çocuğun bireyselliğine ve kişiliğine saygı duyulurken özel standartlar 

belirlenir. Kararlar, müzakere yerine ebeveyn akıl ve güçle yapılır ve yetkili ebeveyn, çocuğun 

davranışını şekillendirmek için aktif olarak devreye girer. Bu çocuklar, hem tek ister hemde 

ebeveynli bir ailede yetiştirilirler. İster izinsiz isterse otoriter hanelerde yetiştirilen çocuklardan 

daha bağımsız, olgun, kendi kendini düzenleyen, sorumlu ve iş birliği yaparlar ve bilişsel 

testlerde en yüksek puanlara sahiptirler (Baumrind, 1966, LeMoyne ve Buchanan 2011).  
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Daha sonra yaptığı çalışmada, Baumrind yukarıda tartışılanlara ek olarak beş ebeveynlik tarzı 

daha belirlemiştir. Otoriter olmayan direktif ebeveynler, otoriter ebeveynlere çok benzer, ancak 

daha az denetleyicidir ve çocuklarının otoriter hanelerde yetiştirilenlerden biraz daha iyi 

sonuçları olmuştur. Demokratik ebeveynler izin veren ebeveynlere benzer, ancak çocuklarına 

daha yapılandırılmış bir terbiye verirken, demokratik karar alma süreçlerine de katılırlar. Bu 

çocuklar, yetkili evlerde yetiştirilenlere benzer, ancak önemli ölçüde daha yüksek uyuşturucu 

kullanım seviyesine sahiptir. Yeterince iyi olan ebeveynler, tüm ebeveynlik boyutlarında orta 

dereceli puanlara sahiptir ve çocukları makul şekilde ayarlanır. Reddetme / İhmal Etme (veya 

reşit olmayan) ebeveynler çocuklarının yaşamlarını disiplin altına almaz, denetlemez veya 

organize etmez ve açıkça reddedebilir veya ihmal edebilir. Bu çocuklar en az düzeltilmişlerdir 

ve başarı puanlarında en düşük puanı almışlardır. (Baumrind 1991a , 1991b ; Weiss ve 

Schwarz 1996; LeMoyne ve Buchanan 2011), 

Helikopter ebeveynleri ve otoriter ebeveynler, çocuklarının hem başarılı hem de hayatta başarılı 

olmalarına yardım etmede aktif olarak yer almaları konusunda çocuklarıyla ilgili benzer 

endişeleri paylaşmaktadır. Ancak, helikopter ebeveynliğinin potansiyel olarak sorunlu hale 

gelmesi, çocukların bağımsız olmalarına izin verme sürecindedir. Helikopter ebeveynleri, 

görev odaklı zorluklar sırasında sorunlarını çözmeye çalıştıklarında çocukların bağımsızlık 

kazanmadıklarını iddia ediyoruz, çünkü çocuklarının öncelikle eğitime ve iş piyasasına 

hazırlıklarına uygulandıkları gibi yaşa uygun işlere katılmalarına izin 

vermemektedirler. Örneğin, ebeveynlerin, çocuklarının başarılı bir şekilde problem çözme veya 

iyi kararlar verebilme yeteneklerinden endişe etmelerini bekleriz ve ebeveynlerin çocuklarının 

başarılı olma yetenekleriyle ilgilenmeleri makul görünmektedir. Fakat, helikopter ebeveynleri 

çocukların olgunlaştıkça uğraşması gereken görevleri endişelerinden dolayı çocukları için 

“yaparak” hareket etmektedirler. Bu nedenle, bu ebeveynler çocuğun yaşamındaki çoğu alanda 

yetkili görünebilir. Ancak genel olarak görevlerini yerine getirme yeteneğini beslemekten 

ziyade, çocukları için işlemler gerçekleştirerek bağımsızlık sergilerler. (LeMoyne ve Buchanan 

2011) Yetkili ebeveynler, bir çocuğun davranışını biçimlendirmek için neden kullandıkları 

yerlerde genellikle iddialı olma eğiliminde olsalar da helikopter ebeveynlerinin, çocuklarının 

yaşamının belirli bir alanında müdahaleci olduğunu, öncelikle bunun eğitim ve gelecekteki 

rekabetçiliği olduğunu savunuruz çünkü bunun vereceğine inanırlar. Çocuklarına daha sonra 

bir avantaj. Bu nedenle, helikopter ebeveynleri çocuklarının yaşamlarının bazı alanlarında 

iddialı olabilir, ancak eğitim ve rekabetçilik konusunda müdahaleci olabilir. 

(Baumrind 1967; LeMoyne ve Buchanan 2011), Mevcut araştırmalar, daha az işlevsel olan 

ailelerde yetişen ergenlerin ve genç yetişkinlerin depresyon, anksiyete, alkol sorunu ve 
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psikososyal olgunlaşmamış olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

akıl sağlığı profesyonellerinin hizmetlerini aramaya daha yatkındırlar (Gavazzi 1993 ). Tüm 

HE'ler sorun aslında oluşturmak istemiyorlar sadece çocuğun hayatına dahil olmak 

istiyorlar. Özellikle okul çağı çocuğu olan ebeveynler çocuklarının eğitiminin aktif bir parçası 

olmanın yollarını aramaktadırlar. Bunlar genellikle çocuklarıyla spor etkinliklerinde, müzik 

derslerinde, halk kütüphanelerinde veya oyun tarihlerinde sayısız saatler geçiren evde 

kalmaktadırlar. Tıpkı öğrenci gibi, bu ebeveynlerin çoğu, çocukları okula başladıklarında kendi 

yaşamlarında büyük bir geçiş yapabilirler. (Schiffrin ve ark. 2014) 

“Helikopter” olmuş gibi hisseden çocuklar, aynı zamanda temel psikolojik ihtiyaçlarının 

karşılanmadığını da hissetmektedirler. Ebeveynler davranışları kontrol altına alırken 

öğrencilerin kişisel özerklik duygusu azaltılabilir. Bir irade ve kontrol eksikliği hissetmek 

depresyona neden olabilir (Deci ve Ryan 2008 ; Ryan ve Deci 2000)). Helikopter ebeveynliği 

davranışları aynı zamanda bir yetkinlik duygusu hissine de müdahale edebilir çünkü bu tür 

ebeveyn eylemleri, ebeveynlerin çocuklarının yeteneklerine inanmadıkları mesajını 

iletebilir. Ayrıca, ebeveynler çocukları için problem çözdüklerinde, çocuklar kendi sorunlarını 

çözme konusunda güven ve yetkinlik geliştirmeyebilir. Örneğin, öğrencilerinin öğretmenlerini 

arayan ebeveynler, çocuklarının konuyu kendi başlarına halledebileceklerine inanmadıklarına 

(muhtemelen kasıtsız) bir mesaj gönderir. Yapılan çalışmalar, bir yeterlilik duygusunun, refah 

için en temel temel besin maddesi olabileceğini göstermektedir. (Schiffrin ve ark. 2014) 

4. SONUÇ  

Helikopter ebeveynliği, birçok kişinin olumsuz sonuçlara yol açtığı, yüksek düzeyde yer alan, 

yoğun ve 'uygulamalı' bir ebeveynlik yöntemidir. (Bronson ve Merryman 2009 ; Gibbs 2009 ; 

Hofer ve Moore 2010 ; Levine 2006 ; Marano 2008; Schiffrin ve ark. 2014 ). Yapılan 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar, helikopter ebeveynliğinin artan depresyon düzeylerini ve 

yaşamdan memnuniyeti azaltmayı öngördüğünü ve bu ilişkinin en iyi şekilde azaltılmış özerklik 

ve yetkinlikle açıklandığını göstermektedir. Araştırmalar, ebeveynlerin dikkatli olmaları 

gerektiğini öne sürmektedir. Çünkü destekleyici olma niyetinde olmaları, çocukları tarafından 

kontrol edilebiliyor ve zayıflatılıyor olarak algılanabiliyor. Bir çocuğun ihtiyaçlarını 

değerlendirme ve buna göre cevap verme yeteneği, gelişim literatüründeki çocuk sonuçlarının 

kilit bir öngörücüsüdür (Barber ve ark. 1994 ; Grolnick ve Ryan 1989 ; Pomerantz ve 

ark. 2007).). Üniversite çağındaki öğrencilerin kritik ebeveynlik becerileri olmaya devam 

ettikleri görülmektedir. Ebeveynlerin, katılımlarının ne kadar gelişimsel olarak uygun olduğunu 

akılda tutarak ve çocukları ebeveynin çok yakınlaştığını düşündüklerinde ayarlamalarını 

sağlayabilir. (Schiffrin ve ark. 2014) 
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Kronolojik olarak düşünüldüğünde eğitim yaşamını iş yaşamının takip edeceği beklenmektedir. 

Kendini gerçekleştirmenin bir ayağı olan işlevselliğin en fazla ortaya koyulacağı alan iş 

yaşamıdır. Helikopter ebeveyn sahibi bireylerin hiç birinin iş yaşamından memnun olmadığı 

görülmektedir. Bunun en önemli sebepleri ise, seçtikleri alanda eğitim görmemiş olmaları ve 

işin sunduğu olanaklardan tatmin olmamalarıdır. İş, para kazanmanın bir aracı ve toplumun 

dayattığı bir mecburiyet olarak görmektedirler. Ekonomik özgürlük kazanmak için çalışan 

bireyler, yaptıkları işin önemine inanmamaktadırlar. Çalışma hedefinin para kazanmak olması, 

bireylerin sonu olmayan bir amaç uğruna çalışıp kendi kişiliklerine yabancılaşmasının en büyük 

nedenlerindendir ve çalışma da bu sonucu desteklemektedir. Elbette bu sonucun sadece 

helikopter ebeveyn sahibi bireylerde görüldüğünü söylemek doğru değildir. Ancak bireylerin 

orta ve orta-üst sosyo-ekonomik dizeydeki aileler tarafından büyütülmüş olduğu ve benzer 

yaşam standartlarını sağlamak istediği ortaya çıkan sonuçlardandır. (Okant YÇ. 2018).  

5. KAYNAKÇA  

Baumrind D. 1991a. “The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and 

Substance Use.” Journal of Early Adolescence 11: 56 – 95.  

Baumrind, D. 1967. “Child Care Practices Anteceding Three Patterns of Preschool 

Behavior.” Genetic Psychology Monographs 75 (1): 43 – 88  

Baumrind, D. 1991b. “Parenting Styles and Adolescent Development.” Pp. 746 – 758 in The 

Encyclopedia on Adolescence , edited by R. Learner , A. C. Petersen , and J. Brooks-Gunn . 

New York: Garland . 

Gavazzi , Stephen M. 1993 . “The Relation Between Family Differentiation Levels in Families 

with Adolescents and the Severity of Presenting Problems.” Family Relations 42: 463 – 468. 

LeMoyne, T. ve Buchanan, T. (2011). “Gezinme” önemli midir? Helikopter ebeveynliği ve 

mutluluğa etkisi. Sosyolojik Spektrum, 31 , 399-418. 

Okant Yaşin, Ç. (2018). Helikopter Ebeveyn Sahibi Y Kuşağının, İş ve Yaşam Tatmini Üzerine 

Sosyolojik Bir Analiz (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). 

Schiffrin, HH, & Liss, M. (2017). Helikopter ebeveynliğinin akademik motivasyona 

etkisi. Çocuk ve Aile Çalışmaları Dergisi, 26, 1472-1480. 

Segrin, C., Woszidlo, A., Givertz, M., Bauer, A. ve Murphy, M. (2012). Yetişkin çocuklarda 

aşırı sayma, ebeveyn-çocuk iletişimi ile hak ve adaptif özellikler arasındaki ilişki. Aile 

İlişkileri, 61, 237–252. 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 876 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

FİRMA DEĞERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YÖNTEMLER VE 

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 

           Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN 

Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Tunceli 

ÖZET 

Firma değerlerinin gerçeği yansıtacak şekilde belirlenmesi neredeyse imkânsızdır. Firmalar 

bazı zamanlarda satılırken bu değer hesaplanmadan ya ucuza yada çok fazla pahalıya 

satılabilmektedir. Çoğu zamanda işletmenin değeri aktif varlıklarının net değerine göre 

belirlenmektedir. İşletmelerin gerçek değerlerinin belirlenmesi bilimin önemli bir konusu 

olmuştur. Bu amaçla firma değerinin daha gereceğe yakın hesaplanması için birçok çalışma 

yapılmış ve birçok farklı yöntem bulunmuştur. Ancak firmanın bu bulunan gerçek değerinin 

muhasebedeki yansıması farklı olmaktadır. Geleneksel muhasebe teriminde şerefiye olarak 

adlandırılan bu kavram günümüzde yapılan çalışmalar ile entelektüel sermaye olarak 

adlandırılmıştır. Ancak entelektüel sermayede geçen birçok soyut terim muhasebede nasıl 

somutlaştırılacak sorusu akla gelmiştir. Örneğin insan sermayesi, yapısal sermaye veya 

müşteri sermayesi nasıl somutlaştırılıp muhasebeleştirilecek sorusu cevaplandırılırken 

zorlanılmaktadır. Aynı zamanda bu somutlaştırmada hangi hesaplamalar daha doğru sonucu 

verecektir veya belgesiz kayıt yapılmaz ilkesi gereği işlemler kayıtlanırken hangi hesapların 

kullanılması gerektiği sorusuna da cevap bulunmalıdır. Firma değeri kavramından entelektüel 

sermaye kavramına geçiş aynı zamanda muhasebede firmanın gerçek değerinin nasıl kayıt 

edileceği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunu aşmak için de bazı çalışmalar yapılmış 

ancak belli bir standarda oturtulamamıştır. Bu kapsamda öncelikle işletme değeri kavramı, 

entelektüel sermaye kavramı ve unsurları daha sonra ise entelektüel sermayenin literatürdeki 

ölçüm ve raporlama yöntemleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra işletme değerini 

belirlemede kullanılan yöntemler incelenecek, bu yöntemlerin geleneksel muhasebe sistemi 

açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu kapsamda çalışmamızın amacı firma değerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan yöntemlerin belirlenerek entelektüel sermayenin 

muhasebeleştirilmesi ve mali tablolarda gösterimi olacaktır. Çalışmamız literatür taraması 

yöntemi ile firma değeri ve entelektüel sermaye hakkında bilgi verecek ve muhasebe 

gösterimine yönelik alternatifler sunacaktır. Bu çalışma ile entelektüel sermayenin 

hesaplanmasına yönelik alternatif bir muhasebe uygulaması örneği ile bilime katkı 

sağlanacaktır.  

Anahtar Kelime: Firma Değeri, Entelektüel Sermaye, Muhasebe 
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METHODS FOR DETERMINING COMPANY VALUE AND ACCOUNTING OF 

INTELLECTUAL CAPITAL 

ABSTRACT 

It is almost impossible to determine business values to reflect reality. Businesses are 

sometimes sold, but this value can be calculated either cheaply or too expensive. In most 

cases, the value of the entity is determined by the net value of its assets. Determining the real 

values of enterprises has been an important subject of science. For this purpose, many studies 

have been conducted to calculate the firm value more closely and many different methods 

have been found. However, the reflected value of the firm's actual value in accounting is 

different. The term goodwill in the traditional accounting is called intellectual capital with the 

studies carried out today. However, the question of how many abstract terms in intellectual 

capital can be embodied in accounting has come to mind. For example, human capital, 

structural capital or customer capital is challenged in answering the question of how to 

concretize and account for it. There should also be an answer to the question of which 

accounts should be used when registering transactions in accordance with the principle that no 

calculations are to be made more accurately in this embodiment or that there is no 

documented registration. The transition from the concept of firm value to the concept of 

intellectual capital also raises the question of how to record the firm's true value in 

accounting. In order to overcome this problem, some studies have been carried out but it has 

not been established to a certain standard. In this context, first of all, the concept of business 

value, the concept of intellectual capital and its elements, then the measurement and reporting 

methods of intellectual capital in the literature will be discussed. Then, the methods used to 

determine the value of the enterprise will be examined and evaluated in terms of traditional 

accounting system. In this context, the purpose of our study is to determine the methods of 

determining the value of the firm and to recognize and show the intellectual capital in the 

financial statements. Our study will provide information about firm value and intellectual 

capital through literature review and offer alternatives for accounting representation. This 

study will contribute to science with an example of an alternative accounting application for 

the calculation of intellectual capital.Özetin birebir İngilizcesi bu kısma eklenmelidir. (Times 

New Roman, 12 Punto) 

Keywords: Firm Value, Intellectual Capital, Accounting 
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1. Giriş 

Günümüzde bilgi teknolojilerinin gelişmesi, teknolojinin hayatımızın her anına dokunması ve 

yer alması, işletmelerinde bilgi teknolojisi ve teknolojinin yarattığı değişimlere ayak 

uydurması işletmelerin maddi varlıklarla değerlendirilmesini yetersiz 

kılmıştır(Yerel,Gerşil;2005;17). Bunun yanında işletmelerin bilgi teknolojilerine yaptığı 

yatırım neticesinde elde ettiği sermaye veya varlıklarında ölçülmesi de gerekmektedir. ancak 

bu varlıkların maddi bir değere sahip olmaması ölçülmesini de zorlaştırmıştır. Bu şekilde 

işletmeler sadece maddi varlıklardan değil maddi olmayan varlıklardan da meydana geldiği 

ortaya çıkmıştır. Maddi olmayan varlıklara da günümüzde entelektüel sermaye denilmektedir. 

Bir işletme eğer pazarlamada, üretimde, finans alanında, ar-ge çalışmalarında vb. gibi 

alanlarda rekabet, hız ve zaman açısından avantaj sağlamak istiyorsa entelektüel sermayeye 

de yatırım yapması gerekmektedir. Geçmişte işletme varlıkları sadece maddi duran 

varlıklardan meydana gelirken günümüzde bunlar maddi olmayan varlıklardan oluşmaya 

başlamıştır. Ülkelerin de gelişmişlik düzeyi bu teknolojilere sahip olup-olmamakla ölçülmeye 

başlandı. Bilgi teknolojilerine yatırım yapan bir ülke gelişmişlik düzeyini artıran ülke 

konumuna geçmiştir.  

Entelektüel sermayenin işletmeler için önem kazanması ve ölçülmesinin zor bir şekilde 

yapılıyor olması çalışmamızın ana konusunu oluşturmuştur. Bundan dolayı çalışmamızda 

öncelikle entelektüel sermaye hakkında bilgi verilecek daha sonra geleneksel muhasebe 

sistemi açısından raporlanması ve muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi verilecektir.  

2. Firma Değeri ve Entelektüel Sermaye 

Firma değeri yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere günümüzde işletmenin bilançoda 

kayıtlı varlıkların değeri ile kayıtlı olmayan varlıkların değerinin toplamı olarak 

tanımlayabiliriz. İşletmeler fiziksel sermaye, finansal sermaye ve entelektüel sermaye ile 

faaliyetlerini sürdürürler. Fiziksel sermaye fabrika, teçhizat, stoklar vb. gibi varlıklardan 

oluşurken, finansal sermaye, nakit, yatırımlar ve alacaklardan oluşmaktadır. Ancak 

entelektüel sermaye insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinden 

oluşmaktadır(URL 1). Bilançoda kayıtlı değer fiziksel sermaye ve finansal sermaye Bilançoda 

kayıtlı olmayan değer entelektüel sermaye olmaktadır. Firma değeri fiziksel sermaye, finansal 

sermaye ve entelektüel sermaye toplamıdır diyebiliriz. Fiziksel ve finansal sermaye 

ölçülebiliyorken entelektüel sermayenin ölçülmesi zor olmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere firmanın piyasa değeri firmanın defter değeri ile 

entelektüel sermayenin toplamı olarak da tanımlayabiliriz(Yelkikalan,Aydın;2010;135). 
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Şekil 1: Edvinsson’un Entelektüel Sermaye Sınıflandırması 

 
Kaynak : Edvinsson Leif, ‘Hidden Capital’, 1998 (Aktaran Yelkikalan,Aydın;2010;135) 

 

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak işletme değerini(firma değeri); işletmenin bilançolarında 

kayıtlı olan değerleri (defter değeri)  fiziksel sermaye ve finansal sermaye ile bilançoda kayıtlı 

olmayan entelektüel sermayenin unsurları olan insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri 

sermayesinin toplamından meydana gelmektedir diyebiliriz.  

Firma Değerini Belirlemeye Yönelik Kavramlara baktığımızda; Fiziksel Sermaye İşletmenin 

mal ve hizmet üretebilmek için ihtiyaç duyduğu tüm fabrika, makine vb. gözle görülebilen 

varlıklardır ve bunlar kolayca muhasebe kayıtlarına alınabilir. Finansal Sermaye ise 

işletmenin mal ve hizmet üretirken ve maddi duran varlıları temin etmede ihtiyaç duyduğu 

nakit ve benzeri varlıklardır ve bu varlıklarında muhasebe gösterimi kolaydır. Ancak 

Entelektüel Sermaye İşletmeye piyasada pazarlama, üretim ve diğer işletme faaliyetlerinde 

rekabet avantajı sağlayan ve işletme çalışanlarının bildiği her şeyin toplamı 

(Yelkikalan,Aydın;2010;136), bir organizasyonun bilgi değeri ise o işletmeye ilave rekabet 

avantajı yaratan bilgi yani şirkete bir rekabet üstünlüğü kazandıran şeylerin toplamı 

(Çıkrıkcı,Taşdan;2002;19) olarak belirleyebiliriz. İşletmenin defter değeri ile piyasada verilen 

değer arasındaki bu farka entelektüel sermaye diyebiliriz. (Yelkikalan,Aydın;2010;136). 

Entelektüel sermaye işletmenin değerinin belirlenmesinde kolayca hesaplanamayan ve 

muhasebe kayıtlarında gösterilemeyen bir sermayedir. O zaman Entelektüel sermayeyi bilgi, 

beceri, deneyim ve bilgi enformasyonu ile işletmenin faaliyetleri sonucunda mevcut ve 

gelecekteki başarısını doğrudan ortaya çıkaran, rekabet avantajı sağlayan, bilgi sistemleri, 

haklar, patentler, formülasyonlar, belli bazı lisans anlaşmaları gibi soyut yani maddi olmayan 

varlıklardır diyebiliriz(Çıkrıkcı,Taşdan;2002;20), (URL 1). 
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Şekil 2: Entelektüel Sermayenin Unsurları (URL 1) 

 

Entelektüel sermayenin şekilde de görüldüğü üzere üç unsur bulunmaktadır. Bunlar; insan 

sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesidir. İnsan sermayesi çalışanların bilgi ve 

beceri düzeyi iken, yapısal sermaye firmanın sahip olduğu yönetimini, stratejisi, kurduğu 

sistemler vb. gibi işletme yapısıyla ilgili olan ve rekabet avantajı sağlayan unsurlardır. 

Müşteri sermayesi ise markaya olan bağlılığı ile sürekli işletmeden alışveriş yapan 

müşterilerden oluşmaktadır. (URL 1), (Yerel,Gerşil;2005;19) 

Tablo 1: Bir İşletmenin İşgücü Sınıflaması(URL 1)  

     

 
 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere yeri zor dolan insan işgücü ve insan sermayesi 

işletmelerin firma değerini belirlerken entelektüel sermeyenin unsuru olan “insan sermayesi” 

olarak belirlenmektedir. Eğer bu unsur tam ve özgün değilse o zaman bu unsurun 

güçlendirilmesi ile firma değeri de arttırılabilir. 

Bir diğer unsur olan yapısal sermaye ise aşağıdaki şekil 3 de gösterildiği gibi strateji, 

sistemler, yapı ve kültür arasındaki etkileşimle ortaya çıkmaktadır. Bu etkileşim ne kadar 

güçlü ise yapısal sermaye o kadar güçlü olacaktır. Bu etkileşimi artırmanın yolu 

kurumsallaşmayı etkin bir şekilde uygulama ve işletme içi eğitimleri arttırma ile mümkün 

olabilir. 
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Şekil 3: Örgütsel Yeteneği Oluşturan Elemanlar(URL 1) 

 
 

Bir diğer unsur ise müşteri sermayesidir. Müşteri sermayesinde insan sermayesi ile yapısal 

sermayenin vermiş olduğu güvenle müşteriler markaya olan güvenleri artmaktadır. Bu durum 

bir marka bağımlılığı yaratabilmektedir. Müşteri sermayesinin ortaya çıkışında aslında 

müşteriler kendi kendine işletmenin üretmiş olduğu ürüne bağımlı olmamaktadır. Bu 

bağımlığın ardında yapısal sermayenin getirmiş olduğu ürün çözümleri, partnerlik, iş 

çözümleri vb. gibi unsurlar varken insan sermayesinin getirmiş olduğu bilgi, deneyim, tecrübe 

gibi unsurlar da bulunmaktadır. 

 

Şekil 4: Müşteri Sermayesinin Oluşum Aşamaları(URL 1) 
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3. Firma Değerini Belirlemeye Yönelik Yöntemler 

Firma değerini belirlemede yukarıda saydığımız fiziksel sermaye, finansal sermaye ve 

entelektüel sermaye unsurları etkilidir. Bu unsurların değerlerini bildiğimizde aslında 

işletmenin değerini de bilmiş oluruz. İşletme değerinin hesaplanmasında çok farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Bunlardan birkaç yöntemi şu şekilde sıralayabiliriz; Net Varlık Yöntemi, 

İskontolu Net Nakit Akımı Yöntemi Ve Piyasa Çarpanları Yöntemi, Piyasa Değeri/ Defter 

Değeri Oranı, Tobin Q Oranı Yöntemi, Maddi Olmayan Varlıkların Değerlerinin 

Hesaplanması Yöntemi, Girişim Değeri Yöntemi, Tasfiye Değeri Yöntemi Ve Fiyat / Satış 

Oranı yöntemidir.  

Her yöntemin kendi özgü bilimsel gerekçeleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yukarıda 

sayılan yöntemlerin birkaçının bir arada uygulandığı da görülmektedir. Fiziksel sermaye 

değeri; işletmenin aktifleri ile yabancı kaynakları arasındaki farktan oluşmakladır. Bu değerde 

işletmenin bilançosuna bakılarak kolayca bulunabilen bir değerdir. Bu yöntem “net varlık 

yöntemi” olarak adlandırılmıştır. Finansal sermaye; işletmelerin nakit ve benzerlerinden 

oluştuğundan aslında bu nakit ve benzerlerinin firmanın değerinin belirlendiği gün itibari ile 

gerçek değerleri belirlendiğinde finansal sermaye değeri de bulunabilir diyebiliriz. Bu 

yönteme de “iskontolu net nakit yöntemi” denilmektedir. Entelektüel sermaye ise belirlenmesi 

en zor sermayedir (Taner,Akkaya;2003;1-2). Bu değer belirlendiğinde firmanın değeri 

bulunabilir. O zaman aslında firma değerinin belirlenmesinde kilit role sahip olan entelektüel 

sermayedir diyebiliriz. 

Bu Yöntemler şöyledir;(Taner,Akkaya;2003;1-7),(Çıkrıkcı,Taşdan;2002;24-25) 

 Net varlık yöntemi: işletmenin bilançosuna bakarak aktifleri ve borçları arasındaki 

fark ile bulunan sonucun piyasada bu yöntemle satılması ile ortaya çıkan değer "Net 

Varlık Yöntemi" ile bulunan bir değer olacaktır. Örneğin satış anındaki bilanço değeri 

1.500.000 TL olan ve bu değere satıla biliniyorsa bu değer net varlık yöntemi ile 

bulunabilir. Bir işletmenin Pazar değeri net varlık yöntemi ile bulunan değerdir 

diyebiliriz 

 Iskontolu Net Nakit Akımı Yöntemi: işletmenin nakit akımlarının net bügünki değer 

yöntemi ile bulunması sonucunda ortaya çıkan değerdir. bu yöntemde işletmen,n tüm 

varlıkları nakşit değeri ile değerlenir ve buluna nakit değerleirn bugünki değeri 

bulunarak sonuca varılır. İskonto oranı; şekildeki bir formül ile bulunabilir. 
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WACC = Re* E/V + (1 – T) Rd * D/V 

WACC : iskonto oranı                                   Re : sermaye maliyeti 

E/V : sermayenin toplam kaynaklara oranı    T : vergi oranı 

D/V : borçların toplam kaynaklara oranı        Rd : borçlanma maliyeti 

 

 Piyasa Değeri/ Defter Değeri Oranı; bu yöntemde işletmenin piyasa değeri ile defter 

değerleri ayrı ayrı bulunarak ortaya çıkan değerdir. İşletmenin piyasa değeri hisse 

senetlerinin satış değeri iken, defter değeri ise işletmenin bilanço tarihindeki değeridir. 

Örneğin; A işletmesinin hisse senedi değerleri toplam değeri 1.000.000 TL ve defter 

değeri 500.000 milyon TL ise,  A işletmesinin entelektüel sermaye tutarı 1.000.000 – 

500.000 = 400.000 bin TL olur. Entelektüel sermaye performansı 1.000.000 / 500.000 

= 2 olur. İşletme defter değerinin 1 katına eşit entelektüel sermayeye sahiptir. 

 Tobin’in Q Oranı: yöntem piyasa değeri/defter değeri yöntemine benzemektedir. 

Aradaki fark “işletmenin yatırım kararlarını tahmin etmek için, faiz oranlarından 

bağımsız olarak, işletme varlıklarının yerine koyma maliyetlerini” kullanarak hareket 

etmektedir. Yani oranı bulmak için defter değeri yerine “işletme varlıklarını yerine 

koyma maliyetini dikkate almaktadır.   

 Maddi Olmayan Varlıkların Değerlerinin Hesaplanması: bu yöntemde maddi 

varlıkların işletmeye getirisi hesaplanır. Bu getirinin maddi varlıklara isabet eden 

kısmı düşülür. Sonuca 7 adımda ulaşılmaktadır. 

 Fiyat / Satış Oranı: bu yöntemde işletmenin piyasa değeri ile satış değeri arasındai 

oran ile bulunan sonuç ile iş hacmş ölçüleye çalışılır.  

“Fiyat / Satış = Piyasa Değeri / Net Satışlar” şeklinde formüle edilir. 

 Firma Değeri (Girişim Değeri): bir işletmenin sat tüm borç ve alacakları ile birlkikte 

satılması anında ortaya çıkan değeridir. 

“Firma Değeri = Piyasa Değeri + Net Nakit” , “Net nakit = (Nakit + Menkul Kıymet) 

– Toplam Finansal Borç” formülasyonu ile bulunur. 

 Tasfiye Değeri: işletmenin ya hukuki yada bireysel olarak tüm varlıklarının paraya 

çevrilerek satılması ile ortaya çıkan değerdir. 

4. Entelektüel Sermayenin Muhasebeleştirilmesi Ve Raporlanması 

Firma değerinin belirlenmesinde sadece işletme defter değeri ve diğer finansal varlıkların 

değeri yeterli olmayabilir, bunun yanında işletmenin entelektüel sermayesine de ihtiyaç 

duyulmaktadır. İşletme defter değeri bulunduktan sonra ortaya çıkan diğer bir sorun ise 

entelektüel sermayenin muhasebeleştirilmesi olacaktır.  
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Entelektüel sermaye soyut bir kavram olduğundan muhasebenin maliyet esası kavramı gereği 

muhasebe kayıtlarına nasıl ve ne kadar tutarda kayıt edilmelidir sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bu sorunu aşmak için bulunan yöntemler vergi mevzuatınca kabul edilecek midir sorunu da 

ortaya çıkacaktır. Aynı zamanda bu varlığın maddi olmayan duran varlıklar arasında tutulması 

uygun olacaktır ancak sermaye olarak özkaynaklarda tutulması nasıl gerçekleşecektir sorunu 

da ayrıca incelenmelidir. Bunun yanında bu bir gelir-gider unsuru olduğundan bu unsur gelir 

tablosu hesaplarında da tutulmalı mıdır sorununu da çözüme kavuşturulmalıdır. 

Öncelikle entelektüel sermayenin ölçülmesi gerekmektedir. Yukarıda belirlenen yöntemlerle 

ile belirlenen değer maddi olmayan duran varlıklarda yer alacak şekilde kayıtlanmalıdır. 

Geleneksel muhasebe sisteminde bazı maddi olmayan varlıklar ölçülüp muhasebeleştirile 

bilinmektedir. Örneğin, şerefiye, markalar ve patentler gibi. Ancak bu değerler hesaplanabilen 

değerlerdir. Bu değerler eğer amortismana tabi tutulursa o zaman bu değerler gider 

hesaplarında kaybolup gidecektir. Entelektüel sermaye ise bir gider değildir. 

Entelektüel sermaye yukarıda değinildiği gibi 26 grubunda tutulması doğru olacaktır. Çünkü 

tek düzen hesap planını belirlemiş olduğu hesap planında maddi duran varlıklar hesabı 

entelektüel sermayenin kayıtlanmasında uygun olacaktır. Entelektüel sermaye şerefiye 

hesabında tutulması uygun olmayacaktır. (Çıkrıkcı,Taşdan;2002;25-30) Çünkü şerefiye satış 

anında ortaya çıkan bir değerdir. Bizim amacımız ise satış gerçekleşmeden ortaya çıkan 

entelektüel sermayenin kaydıdır. O zaman 26 grubunda boş olan hesaplardan birine 

yerleştirilmesi uygun olacaktır. Karşı hesabı ise tabi ki özkaynak hesapları olacaktır. Ancak 

bu özkaynaklar hesabında 50 grubu ödenmiş sermaye hesabı buna uygun değildir. Bu hesap 

ilgili kanunlarla belirlenmiş ve şekil şartlarına tabidir. Bunu yerine boş olan hesap 

gruplarından “51 grubu Diğer Sermaye Hesapları” grubunda izlenmesi uygun olacaktır. Bu 

grup altında entelektüel sermayenin unsurları ayrı ayrı izlenebilir veya izlenemiyorsa “Diğer 

Entelektüel Sermaye” adında bir hesap açılabilir. Aşağıdaki gibi bir hesap grubu ortaya 

çıkacaktır. 

51 Diğer Sermaye Hesapları 

511 İnsan Sermayesi 

512 Yapısal Sermaye 

513 Müşteri Sermayesi 

516 Diğer Entelektüel Sermaye 

Yukarıdaki hesap planına göre her bir unsur ayrı ayrı hesaplana bilinmesi gerekir. Ancak 

yukarıda açıklanıp belirlenen yöntemlerle bu ayrım yapılamamıştır. Bundan dolayı bu ayrım 

ortaya çıkana kadar bu hesapların kullanılması pek fazla olamayacaktır.  
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Ancak entelektüel sermayenin kayıt edilebildiği genel bir hesap bu sorunu çözecektir. O 

zaman muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olabilir; 

Entelektüel sermayenin bilanço kaydı 

  265 Entelektüel Sermaye   XX   

         

 516 Diğer Entelektüel Sermaye   XX 

  /       

Aşağıdaki gibi raporlanabilir; 

Varlıklar          Kaynaklar 

I. Dönen Varlıklar 

-Hazır değerler 

-Menkul Kıymetler 

-Ticari Alacaklar  

Vb. diğer hesaplar 

 

II. Duran Varlıklar 

-Ticari Alacaklar 

-Diğer Alacaklar 

-Mali Duran Varlıklar 

      -Maddi Duran Varlıklar 

      -Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

           1)Haklar 

           2)Şerefiye  

           3)Entelektüel Sermaye 

 

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 

 

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  

 

V. Özkaynaklar 

 

-Ödenmiş Sermaye 

-Diğer Sermaye Hesapları 

 1) İnsan Sermayesi 

 2) Yapısal Sermaye 

 3) Müşteri Sermayesi 

 4) Diğer Entelektüel Sermaye 

Entelektüel sermaye hesabının bir getirisi var ise bu getirinin de gelir tablosu hesaplarında 

ayrıca gösterilmesi gerekir. Bu getirinin nasıl hesaplanacağı bilinmediğinden durum hakkında 

bilgi verilememektedir. Ayrıca entelektüel sermaye hesabı gelir tablosunda gösterilecek 

olduğunda; eğer vergisi verilmemiş ise “64 Grubu Diğer Faaliyetlerden Gelir Ve Kârlar” 

hesaplarında, gider unsuru olmuş ise “65 Grubu Diğer Faaliyetlerden Gider Ve Zararlara”; 

eğer vergisi verilmiş ise ayrıca 9 nolu nazım hesapları grubunda “Vergi Dışı Gelirler” 

hesabında tutulabilir. 

5. Sonuç 

Günümüzde birçok firmanın gerçek değerleri ile kayıtlı değerleri arasında uçurumlar 

bulunabilmektedir. Birçok basında milyar dolarla ifade edilecek işletme değerlerinden 

bahsedilmekte ancak bu firmaların kayıtlı değerlerine bakıldığında durumun milyar dolarla 
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ifade edilmediğini görebiliriz. O zaman bu aradaki farklar nereden çıkmaktadır? Yapılan 

incelememeler sonucunda aslında bu değerlerin soyut kavramlara ortaya çıkan bir değer 

olduğu görülmüştür. Bu değerlere entelektüel sermaye denilmiş ve entelektüel sermayenin 

unsurları belirlenmiştir. Bunlar; insan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi 

olmuştur. Bu kavramların hesaplanması için bazı yöntemlere başvurulmuştur. Bu yöntemler 

genellikle işletmenin piyasa değeri ile gerçek değeri arasındaki farkları belirlemekle ortaya 

çıkmıştır. Ancak her ne şeklîde olursa olsun işletmenin defter değeri ile piyasa değeri arasında 

bir farklılık olduğu kesindir. Eğer değerler arasında bir farklılık var ise bunu muhasebe 

kayıtlarında gösterilmesi gerekir. 

Çalışmamızda bir önceki paragrafta belirlenen gerekçelerle entelektüel sermayenin 

kayıtlanmasına yönelik bir öneri getirilmeye çalışılmıştır. Bu öneri bilanço kayıtlarından yeni 

açılacak hesap grupları ve hesaplarla örneklendirilmeye çalışılmıştır. 

Çakışmamızda gösterilen bu kayıt yöntemleri ile gelecekte bu konuda yapılacak olan 

çalışmalara katkı sunulmaya çalışılmıştır. Entelektüel sermayenin belirlenmesine yönelik 

devletin ilgili kurumları ayrıca çalışma yapmalı ve bu değerler üzerinden yeniden hesap 

planları ve kayıt sistemleri getirilmelidir. Vergi usul kanunlarında ve Kamu Gözetim Kurumu 

tarafından da ilgili yönetmelik ve kanunlarda yeni düzenlemeler getirilmelidir. 
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ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN MARKA FARKINDALIĞI, MARKA 

İMAJI VE MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Bulut DÜLEK 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü  

Prof. Dr. Reha SAYDAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü  

ÖZET 

Elektronik ticaretin daha da gelişmesi ve birçok işletmenin sanal ortamlarda da faaliyet 

göstermesi ile birlikte tüketici grupları birçok işletme ve markaya daha kolay şekilde 

ulaşabilir olmuşlardır. Elektronik ağızdan ağıza iletişim, çevrimiçi kanallar yoluyla bir 

işletme, ürün veya marka hakkında yapılan olumlu veya olumsuz değerlendirmeler olarak 

ifade edilmektedir. Teknolojik imkânların artması ve tüketicilerin sosyal medya araçlarını 

daha yaygın kullanılmasıyla birlikte elektronik ağızdan ağıza iletişim davranışı daha sık tercih 

edilir hale gelmiştir. 

Marka farkındalığı, markanın tüketici grupları tarafından tanınma ve hatırlanma 

performansıyla ilişkilidir. Marka imajı markanın tüketicilerin zihinlerinde oluşan genel 

değerlendirmeyi ifade ederken marka sadakati ise markaya yönelik olumlu tutumların gücü 

olarak ifade edilebilir.  Sanal ortamlarda marka hakkında yapılan yorum, beğeni ve 

paylaşımlar markaların farkındalık düzeylerini artırabileceği gibi, markaya yönelik olumlu 

tutum ve yaklaşımlar da markanın imajını güçlendirip markaya bağlı tüketici grupların 

artmasını sağlayabilir.  

Bu çalışmada elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka imajı ve marka 

sadakati değişkenleri üzerine etkisi analiz edilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya 

kanallarında spor ürünleri markalarını takip eden ve satın alan üniversite öğrencilerinin 

davranışları analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 

öğrenim görmekte olan 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  Araştırma amacı 

doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli ve kurulan hipotezler regresyon modeli ile analiz 

edilmiştir.  

Yapılan analizler sonucunda elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka 

imajı ve marka sadakati üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bununla birlikte,  

marka farkındalığı değişkeninin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı; 

elektronik ağızdan ağıza iletişim ve marka imajı değişkenlerinin ise marka sadakati değişkeni 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, Marka Farkındalığı, Marka İmajı 

Marka Sadakati 
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THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH ON BRAND AWARENESS, 

BRAND IMAGE AND BRAND LOYALTY 

ABSTRACT 

With the further development of electronic commerce and the fact that many businesses 

operate in virtual environments, consumer groups have become more accessible to many 

businesses and brands. Electronic word of mouth communication is expressed as positive or 

negative evaluations about a business, product or brand through online channels. With the 

increase in technological opportunities and the widespread use of consumers' social media 

tools, electronic word of mouth communication behavior has become more preferred. 

Brand awareness is associated with the brand's recognition and remembering performance by 

consumer groups. While the brand image expresses the general assessment of the brand in the 

minds of consumers, brand loyalty can be expressed as the power of positive attitudes towards 

the brand. Comments, likes and shares made about the brand in virtual environments can 

increase the awareness level of brands. positive attitudes and approaches towards the brand 

can also strengthen the image of the brand and increase the consumer groups interested to the 

brand.  

In this study, the effect of electronic word of mouth communication on brand awareness, 

brand image and brand loyalty is analyzed.  In this case, it was tried to analyze the behaviors 

of university students who follow and buy sports products brands in social media channels. 

The research was performed in September 2019 with the participation of 168 students 

studying at Van Yüzüncü Yıl University. The research model and the hypotheses established 

for the purpose of the research were analyzed with the regression model. 

As a result of the analyzes, it was concluded that electronic word of mouth communication 

has an effect on brand awareness, brand image and brand loyalty.  However, brand awareness 

does not have a significant effect on brand loyalty; it was concluded that electronic word of 

mouth communication and brand image had a significant effect on brand loyalty. 

Keywords: Electronic Word of Mouth, Brand Awareness, Brand Image, Brand Loyalty 

GİRİŞ 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim, ürün, marka, işletme veya kurumlar hakkında tüketicilerin 

deneyimleri sonucunda beğeni veya şikâyetlerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri bir iletişim 

yöntemidir. Bu kanallar yardımıyla tüketiciler görüşlerini, geri bildirimlerini, deneyim 

paylaşımlarını, memnuniyetsizliklerini yazılı metin, fotoğraf, video gibi çeşitli multimedya 

unsurlarını kullanarak daha etkin şekilde ve çok sayıda bireylere ulaştırabilmektedirler.   
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Sayısız markanın faaliyet sürdürdüğü yoğun rekabet şartlarında bir markanın varlığını devam 

ettirebilmesi geniş kitlelerce tanınan marka farkındalığına, güçlü bir marka imajına ve kendi 

markalarına sadık tüketici gruplarına sahip olabilmekle mümkündür.   

Önceleri ağızdan ağıza iletişim yoluyla tüketiciler markalar hakkındaki olumlu veya olumsuz 

görüşlerini yakın çevresindeki bireylere ulaştırabilmekteydiler. Bilginin çok kolay ve hızlıca 

yayılabildiği günümüzde ise bir markayla ilgili her türlü beğeni veya şikâyet kolaylıkla geniş 

kitlelere ulaşabilir hale gelmiştir.  Bu bakımdan elektronik ağızdan ağıza iletişim marka 

tüketici ilişkilerine yön veren önemli bir araç haline gelmiştir diyebiliriz.  

Bu çalışmada elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka imajı ve marka 

sadakati üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde 

kavramsal çerçeve oluşturmak adına elektronik ağızdan ağıza iletişim, marka farkındalığı, 

marka imajı ve marka sadakati kavramları açıklanmıştır.  Çalışmanın ikinci bölümünde ise 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğrenim gören 168 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 

araştırmanın metodolojisi yer almaktadır.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1 ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM 

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim, potansiyel veya gerçek bir müşterinin çevrimiçi bir 

platform aracını kullanarak bir ürün veya işletme hakkında olumlu veya olumsuz özelliklerini 

vurgulama yönündeki herhangi bir çabasını ifade eder (Hennig-Thurau vd., 2004: 39). 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim, ağızdan ağıza iletişimin sanal ortamda yeni bir versiyonu 

olarak tüketiciler arasında görüş ve yorumların paylaşıldığı bir platform haline gelmiştir. Bu 

paylaşım tüketim kararını vermeye hazırlanan potansiyel müşteriler kadar, eleştirilen işletme 

yönetiminin de dikkatini çekmeyi başarmıştır (Sarışık ve Özbay, 2012: 3). 

Elektronik ağızdan ağıza iletişim, geleneksel ağızdan ağıza iletişimi ile karakteristikler 

açısından yüksek bir benzerlik sunsa da, ağızdan ağıza iletişim boyutuna tamamen yeni bir 

bakış açısı sunuyor. Elektronik ağızdan ağıza iletişimin sahip olduğu dikkat çekici ve 

benzersiz bir özellik, bir grubun birden fazla üyesine ulaşılmasıdır. Milyonlarca insanın tek 

bir çevrimiçi incelemeye erişebiliyor olması elektronik ağızdan ağıza iletişim en önemli 

gücüdür (Al Mana ve Mirza, 2013: 23).  

Elektronik ağızdan ağıza iletişim tartışma forumları, bloglar, sosyal ağ siteleri ve fikir 

platformları gibi topluluk özelliği de gösteren çeşitli internet kanalları vasıtasıyla 

yayılmaktadır. Bu kanallar vasıtasıyla tüketiciler, bir ürün veya hizmet hakkındaki 

yorumlarını, önerilerini ve şikâyetlerini bu platformlarda ifade edebilmektedirler (Aydın, 

2014: 3). 
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1.2 MARKA FARKINDALIĞI 

Marka farkındalığı, markayı hatırlamak üzere tüketiciye verilen ürün kategorisi arasından, o 

markanın seçilebilme kabiliyetidir (Aktuğlu 2011: 37). Marka farkındalığı, marka ile daha 

önceki karşılaşmalardan kazanılmış olan aşinalık olarak ifade edilen tanınırlık ve markanın 

ürün grubundan bahsedilirken tüketicinin aklına gelen anlamları yansıtan hatırlanırlık 

kavramlarından oluşmaktadır (Vural vd. 2016: 664). 

Marka farkındalığı, yalnızca marka ismini bilmek ya da daha önce görmüş olmak anlamına 

gelmemektedir. Bununla birlikte marka, isim, sembol gibi çağrışımları tüketicinin zihninde 

birleştirmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, markaya ait olan tüm öğelerin birlikte ve 

aynı anda tüketici zihninde yer alması gerekmektedir (Ayas, 2012: 169). 

1.3 MARKA İMAJI 

Marka imajı, en kısa ifadeyle markanın tüketici zihninde yer bulduğu özellikleri ya da 

faydaları değerinde tüketiciler tarafından algılanması olarak tanımlanmıştır (Keller, 1993: 3). 

Peter ve arkadaşları (2009) ise marka imajını, markanın tüketiciler tarafından kullanımı 

sonucu duygusal ve bilişsel yönden değerlendirilmesi olarak ifade etmişlerdir. 

Marka imajı, markanın olumlu veya olumsuz yönleri gibi kontrol edilebilir tüketici 

algılamalarıyla ilgilidir.  Bu algılar markayla doğrudan veya dolaylı olarak yaşanan tecrübeler 

sonucu zamanla oluşmaktadır (Perry ve Wisnom, 2004: 15). 

Marka imajı, ürüne ait çağrışımların anlamlı bir şekilde organize olması ile ortaya çıkan 

değerler bütünüdür. Pazarlarda markanın kendisinden çok tüketicinin zihninde yaptığı 

çağrışımlarının yani imajının ön plana çıktığı gözlenmektedir. Tüketiciler için marka algısı 

boyutunda, markanın işlevsel fonksiyonlarının yanında marka imajının önemli bir yere sahip 

olduğu görülmektedir (Çağlıyan vd. 2018: 188).  

 

1.4 MARKA SADAKATİ 

Marka sadakati; tüketicinin satın alma kararına etki edecek durumlara ve pazarlama 

çabalarına rağmen gelecekte de sürekli olarak o markayı satın alma konusunda duyduğu derin 

bağlılıktır (Oliver 1999: 36). Bir başka tanımda ise marka sadakati, tüketicilerin riskten 

kaçınma, kendi kişilikleri ile uyumlu olma, yapılan satın almadan tatmin olma gibi nedenlerle 

ihtiyaç ortaya çıktığında sürekli bir markayı satın alma davranışı olarak tanımlanmaktadır 

(İslamoğlu ve Fırat, 2011: 19).  

Marka sadakati, tüketicinin markaya karşı bağlılığının ölçüsü ve marka değerinin temeli 

olarak ifade edilmektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet edebilmeleri, sahip oldukları 

tüketicilerin sayıları ile ölçülür hale gelmiştir.  
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Marka sadakati sayesinde işletmeler, pazarlama maliyetlerini azaltır, aracılar karşısında ticari 

üstünlük elde eder, yeni müşterilerin kazandırılmasına olanak sağlar. Ayrıca marka sadakati 

sayesinde rakiplerin tehditlerine zamanında yanıt verilebilir (Göksu, 2010: 44). 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka değeri bileşenleri üzerine etkisinin analiz edildiği 

çalışmada, elektronik ağızdan iletişimin en fazla etkili olduğu marka değeri bileşeni marka 

farkındalığı olmuştur (Syahrivar ve Ichlas, 2018). 

Tüketicilerin olumlu deneyimlerin elektronik ağızdan ağıza iletişimin üretimi ve marka 

sadakati üzerindeki etkisinin analiz edildiği çalışmada ise elektronik ağızdan ağıza iletişimin 

marka sadakati üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Serra-Cantallops vd., 2018) 

Sosyal medya kullanıcı tüketicilerle yapılan bir başka çalışmada ise elektronik ağızdan ağıza 

iletişim ile marka farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati değişkenleri arasında pozitif 

yönlü ilişkilerin olduğu ifade edilmektedir (Severi vd., 2014).  

Bir başka çalışmada ise elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka imajı ve satın alma niyeti 

üzerine etkisi araştırılmıştır. Malezya markalı otomobilleri kullanan tüketicilerle yapılan bu 

çalışmada ise elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka imajı üzerinde etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır (Al Halbusi, ve Tehseen, 2018)  

Erdoğmuş ve Çiçek (2012)’ e göre ise sosyal medyada farklı platformlarda ve uygulamalarda 

markanın görünmesi, marka sadakatini olumlu yönde etkilemektedir.  

Kala ve Chaubey (2018), elektronik ağızdan ağıza iletişimin Hindistan’daki yaşam tarzı 

ürünlerinde marka imajını nasıl etkileyebileceğini ve satın alma niyetini ne ölçüde 

etkileyebileceğini araştırmışlardır. .Elde edilen sonuçlar, elektronik ağızdan ağıza iletişimin 

marka imajı üzerindeki önemli etkisini ve marka imajının elektronik ağızdan ağıza iletişim ile 

satın alma amacı arasındaki aracılık rolünü göstermektedir.  

3. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Bu araştırmanın amacı elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka imajı ve 

marka sadakati üzerinde etkisinin analiz edilmesidir. Araştırmanın ana kütlesini spor ürünleri 

markalarını takip eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Veri 

toplamak amacıyla 200 anket uygulanmıştır. Eksik ve hatalı anketlerin çıkarılmasıyla 168 

öğrenciyle yapılan anketler değerlendirilmeye alınmıştır.  

Araştırma ölçeğinin hazırlanmasında elektronik ağızdan ağıza iletişim ve marka imajına ait 

sorular Alrwashdeh vd. (2019) çalışmasından, marka farkındalığı ve marka sadakati ölçmek 

için ise Yoo ve Dontho (2001) çalışmasındaki ölçeklerden yararlanılmıştır.  
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3.1 Araştırma Modeli ve Hipotezler  

 

 

 

 

 

 

Şekil-1: Araştırma Modeli 

Araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan araştırmaya ilişkin hipotezler şu şekildedir:  

H1:Elektronik ağızdan ağıza iletişim marka farkındalığı üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H2:Elektronik ağızdan ağıza iletişim marka imajı üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H3:Elektronik ağızdan ağıza iletişim marka sadakati üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H4: Marka farkındalığı marka sadakati üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

H5: Marka imajı marka sadakati üzerinde pozitif yönde etkilidir. 

 

3.2 Araştırmaya İlişkin Bulgular 

3.2.1 Demografik Bulgular  

 Tablo-1: Katılımcılara Ait Demografik Veriler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’e göre katılımcıların % 63,1 ‘ini kadın, %36,9’unu ise erkek tüketiciler 

oluşturmaktadır. Katılımcıların %59,5’i 22-25 yaş aralığında ve %91,1 ‘i lisans düzeyinde 

öğrenim görmektedirler.  Aylık harcama düzeylerine baktığımızda ise katılımcıların %45,2’si 

300-500 tl arası, %45,2’si 500 tl’den fazla ve %10’a yakın bir kısmı ise 300 tl’den az aylık 

harcama yapmaktadır.  

 

 Frekans Yüzde(%) 

 

Cinsiyet 

Kadın 106 63,1 

Erkek 62 36,9 

Toplam 168 100,0 

 

Yaş 

18-21 64 38,1 

22-25 100 59,5 

26-29 4 2,4 

Toplam 168 100,0 

 

Öğrenim durumu 

Önlisans 10 6,0 

Lisans 153 91,1 

Lisansüstü 5 3,0 

Toplam 168 100,0 

 

Aylık harcama 

300 tl den az 16 9,5 

300-500 tl arası 76 45,2 

500 tl den fazla 76 45,2 

Toplam 168 100,0 

Elektronik Ağızdan 

Ağıza İletişim 

Marka İmajı 

Marka Sadakati 

Marka Farkındalığı 

H3 

H1 

H2 

H4 

H5 
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3.2.2 Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Araştırma kapsamında hazırlanan likert ölçekli sorular, Cronbach Alpha güvenilirlik analizine 

tabi tutulmuştur. Güvenilirlikten bahsedebilmek için alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması 

gerekmektedir. Bu değerler 1,00’e yaklaştıkça anketin güvenilirliği artmaktadır (Kalaycı, 

2009: 405). 

 
Tablo-2: Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Değişkenler Cronbach Alfa Katsayısı Soru Sayısı 

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim 0,759 4 

Marka Farkındalığı 0,711 3 

Marka İmajı 0,721 5 

Marka Sadakati 0,739 5 

Genel Güvenilirlik 0,879 17 

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi araştırma ölçeğindeki sorulara ait Cronbach’s Alpha değeri 

0,879’dur. Bununla birlikte elektronik ağızdan ağıza iletişim boyutunun 0,759; marka 

farkındalığı boyutunun 0,711;  marka imajı boyutunun 0,721 ve marka sadakati boyutunun 

0,739 düzeyinde güvenilirlik değerlerine sahip oldukları görülmektedir.  

3.2.3 Araştırmaya İlişkin Korelasyon ve Regresyon Analizi Bulguları  

Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan hipotezleri test etmek amacıyla doğrusal ve 

çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Bu analizler aşağıdaki Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5’ de 

yer almaktadır.  

Tablo-3: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim İle Marka Farkındalığı Arasındaki Regresyon 

Tablosu 

Bağımsız değişkenler B Standart Hata β t p Korelâsyon 

Sabit 2,057 ,241  8,529 ,000  

EAA  ,482 ,066 ,491 7,258 ,000 ,491 

F(1,166)= 52,586 p=,000  R=,491 R2=,241 

 

Tablo-3’ de görüldüğü üzere elektronik ağızdan ağıza iletişim ile marka farkındalığı 

arasındaki korelasyonun pozitif yönlü olduğu görülmektedir.  Araştırma bağlamında ele 

alınan elektronik ağızdan ağıza iletişim değişkeninin marka farkındalığı üzerinde gözlenen 

varyansın % 24’ünü açıkladığı tespit edilmiştir. Elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka 

farkındalığı üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları 

incelendiğinde elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı üzerinde pozitif yönde 

anlamlı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir (F= 52,586; p< .000). Bu sonuçlara göre H1 hipotezi 

kabul edilmiştir. 
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Tablo-4: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim İle Marka İmajı Arasındaki Regresyon 

Tablosu 

Bağımsız değişkenler B Standart Hata β t p Korelâsyon 

Sabit 1,787 ,186  9,604 ,000  

EAA  ,518 ,051 ,617 10,105 ,000 ,617 

F(1,166)= 102,107 p=,000  R=,617 R2=,381 

 

Tablo-4’ de görüldüğü üzere elektronik ağızdan ağıza iletişim ile marka imajı arasındaki 

korelasyonun pozitif yönlü olduğu görülmektedir.  Araştırma bağlamında ele alınan elektronik 

ağızdan ağıza iletişim değişkeninin marka imajı üzerinde gözlenen varyansın % 38’ini 

açıkladığı tespit edilmiştir. Elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka imajı üzerindeki etkisini 

analiz etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde elektronik ağızdan 

ağıza iletişimin marka imajı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir 

(F= 102,107; p< .000). Bu sonuçlara göre H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo-5: Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim İle Marka Farkındalığı Marka İmajı Ve 

Marka Sadakati Arasındaki Çoklu Regresyon Tablosu 

Bağımsız değişkenler B 
Standart 

Hata 
β t p 

Colinetary  

Tolerans VIF 

Sabit 1,06
4 

,290  3,666 ,000   
 

EAA ,370 ,079 ,383 4,662 ,000 ,592 1,688  

Marka farkındalığı ,099 ,078 ,101 1,270 ,206 ,636 1,573  

Marka imajı ,219 ,101 ,190 2,168 ,032 ,519 1,928  

F(3,164)= 28,602 p=,000  R=,586 R2=,343  

Durbin-Watson İst.= 1,916     

 

Araştırmaya ilişkin H3,H4,H5 hipotezlerini test edilmesi amacıyla çoklu regresyon analizi 

yapılmıştır. Çoklu regresyon analizinde varyans etki faktörü (VIF) değerinin 5’ten düşük, 

tolerans değerinin de 0,20’den büyük olması çoklu bağlantı probleminin yaşanmadığını 

göstermektedir. Ayrıca Durbin-Watson değeri 2’ye ne kadar yakın olursa, çoklu doğrusal 

regresyon modeli için o kadar oto-korelasyon şüphesi ortadan kalkmaktadır. Araştırma 

bağlamında ele alınan her üç bağımsız değişken ile marka sadakati arasında korelasyonun 

pozitif yönlü olduğu ve üç bağımsız değişkenin marka sadakati değişkeninde gözlenen 

varyansın % 34’ünü açıkladığı tespit edilmiştir.  
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Elektronik ağızdan ağıza iletişim, marka farkındalığı ve marka imajı değişkenlerinin marka 

sadakati üzerindeki etkisini araştırma amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları 

incelendiğinde marka farkındalığı değişkeninin marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı; elektronik ağızdan ağıza iletişim ve marka imajı değişkenlerinin ise marka sadakati 

değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir (F= 28,602; p< .000). Bu 

sonuçlara göre H3 ve H5 hipotezleri kabul edilirken H4 hipotezi kabul edilmemiştir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati üzerine 

etkisinin analiz edildiği bu çalışmada sosyal medya kullanıcısı üniversite öğrencilerinin 

katılımıyla bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya ilişkin verilerin analiz edilmesinde 

güvenilirlik ve regresyon analizi yöntemlerine başvurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda 

araştırmada kullanılan tüm değişkenlerin güvenilirlik ve geçerliliklerinin yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını analiz etmek amacıyla yapılan doğrusal ve 

çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka 

farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin 

olduğu görülmüştür. Ayrıca marka farkındalığı ve marka imajının marka sadakati üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olup olmadığını analiz etmek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi 

sonuçlarına göre ise marka farkındalığının marka sadakati üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı görülürken, marka imajının marka sadakati üzerine pozitif yönlü anlamlı bir 

etkisinin olduğu görülmektedir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda elektronik ağızdan ağıza iletişimin 

marka farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati oluşumunda önemli bir etkiye sahip olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda işletmelerin sanal ortamlarda markalarının etkinliğini 

artırmalarının önemli olduğu öngörülmektedir. İşletmeler markaları hakkında yapılan pozitif 

yorumların ve paylaşımların, markayla ilgili farkındalıkları artıracağını, markayı daha güçlü 

bir imaja kavuşturacağını ve sadık tüketici potansiyelini artıracağını göz önünde 

bulundurmalıdırlar.   

Bu araştırma, sosyal medyada spor ürünleri markalarını takip eden ve satın alan üniversite 

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sonraki çalışmalarda farklı sektördeki ürünleri 

takip eden farklı demografik özelliklere sahip tüketiciler araştırmaya dâhil edilerek farklı 
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sonuçlar alınabilir. Ayrıca bu çalışmada elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka 

farkındalığı, marka imajı ve marka sadakati üzerine etkileri analiz edilmiştir.  

Yeni çalışmalarda elektronik ağızdan ağıza iletişimin marka çağrışımı ve algılanan kalite gibi 

diğer marka değeri bileşenleri üzerinde etkileri analiz edilip farklı değerlendirmeler 

yapılabilir.  
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TÜRKİYE'DE SİVİL-ASKER İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA YÜKSEK ASKERİ ŞURA 
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ÖZET 

Yüksek Askeri Şura 26.07.1972 tarihinde 1612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuştur. Kuruluş 

kanununda sivil üye olarak sadece Başbakan ve Milli Savunma Bakanı bulunmaktadır. Buna 

karşılık Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Donanma Komutanı 

ile üyeliğe atanan orgeneral ve oramiraller de Yüksek Askeri Şura üyesi olarak düzenlenmiştir. 

Görülmektedir ki Şura'da kararların alınmasında askeri personelin ezici bir üstünlüğü 

bulunmaktadır. Bu kanunun 12 Mart 1971 askeri darbesi sonucunda oluşan ara rejim 

döneminde çıkarılması, darbecilerin askeri faaliyetlerle ilgili sivil karar alma mekanizmasını 

ele geçirmeleri açısından etkili olmuştur. Yüksek Askeri Şura kurulduğu 1972 yılından bu güne 

varlığını korumuş ve sivil karar alma mekanizması üzerinde önemli bir baskı unsuru olarak 

kullanılmıştır. 1971 askeri darbesi ile başlayan süreç 1980 askeri darbesi ile devam etmiştir.  

Yüksek Askeri Şura, askeri alanda pek çok önemli kararın alındığı idari bir kuruldur. Yüksek 

Askeri Şura'nın kurulduğu günden bu yana faaliyetlerinin incelenmesi Türkiye'de sivil-asker 

ilişkilerinin anlaşılması bakımından önemlidir. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 

Yüksek Askeri Şura'nın yeniden yapılandırılması süreci Türkiye'de sivilleşme ve 

demokratikleşme alanında önemli gelişmelere yol açmıştır. Ayrıca Yüksek Askeri Şura'nın 

yeniden yapılandırılması sivil-asker ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak 

değerlendirilebilir. Bu bağlamda geçmişten günümüze sivil-asker ilişkileri alanında yaşanan 

gelişmeleri ortaya koyması bakımından Yüksek Askeri Şura önemli bir role sahiptir. Çalışmada 

Yüksek Askeri Şura'nın değişim süreci üzerinden Türkiye'de millet tarafından seçilmiş 

yöneticiler ile atanmış askeri bürokrasi arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. Yüksek Askeri 

Şura'da 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra yapılan değişiklikler sivil-asker ilişkilerinde 

yeniden yapılanmaya işaret etmektedir. Türkiye'de Hükümet ve Millet Meclisi millet tarafından 

seçilmektedir. Bu kurumlar demokratik sistemde anayasal yetkilere sahiptir.  
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Bu kurumlar üzerinde darbelerle gitgide artan bir askeri vesayet oluşturulmuştur. 15 Temmuz 

2016 darbe girişiminden sonra yaşanan hukuki değişikliklerin Hükümet ve Millet Meclisi 

üzerindeki Anayasa ile kurulan demokratik sisteme aykırı olan askeri vesayetin geriletilmesi ve 

kaldırılması açısından önemli bir gelişme olduğu görülmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Sivil-Asker ilişkileri, Askeri Bürokrasi, 

Demokrasi, Sivilleşme. 

 

SUPREME MILITARY COUNCIL IN THE CONTEXT OF CIVIL-MILITARY 

RELATIONS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

The Supreme Military Council was established on 26.07.1972 with the publication of the Law 

No. 1612 on the Establishment and Duties of the Supreme Military Council in the Official 

Gazette. The founding law includes only the Prime Minister and the Minister of National 

Defense as civilian members. On the other hand, the Chief of General Staff, Force 

Commanders, Army Commanders, Navy Commander and the general and oririrs appointed to 

the membership were organized as members of the Supreme Military Council. It is seen that 

military personnel have an overwhelming advantage in making decisions in the Council. The 

enactment of this law during the interim regime of the March 12, 1971 military coup was 

effective in terms of the seizure of the civilian decision-making mechanism by military coups. 

The Supreme Military Council has maintained its existence since its establishment in 1972 and 

has been used as an important element of pressure on civilian decision-making. The process 

that started with the 1971 military coup continued with the 1980 military coup.  

The Supreme Military Council is an administrative committee in which many important 

decisions are made in the military field. The day the Supreme Military Council was established 

to examine the activities in Turkey since it is important for the understanding of civil-military 

relations. After July 15, 2016 coup restructuring process in Turkey's Supreme Military Council 

has led to significant improvements in the demilitarization and democratization. In addition, 

the restructuring of the Supreme Military Council can be regarded as the beginning of a new 

era in civil-military relations. In this context, the Supreme Military Council has an important 

role to play in the development of civil-military relations from past to present. Working out of 

the Supreme Military Council, elected by the nation's transformation process in Turkey will be 

analyzed relationships between managers appointed by the military bureaucracy. Changes in 

the Supreme Military Council after the coup attempt on 15 July 2016 point to a restructuring of 

civil-military relations. In Turkey, the government and the National Assembly are elected by 

the people. These institutions have constitutional powers in the democratic system.  
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An increasing military tutelage was created on these institutions with coups. It is seen that the 

legal amendments after the coup attempt of 15 July 2016 are an important development in terms 

of regressing and abolishing military tutelage which is contrary to the democratic system 

established by the Constitution on the Government and the National Assembly. 

Keywords: Supreme Military Council, Civil-Military Relations, Military Bureaucracy, 

Democracy, Civilisation. 

1. INTRODUCTION 

In the development process of states, the separation of state-owned duties into institutional 

structures plays an important role. The separation of legislative, executive and judicial forces, 

the institutionalization of military functions and various public services, achieved an 

institutional level of specialization. Thus, the basic organization of the modern state was 

formed. Another important element in the organization of the state is that the elected 

government, which is authorized by the nation, can have the power to govern the bureaucratic 

institutions within the executive power. In a Democratic state, the government, which has 

gained legitimacy through elections, must have the power to govern/rule over the institutions 

within the executive. The military is one of these bureaucratic institutions. It is one of the 

requirements of democracy that the military should be subject to an elected government. 

With the transformation of military service into a profession, the holders of authority that 

combined the two identities seen in previous forms of government, such as the soldier-ruler and 

the soldier-administrator, have disappeared. As a result of this, the military sector in society 

and the state gained a separate political and administrative character from the civilian sector 

(Barbak, 2015: 870). In Western countries, the new model of Organization of modern States 

has been adopted and implemented by society and the military. In other countries, however, the 

military's position in the state did not show the expected development. Today, military coups 

are still taking place in various countries, coup generals are leading the state administration, 

and military elites are able to exert pressure on political power. Military coups were carried out 

in Turkey until the presidential system of government, and the pressure of the military elite on 

society/politics was felt intensely. Civil-military relations in Turkey have undergone important 

processes in the realization of the Democratic state. We will try to read these processes through 

the development adventure of the Supreme Military Council. 

In terms of understanding civil-military relations in Turkey, the Supreme Military Council is 

an important board. Created as an auxiliary board of the general staff  (Coşkun, 2011: 30; Tekin, 

2015: 44), this board has caused disagreements between the elected administrators and the 

appointed military bureaucracy in the process from past to present. 
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Although the decisions of the board are advisory, the powers granted to the board by the Turkish 

Armed Forces Personnel Law No. 926 have caused various problems in civil-military relations. 

In order to address these problems, changes have been made from the past to the present in 

order to restructure the Supreme Military Council. More sweeping changes have been made, 

especially after the July 15, 2016 coup attempt. In this context, the aim of the study is to analyze 

the relations between the nation-elected rulers and the appointed military bureaucracy in Turkey 

through the process of change of the Supreme Military Council. The structure of the board is 

primarily discussed in the study. Later, the transition process of the board from past to present 

and the civil-military relations of the board are discussed. 

2. SUPREME MILITARY COUNCIL AS AN ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

The Supreme Military Council, an auxiliary organization of the general staff (Coşkun, 2011: 

30; Tekin, 2015: 44), is an administrative organization established in 1972 with the Law No. 

1612 on the establishment and duties of the Supreme Military Council to serve only in 

peacetime. 

The duties of the Supreme Military Council; prepared by the general staff, to be revised and, 

when necessary, determining the main idea strategic military matters of the Armed Forces the 

main program and the goals concerning the armed forces, whether it is related to important 

drafts of the legislation the president deems necessary and provide opinion about the armed 

forces and other relevant topics and tasks are specified in legislation. 

The duties of the Supreme Military Council are consultative. The majority of the duties assigned 

by the other laws specified among the duties of the Supreme Military Council are specified in 

the Turkish Armed Forces Personnel Law No. 926. (Hacıoğlu, 2008: 42). 

With the Presidential Decree on the establishment and duties of the Supreme Military Council 

dated 15.07.2018, the regulations in the past laws regarding the collection and decision-making 

of the Supreme Military Council have been adopted. Accordingly, the Supreme Military 

Council meets with the participation of all members. However, those with an apology inform 

the Shura secretariat that they will not be able to attend the meeting before the day of the 

meeting. Decisions are taken with the absolute majority of the members attending the meeting. 

In case of equality of votes, the votes of the party to which the president has participated shall 

be deemed valid. The voting process is done openly unless a decision to the contrary is taken. 

Members who are unable to attend the meeting may express their views in writing about the 

issues on the agenda. 

Meetings of the Supreme Military Council are held in secret. The disclosure or publication of 

negotiations and decisions taken is prohibited. However, the issues allowed to be disclosed by 
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the decision of the Supreme Military Council are published by the Ministry of National 

Defense. When to remove the secrecy of the decisions taken by the draft legislation discussed 

at the Supreme Military Council is shown in the regulation. 

3. THE TRANSITION PROCESS OF THE SUPREME MILITARY COUNCIL FROM 

PAST TO PRESENT 

Following March Dec.12, 1971 Memorandum, some changes were made to the rules regarding 

the Supreme Military Council (Tekin, 2015: 45) established by Law No. 1612 in the interim 

regime period. 

The implementation of the law of the Supreme Military Council 15.07.2018 up to the date of 

the end of the process of change when we look at the majority of these changes were enacted 

in the aftermath of the coup attempt 25.07.2016 No. 669, dated July 15, under a state of 

emergency, some measures to be taken and certain acts amending decree made by the National 

Defense University, it is seen that with the establishment of. Prior to this decree, the law on the 

Supreme Military Council of 13.07.2013 and numbered 6496 decrees of the Supreme Military 

Council shall be completed with the approval of the president. The rule that the decisions of the 

Supreme Military Council will be completed with the approval of the president still applies 

today. 

When we look at the changes made in the structure of the Supreme Military Council by Decree 

Law No. 669 dated 25.07.2016, the most important changes were made in the members of the 

Supreme Military Council. Before the change, the members of the Supreme Military Council 

were the Prime Minister, the Chief of the General Staff, the Minister of National Defense, The 

Commanders of the force, the commanders of the Army, the General Commander of the 

Gendarmerie, the commander of the Navy, and the general and oramirals in the Armed Forces 

cadres.Before the change, there were only two civilians in the high military. As of this feature, 

it can easily be stated that by 2016 the High Military Council was completely under the control 

of the military bureaucracy. The considerable number of military members made it easy for the 

military bureaucracy to make the decision they wanted, despite the civilian rulers. 

In 2016, the members of the Supreme Military Council were organized in the form of the Prime 

Minister, Chief of General Staff, Deputy Prime Ministers, Minister of Justice, Minister of 

Foreign Affairs, Minister of Interior, Minister of National Defense and force commanders. With 

the 2016 amendment, the military commanders, the General Commander of the Gendarmerie, 

the commander of the Navy and the general and oramirals of the Armed Forces cadres were 

removed from membership. Again in the 2016 reshuffle, the Deputy Prime Ministers, the 

Minister of Justice, the Minister of Foreign Affairs, and the Minister of the Interior became 
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members of the Supreme Military Shura. With this change, the number of military members 

has been reduced to 4 and the number of civilian members has been significantly increased. 

With this change, the number of civilian members in the High Military Area has significantly 

exceeded the number of military members. With this change, the Supreme Military Council has 

shown a significant improvement in the direction of civilisation and democratization. 

The Presidential Decree on the Supreme Military Council was published in the Official Gazette 

on 15.07.2018 and entered into force. By decree the members of the Supreme Military Shura 

were reorganized. Accordingly, members of the Supreme Military Council are designated as 

Vice Presidents, Minister of Justice, Minister of Foreign Affairs, Minister of Interior, Minister 

of Treasury and Finance, Minister of National Education, Minister of National Defense and 

Chief of the General Staff and commanders of The Force. It has been stated that the president 

will attend meetings and preside when he deems it necessary. The Minister of Treasury and 

Finance and the Minister of National Education have become the new civilian members of the 

Supreme Military, added by Presidential Decree. Thus, there has been a significant increase in 

the number of civilian members. 

Prior to the Presidential Decree on the Supreme Military Council, the prime minister was 

presiding over the meetings of the Shura. However, when the prime minister was not present, 

the Chief of the general staff headed the Shura. In Shura, where the minister of National Defense 

is also present, the appointment of the chairman of the general staff can be expressed as a 

practice contrary to the democratic system (Yılmaz, 2005: 397). 

The Presidential Decree on the Supreme Military Council introduces changes in the presidential 

status of the Shura through its regulations. Accordingly, the Supreme Military Shura meets at 

the call of the Vice President, whom the president will designate as president. The president 

can convene if necessary. The president may attend the meetings of the Supreme Military 

Council if he deems it necessary and presides when he attends them. When the president does 

not attend, the vice president he or she will appoint shall preside. These regulations show that 

the Supreme Military Council will be headed by the vice president, who will be appointed by 

the President. Furthermore, the removal of the power of the Chief of General Staff to preside 

over the Shura in the absence of the president is considered as an important development in the 

direction of civilisation/democratization in the context of civil-military relations. 

With the 2016 amendment, the duties of the Supreme Military Council were also amended. The 

provision that the prime minister, the Chief of the General Staff or the Minister of National 

Defence, who is among the duties of the Supreme Military Council, will give opinions on other 

matters relating to the armed forces when they deem necessary has been amended by the 
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amendment to provide opinions on other matters relating to the armed forces only when the 

prime minister deems it necessary. By presidential decree dated 15.07.2018, this provision is 

arranged in the form that the president will give his opinion on other issues related to the Armed 

Forces if he deems it necessary. 

Prior to the amendment in 2016 to the repealed Law No. 1612 on the establishment and duties 

of the Supreme Military Council, the procedure of convening the council twice a year as usual 

was adopted. However, it was agreed to hold a meeting at least once a year with the Decree No. 

668 issued on 15.07.2016. With the Presidential Decree on the establishment and duties of the 

Supreme Military Council dated 15.07.2018, it has been adopted to hold meetings at least once 

a year. With this change, from 1972 to 2016 the procedure of holding meetings twice a year 

was abandoned and it was arranged to hold meetings at least once a year. 

No. 669 issued in 2016 under a state of emergency, some measures to be taken by certain laws 

and decree amending the National Defense University with the establishment of the secretariat 

of the Supreme Military Council have been amended. First of all, the term" Shura secretary 

general "was changed to" Shura Secretariat " and the general secretariat was terminated at the 

Supreme Military Council.The position of Secretary-General of the Shura, which was fulfilled 

by the second chief of the general staff, has been abolished, but the secretariat services will now 

be fulfilled by the Ministry of National Defence. By presidential decree dated 15.07.2018, it is 

stated that the secretariat services will be carried out by the authority to be determined by the 

President. 

With the Decree No. 669 issued in 2016, the provision that the administration of the Supreme 

Military Council, its working procedures, and all kinds of affairs and operations of the General 

Secretariat shall be regulated by a code of procedure adopted by the Supreme Military Council 

has been abolished. It was arranged that the Supreme Military Council's management and 

working procedures and the work and operations related to the services of the secretariat would 

be determined by the regulation issued by the Prime Minister's office. Finally, the presidential 

decree dated 15.07.2018 stated that the administration and working procedures of the Supreme 

Military Council and the work and operations related to the secretariat services will be 

determined by the regulation to be issued by the presidency. 

One of the most important fundamental principles of the rule of law is the supervision of the 

actions and operations of the administration through the judicial way. This principle has also 

been adopted by the 1982 constitution. But there were some exceptions to this principle. These 

exceptions were included in the decisions of the Supreme Military Council (Can, 2014: 684; 

Selçuk, 2010: 15). Indeed, The 125th Amendment Of The 1982 Constitution. this exception 
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was stated in the article. 125th of the 1982 constitution. according to the article, the rule that 

the decisions of the Supreme Military Council are out of judicial control was narrowed by the 

constitutional amendment made in 2010. After this change, it was opened to judicial review 

except for the promotion procedures from the decisions of the Supreme Military Council and 

the retirement procedures due to lack of staff.(Can, 2014: 684; Selçuk, 2010: 15). In 2017, with 

the constitutional amendments adopted by law No. 6771, all decisions of the Supreme Military 

Council were opened to judicial review. Therefore, with the transition to the presidential system 

of government, along with the operations of the president alone, the decisions of the Supreme 

Military Council were opened to judicial control. These changes are very important 

developments in terms of democratization and judicial control of the administration. 

4. CIVIL-MILITARY RELATIONS IN THE SUPREME MILITARY COUNCIL 

In terms of civil-military relations, the military has secured itself through the laws enacted after 

the 1960 coup, the 1971 memorandum and the 12 September coup. He controlled domestic and 

foreign politics with the National Security Council, intervened in economic policies with 

OYAK law, and kept his own administrative cases with the military Supreme Administrative 

Court out of the control of civilians (Gökçe, 2013: 227). 

Following the 1971 memorandum of the Supreme Military Council (Arslan, 2006: 25), which 

consolidated the political and institutional autonomy of the military in Turkey, it entered 

Turkish political life and became an important part of civil-military relations (Gökçe, 2013: 

227). 

Although the duties of the Supreme Military Council are stated as advisory, the duties given by 

the other laws specified in the Establishment Law cause problems in civil-military relations in 

the Supreme Military Council. These duties of the Supreme Military Council are specified in 

the Turkish Armed Forces Personnel Law No. 926. The Supreme Military Council derives its 

problematic power from the legal and actual situation created by the military elite as a result of 

coups (Barbak, 2017: 7). The 1982 constitution and its laws did not give life to political parties 

called radical by the military elite (Barbak, 2017: 7). Voters and supporters of these parties have 

always found a political formation in which they can express themselves, but they have been 

constantly hindered by the prevailing power. These political grievances not only affected 

politicians but also affected their base. The supporters and voters of these sections have made 

the least use of the state facilities, and even the civil servants have been forced to leave their 

posts or have been dismissed from their posts in some way over time (Gökçe, 2013: 227). The 

composition of members and the procedures for making decisions in the Supreme Military 

Council made it easy for the military elite to make the decisions they wanted in the Council.  
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The decisions of the Supreme Military Council are taken with the absolute majority of the 

participants of the meeting from past to present. The implementation of this provision in the 

period from 1972 to 2016, when the majority of members were soldiers, led to serious problems. 

Many soldiers were expelled from the army on various grounds. In this context, the decision to 

remove the soldiers from the Armed Forces was made by the prime minister and the Minister 

of National Defense in the meetings of the Supreme Military Council (Tekin, 2015: 45). The 

prime minister and the Minister of National Defence have not been indifferent to the fact that 

the judicial way against the Shura decisions has been closed and that military personnel from 

the military have been deprived of their right to defend themselves against the crimes attributed 

to them. However, the decisions not approved by the Prime Minister and the Minister of 

National Defence were adopted by the Supreme Military Council and put into effect. This 

shows that an undemocratic trusteeship system, which the military bureaucracy can make 

decisions and implement despite the government, has been implemented in Turkey for a long 

time. 

The fact that disciplinary decisions of an institution affiliated to the government are taken in 

spite of the prime minister shows that the institution acted independently of the civilian 

authority elected by the nation until 2016, even if it was found in accordance with the law of 

the Supreme Military Council. As a matter of fact, until the crisis in 2011 when the Chief of the 

General Staff asked for their retirement and resigned, the Prime Minister presided over the 

meetings of the Supreme Military Council, although the Chief of the General Staff sat beside 

the Prime Minister separately from the other members as co-chairmen, it was symbolic that the 

civilian authority and the military (Arslan, 2006: 26; Tekin, 2015: 45). Although the Chief of 

General Staff sat next to the prime minister at the meetings of the Supreme Military Council, 

by 2016 the military elite was in the decisive position in Shura. 

Another point that leads to problems in civil-military relations in the Supreme Military Council 

is that the decisions of the Supreme Military Council are completely closed to judicial control 

until the 2010 constitutional amendment (Berksoy, 2013: 19). Especially during the periods 

when the military tutelage was effective, many officers and Non-Commissioned Officers were 

expelled from the army by the decisions of the Supreme Military Council through transactions 

made on file, resulting in grievances (KDGM, 2014: 69). In order to prevent such grievances, 

with the exception of the 2010 Constitutional Amendment, promotion procedures and 

retirement due to lack of staff, the decisions of the Supreme Military Council were opened to 

judicial supervision. All decisions of the presidential government system and the Supreme 

Military Council are subject to judicial review. 
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The problems in civil-military relations in the Supreme Military Council indicate that the 

Supreme Military Council is one of the means of intervening in the civil authority of the soldiers 

who do not stop focusing on internal security rather than external security. The issues, 

assessments and decisions taken at the High Military Council meetings confirm this situation 

(Erdal, 2009: 32). In fact, the Supreme Military Council has expelled some personnel from the 

army on grounds of reactionary activity, especially with the decisions it took during February 

28. It also prevented the people it had expelled from being recruited again in the public or 

private sector. Although they did not send a letter about the expelled persons not to be hired, 

they were not hired by employers because of fear of soldiers. 

5. CONCLUSION 

The Supreme Military Council is a board where many important decisions are made in the 

military field and problems are experienced in military-civilian relations from the past to the 

present. The military-dominated structure of the Supreme Military Council and the fact that the 

decisions of the Shura were closed to judicial control caused various problems. 

In order to solve these problems in civil-military relations in the Supreme Military Shura, 

changes were made in the direction of restructuring the Shura. Prior to these changes, the board 

had only two civilian members. This situation was controlled by the military bureaucracy and 

enabled the decisions that the military bureaucracy wanted to be made. After the 15 July 2016 

coup attempt, the board underwent a sweeping change and the number of civilian members was 

significantly increased. Finally, the minister of National Education and the Minister of Treasury 

and Finance were added to the civilian members by Presidential Decree. Thus, the weight of 

civilian members was increased in the Supreme Military Council. 

The process of the Supreme Military Council decisions being completely closed to judicial 

supervision from 1972 to 2010 was partially opened to the judiciary by the 2010 Constitutional 

amendments. Finally, with the presidential system of government, all decisions of the Supreme 

Military Council were opened to judicial control. This development is a very important advance 

for the rule of law. 

With the introduction of the presidential government system, a significant increase in the 

powers of the nation-elected government has been achieved in Turkey. The increase in 

government powers has led to a narrowing of the guardianship area of the bureaucracy. It is 

observed that civil-military relations in Democratic political systems with the presidential 

government system are beginning to form in Turkey as well. 
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IRAK’TA, ZENGİ VE ATABEGLER DÖNEMİNE AİT MİNARELER 

(ERBİL, SİNCAR, MUSUL, DAKUK) 
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Gülcan ÖZBEK 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 

ÖZET 

Irak’ın resmî adı, el-Cumhûriyyetü’l-Irâkıyye olup, başkenti Bağdat’tır. Kuzeyde, Türkiye ile 

331 kilometrelik bir sınırı bulunan Irak’ın toprakları; doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve 

Kuveyt, batıda Ürdün ve Suriye ile çevrili olup, Basra Körfezi’ndeki dar bir kıyı şeridiyle de 

dünya denizlerine açılır. Minare Sözlükte “ışık veya ateş çıkan / görünen yer” anlamındaki 

Arapça menâreden gelmektedir. Ayrıca, bazı bölgelerde aynı anlamda mi’zene de (ezan okunan 

yer)  olarak kullanılmaktadır. Minarelerin kökeninin Orta Asya ve İran’daki, işaret ve 

haberleşme (ateş) kulelerine, Suriye’deki gözetleme ve çan kulelerine, Akdeniz ülkelerindeki 

deniz fenerlerine veya doğudaki Hint zafer abidelerine dayandığına ilişkin farklı görüşler 

vardır.  

Irak’ta İslâm mimarisi altın çağını; Abbasî, Selçuklu ve Atabekler döneminde yaşamış, ancak 

bu eserlerin çoğu günümüze ulaşmamıştır. Başlangıçta, Mezopotamya kültürlerinden, özellikle 

Bâbil mimarisinden etkilenen Abbasî sanatı Sâmerrâ ile birlikte Türk dünyasına açılmış, Bağdat 

Tuğrul Bey’den sonra Selçuklu abideleriyle donatılmıştır. Osmanlı döneminde; yapılan ve 

günümüzde bu kültürün temsilcisi olan mimari eserler, daha çok mahallî üslûpta ele alınmış 

olup, küçük ölçekte sade yapılar iken; XVIII. yüzyıl sonlarına tarihlenen minare örneklerinde, 

dış süslemelerinde İran sanatı etkisi izlenilmektedir. 

IX. yüzyıla tarihlendirilen, Samarra Mütevekkiliyle ve Ebu Dülef camilerinin minareleri, kare 

bir kaide üzerinde aşağıdan yukarıya doğru, kademeli bir şekilde daralmaktadır. Aynı zamanda, 

bu minare örnekleri, "Melviye" adını verdikleri, helezonik bir merdivenle çıkılan gövde 

formlarıyla Sumerler’in ziguratlarını hatırlatmaktadır. Yine, Sincar Kutbettin, Erbil ve Dakuk 

Ulu camilerinin Zengi ve Atabekler döneminden kalan minareleri de aynı özelliklere sahiptir.  

Bu minarelerde, kaideler nişlerle, gövdeler de enine olarak düzenlenen bezeme kuşaklarıyla 

hareketlendirilmiştir. Musul minaresi ise, Nuriye Mahallesinde yer alır. Osmanlı döneminde 

yıkılan şerefe korkuluğu, 1925 yılında tamir edilmiştir. Minare, taştan yapılmış silindirik bir 

gövdeye sahiptir. Gövde üzerinde altı ince şeritle yedi bölüm oluşturulmuş ve bu bölümler tuğla 

ile değişik süsleme kompozisyonları oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde Musul minareleri;  

taştan, Bağdat ve Güney Irak minareleri tuğladan yapılmıştır. 

Anahtar kelime: Erbil, Sincar, Dakuk, Musul, Zengi, Atabek, Minare. 
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THE MİNARETS BELONG TO PERİOD OF ZENGİ AND ATABEK IN IRAQ 

(ERBIL, DAKUK, SINCAR, MUSUL) 

ABSTRACT 

The official name of Iraq is al-Cumhûriyyetü’l-Irakıyya and its capital is Baghdad. Located in 

a 331-kilometer border with Turkey in the north of Iraq's territory east Iran, Saudi Arabia and 

Kuwait in the south west, is surrounded by Jordan and Syria, a narrow coastline in the Persian 

Gulf also opens to the world seas. The minaret in the dictionary, comes from the Arabic origin 

which means the place where light or fire emerges / appears; In some regions, it is used in the 

same sense as ’zene (Azan recitation). There are different views that the origins of the minarets 

are based on signal and communication (fire) towers in Central Asia and Iran, watch and bell 

towers in Syria, lighthouses in the Mediterranean countries or monuments of Indian victory in 

the east. 

Islamic architecture in Iraq lived in the period golden age of Abbasid, Seljuk and Atabeks, but 

most of these works have not survived. Initially, the Abbasid art which was influenced by the 

Mesopotamian cultures, especially from the architecture of Babylon was opened to the Turkish 

world together with Samarra, and was built with Seljuk monuments after Baghdad Tugrul Beg. 

The architectural works, which were built during the Ottoman period and are representative of 

this culture, are mostly handled in the local style.  In the minaret examples dated to the end of 

the 18th century, the influence of Iranian art on the exterior decorations is can be observed.  

The examples of minarets which built in The Iraq can be firstly seen in Samarra. IX. century, 

the minarets of Samarra Mutawekkiliyya and Abu Dulef mosques which are gradually narrow 

from bottom to top on a square base; at the same time, the examples of these minarets remind 

the Sumerians' zigurats with their body forms that go up with a spiral staircase called " Arabic: 

Malviyye".  

Also, The minarets of Sincar Kutbettin, Erbil and Dakuk Ulu Jame date back to the Zengi and 

Atabek periods have the same characteristics. In these minarets, is activated with niches and 

with decorative belt arranged as transversal. The Mosul minaret is located in Nuriye 

Neighborhood. The banister was destroyed in 1925 and was repaired in 1925. The minaret has 

a cylindrical body made of stone. Seven sections were formed with six thin strips on the body 

and these sections were created with different ornamental compositions with bricks. İn the 

Ottoman period; The Mosul minarets were made of from stone and The Baghdad and The South 

of Iraq minarets were made of from bricks. 

Keywords: Arbil, Sinjar, Daquq, Mosul, Zengi, Atabek, Minarets  

1. GİRİŞ  
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İslam dünyasında inananları günde beş vakit camiye davet eden ezan, ilk olarak Medine'deki 

mescidin damından okunmuştu. Zamanla, ezanı daha uzaklara duyurabilmek için; bu amaca 

yönelik yüksek kulelere ihtiyaç duyulmuş ve sonuçta caminin ayrılmaz bir parçası olarak 

"minare"  adı verilen mimarî birim ortaya çıkmıştır. İlk minarelerin kilise çan kulelerinden 

esinlendiği ya da deniz fenerleri ve benzeri kuleler örnek alınarak yapılmış oldukları 

düşünülmektedir. Fakat, ilk ilham kaynağı neresi olursa olsun, ezanı daha fazla kişiye ve daha 

uzağa duyurmanın en akılcı yolu olarak şekillenen minare elemanının, İslam Dünyasının her 

yerinde aynı biçimsel özellikleri göstermediği bilinmektedir. Minarenin mimarî formunun 

bölgelere göre farklılık göstermesinde; tıpkı yapı malzemesinin, plan anlayışının, hacim 

biçimlenişinin, cephe düzeninin ya da süsleme öge ve kompozisyonlarının oluşumundaki gibi, 

bölgesel etkenler; şekil, hacim duygusu ve geleneği ile süsleme zevkleri, tipleri belirleyici ve 

birbirinden ayırdedici unsurlar olmuşlardır (Uysal, 2014: 505). 

Ana hatlarıyla bir minare kürsü, pabuç, gövde, şerefe, petek, külâh ve alem bölümlerinden 

meydana gelir. Kürsü minarenin toprak üstündeki tabanıdır ve camiye bitişik yahut ayrı, kübik, 

silindirik ve çokgen prizma şeklinde olabilir; kapı genellikle buradan açılır. Pabuç kürsüyle 

gövde, gövde pabuçla şerefe arasındaki bölüm, şerefe ise müezzinin minare etrafında dolaşarak 

ezan okumak için kullandığı balkondur. Adı “çıkıntılı yer, burç” anlamındaki “şürfe” 

kelimesinden gelen şerefenin başlıca kısımları üstünde yürünen taban, tabanı taşıyan çıkmalar 

ve kenarlarındaki korkuluklardır. Yapıldıkları dönemin mimari özelliklerini yansıtmaları 

bakımından ayrı bir önem taşıyan şerefeler minare üzerinde birkaç adet olabilmektedir. Osmanlı 

geleneğinde birden fazla minare ve şerefe sadece hanedan mensupları tarafından yaptırılan 

selâtin camilerine mahsustu. Gövdenin üstündeki konik çatıyı (külâh) taşıyan petek bölümünün 

kıble yönünde şerefeye açılan kapı yer alır. Osmanlılar’da genellikle ahşap iskeletli ve kurşun 

kaplamalı olan külâhların bazıları İslâm dünyasının diğer bölgelerinden etkilenilerek geç 

devirlerde taştan ve değişik biçimlerde yapılmıştır. Minarenin en üst kısmında bulunan alem 

daha çok Osmanlı minarelerinde görülür ve gövdenin zarif biçimde sona ermesini sağlar. 

Camilerin en karakteristik unsurunu teşkil eden minarelere bazen medrese, türbe ve 

hankahlarda da rastlanmaktadır (Gündüz, 2005: 98). 

Suriye bölgesindeki kiliseler camiye çevrilirken çan kuleleri de minare haline getirildiğinden 

Emeviler devrinde dört köşe tipler ortaya çıkmıştır. Nitekim Şam Emeviye Camii’nin (705-

714) güney yönündeki iki minaresinin alt kısımları eski Aziz Yohannes (Hz. Yahya) Kilisesi’ne 

aittir. XII. yüzyıl Zengî mimarisinde dört köşe kaideler üzerine inşa edilmiş yuvarlak 

gövdeleriyle Selçuklu geleneğine bağlı minareler görülür.  
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Bunlardan Musul Ulucami minaresi tezyinî kuşaklarla yedi bölüme ayrılmış yuvarlak formuyla 

bölgedeki farklı ilk örnektir. Suriye minareleri zamanla Memluk etkisinde kalmıştır. 

Anadolu’da minareler Suriye ve Orta Asya Türk geleneklerinin etkisinde şekillenmiştir. 

Suriye’ye has dört köşeli olan minarelere Diyarbakır Ulucami (XI. yüzyıl) gibi bazı Güneydoğu 

Anadolu camilerinde rastlanmaktadır (Aslanapa, 1984). 

2. IRAK’IN COĞRAFİ KONUMU  

Irak, coğrafi olarak strateji bir konuma sahiptir. Türkiye’nin güneyinde bir Ortadoğu ülkesi olan 

Irak, Arap Körfezin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kuzeyinde Türkiye, doğusunda İran, 

güneydoğusunda Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyinde Suudi Arabistan, batısında Ürdün ve 

Suriye ile sınırlıdır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında bir geçiş bölgesi olarak kabul 

edilmektedir (Şerif, 1997: 82). 

Ülke toprakları, yüzey şekilleri ve iklim bakımından birbirinden hayli farklı özellikler gösteren 

şu dört bölgeye ayrılır: Kuzey ve kuzeydoğudaki dağlık alan, dağların eteklerinde uzanan 

tepelik el-Cezire bölgesi, batıda Fırat vadisinden Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına kadar 

uzanan çöller, Fırat ve Dicle arasında kalan yerlerle bu iki nehrin birleşmesinden meydana gelen 

Şattülarap’ın oluşturduğu delta ve bataklıkları içeren alüvyonlarla kaplı alan. Dicle ve Fırat 

nehirleri Irağın bel kemiği konumundadır. Özellikle tarım alanında bu iki nehirden büyük 

ölçüde yararlanılmaktadır. Çeşitli tarım Mahsulleri ekilebilmekte bu iki nehir sayesinde, ayrıca 

hayvancılığa da önemli katkıları bulunmaktadır. Irak’ın ekonomisi büyük ölçüde petrole 

dayanmaktadır (Janabi, 2003: 174-347) ; (Harita. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harita 1: Irak Haritası ( https://tr.depositphotos.com Erişim Tarihi: 2.11.2019). 

 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 913 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

2.1. IRAK’IN TARİHİ YAPISI 

İnsanların dünyaya yerleşmesinde ve farklı yerlere göç etmelerinde, hiç şüphesiz coğrafi ve 

iklim şartları etkili olmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda, dünyanın en eski yerleşim yeri 

Maveraünnehir Irak'ın bulunduğu Mezopotamya bölgesi ise dünyanın ilk önemli yerleşim 

merkezlerinden biri olduğu kabul edilmektedir (Abdullah, 2008: 24).  

Irak’ın ilk tarım köyü Çermo’dur.  Sırası ile Halef, Abit ve Hacı Muhammed kültürleri ortaya 

çıkmıştır. Bu medeniyetlerde tarım, hayvancılık, çömlek ve maden işçiliği üst seviyelere 

ulaşmıştır. Sümerler, M.Ö. 4000–2000 yılları arasında Irak'ın güneyine yerleşmişler, kendi 

medeniyetlerini kurmuşlardır. Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini 

Sümerler atmıştır (Milart, 1988:158). Mezopotamya bölgesinde Sümerlerin zayıflamasından 

sonra güçlenen Akadlar, M.Ö. 2334 ile M.Ö. 2150 yılları arasında hüküm sürmüş, başkenti 

Agede olan, Sargon tarafından kurulmuştur ve Akkadlar, köken olarak Sami ırkına mensuplar.  

Akadlardan sonra Asurlar, M.Ö. II. binin başlarından M.Ö. 612 yılına, son başkenti Ninova’nın 

yıkılışına kadar varlığını sürdürmüştür. Medlerle birleşen Babiller M.Ö. 612 yılında Asur 

devletini yıkmışlardır (Cafer, 2012: 27). Sami kökenli bir topluluk olan Babiller, Amurrular 

tarafından kurulmuştur. Devletin kurucusu Sumu-Abum’dur. Özellikle devletin başına geçen 5. 

Kral Hammurabi ile Babiller diğer kavimlere egemenlik kurmuşlardır (Cedit, 2009: 23).  

Ahamenişler Babil devletini yıkarak tüm Babil bölgelerini ele geçirirken, Ahamenişlerin 

Lidya’yı ve Krezus'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hâkimiyeti altında birleştirmiştir 

(Nevab, 2016:153). 

M.Ö. 331 Gögamela savaşında III. Darius döneminde Pers İmparatorluğu'na Büyük İskender 

son vermiştir. M.Ö 323’te Büyük İskender’in ölümü ardından imparatorluk 4 parçaya 

bölünmüştür. Cassander Yunanistan'a, Creatus ve Antigonos Batı Asya'ya, Selevkos Irak ve 

Suriye’nin bazı bölgesine ve Ptolemaios ise Mısır'a hükümdar olmuştur (Cevat, 2008: 346). 

M.S. 226 yılında I.Ardaşir Part kralı V.Artabaniyi öldürerek Part devletine son vermiş, 

Sasaniler devletini ilan ederek devletin sınırlarını genişletmeye başlar ve Hamedan, 

Azerbaycan, Ermen ve Musul bölgelerini ele geçirdikten sonra tüm Fars bölgesini hâkimiyet 

altına almayı başarmıştır (Hani, 2011: 298).  

Irak H.13/ M.635 yılında Hz. Ömer döneminde İslam devletinin topraklarına katılmıştır. Hz. 

Ali şehit edildikten sonra Kûfeliler, Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ı halife seçerler. Muaviye de 

Şam’da halifeliğini ilan eder. Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Hasan, 

Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekilir (Yiğit, 1995: 87). Horasan’da Türk asıllı Ebu Müslim 

adlı bir komutanın başlattığı bu ayaklanma, Irak ve İran’a yayıldı. Emevilere karşı oluşturulan 

muhalefetin öncülüğünü Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenler yapmaktaydı. 
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Bu ayaklanmalar, Ebu’l Abbas Abdullah’ın Kûfe ’de Ebu Müslim tarafından halife ilan 

edilmesiyle son buldu. Mısır’a kaçan son Emevi halifesi II. Mervan öldürüldü. Böylece Emevi 

Devleti sona erdi (750). Abbasiler yurdu olarak bilinen Abbasi Devleti 750 yılında kurulmuştur. 

İlk Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundandır 

(Yiğit, 1988: 31). Moğolların komutanı Hülagu tarafından Abbasi devletine son vermesi 

üzerine Irak, İlhanlı devletinin hâkimiyetine geçmiştir. Hülagü’nün ölümünden sonra tahta 

Abakan geçer ve onun emri ile Irak bölgesinin idari sorumluğu Alâeddin Ata Ali’ye verilir. 

Bahadır Hanın ölümü ile birlikte Iraktaki hâkimiyetleri de sona ermiştir. Daha sonra İmâdüddin 

Zengî’nin H.521/ M.1127 yılında Musul valiliğine tayin edilmesiyle kurulan Musul Atabegliği, 

onun el-Cezîre ve Suriye’yi birleştirme mücadelesi sonunda geniş sınırlara ulaşmıştır (Bezer, 

2013: 268-272; Harın, 2014: 255-256) .  

İlhanlı Devleti, Irakta hâkimiyetleri sona erdikten sonra şeyh Hasan Celayir Devletini kurarak 

Irak bölgesine hâkim olmuştur. Şeyh Hasan Celayir ölümünden sonra oğlu Müizzeddin Üveys 

tahta geçer ve devletin sınırlarını genişletmeyi başarmıştır. Celayir Devletinin yıkılmasından 

sonra, Irakta Karakoyunlu ve Akkoyunlu devri başlar,  Kara Yusuf’un Bağdat’ı ele geçirmesi 

ile Irak Karakoyunlu hâkimiyetine geçmiştir. Karakoyunlu ve Akkoyunluların arasında 

M.1140. yılında Muş Ovasında yapılan savaşta Karakoyunluların savaşı kaybetmesi ve Cihan 

Şahın ölmesi üzerine, Irak hâkimiyeti Akkoyunluların eline geçer. Kara Hasan Bağdat’ı, Musul 

ve Sincar bölgelerini hâkimiyet altına almayı başarır.  Ancak Kara Hasanın ölmesi üzerine taht 

kavgası nedeni ile zayıflamaya başlayan Akkoyunlu Devleti M.1504 yılında Safeviler 

tarafından yıkılmıştır (Mahmud, 2012: 83-167) .  

Böylece Irakta Safeviler hâkimiyeti başlar ve sadece yirmi altı yıl hüküm süren bu hanedanın 

Irak hâkimiyeti de 1534’te Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi ile son buldu. Böylece 

Irakta Osmanlı hâkimiyeti yaklaşık beş asır sürmüştür. M.1920 yılında Osmanlıların I. Dünya 

Savaşı’nda yenilmesiyle İngilizlerin hâkimiyetine geçen Irak. M.1932'de bağımsızlığını ilan 

eder ve başına da Kral Faysal geçmiştir (Bilal, 2009: 59-60).  

3. KATALOG  

3.1. Erbil Atabek Minaresi  

Erbil, Irak Cumhuriyetinin kuzey doğusunda yer almaktadır. Güney Doğudan 80 km ile 

Musul’dan, Güneyde 75 km ile Kerkük’ten ve 170 km ile Süleymaniye’den, Kuzeyden de 157 

km ile Duhok’tan uzaktır. Erbil deniz seviyesinden 390 m yüksektedir. Erbil; Batıda Karçuh 

Dağı ve Fırat Nehri, Güneyde Zure Kezav Dağları, Kuzeyde Türkiye ve Doğuda İran ile 

komşudur (Zirkani, 2004: s.197). Erbil’in Kuzey’inde Selahaddin İlçesi, Bastüra, Koysancak, 
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Doğu’sunda, Mahmur, Güney Batı’sında, Şaklava, Kuzey doğu’sunda ise Hacı Ömer ilçeleri 

bulunmaktadır. 

Bazı araştırmacılar Erbil şehrinin tarihini M.Ö. 6000’lere dayandırmaktadırlar.  Erbil şehri tarih 

boyunca Akadlar, Asurlar, Büyük İskender, Farslar, Ermeniler, Romalılar, Sasaniler, Emeviler, 

Abbasiler, Irak Selçukluları Safeviler ve Osmanlı İmparatorluğu himayesinde kalmıştır 

(Zübeyr: 2009). Erbil, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak Seferi sırasında (1535) Bağdat’la 

birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır. Böylece Erbil’de Osmanlı hâkimiyeti yaklaşık beş asır 

sürmüştür. Osmanlıların I. Dünya Savaşı’nda yenilmesiyle Erbil İngilizlerin hâkimiyetine 

geçmiştir. 1932 yılında Irak hükümeti kurulduktan sonra Erbil özgürlüğünü almıştır (Es-

Sakkâr,1995: 273). 

Erbil Muzafferiye (Atabek) Minaresi Erbil’in şehir merkezinde bulunan minare mahallesinde 

yer almaktadır (Fotoğraf.1). Erbil Kalesi'nin güneybatı tarafında bulunur ve yaklaşık 1 km 

uzaklıktadır. Minare Halk arasında çöli minaresi olarakta adlandırılmaktadır.  Erbil kalesinden 

sonra Erbil'in ikinci simgesidir. Minarenin tarihi için farklı söylentiler bulunmaktadır. Lakin 

çoğu araştırmacılara göre (576.H-1180.M / 630.H / 1232-1233.M) yılında Muzafferidin 

Kökböri tarafından yaptırılmıştır. Minare büyük bir kısmı sağlam olarak günümüze kadar 

gelebilmiştir (Hüseyin,  Muhammed, 1986: 242).   

Minarenin, 1960, 1981- 1982 yıllarında Irak Eski Eserler Müdürlüğünce yapılan kazılar 

sonunda, minarenin güneybatısında büyük bir caminin temeli ortaya çıkarılmıştır. Böylece, 

minarenin, Ulu Cami`ye ait olduğu anlaşılmıştır (Irak Eski Eserler Müdürlüğü).  

Sekizgen kaidenin 5 kenarında, kitabe kuşağına kadar uzanan ve ikişer nişten oluşan süsleme 

panoları bulunmaktadır. Sivri kemerli bu sathi nişler, kenar yüzlerini birleştiren ve en dışta 

sekizgenin köşegenlerini oluşturan tuğla kuşaklarla sınırlandırılmıştır. Alttaki nişler zeminden 

3 m. yukarıdan başlamakta olup üsttekilerden daha küçüktür (Fotoğraf.2). Minare kaidesinin 

diğer 3 kenarında, altta bağlama duvarı olduğundan yalnız üst kısımda süsleme nişleri 

bulunmaktadır. Yatay ve dikey dizilmiş 2 sıra tuğladan oluşan niş kemerlerinin içinde gamalı 

haçlarla yıldız motifleri bulunmaktadır. Motiflerin araları firuze-mor renkli mozaik çinilerle 

doldurulmuştur. Kemerlerin üstündeki üçgen boşluklarda, daha değişik kompozisyonlarda ele 

alınmış geometrik tuğla süslemeler yer almaktadır. Aralarında yine firuze renkli mozaik çiniler 

mevcuttur. Bundan sonra gelen alçı kitabe kuşağının büyük bir kısmı dökülmüştür. Kitabe’nin 

kalan izlerinden örgülü çiçekli kufi harflerle yazıldığı anlaşılmaktadır.  

Kitabe kuşağının üstünde, her kenarı, küçük sütuncelerle birbirinden ayrılmış Bursa kemerli 

dörder mihrabiye nişi bulunmaktadır (Fotoğraf.3). Nişlerin içini dolduran süslemenin çoğu 

dökülmüştür. Kalan kısımlarda, kaydırılmış eksen üzerine çizilmiş yıldız örnekleri 
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görülmektedir. Aynı zamanda I. şerefenin korkuluğu olan bu kısım, altta yatay üstte dikey 

dizilmiş 2 sade tuğla kuşakla sona ermektedir.  II. şerefeden itibaren yıkılmış olan silindirik 

gövdenin kalan bölümü 5 ince şeritle bölünmüş 4 geniş süsleme kuşağına ayrılmıştır. Altta, 

kapı kemerine kadarki kısım süslemesizdir. I. kuşakta, balıksırtı şeklinde dizilmiş tuğlalardan 

oluşan ve tepelerinde baklava motifi bulunan zikzaklar uzanmaktadır. 3 sıra halindeki bu örnek, 

ikişer ikişer birbirinin içine geçecek şekilde yerleştirilmiştir. Stilize edilmiş palmet motifini 

andırmaktadır. II. Kuşakta gamalı haç, II. Kuşakta serbest haç motifleri bulunan geometrik tuğla 

süslemeler arasında üçgen ve baklava şeklinde firuze çiniler görülmektedir (Fotoğraf.4). 

Süsleme kuşaklarını ayıran dar şeritlerden ortadakinde gamalı haç, diğerlerinde minder 

motifleriyle aralarında mozaik firuze çiniler mevcuttur.  Ayrıca sekizgen kaideli, çifte şerefeli 

ve mozaik çini süslemeli tuğla minarelerin canlı bir örneğini teşkil etmektedir. 

3.2. Dakuk Atabek Minaresi 

Dakuk kasabası Kerkük iline bağlı bir kasabadır. Kerkük'ün güneyine ve Bağdat karayolu 

üzerinde yer almaktadır. Dakuk tarihi M.Ö.’ye dayanmaktadır. M.S. 636 yılında Haşam bin 

Ataba liderliğinde Dakuk ilçesi fethedilerek İslam topraklarına katılmıştır (dakuk.yoo7.com).  

Dakuk ilçesi sırası ile Emevi, Abbasî, Selçuklu, Akkoyunlu’u, Karakoyunlu, Atabekler ve 

Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.   

Minare Dakuk ilçesinin güneyinde ve Bağdat-Kerkük Karayolu üzerinde yer almaktadır 

(Fotoğraf.5). Minarenin tarihi için farklı söylentiler bulunmaktadır. Lakin çoğu araştırmacılara 

göre (562-563.H / 1167.M – 630.H / 1232-1233.M) yılında Muzafferindin Kökböri tarafından 

yaptırılmıştır. Minare büyük bir kısmı sağlam olarak günümüze kadar gelebilmiştir (Bradosti: 

2007: 86).  

Üst kısmı yıkılan sekizgen kaideli silindirik minare, Cami’nin köşesinde yer almakta ve yapıya 

3 kenarı ile birleşmektedir. Kaidenin kenar yüzleri 3 süsleme panosuna ayrılmış olup alttan ikisi 

sivri kemerli ve daha yüksek, üstteki dikdörtgen çerçeveli sathi nişler halindedir. Nişlerle kemer 

üçgenlerinde çoğu harap olmuş tuğladan geometrik süslemeler yer almaktadır (Fotoğraf.6). 

Kaide üzerindeki I. şerefe tamamen yıkılmıştır. Gövdenin bir kısmı ile üst şerefesi de bugün 

mevcut değildir (Fotoğraf.7). I. şerefe-çatı seviyesindeki kapı-hizasından başlayan tuğla 

süslemeler, köşeli mozaik çinilerden oluşan dar çerçevelerle bölümlenmiş zikzak motifleriyle 

kompoze edilmiştir. Altta dikine dizilmiş tuğlaların meydana getirdiği yatay ve birbirine paralel 

zikzaklar, II. Kuşakta kademeli hacimde baklava örnekleri, III. kuşakta yine zikzak motifleri, 

IV. Kuşakta ise daha küçük baklava örneklerinden oluşan tuğla dizileri yer almaktadır 

(Fotoğraf.8). 

3.3. Sincar Atabek minaresi  
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Sincar; Mezopotamya’da bir ova ile bir dağda, Musul’a bağlı, Diyarbakır, Zûr Sancağı ve Dicle 

nehri arasında bir kazadır (Ali Cevat, 1895: 451). Cezire topraklarında Musul ve Nusaybin 

yakınlarında meşhur bir şehirdir Musul’a olan uzaklığı yürüme mesafesi olarak üç günlük 

uzaklıkta Cezire taraflarında yüksek bir dağın eteğinde bulunmaktadır. Sincar; Musul vilayet 

ve sancağında ve Musul dağının güney doğu eteğinde bulunan kaza merkezi, çok eski bir 

kasabadır. Eski adı “Singaradır. Sincar Telafer nahiyesi ile beraber 72 köyden oluşur (Kılıç, 

2010: 254). Sincar, Asurların önemli kentlerinden birisiydi, Asurlar Hititlere karşı Sincar dağını 

üst ve savunma kalesi olarak kullanmışlardır. Asurların yıkılmasından sonra bölge Medlerin 

eline geçmiştir.  

Medler Sincar dağını bir savunma kalesi olarak Romalılara karşı kullanmışlardır. M.S. 639 

yılında Ayaz bin Gana’m liderliğinde Sincar ilçesi fethedilerek İslam topraklarına katılmıştır 

(Mustafa, 2005: 88-92). Sincar ilçesi sırası ile Emevi, Abbasî, Selçuklu, Hamdani, Atabekler, 

Eyyubiler, Memlükler, İlhanlılar, Celaliler, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safeviler ve Osmanlı 

hâkimiyetinde kalmıştır (Hayri, 2016:497). 

Minare, Sincar ilçesinin güneybatısında yer almaktadır (Fotoğraf.9). Minarenin yapılış tarihi ve 

kim tarafından yapıldığına dair bilgiler, Şerefe altındaki kitabede bulunmaktadır (Fotoğraf.10). 

Minare Aksungur'un oğlu Zengî’nin oğlu Mahmut Kutbeddîn tarafından (598.H / 1201-

1202.M) yılında yaptırılmıştır. Minare tamamen tuğla malzemeden yapılmıştır. Minarenin 

silindirik gövdesinin uzunluğu 7.m’dir (Bradosti, 2007: 57).  

Gövde iki kısma ayrılmıştır. Sivri kemerli sathi nişlerin bulunduğu kısım yani alt kısım üst 

kısmından daha geniş tutulmuş, nişlerin iç kısmaları bitkisel ve geometrik geçmelerle 

süslenmiştir (Fotoğraf.11-12). Nişlerin hemen üzerinde tek sıra yazı kuşağı bulunmaktadır. 

Ayrıca yazı kuşağın hemen üzerinde ise tek sıra küçük sivri kemerli sathi nişler bulunmaktadır 

(Fotoğraf.12). Gövdenin üst kısmında ise silme ve geometrik kompozisyonlara yer verilmiştir. 

Gövdenin üst kısmında sivri kemeri bir açıklık dikkat çekmektedir (Fotoğraf.13). Minarenin iç 

kısmında ise helezonik bir şekilde merdiven yapılmıştır. Minare, 2015 yılında İşid terör örgütü 

tarafından patlatılarak yine ecdadımızın eseri yok edilmiştir.  

3.4. Musul Zengi minaresi 

Yukarı Mezopotamya (El- Cezire Diyar-ı Rabia) Bölgesinde bulunan ve 34˚ -15 ve 37˚ - 15 

kuzey meridyenleri arasında yer alan Musul, güneyde Bağdat, doğuda İran, kuzeyde Van ve 

Diyarbakır, batıda Zûr vilayetleri ile çevrilidir (Yalçınkaya, 2015: 18). 

Musul Vilayeti, Irak topraklarında Bağdat Vilayetinden sonraki ikinci büyük Şehirdir. Vilayetin 

bir tarafında Dicle nehri, diğer tarafında ise şahit olduğu medeniyetlerden kalan surlar 

bulunmaktadır (Aydın, 2019: 9).   
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Milattan önceki yıllarda Musul bölgesinin de içinde bulunduğu "Mezopotamya" üzerinde çok 

önemli uygarlıklar kurulduğu bilinmektedir. Bunların en önemlileri "Asur" ve "Babil" 

uygarlıklarıdır (Aydın, 2006: 18). M.S. 641 yılında Utba bin Farkat komutasında Musul feth 

edilerek İslam topraklarına katılmıştır. Aynı sene içinde İyaz b. Ganem komutasındaki 

Müslümanlar Kerkük ve civarını ele geçirdiler. Musul sırası ile Emevi, Abbasî, Selçuklu, 

Hamdani, Tuluniler, Zengîler, Atabekler, Akkoyun’u, Karakoyunlu, Safeviler ve Osmanlı 

hâkimiyetinde kalmıştır (Bradosti, 2007: 35).  

Minare, Nureddin Zengi tarafından 1170-1172 yıllarında Musul Ulu Cami ile birlikte 

yaptırılmıştır (Fotoğraf.14). Nureddin Zengî’nin Ulu Camii`nden kalan tek hatıra minaresi olup, 

yıkılan yapıların kuzeybatısında bulunmaktadır. Blok taşlardan bir kılıf içine alınan kare kaidesi 

6.70 m uzunluğunda ve 15.80 m. yüksekliğindedir (Fotoğraf.15). 8.80. m. yüksekliğindeki dış 

payandadan kaideye batıdan ve güneyden sivri kemerli 2 kapıyla girilmektedir. Üstü birinci 

şerefe şeklinde düzenlenen ve dış galeriden sonra 7 m. yükselen bu kare kaidenin her yüzü, 

dikdörtgen panolar içinde baklava motifli geometrik örnekle süslenmiştir (Fotoğraf.15). 

Tamamı 65 m. ye varan minarenin kaideden sonraki silindirik gövdesi tuğladan yapılmıştır. 

Musul`daki diğer minareler gibi zamanla doğuya doğru eğilmiştir.  

Kaideden şerefe altına kadar tuğla süslemelerle bezenmiş olan minare, 6 ince şeritle 7 süsleme 

kuşağına ayrılmıştır. Süslemeli kuşakları birbirinden ayıran ince şeritlerde minder, dörtlü 

düğüm, yarım sekizgen zikzak ve halat örgü motifleri, I. kuşakta tuğlaların balık sırtı biçiminde 

dizilmesiyle oluşan zikzak motifi, II. kuşakta, baklava, III. kuşakta, kademeli dama taşı şeklinde 

sıralanmış baklava motifleri, IV. kuşakta, ince işlenmiş zemin üzerine 9 şeklindeki kabartmalar, 

V. kuşakta, kademeli ve yüksek kabartmalı üçgenler, VI. kuşakta, yaprak şeklinde, farklı 

hacimde işlenmiş sonsuza uzanan süsleme örneği, VII. kuşakta ise V. kuşaktaki üçgenlerin daha 

derin hacimli örnekleri bulunmaktadır (Fotğraf.16). Konsollar üzerindeki şerefe korkuluğu 

demir parmaklık şeklindedir. Petek kısmı, düz tuğla örgülü olup, külahtan önce halat motifi 

işlenmiştir. Kirpi saçaklı diziden sonra, kireçle sıvanmış miğfer şeklindeki külahla 

sonuçlanmaktadır. Minare, 2015 yılında İşid terör örgütü tarafından patlatılarak ecdadımızın 

eseri yok edilmiştir (Fotoğraf.17). 

 

 

 

 4. DEĞERLENDİRME  

Minarenin mimarî formunun bölgelere göre farklılık göstermesinde;  yapı malzemesinin, plan 

anlayışının, hacim biçimlenişinin, cephe düzeninin ya da süsleme öge ve kompozisyonlarının 
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oluşumundaki gibi, bölgesel etkenler; şekil, hacim duygusu ve geleneği ile süsleme zevkleri, 

tipleri belirleyici ve birbirinden ayırt edici unsurlar olmuşlardır. Sincar Kutbettin, Erbil ve 

Dakuk Ulu camilerinin Zengi ve Atabekler döneminden kalan minareleri de aynı özelliklere 

sahiptir. Bu minarelerde, kaideler, nişler, geometrik kompozisyonlar, geçmeler, bitkisel 

süslemeler, yazı kuşağı ve gövdeler de enine olarak düzenlenen bezeme kuşaklarıyla 

hareketlendirilmiştir. Musul minaresi Nuriye Mahallesinde yer alır. Osmanlı döneminde yıkılan 

şerefe korkuluğu, 1925 yılında tamir edilmiştir. Minare, taştan yapılmış silindirik bir gövdeye 

sahiptir. Gövde üzerinde altı ince şeritle yedi bölüm oluşturulmuş ve bu bölümler tuğla ile 

değişik süsleme kompozisyonları oluşturulmuştur. Ayrıca Anadolu’daki bazı minareler ile 

karşılaştırma yaptığımız zaman aynı özelliklere sahip minareler olduğu görülmektedir. 

Bunlardan; Siirt Ulu Cami (Fotoğraf.18), Harput Ulu Cami (Fotoğraf.19), Aksaray Kızıl 

Minareleri (Fotoğraf.20) örnek gösterilebilir. 

5. SONUÇ 

Minareler İslam dininde ibadet yerleri olan camilerde namaza çağrıyı bildirmek ve sala okumak 

için inşa edilmiş ana yapıdan yüksek tasarlanan yapılardır. Minare zamanla şehirleri süsleyen 

ve ülkenin varlığını ispatlayan narin ve nazik yapılar halini almıştır. Minare, en ahenkli ve en 

güzel şekline, Osmanlı devrinde, mimari sanatının zirveye ulaştığı on altıncı asırda Mimar 

Sinan zamanında ulaşmıştır. Irak’ta, Zengi ve Atabeyler dönemine ait Minareler, tamamen tuğla 

ile inşa edilmiş olup, çini, mozaik çini ve sırlı tuğlalar kullanılarak geometrik desenlerle, 

bitkisel motiflerle ve kûfî yazı kuşaklarıyla bezenmiştir. Minarelerde silindirik gövde yukarıya 

doğru hafif daralarak yükselmektedir. Minarelerin alt kısmaları sathi nişler ile bezemiş olup, 

üst kısımlarında küçük nişler ve açıklık yapılmıştır. Ele aldığımız minareler, Orta Asya’daki 

gözetleme kulelerinden başlayarak minare formunun şekillendiği Karahanlı dönemi 

minarelerinden İran ve Irak’ta gelişim süreçlerini devam ettirerek Anadolu’ya aktarılmıştır. 

Sincar ve Musul minareleri Minare, 2015 yılında İşid terör örgütü tarafından patlatılarak yine 

ecdadımızın eseri yok edilmiştir. Erbil ve Dakuk Minareleri sağlam vaziyette günümüze kadar 

gelebilmiştir.  

Türklerin bu eserleri Tarih boyunca da konuşulacak ve geleceğe geçmişten izler taşıyacaktır. 

Bizim amacımızda bu eserleri gün ışığına çıkartarak, Türklerin gücünü ortaya çıkarmak ve bir 

belge niteliğinde olmasını sağlamaktır. 
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Foto.1. Erbil Atabek Minaresi. Genel Görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.2. Erbil Atabek Minaresi. Alt Kısımdaki Sathi Nişler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.3. Erbil Atabek Minaresi. Bursa Kemerli Küçük 

Nişler. 
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Foto.4. Erbil Atabek Minaresi. Gövde kısmındaki süsleme 

kompozisyonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.5. Dakuk Atabek Minaresi. Genel Görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.6. Dakuk Atabek Minaresi. Sathi Nişler. 
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Foto.7. Dakuk Atabek Minaresi. Gövde Kısmı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.8. Dakuk Atabek Minaresi. Gövde Kısmındaki Süsleme 

Kompozisyonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.9. Sincar Atabek Minaresi. Genel Görünümü. 
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Foto.10. Sincar Atabek Minare Kitabesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Foto.11. Sincar Atabek Minaresi. 

Sathi Nişler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.12. Sincar Atabek Minaresi. Nişlerin iç kısım ve Küçük Nişlerin Ayrıntısı. 
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Foto.13. Sincar Atabek Minaresi. Süsleme kompozisyonu 

ve Açıklık. 
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Foto.14. Musul Zengi 

Minaresi. Genel Görünümü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.15. Musul Zengi Minaresi. Kaidenin Ayrıntısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.16. Musul Zengi Minaresi. Gövde Kısmındaki 

Süsleme Kompozisyonunu. 
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Foto.17. Musul Zengi Minaresi. Patlamadan Sonraki Hali,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.18. 

Siirt Ulu 

Cami 

Minaresi. (https://www.gezilesiyer.com. 

Erişim Tarihi.19.12.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.19. Harput Ulu Cami Minaresi. (http://www.mustafacambaz.com. Erişim 

Tarihi.19.12.2019). 
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Foto.20. Aksaray kızıl Minare. (http://www.mustafacambaz.com. Erişim Tarihi.19.12.2019). 
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ÖZET 

Hat sanatı Türk İslam sanatlarının merkez noktasını oluşturur. Her ne kadar tezhip, minyatür 

gibi süsleme sanatları kendisinden önceki zamanlara uzansa da, İslamiyet’le birlikte yazının ve 

yazmanın önemi artmış, buna bağlı olarak hat sanatındaki çeşitlilik de diğer sanatlar karşısında 

fazlalaşmıştır. Çeşitlerin fazlalaşması, diğer sanat alanlarından etkilenme veya esinlenme 

anlamına gelmemektedir. Zira hat sanatı, diğer sanat dallarına göre en az etkileşimle günümüze 

ulaşabilen nadir sanatlardandır. Daha önce bahsettiğimiz minyatür ve tezhip sanatı barok, 

rokoko, İran üslubu gibi üsluplardan etkilenmiştir. Geleneksel sanatların bir diğer dalı olan ebru 

sanatında döneme bağlı olarak Avrupa sanat anlayışının etkileri görülmüştür. Tüm bunlara 

rağmen hat sanatı, kendi geleneğini koruyarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu açıdan 

düşünüldüğünde hat sanatı etkileşime ve gelişime kapalı bir sanat gibi görünmektedir. Aslında 

bu durum hat sanatını kapalı olmaktan ziyade, kendi felsefesi doğrultusunda kendi ritüellerini 

ve kendi geleneklerini geliştirmeye yöneltmiştir. Ve bu gelenekler sayesinde günümüze kadar 

korunarak aktarılmıştır. Tüm Müslüman medeniyetlerde ve İslam’ın her çağında büyük ilgi 

gören hat sanatı, ortaya çıktığı günden bu yana yüzyıllar içinde gelişerek günümüze ulaşmıştır.  

Bu alanda yapılan araştırmalar 11. Yüzyıla kadar ağırlıklı olarak nesih yazının özellikle Mushaf 

yazımında kullanıldığını; mimari alanda ise kufi yazı karakterinin tercih edildiğini 

göstermektedir. Kufi yazı geometrik ve köşeli hatları ile mimari süslemeye uygun bir mizaca 

sahipken nesih yazı; çabuk yazılabilmesi ve boyutları itibariyle uzun metinleri daha az sayıda 

varakta toplamaya imkân vermesi bakımından tercih edilmiştir. Kufi hattının ortaya çıkışından 

önce Mushaf ve dini nasların yazımında kullanılan makıli yazı, kufi hattına göre daha düz bir 

karaktere sahiptir. Ancak boyutları uzun metinleri yazmaya pek elverişli sayılamaz. Nesih 

yazının icadı, kendisinden sonra başka pek çok yazı türünün daha çıkması bakımından 

önemlidir. Özellikle kufi ve nesih yazının yorumlanmaları neticesinde ortaya çıkan sülüs hattı; 

reyhani ve muhakkak gibi birçok alanda kullanılan yazıların türetilmesine vesile olmuştur. Hat 

sanatını yakından tanımayan sanat tarihçiler veya amatörler için yazı çeşitlerinin birbirine 

karıştırılması çok kolaydır.  
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Burada bahsettiğimiz muhakkak ve reyhani hatları ilk bakışta birbirinin aynısı gibi görünse de 

ölçü, biçim, satır nizamı vs gibi birçok hususta birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar bazen göze 

çarpmayacak kadar küçük detaylardadır. Bu detayları fark edebilmek için hat sanatıyla uzun 

süre ilgilenmek gerekebilir.  

Benzer durum 11 ile 13. Yüzyıllar arasında kullanılan Selçuklu sülüsü için de geçerlidir. 

Özellikle 11. Yüzyıldan önce çok uzun zamanlar pek çok alanda kendine kullanım sahası bulan 

nesih yazı ile karıştırılan bu yazı türü, aslında birçok noktada nesih yazıdan ayrılmaktadır. Bu 

araştırma içerisinde Selçuklu sülüsü kısmen harf anatomileri; özel olarak harekeleri bakımından 

incelenecektir. Bu çalışmada kullanılan bazı fotoğraflar (Resim 3 ve 6) ve bir kısım bilgiler 

2017 yılında yazar tarafından hazırlanan doktora tezinden alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Makıli yazı, Kufi yazı, Nesih yazı, Selçuklu sülüsü. 

 

SELJUKIAN THULUTH IN THE HISTORY OF CALLIGRAPHY 

(THE DIFFERENCES BETWEEN KUFIC AND NESIH WRITINGS AND 

SELJUKIAN THULUTH) 

ABSTRACT 

Calligraphy is the central point of Turkish Islamic arts. Although the decorative arts such as 

illumination and miniature extend back to the previous times, the importance of writing 

increased with Islam, and the diversity of calligraphy increased in comparison with other arts. 

The increase in varieties does not mean that they are influenced or inspired by other fields of 

art. Because calligraphy is one of the rare arts that can survive with the least interaction 

compared to other art branches. The miniature and illumination art we mentioned earlier was 

influenced by styles such as baroque, rococo, Iranian style. In the art of marbling, which is 

another branch of traditional arts, the effects of European art perspective have been seen 

depending on the period. Despite all this, calligraphy has survived to the present day while 

preserving its own tradition. In this respect, the art of calligraphy seems to be an art that is 

closed to interaction and development. In fact, this situation led the art of calligraphy to develop 

its own rituals and own traditions rather than being closed. And thanks to these traditions, it has 

been preserved until today. Calligraphy, which has attracted great attention in all Muslim 

civilizations and in all ages of Islam, has developed to the present day since its inception. 

Research in this area until the 11th century mainly used to write nesih script, especially Mushaf; 

In the field of architecture, Kufic script is preferred. Kufic script has a temperament suitable for 

architectural decoration with geometric and angular lines, while nesih script; It is preferred in 
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terms of being able to write long texts and to collect long texts in a smaller number in pages of 

dimensions. Before the emergence of the Kufi style, makıli script used in the writing of Mushaf 

and religious lore has a more straight character than the kufi script. However, it is not suitable 

for writing long texts. The invention of Nesih style is important in terms of the emergence of 

many other types of characters after him. Especially the thuluth style that emerged as a result 

of the interpretation of kufi and nesih script; It has been instrumental in the derivation of styles 

used in many fields such as reyhani and surely. For art historians or amateurs who are not 

familiar with the art of calligraphy, it is very easy to mix the script types together. Although the 

types we have mentioned here like reyhani and muhakkak appear to be identical at first glance, 

they are different in many respects such as size, form, line order etc. These differences are 

sometimes too small to be inconspicuous. In order to realize these details, it may be necessary 

to be interested in calligraphy for a long time. 

The same applies to the Seljuk thuluth used between the 11th and 13th centuries. This type of 

script, which was confused with nesih script, which had been used in many fields for a long 

time, especially before the 11th century, actually differs from nesih script in many points. In 

this research, the Seljuk thuluth partially anatomized letter; especially in terms of their 

operations. Some photographs (Figures 3 and 6) and some information used in this study were 

taken from the doctoral thesis prepared by the author in 2017. 

Keywords: Makıli script, Kufic script, Nesih script, Seljukian thuluth. 

 

1. GİRİŞ 

İslam sanatları içerisinde hüsn-i hatta çok büyük bir önem verilmesinin altında yatan 

sebeplerden biri, bu sanatın hem Allah’ın ifade ve temsil edilemezliğini hissettirecek, hem de 

kelâmının görsel düzeyde algılanmasına onun şanına yaraşır bir şekilde aracılık edecek bir 

özelliğe sahip olmasıdır (Koç 2014: 154) . 

Menşe bakımından Araplara ait bir sanat olsa da, hat sanatını estetik bakımdan zirveye 

taşıyanlar Türk hattatlardır. Özellikle 13. Yüzyılda her bakımdan zirve dönemini yaşayan 

Anadolu Selçukluları, sanatın hemen her alanında da büyük ilerleme kaydetmiştir. Türk-İslam 

sanatlarının her alanında abidevi eserler veren Anadolu Selçukluları döneminde hat sanatında 

da önemli sayılabilecek gelişmeler yaşanmıştır. Bu döneme kadar özellikle mimari eserlerde 

kullanılagelen kufi ve nesih yazı çeşitleri yerini Selçuklu sülüsü adını verdiğimiz karaktere 

bırakmıştır.  
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Selçuklu sülüsü, iç Anadolu’da bulunan dini yapıların hemen hepsinde görülmektedir. Anadolu 

Selçuklularının her bakımdan zirve noktada bulunduğu 13. Yüzyıl, sanat alanında da oldukça 

verimli geçmiştir. Bu döneme kadar devam eden fetihler devletin ekonomisini geliştirdiği gibi, 

sanatta da İran etkisi artık azalmış, Türk üslubu kendini önemli ölçüde ortaya koymaya 

başlamıştır. Siyasi gelişmenin yanı sıra hat sanatında da önemli gelişmeler bu dönemde 

meydana gelmiştir. Anadolu Selçuklularının başını çektiği Türk üslubu, mimariden kâğıt 

sanatlarına; çiniden ahşap ve alçı işçiliğine kadar pek çok alanda ilerleme kaydederken, hat 

sanatı da yavaş yavaş Arap tekelinden kurtularak Türk hattatları elinde yepyeni bir döneme 

girecektir. Bilhassa 14. Yüzyılda Amasyalı Şeyh Hamdullah tarafından hat sanatında ortaya 

konacak olan yeni yaklaşımlar, günümüze kadar sürecek olan Türk Hat Sanatı ekolünün 

temellerini oluşturacaktır. Kendinden önceki hattatların yazılarını inceleyip, bu yazılarda 

gördüğü yanlışları veya eksikleri gidermesiyle hat sanatı tarihinde çok önemli bir yere sahip 

olan Şeyh Hamdullah gibi, Anadolu Selçukluları da kendilerinden önceki medeniyetlerin sanat 

ve estetik anlayışını ileri seviyelere taşımışlardır. Bu çalışma içerisinde ele alınan Selçuklu 

sülüsü hem kendinden önceki yazı karakterlerinin yerini alabilmesi hem de Anadolu 

Selçuklularından sonra gelecek olan Anadolu Beylikler Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu gibi 

her alanda çok etkili ve çok uzun süreli bir medeniyetin yazı sanatına öncülük edebilmesi 

bakımından önem taşımaktadır.  

2.  HAT SANATINDA KUFİ, NESİH VE SELÇUKLU SÜLÜSÜ 

Tarihsel gelişim sürecini anlamak açısından sırasıyla makıli, kufi ve nesih yazıları tanımak 

faydalı olacaktır.  

Hat sanatında kullanılan yazı çeşitlerine verilen isimlerin genellikle bir anlamı vardır. Örneğin 

nesih yazı, kendinden önce kullanılan yazı çeşitlerini kullanımdan kaldırdığı için “nesih” adını 

almıştır. Ancak kaynaklarda makıli adının tercih edilmesine dair bir sebep görülmemektedir. 

Sözlükte “kal’a (kale) gibi sığınılacak yer veya sarp yere verilen isim” olarak tanımlanan makıli 

yazısı şöyle tarif edilmektedir; harflerinin tamamı düz olup, köşeli ve donuktur (Yazır 1981: 

65). İslam yazılarının ilki olarak tarif edilmektedir (Serin 1982: 32). İslamiyet’ten önceki 

devirlerde de kullanılan makıli hattı, İslamiyet’ten sonra da mimari eserlerde kullanılmaya 

devam etmiştir. Bu yazıyı el ile yazmak mümkün olmadığından geometri ve süsleme aletleriyle 

nakşetmek suretiyle uygulanmıştır. Bu bakımdan da hakiki değil; mecazi yazı sayılmaktadır 

(Yazır 1981: 66). 
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Resim 1: Harput Kalesi minaresinin pabuç kısmındaki kelime-i tevhid yazısı. 

(http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/mardinin-sembolu-ulu-cami-41026551 16.11.2019.) 

 

Makıli yazı, genellikle geometrik bir görünüm arz etmekle birlikte harekelerin kullanılmadığı 

bir yazı türüdür. Özellikle besmele gibi içeriği herkesin malumu olan yazılarda eğer yazı alanı 

uygun değilse noktalar bile kullanılmamıştır. Yazı içerisinde geçen kelimeler, makıli hattının 

çeşidine göre birbirinin üstünde ters olarak da tasarlanabilir. Buna karşılık kufi hattı daha çok 

satır nizamında tasarlanmış bir karakterdir. Kalemle yazılmaya müsait bir forma girdikten sonra 

yazıda noktalama, harekeleme gibi sesleri ayırt etmeye yarayan hususiyetler de eklenmiştir. 

Makıli yazının aksine, Kufi hattı zamanla çeşitlere ayrılmıştır. Bu bağlamda incelendiğinde kufi 

hattının, kıvrık dallı kufi, zemini kıvrık dallarla süslü kufi ve örgülü kufi olmak üzere üç çeşide 

ayrıldığını söyleyebiliriz (Serin 1982: 41). Bu çeşitler arasında kıvrık dallı ve zemini kıvrık 

dallarla süslü kufi hattı, Selçuklu sülüsünün ilk örnekleri olarak düşünülebilir. İlk kufi türünde 

harflerin uçları yaprak şeklinde sonlanmaktadır. Zemini kıvrık dallarla süslenen kufi hattında 

ise yazıyı zeminden ayıracak şekilde, yazı bozulmadan zeminde kıvrık dallarla süsleme yoluna 

gidilmiştir. Bu şekilde süslenmiş birçok Mushaf örneği mevcuttur. Yazının dekoratif eleman 

olarak kullanılması Selçuklulara gelinceye kadar neredeyse bütün İslam mimarisinde 

görülmektedir (Şahinoğlu 1977: 12). Yazılar sadece kitabe olarak değil süsleme (dekoratif) 

amaçlarla da kullanılmıştır (Konya İnce Minareli Medresede olduğu gibi). En çok kullanılan 

yazı türleri Kufi ve sülüstür (Karpuz 2004, 18). 
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Resim 2: Zengibar Camii’nden zemini kıvrık dallarla süslü kufi hattı örneği. 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/kufi . 14.11.2019) 

 

Anadolu Selçuklularının tipik yazı karakteri olan Selçuklu sülüsünün alçı, ahşap ve çini mozaik 

gibi birçok kullanım alanı vardır. Sayılan tüm malzemeler üzerinde uygulanmış örnekleri 

bulunan Selçuklu sülüsü ilk görünüm itibariyle kufi hattının biraz daha neshileştirilmiş haline 

benzese de harf anatomileri her iki yazıdan da farklıdır. Resim 2’de görülen kufi hattı 

incelendiğinde dik harflerin birbirine dolanarak örgü biçiminde bir süsleme oluşturulduğu göze 

çarpmaktadır. Bunun yanı sıra yuvarlak harflerin uç kısımları sivrileştirilerek, zemindeki rumi 

ve bitkisel süslemeyle bir uyum yakalanmıştır. Böylece yazı ve süsleme birleştirilmiştir. Ayrıca 

geometrik, bitkisel ve rumi motifler bir araya getirilerek oldukça zengin bir kompozisyon elde 

edilmiştir.  Hat sanatı bakımından aynı örnek incelendiğinde süsleme dışında kalan tüm 

çizgilerin aynı kalınlıkta olduğu hemen görülmektedir. Bu durum çizgi ahengine aykırı bir 

özellik olmakla birlikte kufi hattının karakteristik özelliklerindendir. Aynı şekilde birbirine 

örgüyle bağlanan dik harflerin tepe kısımlarına bakıldığında, günümüzde olduğu gibi zülfeyle 

değil; hafif iç bükey bir yayla bu kısımların bitirildiğini görmekteyiz. Zeminde kullanılan rumi 

motifinin kıvrımlarına benzetilen bu parçalar, yazıdan çok süslemenin bir parçası gibi 

görünmektedir.  

 
                   Resim 3: Amasya Burmalı Minare Camii inşa kitabesi. 
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Resim 3’de görülen kitabe Selçuklu sülüsü ile yazılmış olup, kufi hattıyla kısmi benzerlikler 

göstermektedir. “Kef” harflerinin kısmen köşeli ve iç bükey çizgileri, “mim, he” gibi yuvarlak 

harflerin fazlasıyla yuvarlanması, “elif, lam” gibi dik harflerin uzun ve kalın yazılışları kufi 

hattını çağrıştıran detaylardır. Ancak tüm bu benzerliklerin yanı sıra bahsettiğimiz harfler 

aslında kufi hattından nüanslarla ayrılmaktadır. Nesih hattında bu tip farklılıklar daha belirgin 

şekilde öne çıkmaktadır. Temelde nesih yazı için kullanılan kalem çok daha ince olmakla 

birlikte bu incelik harf bünyelerinde bazı yapısal farklılıklar da getirmektedir. Harf 

bünyelerindeki değişiklikler yazının genelinde de değişikliklere sebep olmaktadır. Kufi ve 

Selçuklu sülüsünde istif (kompozisyon) oluşturma imkanı, kalem kalınlığından 

kaynaklanmaktadır. Kalem kalınlığı arttıkça harflerin detayları artmış; buna karşılık uzun 

metinlerin yazılması zorlaşmış ve kısa cümlelerden oluşan metinler tercih edilmiştir. Kısa 

metinlerin yazımında da, yazının göze daha çok hitap edebilmesi için istifli yazmak tercih 

sebebi olmuştur. 

           
 

Resim 4: 10. Yüzyıla ait seramik tabak ve I. Keykubad adına basılan sikkede yuvarlak harfler. 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/kufi  ve http://www.turkishhan.org/history.htm 14.11.2019.)  

Resim 4’de görülen iki örnekten seramik tabak üzerinde kufi hattı, sikke üzerinde ise selçuklu 

sülüsü ile yazılmış yazılar yer almaktadır. Her iki yazıda da “mim” ve “he” gibi yuvarlak harfler 

anatomik benzerlikleriyle dikkati çekmektedir.  

 
 

                                          Resim 5: Nesih yazı örneği. 
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Resim 5’de görülen yazı örneği incelendiğinde, satır nizamında istifsiz olarak yazıldığı dikkati 

çekmektedir. Bunun yanı sıra işaretlenen mim ve vav harfleri daha önce incelenen yazı 

karakterlerindeki örneklerine göre daha köşeli ve sivri yapılarıyla diğer yazı türlerinden 

ayrılmaktadır.  

Verilen örnekler incelendiğinde yazı karakterleri arasındaki benzerlikler kadar farklılıklar da 

göze çarpmaktadır. Özellikle kufi yazı ile Selçuklu sülüsü birbirine karıştırılabilecek kadar 

benzerlikler içermektedir. Her iki yazı türünde de “elif, lam” gibi dik harfler kalın başlayıp ince 

bitirilmiş; “mim, vav, he, ayn, fe, tı, sad” gibi gözlü tabir edilen harfler fazlasıyla yuvarlak 

yapılmıştır.  

            
 

         Resim 6: Ankara Arslanhane Camii minber kitabesinden detay. 

 

Anadolu Selçuklularına ait çok önemli bir yapı olan Ankara Arslanhane Camii (H. 689), her 

yönüyle döneminin sanat ve estetik zevkini taşımaktadır. Anadolu’da Selçuklularla gelişen ve 

orijinal bir üslup yaratan ahşap işçiliği, Beylikler devrinde de aynı geleneği sürdürmüş, büyük 

ustalıkla işlenmiş birçok eserler verilmiştir (Öney 1992: 137). Bu yapıda yer alan tuğla, ahşap, 

alçı ve çini mozaik işlemeleri Anadolu Selçuklularının Türk-İslam sanatlarında ne kadar ileri 

bir medeniyet olduğunun göstergesidir. Resim 6’da yer alan minberin korkuluğundaki dua 

metni Selçuklu sülüsü ile ahşap üzerine kabartma olarak işlenmiştir. Bu yazıda ahşap işçiliğinin 

inceliği net biçimde görülebilmektedir. Yazı sanatı bakımından incelendiğinde başta ve sonda 

kullanılan keşideler (uzun çizgiler), harflerin birbiriyle olan oranları, küçük-büyük (çizgi-leke) 

ve boş alanların dağılımı gibi detaylar Selçuklu hat sanatının çok gelişmiş olduğunu bize 

anlatmaktadır. Selçuklu sülüsünün karakter özelliklerinden biri olarak dik çizgilerin tepe 

noktada kalın başlayıp incelerek bitmesi, harf zülfelerinin rumi motifini andıracak şekilde 

tasarlanması ve çanaklı harflerinin çanak sonlarının içeri doğru yuvarlanarak bitirilmesi gibi 

tipik özellikler burada da görülmektedir.  
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          Resim 7: I. Keykavus Dönemine ait sikke. (http://www.turkishhan.org/history.htm 

14.11.2019.) 

 

 
Resim 8: Kufi hattıyla yazılmış erken dönem Kur’an sahifesi. 

(https://hattatlarsofasi.com/hakkinda/hat-turleri/kufi/ 22.11.2019.) 

 

Kufi hattında dik harfler, Selçuklu sülüsünde olduğu gibi sola meyilli olmakla birlikte kalından 

inceye geçiş görülmemektedir. Çanaklı harflerin çanakları kıvrımlı bir halde harf bünyesine 

paralel ilerlemektedir.  

 
Resim 9: Nesih hattı ile yazılmış Zilzal Suresi. 

 

Resim 9’da yer alan nesih hattında da açıkça görüldüğü gibi bu yazının dik harfleri kalından 

inceye doğru gitmekle beraber bu geçiş çok belirgin değildir. Çanaklı harflerin çanakları yukarı 

dönüp kapanmak yerine sola doğru keskin bir dönüşle ve açık şekilde sonlanmaktadır. Kufi ile 

nesih hattı arasındaki ortak noktalardan biri olarak her ikisinde de istif (kompozisyon) 

yapılmaz, satır nizamında yazılır. Nesih hattı için kullanılan kalemin ağız genişliği 1 mm olacak 

şekilde ayarlanır. Bu incelik harf bünyelerine yansıdığı gibi, yazının harekelerini de etkiler. 

Kufi hattı dönem itibariyle yazıda henüz hareke; hatta nokta sisteminin oluşmadığı zamanlarda 

icat edilmişse de Selçuklu sülüsü daha geç bir yazı türü olup, harekeler neredeyse olgunlaşmış 
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düzeyde görülmektedir. Nesih yazıdaki zarif ve küçük harekelere karşılık Selçuklu sülüsünde 

neredeyse harf boyutuna ulaşan harekeler yazı karakterleri arasındaki belirgin farklardandır. 

3. SONUÇ 

Hat sanatının gelişimi tüm İslam medeniyetlerinde açıkça görülebilmektedir. İslam dininin 

kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’in indirilmesinden önce de var olan Arap yazısı, İslamiyetin 

gelişiyle birlikte sanat seviyesine yükselmeye başlamıştır. Bu noktada İslam’ın estetik ve 

güzelliğe verdiği önem oldukça teşvik edicidir. Tarihsel süreç içerisinde makıli hattı ile 

başlayan hat sanatı, Kufi hattı, Nesih yazı ve diğer aklâm-ı sitte çeşitleriyle devam ederek 

günümüze ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde çok fazla değinilmeyen bir yazı türü olarak Selçuklu 

sülüsü iki yüz yıldan fazla bir süre kullanılmış ve mermer, ahşap, taş, mozaik, alçı kabartma 

gibi birçok yüzey üzerinde uygulanmıştır. Kendinden önceki kufi ve nesih hatlarıyla şekil 

yönünden birçok benzerlik gösteren Selçuklu sülüsü için yazılı kaynaklar yer yer nesih celisi 

veya kufi neshi gibi terimler kullanmıştır. Hüsn-i hat sanatı bakımından incelendiğinde bu 

araştırma içerisinde ele alınan benzerlikler ve farklılıklar adı geçen yazı türlerinin birbirinden 

ayrı karakterler olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda hat sanatı tarihi ve yazı çeşitleri 

içerisinde iki yüzyıldan fazla kendine kullanım alanı bulan Selçuklu sülüsünün ayrı bir karakter 

olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.  

Bu durum zaten zengin bir geçmişe sahip olan hüsn-i hat sanatının var olan yazı türleri arasına 

bir türün daha katılmasını sağlayacak ve zengin yazı çeşitlerinin daha da artmasına olanak 

sunacaktır. 

 KAYNAKÇA 

1. Karpuz, H. (2004), “Anadolu Selçuklu Mimarisi”, Selçuk Üniversitesi Yaşatma ve Geliştirme 

Vakfı Yayınları, Konya. 

2. Koç, T. (2014), “İslâm Estetiği”, İsam Yayınları, İstanbul. 

3. Öney, G. (1992), “Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları”, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, Ankara. 

4. Serin, M. (1982), “Hat San’atımız Tarihçesi-Malzeme ve Aletler-Meşkler”, Kubbealtı 

Neşriyatı, İstanbul. 

5. Şahinoğlu, M. (1977), “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak 

Kullanılışı”, Türk-İslam Kültürü Kaynak Eserler Dizisi, İstanbul. 

6. Yazır, M.B. (1981), “Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli”, 

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara. 

7. URL 1. https://hattatlarsofasi.com/hakkinda/hat-turleri/kufi/ 

8. URL 2. http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/mardinin-sembolu-ulu-cami-41026551 

9. URL 3. https://islamansiklopedisi.org.tr/kufi 

10. URL 4. http://www.turkishhan.org/history.htm 

 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 939 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

  

TÜRK SİNEMASI’NA KENT VE YABANCILAŞMA EKSENİNDE BAKIŞ: ANLAT 

İSTANBUL VE HAYAT VAR ÖRNEĞİ 
 

Arş. Gör. Dr. Birgül ALICI  

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 

ÖZET 

Küreselleşme sürecinde özellikle 1980’li yıllardan itibaren artan sanayi ve teknoloji 

hamleleriyle birlikte modern binaların birbiri ardına yükseldiği Türkiye’de, hızlı kentleşme 

süreci de kaçınılmaz olmuştur. Kentleşmenin sosyo-kültürel ve ekonomik birçok boyutu 

düşünüldüğünde insanoğlu, modern kent yaşamına entegre olarak yaşam kalitesini arttırmanın 

telaşına düşmüştür. Ancak kentin dinamik yapısına uyum sağlama çabası kimi zaman 

istenmeyen sonuçlara neden olabilmiştir. Örneğin kişi içinde bulunduğu toplumun genel değer 

yargılarını benimsemediğinde, diğer kişilerle de çatışma yaşayıp iletişimini 

sonlandırabilmektedir. Aynı kişi sosyal entegrasyon sorunları olarak kişilerarası ilişkilerinde 

uzaklaşma, yaşadığı topluma yabancılaşma ve eylemlere duyarsızlaşma gibi sorunlarıyla da 

karşımıza çıkabilmektedir. 

Türk Sineması’nda tarihsel süreçte kentleşme ve kentin sunumunda farklı değişkenlerin etkili 

olduğu ifade edilebilir. Örneğin 1950 ve 1960’lı yıllarda köyden kente göçle başlayan uyum, iş 

arayışları gibi sosyal sorunlar gündeme gelmeye başlarken, 1970’li yıllarda bu yaklaşıma 

ilaveten gecekondulaşmanın getirdiği özel sorunlar, 1980’li yıllarda gecekondularda yaşanan 

kültürel problemler, sosyal kırılmalar, 1990’lı yıllardan itibaren ise göç edenlerin gözünden 

kentin yasadışı yönü, karakterlerin yalnızlığı ve kimlik sorunları gibi daha gerçekçi ve spesifik 

konular ele alınmıştır.  Bu farklılaşmada kentin sosyo-kültürel yapısının dönüşümüyle birlikte 

kişilerarası ilişkilerin de yeni boyutlara evirildiği ifade edilebilir. 

Türk Sineması’na kent ve yabancılaşma olgusu ekseninde eğilen bu çalışmada örneklem olarak 

İstanbul kenti ve bu kenti anlatan Anlat İstanbul (2005) ve Hayat Var (2008) isimli filmler 

alınmıştır. İstanbul’un kent ve yabancılaşma olgusu açısından örneklem seçilmesinde ise bu 

şehirde çok fazla etnik ve kültürel kimliğe sahip insanın yaşaması ayrıca yabancılaşma 

olgusunu yansıtma açısından uygunluğu (hayat mücadelesinde farklı kimliklere bürünme vb.) 

da göz önünde bulundurulmuştur. Çalışmanın amacı (İstanbul örneği özelinde) günümüz Türk 

Sineması’nda kent ve yabancılaşma olgusunun nasıl ve hangi anlamlandırma pratikleri ile inşa 

edildiğini tespit etmek ve bu açıdan bir farkındalık oluşturmaktır. Çalışma betimsel analiz 

yöntemiyle seçilen filmler ekseninde Türk Sineması’ndaki kent ve yabancılaşma olgularını 
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incelerken, günümüz Türk Sineması’nda bu olguları ele alan çalışmaların sınırlı sayıda olması 

ve çalışmanın alana katkı sağlayacağının düşünülmesi ise çalışmanın önemini oluşturmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kent, Yabancılaşma, Türk Sineması, Anlat İstanbul, Hayat Var 

AN OVERVIEW OF TURKISH CINEMA IN THE CONTEXT OF THE URBAN AND 

ALIENATION: ISTANBUL TALES (ANLAT ISTANBUL) AND THERE IS LIFE 

(HAYAT VAR) EXAMPLES 

ABSTRACT 

Nature happened to be a topic of arts in all time periods throughout history since primitive ages 

until today. Once today’s arts are taken into consideration, it is directly observed in the light of 

existing practices that the nature which, as a negative implication of the world’s globalization,  

is destroyed in order to serve the needs of industry does not only affect all humankind but also 

is a matter of particular importance to arts and artists. Upon the review of the process dating 

back to the 1960s, it is perceived that the repositioning of nature-related art making practices 

from galleries to outdoors and ecological approaches focusing on environmental problems had 

a significant effect on the enhancement of awareness. Land Art which entered into the picture 

in the late 1960s is addressed as one of the most impressive and effective art activities in terms 

of environmental sensitivities and design. 

Artworks coming into play especially in the 2000s, still persisting today and calling attention 

to environmental problems and sustainability intend to induce the audience to feel sensitive by 

creating awareness about nature. It is discerned that utmost efforts are made also by artists 

involved in the production of textile/fiber art which finds its proper place in plastic arts. 

This study addresses and calls into question the awareness concept in the light of thematic 

practices employed in textile/fiber artworks which were exhibited in the 8th Biennial of 

Contemporary Textile Art organized in Spain in 2019 with the theme of ‘Sustainable City’.  

Keywords: Sustainability, Awareness, Textile/Fiber Art, 8th Biennial of Contemporary Textile 

Art. 

GİRİŞ 

Türk Sinemasında kent temsilleri sinemanın ilk yıllarından itibaren görülmeye başlar. Bu 

filmlerde kent atmosfer olarak arka planda tüm görsel ihtişamıyla yer alırken zamanla Yeşilçam 

melodramlarında zenginliğin, elitliğin ve modern yaşamın temsili olarak karşımıza çıkar. 

Yaşanan ekonomik ve toplumsal değişim sinemada da etkilerini hissettirmiş ve kent göçle 
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gelinen ve büyük umutlar beslenmesine rağmen hayal kırıklıklarına da maruz kalınan alanı 

anlatır olmuştur. Kent temsili sinemada daha çok İstanbul şehri özelinde görülmektedir.  

Günümüz Türk Sineması’nda artık kent (İstanbul) başlı başına anlatım öğesine ve öznesine 

dönüşmüştür. Çünkü artık İstanbul’un kendi başlı başına bir sorun haline gelmiştir. Örneğin 

göçle taşradan gelen umduğunu bulamayıp farklı illegal işlere yönelebilmekte ya da kısa yoldan 

zenginleşmenin yollarını arayabilmektedir. Kentli olan daha fazla zenginleşmenin, çıkarları 

doğrultusunda insanları kullanmanın hesabını yapabilmekte, çocuk ve genç olan da gördüğü 

yozlaşmış ortamı örnek alarak aileleri dışında farklı arayışlara yönelebilmektedir. 

Çalışmada Türk Sineması’nda kent ve yabancılaşma olgusu incelenmiş ve bu olgular örneklem 

olarak seçilen İstanbul kenti ve bu kenti anlatan Anlat İstanbul (2005) ve Hayat Var (2008) 

isimli filmler ekseninde ele alınmıştır. İstanbul’un kent ve yabancılaşma olgusu açısından 

örneklem olarak seçilmesinde bu kentin, sinemadaki kent temsillerinde en çok kullanılan kent 

olması ve kalabalık ve popülerliği etkili olmuştur. Kozmopolit bir yapıya sahip olan İstanbul 

bireylerin kendini ait hissetmek için mücadele verdiği önemli bir şehirdir. Çalışmanın amacı 

İstanbul özelinde bugünün Türk Sineması’nda kent ve yabancılaşma olgusunun nasıl ve hangi 

anlamlandırma pratikleri ile inşa edildiğini tespit etmek ve bu açıdan bir farkındalık 

oluşturmaktır. Çalışma betimsel analiz yöntemi kullanılmış ve seçilen filmler ekseninde Türk 

Sineması’ndaki kent ve yabancılaşma olguları ele alınmıştır. Bugünün Türk Sineması’nda bu 

olguları ele alan çalışmaların sınırlı sayıda olması ve çalışmanın alana katkı sağlayacağının 

düşünülmesi ise çalışmanın önemini oluşturmaktadır.  

KENTLEŞME SÜRECİ VE YABANCILAŞMA 

Türkiye’de kentleşme hareketlerinin gelişimine bakıldığında 1950 yılı öncesi ve sonrası olmak 

üzere iki ayrı dönemden bahsedilmesi gerekmektedir. 1950 yılına kadar kendi iç dinamikleri 

ekseninde çok ağır ilerleme kaydeden Türkiye kent nüfusu, bu yıldan sonra kırsal alanda 

başlayan yapısal dönüşümlerle gerçekleşen çözülmelerin yarattığı göçler dolayısıyla çok hızlı 

bir artış sürecine girmiştir. Özellikle kırsal alandan sanayi faaliyetlerinin gelişim gösterdiği ve 

aktif iş sahalarının olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyük şehirlere yönelen 

göçler, zamanla aynı yoğunlukta olmasa da tarım, sanayi, turizm faaliyetlerinin geliştiği yeni 

çekim merkezlerine de yönelmeye başlamıştır (Işık, 2005:58). 

20. yüzyılın sonlarına doğru hız kazanan kentleşme süreci, özellikle ekonomik ve sosyo- 

kültürel açıdan birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Farklı kültüre mensup bireylerin işsizlik, 

eğitim, sağlık gibi nedenlerle kırsal bölgelerden kentlere göçü ile yaşadıkları uyum problemi, 
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bu sorunların en temellerinden birini teşkil etmektedir. Çünkü göç eden bireyler, çoğunlukla 

kendilerini kent yaşamına olması gerektiği gibi adapte edememekte, öz kültürel değerlerini 

yitirmekte ya da dönüştürmektedir. Bu noktada bireyin kendi öz kültürüne dönemeyen, yaşadığı 

kente de ait hissetmeyen yabancı bir bireye evirildiği ifade edilebilir. Yabancılaşmayı ele alan 

çok sayıda düşünür de kavramı genellikle bireyin belli kalıplardan ayrılıp kendi özüne 

yaklaşması ekseninde açıklamışlardır. 

Kavramsal olarak yabancılaşma bireysel, psikolojik bir durum olarak kişinin üyesi bulunduğu 

toplumdan uzaklaştırılmış, o toplumu ve kültürü reddeden birey anlamına gelmektedir. Bu 

yönüyle de toplumsal bir içeriği vardır (Tezcan, 1985: 121). J.J.Rousseau, insanın 

toplumsallaşmanın etkisiyle yabancılaştığı yorumunu yaparken Hegel yabancılaşmayı 

özgürleşmeye götüren bir süreç olarak görmektedir. Ona göre insan yabancılaşma içerisine 

girdikten sonra bundan kurtulmanın yollarını bulduğunda özgürleşmektedir. Yani Hegel’in 

diyalektik sürecinde kişi özgürleşmek için özüne dönmeli bunun için de önce yabancılaşmayı 

yaşamalıdır. Feurbach, Hegel gibi yabancılaşmayı insanın bilinç düzeyine erişmesi ekseninde 

analiz etmiş ancak bunun için insanın Tanrı’ya yüklediği anlamları ve Tanrı fikrini bırakması 

gerektiğini söylemiştir. Yabancılaşmayı kapitalist sistem ekseninde açıklayan Karl Marx ise 

yabancılaşmanın yalnız bu sistemde çalışan işçi ve işverenlerde görüldüğünü söyleyip 

yabancılaşmanın etki alanını sınırlandırmıştır. Marx, yabancılaşmadan kurtulmanın yolunu da 

kapitalist sistemin değişmesine ya da olmamasına bağlamaktadır (Aksu, 2019: 9-14).  

Yabancılaşmayı bireyin toplumla ilişkisi ekseninde açıklayan Carl Gustav Jung iki tür 

yabancılaşmadan söz etmektedir. İlk yabancılaşma türü, bireyin yaşadığı toplumla 

bütünleşmeyip kolektif-toplumsal bilinçdışından uzaklaşma durumunda doğaya, topluma ve 

kendine karşı yabancılaşmadır. İkinci yabancılaşma ise bireyin topluma aşırı bağlanması 

sonucunda kendi kişilik gelişiminin olumsuz etkilenmesi durumudur. Özetle; yabancılaşma 

genel manada toplumun, bireyin özünü yansıtmasına engel teşkil etmesi nedeniyle kendisine 

yabancılaşması iken daha özel bir ifadeyle bireyin tutku derecesinde bir şeye bağlanıp kendini 

toplumdan soyutlaması; yani kişinin topluma yabancılaşması olarak ifade edilebilir (Aksu, 

2019: 23-25). Bireyler genellikle yabancılaşmaya karşı kentleşme sürecine ayak uydurmak 

adına arabesk bir kültür inşa edip kente uyum sağlamaya çalışmaktadırlar (Erdoğan, 2016:26). 

Mevcut modern kentli toplum kültüründen farklı inşa edilen bu kültür ise bireylerin kendi kırsal 

bölge kültürlerinden uzaklaşmalarıyla başlayan yalnızlık ve yaşadıkları zorlukların yarattığı 

bireysel bunalımları ifade etmektedir. 
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TÜRK SİNEMASI’NDA KENT VE YABANCILAŞMA 

Türkiye’de 1970’li yılların sonlarına kadar kente yeni gelenler, homojen bir sosyal yapıya ait 

“sömürülen öteki” olarak görülürken, derin ideolojik ve ekonomik krizler, konjonktürel 

dönüşümler ile “sakıncalı öteki” konumuna taşınmıştır. Yeni kentliler köylü, kırsal kökenli gibi 

tanımlamalardan ziyade maddi ve manevi açıdan kente eklemlenemeyen “kent yoksulu” olarak 

nitelendirilmekte, “varoşlu” sıfatıyla da kentli elit tarafından kültürel ve ekonomik olarak 

ötekileştirilmektedir. Kentli ben, varoşlu için belli statüsel konumlarına ulaşılması gerekli erek, 

özlem ve olunması gerekli modeldir. En önemli kimlik ve statü göstergeleri ise tüketim edimleri 

üzerinden değerlendirilmektedir (Elmacı, 2010:74). Birey kentte yeni toplumsal hayatına uyum 

sağladığı oranda başarılı olmakta, tersi durumda “öteki” olarak dışlanıp yabancılaşmaktadır. 

Türk Sineması’nda Yeşilçam döneminin televizyonun gelişiyle birlikte otoritesinin sarsıldığı 

1980’li yıllara kadar kentli yaşamın dönemine göre farklı anlamlar ifade ettiği söylenilebilir. 

Söz gelimi sinemanın ilk yılları Muhsin Ertuğrul filmlerinde (1922-1939) genellikle kent, her 

ne kadar bazı tehlikeleri barındırsa da toplumsal bağlamından uzak görkemli, hayat 

standartlarının yüksek olduğu bir atmosferi yansıtmıştır. 1950’lerle başlayan Yeşilçam’ın salon 

filmlerinde daha çok arka planda İstanbul manzaraları eşliğinde zenginliğin, elitliğin, 

modernliğin ve konforlu yaşamın simgesi halinde karşımıza çıkmaktadır. 1960’ların toplumsal 

gerçekçi filmleriyle başlayan dönemle birlikte kent, göçle kırsal alandan gelen bireyin hayata 

tutunma mücadelesi verdiği, kimi zaman dışlanmış hissettirip yabancılaştığı, gecekondulaşma, 

çarpık yapılanma, yoğun trafik gibi sorunların baş gösterdiği alanı temsil etmeye başlamıştır.  

1980 askeri darbesiyle başlayan süreç, özgürlüklerin kısıtlandığı, bu nedenle de sinemada 

yönetmenlerin entelektüel kaygılarla (Karaca, ty, 4) siyasi ve toplumsal gerçeklerden 

uzaklaştığı yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönem bir yandan küreselleşmenin 

etkileri belirgin olarak görünürlük kazanırken bir yandan da videokaset ve televizyonla rekabet 

eden Türk sineması yaşanan yapısal değişimlere seyirci kalamamıştır. Bireysel sorunlar artık 

toplumsal yapıdan bağımsız olarak daha detaylı olarak ele alınmaya başlamış, arabesk de 

yaygınlaşan egemen bir kültür halini almıştır. Öte yandan göçle gelip kentli hayat tarzını 

benimsemeyen göçmenleri tasvir etmede kullanılan bir araca dönüşen arabeskle birlikte “varoş” 

da gecekondulaşmanın farklılaşan içeriğinin ifadesi olarak konuşma diline geçmiştir (Çelik ve 

Tezcan, 2017:621). 

1990’lı yıllarla başlayan “Yeni Türk Sineması” olarak isimlendirilen dönemde ise kent artık 

yalnızca bir mekân değil, başlı başına bir karaktere dönüşmüştür. Eski gecekondu yerleşimleri 

büyüyerek taşra kasabası atmosferindeki semtlere dönüşürken kent dışına eklemlenen varoşlar 
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da görülmeye başlamıştır. İstanbul imgesi olarak bakıldığında filmlerde görkemli güzelliklerin 

ya da tarihi mekânların kullanımı azalmıştır. Kent silueti ve tarihi mekânları kullanan filmlerde 

ise amaç “güzel İstanbul” betimlemesinden ziyade öyküdeki bireyin konumunu ifade etmektir.  

Örneğin Uzak (2002), Üç Maymun (2008) gibi filmlerde Nuri Bilge Ceylan genel plan kent 

görüntülerini yalnızlığı vurgulamak için tercih etmiştir. Dolayısıyla kentin taşra 

görünümündeki sıradan semtlerinin yakın planda gösterildiği yeni dönemde kent; bakımsız 

varoşları, karanlık arka sokakları, kalabalık caddeleri, çatı araları ve fazla sayıda iç mekân 

kullanımları ile daha çok bireylerin hayatının zorlaşmasının nedeni olarak 

konumlandırılmaktadır. 2000’li yılların auteur yönetmenlerinde de süren bu anlayış, kent 

imgesini hemen hemen ortadan kaldırmıştır. Örneğin bu yönetmenler İstanbul’u rüya şehir 

olmaktan çıkarıp kent hayatının gidişatını, günceli ve kentli bireye dair kaygıları aktarmanın 

anlatım aracı olarak kullanmışlardır (Torun, 2017:162-165). 

İstanbul, Türk Sineması’nın gelmiş geçmiş hemen hemen tüm filmlerinde kent temsili olarak 

merkezi bir öneme sahiptir. Çünkü hikâyelerin çoğu İstanbul’da geçmekte veya karakterlerin 

bir şekilde yolu İstanbul’a düşmektedir. Yeşilçam melodramlarında arka plan fonu olarak iç 

mekâna dönüşen İstanbul, 1980’lerin arabesk filmleriyle birlikte göç eden taşralı yabancının 

gözünden bakılan bir yer olmuştur. 1990’larla birlikte İstanbul metropol bir kent olarak 

tehlikeleriyle, psikolojik ve toplumsal problemleriyle, karanlık güçleri ve illegal yaşamıyla, 

egoist, birbirine yabancılaşmış ve duyarsızlaşmış insan topluluklarıyla karmaşık bir kente 

dönüşmüştür. 1990’lar sonrası modernleşme sürecini tamamlama aşamasındaki İstanbul ise 

kendine has taşralılığı da içine katacak şekilde melez yapısıyla modern kent imgelerinin 

yoğunlaştığı, yabancılaşmanın arttığı, tehlikeli ve illegal hayatların yaşandığı daha gerçekçi bir 

şekilde karşımıza çıkmaktadır (Alkan, 2007: 41-43). 

ANLAT İSTANBUL VE HAYAT VAR’DA  KENT VE YABANCILAŞMA OLGUSU  

Kent, sinemanın ortaya çıkışında, Lumiere Kardeşler’in çekimlerinden bugüne sinemanın 

merkezinde olmuştur. Baudrillard’ın da ifade ettiği gibi içinde yaşadığımız çağ, kameranın 

gözünden akan yansımalar yoluyla tanımlanmaktadır. Kentler sinemada bu anlamda hayatın 

içinden toplumsal kırılma, göç ve kültür karmaşası gibi farklı bağlamları bünyesinde 

barındırmaktadır. Kent hayatının olumsuz etkileri ise beyazperdeye daha çok iletişim 

bozuklukları, yabancılaşma ve yalnızlık, modern yapılar içinde kaybolan birey ekseninde 

aktarılmaktadır (Alkan, 2007:V). 

Sinemadaki kent temsilinde geçmişten günümüze en fazla İstanbul’un tercih edildiği 

görülmektedir. İlk dönem filmlerinden günümüze İstanbul’un kent temsili olarak sıklıkla 
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kullanılmasının ardında ise amaçsal ve anlamsal bir dizi farklılıklar bulunmaktadır. Söz gelimi 

Yeşilçam salon filmlerinde yer yer görkemli manzaralarıyla arka planda fon olarak büyüleyen 

İstanbul, zamanla ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşüm süreçlerinin de etkisiyle modern 

bir metropol kentin özellikleri ekseninde yer almış ve özellikle 1990’lardan sonra göç, yalnızlık 

gibi sosyal ve bireysel konuların çok daha gerçekçi bir üslupla sunumunda anlatım öğesi olarak 

kullanılmıştır. 

Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Fatih Akın ve Zeki Demirkubuz gibi genç yönetmenler, 

1990’lı yıllardan itibaren kentin (İstanbul’un) yabancılaşan bireyini, göçlerle başlayan çarpık 

yerleşmelerini, kozmopolit yapısını ve diğer farklılaşan boyutlarını sinemalarında 

yansıtmışlardır. Nuri Bilge Ceylan Uzak’da, Fatih Akın Duvara Karşı’da, Derviş Zaim Tabutta 

Rövaşata’da, Yılmaz Erdoğan Organize İşler’de, Zeki Demirkubuz Masumiyet, C Blok, İtiraf 

ve 3. Sayfa filmlerinde modern kentli bireyin yalnızlığını, yabancılaşmasını, psikolojik 

bunalımını ve kültürel farklılıklarını anlatmışlardır. Ayrıca kentlerde yaşanan geleneksel 

modern çatışması da bu filmlerde önemli bir anlatım öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Alkan, 2007: V).  

Anlat İstanbul filmi 5 farklı yönetmen tarafından çekilen 5 farklı masaldan oluşmaktadır. 

Parçalı yapısı ve klasik masalları dönüştürmesi ile postmodern anlatım yapısına sahip film 

İstanbul’da geçmektedir. Kent hayatında sunulan masallardan Fareli Köyün Kavalcısı, genç 

karısı olan klarnet ustası bir sanatçıyla, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, zengin ve güzel bir 

kadının 7 erkek kardeşi tarafından hor görülen bir kadın cüce ile karşılaşması üzerinden, 

Cinderella (Kül Kedisi) ayakkabı dükkânında çalışan bir gence âşık olan transseksüel hayat 

kadını karakteriyle, Uyuyan Güzel hırsızlık için gelen fakir bir genci paşa sanan akli dengesi 

yerinde olmayan bir kadın temsiliyle, Kırmızı Başlıklı Kız mafya patronu eşinden ayrılıp 

yaşamını kendi çabalarıyla yoluna koymaya çalışan bir kadın ile sunulmaktadır. Film ayrıca 

masallardaki toplumsal cinsiyete hem eleştiriler getirmekte hem de kimi yerde bu algıyı 

sürdürmektedir. Film Anlat İstanbul adıyla da uyumlu şekilde bize kozmopolit bir İstanbul 

masalı anlatmaktadır. Bu masalda mafya babaları, farklı alt cinsel ve etnik kimlikler vb. 

bulunmakta ve yüzlerce yıllık masalları mutlu sona erdirmek yerine İstanbul’un görünmeyen 

kirli yüzü üzerinden yansıtmaya çalışmaktadır (Sekmen, 2017:835).  

Filmde geçen masallara bakıldığında; orijinal Fareli Köyün Kavalcısı masalı farelerin 

saldırısına uğrayan bir köyü kavalı ile kurtaran bir adamı anlatmaktadır. Ancak kavalcı bu 

hizmeti karşısında parasını köylüden alamayınca çocukları kavalı ile kaçırmış daha sonra 

parasını aldığında onları salık bırakmıştır. Filmde ise klarnetçi kendisinden genç ve güzel 
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karısına âşıktır. Çevrenin alaycı davranışlarına aldırmadan karısının her isteğine onay 

vermektedir. Ancak çok sevdiği ve mahalleliyi karşısına aldığı genç karısı, kendi gibi genç 

fotoğrafçı sevgilisiyle evde beraberken kocası onları yakalar ve kendini sokaklara vurur. 

Toplumdan kendini soyutlayarak yabancılaşan klarnetçi Hilmi, Artık hesabını İstanbul’a 

soracaktır. Çünkü böyle bir aşka (kendisi için masala) inanmasıyla yaşadığı hayal kırıklığının 

sebebini İstanbul’un bozulan ahlaki yozlaşmış düzeniyle ilişkilendirir ve masalda çocukları 

toplaması ile benzer şekilde topladığı diğer masal kahramanlarıyla İstanbul’un 

bilinmezliklerinde yol alır.     

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalında üvey annesi tarafından güzelliği nedeniyle 

kıskanılan Pamuk Prenses ondan kaçarken üvey annenin görevlendirdiği avcı tarafından 

öldürülmek istenir ancak avcı ona güzelliğinden dolayı kıyamaz. Yedi cücelerin yaşadığı 

ormandaki kulübe eve sığınan Pamuk Prenses burada üvey annenin verdiği kırmızı elma ile 

zehirlenir. Derin bir uykuya dalan prenses, prensin öpücüğüyle uyanırken üvey anne hikâyenin 

sonunda cezalandırılarak ölür. Filmde ise kötü kadın üvey anne Hürrem, üvey kızı Şenay 

tarafından Kral lakaplı kocasını öldürmekle suçlanmaktadır. Şenay’la anlaşma yapmak, onu 

para ile susturmak ister. Ancak Şenay kabul etmeyince bir nevi avcı rolünde olan babasının 

yakın arkadaşı Ramazan Şenay’ı öldürmeye çalışır. İtaatsizliği nedeniyle cezalandırılmak 

istenen prensesin artık güveneceği kimsesi kalmamıştır. Yabancılaşıp tanıyamadığı bu güvensiz 

ortamda kaçıp kurtulmak isterken onu kurtaran ise yedi erkek cüce kardeşleri tarafından 

dışlanan ve dehlizde yaşayan kadın cüce olur ve kadına kadından başka dost olmayacağını 

söyler.  

Külkedisi (Cindrella) masalında üvey annesi ve kız kardeşleri tarafından güzelliği nedeniyle 

kıskanılan, ezilip hor görülen Cindrella ağır ev işleriyle uğraştırılmaktadır. Bir gün yakışıklı 

prens bir balo düzenler. Planına göre baloya gelen en güzel kızla evlenecektir. Cindrella üvey 

kız kardeşleri ve üvey annesinin davetli olduğu baloya gidemediği için üzgündür. Ancak peri 

gitmesi için ona sihir yapar yeni kıyafetleriyle görkemli bir prenses olan Cindrella çok 

şaşkındır. Fareler ata, balkabağı faytona dönüşmüştür. Ancak peri sihirin etkisinin gece 12’de 

biteceğini söyler. Gittiği baloda prensi etkileyen ve onunla dans etmeye başlayan Cindrella gece 

12’ye yaklaştığında ondan koşarak uzaklaşır. Bu sırada ayakkabısından birini düşürür. Prens 

her yerde onu arar ve ayakkabısını çevredeki tüm genç kızların giymesi için seferber olur. En 

sonunda Cindrella’ya uyan ayakkabı ile dans ettiği prensesin Cindrella olduğunu anlar ve 

sonsuza dek mutlu olur. Filmde ameliyatla kadın olan hayat kadını travesti Banu sevdiği 

ayakkabı dükkânında çalışan sevgilisi Fiko’ya gerçek durumunu açıklayamaz. Bir gün kaçma 
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planları yaparlarken Fiko’ya Hürrem’in bindiği araba çarpar ve Fiko ölür. Kendini ait olduğu 

ortamda artık yabancı hisseden çaresiz Banu’ya başka bir eşcinsel Mimi sahip çıkar. Onu 

sürekli pazarlayan Recep’in kötülüklerinden korumaya çalışır.   

'Uyuyan Güzel' masalında ülkenin birinde kral ve kraliçenin biricik kızları dünyaya geldiğinden 

sarayda bir şölen düzenlenir. 12 Peri şölene davet edilir ve hepsi prensese güzel dileklerde 

bulunurken 13. Peri davet edilmediği için çok sinirlenir ve prensesin 15. yaş gününde ölmesini 

diler. 12. Peri bu dileği yüz yıllık bir uykuya dönüştürür. Prensesin 15. yaş gününde eline iğin 

ucu battığından prenses ile birlikte saraydaki tüm canlılar yüzyıllık uykuya dalar. Yüzyılın 

sonunda bir prens, prensesin başına gelen kötülükleri duyduğundan çeşitli zorluklar sonucunda 

saraya girip prensesin odasına ulaşır. Daha sonra onu öperek yüz yıllık uykudan uyandırır. 

Hikâyenin sonunda saraydaki tüm canlılar da uykudan uyanır ve benzer masallarda olduğu gibi 

ailelerinin de onayıyla evlenip mutlu yaşarlar (Sarı ve Ercan, 2008:83-85). Filmde uyuyan güzel 

Saliha, konağa hırsızlık amaçlı giren yoksul Kürt gencini eski kocası sanar, bırakmak istemez. 

Öte yandan yaşadığı eski konağı abisi Recai satmak istemektedir. Bu noktada tartışırlarken 

ağabeyi konağa giren genci görünce bayılır. Saliha’dan eski bir para olan genç de koşarak 

uzaklaşır. Saliha toplumdan dışlanmış kendi halinde yalnız, akli dengesini yitirmiş bir kadındır. 

Kürt genci de iş için geldiği İstanbul’da hırsızlık yapmak zorunda kalmıştır. Her ikisi de ait 

olduğu topluma yabancılaşmış kimseler olarak edilgen olarak sunulmaktadır.  

Kırmızı Başlıklı Kız masalında hasta büyükannesine yiyecek götüren kırmızı başlıklı kız, 

ormanda kurt ile karşılaşır. Kurt ona nereye gittiğini sorar. O da kötü niyet düşünmeden 

büyükannesine gittiğini söyler. Kurt ondan önce büyükannesinin evine giderek onu yer. Daha 

sonra büyükanne kılığına girer. Kırmızı başlıklı kız büyükannesine vardığında neden kocaman 

kulakları, kolları ve ağzı olduğunu sorar ama kurt olduğunu anlamamıştır. Kurt hikâyenin 

sonunda onu yutar. Sonra büyükanneyi ziyarete gelen avcı onları kurdun karnından çıkarır ve 

kurdun karnı taşla doldurulur ve ölür. Filmde giydiği kırmızı başlıklı tişört ile hapishaneden 

çıkan Melek Derin karakteri mafya patronu eşinden ayrılıp onun gölgesinden kurtulmak isteyen 

yarı Türk yarı Alman bir kadın karakteridir. Sevdiği adamın onu kandırmasıyla kuryelik 

yapmak zorunda kalan ve yurtdışına çıkarken yakalanıp iki yıl hapis yatan Melek Derin, 

ailesinin yanına Almanya’ya dönmek üzere havaalanında görülmektedir. Babası yüzünden 

kürtajla alınmak zorunda kalmış ve Meleğin yanından hiç ayrılmayan doğmayan kızı ise 

annesinin kötü adamlardan kurtulmasına yardım eder. Masalda kız çocuğu, annesini yanlış 

yapmaması için uyarmaktadır. Burada film deformasyona uğramış ve kadın hiç doğmamış 

çocuğunun iç sesi ile yanlıştan vazgeçirilmiştir (Sekmen, 2017: 842). Modern İstanbul’da 
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kırmızı başlıklı kızın kurtuluşu da yine diğer masal karakterleri gibi kendini ait hissedemediği 

çıkar ilişkileri için kullanıldığı İstanbul’dan kaçıp kurtulmaktır. 

Hayat Var (2008) filminde 14 yaşındaki kız çocuğu Hayat, babası ve dedesi ile birlikte 

Boğaziçi’ne yakın, dere kıyısında eski bir evde yaşamaktadır. Hayat’ın hikâyede odak noktası 

olarak merkeze alındığı filmde Hayat ve ailesinin sorunlarla dolu yaşamı anlatılmaktadır. 

Filmde Karaköy semti ve denizden bakılan kent silüeti kullanılmakla birlikte, bunların imgesel 

olarak yer aldığı söylenememektedir. İstanbul sisli, puslu ve silik bir deniz üstü görüntüsü ile 

aktarılırken biraz da ulaşılamayan gerçeküstü bir kent imajı çizilmiştir. Bu sebeple Hayat 

Var’da Tabutta Rövaşata’da da görüldüğü gibi bir İstanbul güzellemesinden bahsetmek söz 

konusu değildir. Hikâyede çocuklukla ergenlik arasında olsa da yaşadıkları yüzünden hızlı bir 

ergenlik süreci geçiren Hayat, film boyunca kenti (İstanbul’u) ve kentle birlikte yaşamı 

keşfetmek zorunda kalmaktadır. Dere kıyısı ile deniz arasında gidiş gelişleriyle görülen 

Hayat’ın aslında yaşamının da kıyıda olduğu anlaşılmaktadır. Hayat’ın görüp bildiği İstanbul, 

başlangıçta babasıyla birlikte dereden kayıkla Boğaz’a açılarak yük gemilerine yaptıkları 

yolculuklardan ve Karaköy’e gidip kalabalıklar içinde yalnız dolaştığında gözlemlediklerinden 

ibarettir. Ayrıca arka fonda, Hayat’ın ve sevdiği çocuğun söylediği İstanbul’un müziği olarak 

yansıyan arabesk şarkılarda izleyiciye bir nevi hayatı sunmaya çalışmaktadır. Torun, 

teknolojinin sunduğu imkânlarla birlikte sinemada İstanbul temsilinin distopik bir kent 

imgesine dönüşmesinin olası olduğunu söylemektedir (Torun, 2017:159-165). 

Hayat film boyunca İstanbul’un kıyısında derin yalnızlığı ve sevgiye hasret hali ile karşımıza 

çıkmaktadır. Annesi babası askerdeyken başkasıyla beraber olmuş ve yaptığı yeni evlilikten bir 

erkek çocuğu olmuştur. Annesinin yeni bebeğe olan sevgisini kıskanan ve annesi tarafından 

sürekli azarlanan Hayat, olmadık davranışlar sergiler. Örneğin bebeğin emziğini ağzına alıp 

salıncağına biner. Arabesk şarkılar mırıldanır. Babasının balıkçı teknesiyle okula giden hayat, 

okulda arkadaşları tarafından da balık koktuğu için alay edilen dışlanan bir çocuk olmuştur. 

Öğretmeni ve okul müdürü de onu sorunlu olarak görüp velisi olan babasıyla konuşmak ister. 

Ancak babası yasadışı kaçakçılık işleri ile uğraştığından yoğundur ve filmin sonlarına doğru 

ancak okulla görüşebilecektir.  

Annesinin ilgilenmediği, babasının içki âlemleri, illegal işlerle meşgul olup sevgi göstermediği 

Hayat, solunumu tüpe bağlı olan nefes alma sorunu yaşayan dedesinin bakımından da 

sorumludur. Daha 14 yaşında hem evin annesi görevini üstlenen hem okula giden hem de 

dedesine bakan Hayat, bu hayattan gitgide yabancılaşıp sessizleşmeye ve duyarsızlaşmaya 

başlar. Hindilerini sürekli acımadan tekmeler. Okula kendini vermez. Arkadaşlarını etrafında 
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toplayabilmek için bakkaldan aldığı abur cuburu onlara ücretsiz dağıtır. Yine de onların sürekli 

beklentilerine yetişemez. Bakkalın tacizine ve en sonunda da tecavüzüne maruz kalan Hayat 

babası hapise girip gelemediğinde İstanbul’un keşmekeşinde iyice kendini yalnız ve çaresiz 

hissedip  yabancılaşır. 

Dedesi ona İstanbulluların zengin olmadığını söylediğinde yaşadıklarını İstanbullu olmayla 

özdeşleştiren Hayat, bir yandan da bu durumdan kurtulmanın yollarını arar. Her yaşadığı 

sıkıntıda nefes almakta zorlanan Hayat, İstanbul’un tezahürü gibidir. İstanbul, Hayat gibi 

tertemiz bir çocuğu bile nefessiz bırakacak zalimliktedir. Yaşam zordur. Tüm bunalımlarla baş 

etmekten başka çare yoktur. Babasının aldığı gülen oyuncak bebek de artık ona avuntu olamaz. 

Kararını vermiştir. Babası ve annesi yoksa kendisi de bu zalim İstanbul’dan kurtulmalıdır. Ona 

şarkılar söyleyen Fenerbahçe takımının renkleriyle yüzünü boyayan çocukla kaçmaya karar 

verir. Önce dedesi nefes almakta zorlanıp ilacını istediğinde kapıları suratına kapatır. Onu evde 

kilitli bırakır ve sevdiği çocukla birlikte tekneyle açılır. Kendi de eksik olan rengi 

tamamlayacak kırmızı ruj rengiyle yüzünü boyayacaktır. Her ikisi de gülücükler saçarak 

denizde açılır.  

SONUÇ  

Türk Sineması’nda İstanbul kenti özelinde yapımların sayısının bir hayli arttığı anlaşılmış ve 

bu çalışmalarda şehrin kozmopolit yapısının, farklı etnik kimlikler ve yapılanmaları bünyesinde 

barındırmasının etkili olduğu belirlenmiştir. Her zaman gündemi meşgul eden güncel 

olaylarıyla popülerliğini sürdüren İstanbul’un, daha da popülerliğini arttıracağı ve anlatım aracı 

olarak sinemayı destekleyeceği düşünülmektedir. 

İncelenen filmler ekseninde kent ve yabancılaşma olgusuna bakıldığında İstanbul’un artık arka 

plandaki imgesel varlığının kalmadığı daha çok keşmekeşiyle, karmaşasıyla, yabancılaşan, 

bunalıma giren sorunlu insanlarıyla yer aldığı görülmektedir. Yönetmenlerin incelenen 

filmlerden de anlaşıldığı üzere İstanbul’u artık siluet veya arka fonda görsel bir malzeme olarak 

düşünmekten ziyade gerek tematik anlamda gerekse anlatım öğesi olarak başlı başına bir 

karakter olarak kullanmaya başlamıştır.  

Anlat İstanbul ve Hayat Var filmlerine gerek konu ve işlenişi gerekse karakterlerin özellikleri 

bakımından bakıldığında ise farklı kimliklerin İstanbul’da yaşam mücadelesi içinde koşturmaca 

içinde olduğu, toplumdan ve kentten uzaklaşmaya çabaladıkları gözlemlenmektedir. 

Yabancılaşmanın vurgulandığı bu olay örgüsü işlenişinde karakterler İstanbul’un ve getirdiği 

tehlikelerden kendilerini kurtarmak için ya uçak bileti bulup farklı bir ülkeye gitmeyi kurtuluş 
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görmekte (Melek Derin-Kırmızı Başlıklı Kız), ya Hayat gibi sorumluluklardan uzaklaşmanın, 

duyarsızlaşmanın çözüm olacağını düşünmekte ya da bilinmezlik içinde koşturmacanın içinde 

kaybolmakta, iyiden iyiye toplumdan yabancılaşıp uzaklaşmaktadır. 
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ÖZET 

İnsanoğlu tarih boyunca barınma ve korunma ihtiyacından dolayı kendisi için korunaklı bir 

alan oluşturma çabasında olmuştur. Bunun için de ilk çağlarda, doğada bulunan mağaralara 

yerleşmişlerdir. Neolitik dönemde değişen doğa koşulları ile birlikte, barınaklar 

oluşturmuşlardır. Zamanla insanoğlu, yaşadığı coğrafyanın iklim özelliklerine uygun olarak 

ve en yakınında bulunan doğal yapı malzemelerini de kullanarak yapılar inşa etmişlerdir. 

Böylelikle farklı farklı toplumlara ait kendine özgü yapılar ortaya çıkmıştır. Bu yapılardan 

olan konutlar, insanların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı en önemli yaşam alanlarındadır. 

İnsanlar barınmayı mimari faaliyete dönüştürürken de, yaşadığı coğrafyanın, iklimin, kültürün 

ve geleneklerin özelliklerini yansıtmıştır. Bu yansımanın en iyi görülen örneklerinden olan 

yerel konutlar yapıldıkları dönemden günümüze bulundukları yerleşime ait dönemin yaşam 

biçimi, aile yapısı, günlük yaşam, kurallar, inançlar vb. konuları fiziki plana yansıtmaktadır. 

Bundan dolayı yapıldıkları dönemin özelliklerini barındırması sebebi ile de belge değerine 

sahiptirler. Günümüze kadar varlığını korumuş yerel konutlar bize bizden önceki neslin 

yaşam biçimleri, yapıların yapım şekli, malzemesi ve tekniği hakkında önemli bilgiler 

aktarmaktadır.  

Geçmişten günümüze aktarılan kültürel miras değerlerinden olan geleneksel/yerel konutlar 

birçok kültürle etkileşim içinde olan ülkemizin farklı bölgelerinde mevcuttur. Farklı 

bölgelerde yer alan bu konutlar birer araştırma konusu olmuşlardır. Yalnız Hakkâri’de 

bulunan konutlarla ilgili neredeyse hiç çalışma bulunmamaktadır. Genellikle yöresel malzeme 

olan taş, kerpiç ve ahşaptan geleneksel teknikler kullanılarak inşa edilmiş bu konutlar, çok 

büyük boyutlarda olmayıp zamanla yapılan eklemelerle genişletilmiştir. 

 Bu çalışmanın amacı, yerel Hakkâri konut yapısının; mimari organizasyonu, yapı malzemesi 

ve tekniğinin mimari bakış açısı ile incelemek, belgelemek ve mimari açıdan değerlendirerek 

geleceğe aktarmaktır. Böylelikle Hakkâri yerel konut yapısı geleceğe aktarılırken aynı 

zamanda yapılacak olan tasarımlara kaynak oluşturacaktır.  

Anahtar kelimeler: Hakkâri, Yerel Konut, Mimari Organizasyon 
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ARCHITECTURAL ORGANIZATION, CONSTRUCTION MATERIALS AND 

CONSTRUCTION TECHNIQUES OF HAKKÂRİ LOCAL HOUSES 

 

ABSTARCT 

Throughout history, human beings have endeavored to create a sheltered area for themselves 

due to the need for shelter and protection. Therefore, in the early ages, they settled in the 

caves in nature. Together with the changing natural conditions in the Neolithic period, they 

formed shelters. In time, human beings have built structures in accordance with the climatic 

characteristics of the geography they live in and by using the natural building materials that 

are closest to them. Thus, unique structures belonging to different societies have emerged. 

These buildings are among the most important living areas where all the needs of the people 

are met. When people transformed housing into architectural activities, they reflected the 

characteristics of the geography, climate, culture and traditions. Local housing, which is one 

of the best seen examples of this reflection, reflects the life style, family structure, daily life, 

rules, beliefs, etc. of the settlement to the physical plan. Therefore, they have the value of the 

document because they contain the characteristics of the period in which they were made. 

Local dwellings, which have survived to this day, provide us with important information 

about the lifestyles of the previous generation, the way they were built, the material and the 

technique.  

Traditional / local dwellings, one of the cultural heritage values transferred from the past to 

the present, exist in different regions of our country that interact with many cultures. These 

residences in different regions have been the subject of research. . However, there are hardly 

any studies on housing in Hakkâri. Constructed using traditional techniques of stone, 

mudbrick and wood, which are generally local materials, these dwellings are not very large 

and have been expanded with additions made over time. 

The aim of this study was to determine the local Hakkâri housing structure; The aim of this 

course is to examine, document and document the architectural organization from the 

architectural point of view of building materials and techniques.  

Keywords: Hakkâri, Local Housing, Architectural Organization 

1. GİRİŞ 

Barınma, geçmişten günümüze kadar insanoğlunun en önemli ihtiyaçlarından biri olmuştur. 

İlk zamanlar bu ihtiyaca, doğada hazır bulunan olanaklar ile çözüm aranmıştır. Mağaralar, 

ağaçların kovukları ve geniş dalları toplulukların ilk barınma yerleri olmuştur. İnsanoğlu 

tarımsal çağa geçince kendisi için, sürekli yaşayabileceği bir konuta ihtiyaç duymuştur.  İşte 

bu tarih öncesi zamandan günümüze kadar her çağın kendi malzemesi, teknolojisi ve strüktürü 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 953 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

ile gereksinimlere cevap veren yapılar yapılmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde, büyük 

zaman bölümlerini kaplayan mimari stillerin yanı sıra, bunlara bağlı olmadan, toplumların 

üstün özellik taşımayan bireyleri tarafından gerçekleştirilen ve yine yapı sanatı ürünleri olan 

yapıtlar süre gelmiştir. Bu tür yapıtların büyük bir kısmı, çok yakın geçmişi olan deyimle " 

Yerel Mimari " adı ile tanımlanmaktadır (Sezgin, 1984). 

Ülkemizin hemen her bölgesinde farklı dönemlerde ve yöredeki yapı ustaları tarafında inşa 

edilen birçok yerel konut örneğine rastlanılmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki evler, 

iklim ve malzeme bakımından, Anadolu’nun diğer bölgelerindeki ev plan tiplerinden farklılık 

göstermektedir. Ülkemizde özellikle 1940 yılından günümüze kadar geleneksel evlerin hızla 

yok olması karşısında, birçok araştırmacı ve bilim adamı Anadolu’nun her köşesindeki 

geleneksel/yerel evleri inceleyerek belgelemiştir. İncelenen yerel mimari örnekleri çeşitli 

tipolojilerde gruplandırılmıştır. Doğu Anadolu yerel evlerinde olan ortak özellikler; yığma 

yapım tekniği, taş ve kerpiç malzeme ve düz damdır (Sezgin, 2006).   

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan yerel evlerden olan Hakkâri evleri de insanoğlunun içinde 

bulunduğu ortama, ekonomik koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak planlamıştır. Hakkâri 

sarp ve engebeli bir arazi yapısına sahip olmasından dolayı kendine has bir sivil mimari 

oluşturmuştur. Hakkâri sivil mimarisi genellikle halka ait evlerden oluşmuş olup han, saray, 

konak gibi yapılara pek rastlanmamaktadır. 

20.yy. ortalarına kadar ülkemizin hemen her bölgesinde, yöresel yapı malzemeleri ile inşa 

edilen yapıların yerini sanayi ürünü yapı malzemeleri ve teknolojik yapım teknikleri 

kullanılarak inşa edilen yapılar almaya başlamıştır. Bunun sonucunda yöresel malzeme ve 

teknikleri ile inşa edilen yapıların yerini betonarme yapım tekniği kullanılarak yapılan yapılar 

almıştır. Tüm ülkede olduğu gibi Hakkâri’de de yeni betonarme yapılar yapılmaya 

başlanmıştır. Bu yapılar ya yerel yapıların yanına ya da yerine inşa edilmektedir. Dolayısıyla 

günümüze çok az yerel yapı ulaşabilmiştir. Ulaşan yapıların çoğunluğu özgünlüğünü 

koruyamamış vaziyette olup farklı eklemelerle tadilatlara uğramış durumdadır. Bunun 

oluşmasındaki diğer nedenler; modern şehirleşme anlayışı, nüfus artışı, sosyoekonomik 

yapının ve buna bağlı olarak yaşam tarzının değişmesi olarak gösterilebilir. Son yıllarda 

yaygınlaşan Türk konut mimarisine yönelik araştırmalar ülkemizin birçok bölgesindeki yerel 

konut mimarisi örneklerinin farklı açılardan ele alındığını göstermektedir. Buna rağmen 

yapılan çalışmalarda Hakkâri yerel evleri ile ilgili herhangi bir kayda rastlanmamaktadır.  

Bundan dolayı Hakkari yerel evlerinin özgün kimliğini koruması, gelecek nesiler açısından 

tarih bilincinin oluşması, yapım tekniği, malzeme kullanımının ve mekânsal organizasyonu 
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aktarılması açısından incelenmesi gerekliliği düşünülmüştür. Bu sebeple Hakkâri merkezde 

yer alan farklı mahallelerde bulunan yerel evler incelenmiştir.  

Bu çalışmanın amacı Hakkâri yerel evlerinin gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken 

bir değer olarak görülen konutların mekânsal yapısını irdelemek ve bu konutların mekânsal 

özelliklerinin kayıt altına alınması ve sonraki çalışmalara kaynak oluşturmasıdır. Çalışma 

kapsamında Hakkari yerleşiminin fiziksel ve demografik yapısı ile tarihsel süreç içerisinde 

değişim ve gelişim süreci irdelenmiş, kent merkezinde bulunan konutların mekânsal kurgusu, 

tarihi süreçteki gelişimi, iklim topografya ilişkileriyle birlikte değişimi ve yapısal malzeme-

konstrüksiyon ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. İncelenen yerel konutlar yerlerinde 

incelenerek tespit edilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir.  

2. HAKKÂRİ KENTİ 

2.1. HAKKÂRİ KENTİNİN FİZİKSEL VE DEMOGRAFİK YAPISI 

Türkiye’nin doğu ucunu oluşturan ve Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Hakkâri kenti, 

doğuda İran, güneyde Irak ülkesi ile sınır oluşturmaktadır. Kuzeyinde Van İlinin Gürpınar ve 

Başkale ilçeleri ve batısında da Şırnak İlinin Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri ile komşudur. 

Hakkâri ili merkez dahil beş ilçe, 4 belde, 136 köy ve 377 mezradan oluşmaktadır (Şekil 2.1), 

(URL 1).  

 
Şekil 1: Hakkâri İl haritası (URL 2). 

 
Haritadaki konumu; 42°,10've 44°,50' doğu boylamları ile 36°,57' ve 37°,48' kuzey enlemleri 

arasındadır. Türkiye topraklarının %0,92'sini oluşturmakta olup 7228 km² yüzölçümüne 

sahiptir. Dağların egemen olduğu kentin denizden yüksekliği ortalama 1720 metredir. İl 

alanının %87,6'sını kaplayan dağ yapısının en yüksek zirvesi 4168 metre yükseklikle Cilo 

Dağı'dır. Dağlardan sonra yer kaplayan yeryüzü şekilleri sırasıyla; platolar ve ovalardır. 

Karasal iklime sahip olan ilin yıllık ortalama sıcaklığı 10 C°-4,9 C° olup ile en soğuk ay ocak 
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ayı ve 24,8 C° ile en sıcak ay temmuz ayıdır. Karasal iklim ve yeryüzü yapısından dolayı Zap 

Suyu hariç, akarsularının boyları kısa ve az su taşımaktadırlar. Kentte doğudan batıya ve 

kuzeyden güneye doğru antopojen bozkır bitki örtüsü hâkim iken güney kesimleri ve vadi 

dağlarının kuzey yamaçlarında da ormanlar yayılış göstermektedir. Meşe, ardıç, titrek, kavak, 

huş ve menengiç doğal olarak yetişen ağaç türleridir (URL1). Yerleşimin fiziksel ve 

ekonomik gelişim olanaklarının az olması, genellikle genç nüfusun göç etmesiyle nüfus 

azalırken yüksek doğum oranıyla da biryandan artmaktadır. En son TÜİK’in 2018 yılı 

verilerine göre nüfusu 286.470 kişidir (URL 3). 

 

 
Şekil 2: Hakkâri Kenti Genel Görünümü (URL 4) 

 

2.2. HAKKÂRİ KENTİNİN TARİHÇESİ 

Hakkâri sarp ve çetin koşuları olan bir coğrafyaya sahip olması nedeniyle, tarih boyunca 

çeşitli imparatorluk ve devletler tarafından yönetim altına alınmasını zorlaştırmıştır. Hakkâri 

yöresi hakkındaki tarihi veriler MÖ. 10. yy.a kadar sınırlıdır. Bu durumun sebebi o larak 

bölgede çok az arkeolojik çalışma yapılması, coğrafya koşullarından dolayı tarihçi, gezgin ve 

coğrafyacıların çok az uğradığı bir yerleşim olması söylenebilir (URL 5). 

Şehrin tarihi geçmişi, tarih öncesi devirlere kadar inmektedir. Bunu ilin Sat Dağları'ndaki 

Gevaruk Vadisi ve Trişin Yaylası'nda bulunan, kaya resimleri belgelemektedir (Ceylan, 

2008). Daha sonra Erken Demir Çağından itibaren yerleşimin olduğunu, il merkezinde 

yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalarda elde edilen veriler göstermiştir. Mir Kalesinin kuzey 

eteklerinde 1998 yılı temmuz ayında rastlantısal sonucu bulunan 13 adet stel/anıt taş, Hakkâri 

yöresinin demir çağına ilişkin bulguları olarak dikkat çekmiştir. Bölge Demir Çağında Asur 

ve Urartu devletleri arasında sık sık el değiştirmiştir. MÖ 1000'lerde Urartuların hâkimiyetine 

geçmiştir.(Top, 2010). 
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Urartu Devleti'nin M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında yıkılmasından sonra bölgeye Pers, Selekuid, 

Roma, Part, Sasani ve Bizans hâkim olmuştur. Sasani Döneminde V. yüzyıldan itibaren 

Yukarı Zap Vadisine Nesturiler yerleşmeye başlamıştır. Orta Çağda yöreye sırasıyla Büyük 

Selçuklu (1054), Musul Atabekleri (1127), Zengiler (1142-43), İlhanlılar (1259), Karakoyunlu 

(1349-1405), Timurlular (1387), Akkoyunlu (1468) ve Safeviler (1504) devletlerinin idaresine 

girmiştir. Bölgede özellikle Selçuklu ve İlhanlı döneminde Yezidi Kürtleri yaşamıştır. 

Bölgeye sırasıyla Sümerler, Asurlular, Babiller, Medler hâkim olmuştur. Persler ve 

Romalılardan sonra Sasaniler, onlardan sonra Araplar ve Türklerin egemenliğine girmiştir 

(Cuinet, 1897; Top, 2010). 

1534 yılından sonra Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı devleti yönetimi 

zamanında yönetim hükümet statüsü altında Hakkâri beylerinin idaresine verilmiştir. Van 

eyaletine bağlı "Hakkâri Hükümeti", 1847 yılına kadar ocaklık şeklinde bu beylerin 

idaresinde kalmış; Tanzimat'tan sonra Osmanlı'daki yeni idari yapılanma sonucunda Erzurum 

Vilayeti‘ne bağlı sancak durumuna getirilmiştir. 1865’te tekrar Van Vilayeti ‘ne bağlanan 

Hakkâri, 1876-1888 yılları arasında vilayete dönüştürülmüştür. 1888 tarihinde tekrar Van 

vilayetine bağlı sancak merkezi olmuştur. Bu durum 1915 Rus işgaline kadar devam etmiştir. 

1918 yılında Rus ve Nesturi işgalinden kurtarılarak, Osmanlı topraklarına vilayet olarak tekrar 

katılmıştır. Cumhuriyet Türkiye'si kurulduktan sonra, önce vilayet olan Hakkâri, 1926'da 

Van'a bağlı ilçe durumuna gelmiştir. 1936 yılında yeniden il statüsüne kavuşmuş ve 

günümüzde bu durumu devam etmektedir (Top, 2006). 

2.3. HAKKÂRİ KENT DOKUSU 

Hakkâri ilindeki kentleşme hareketleri oldukça eskilere dayanmakta olup şehir ilk zamanlarda 

tepelere kurulmuş kalelerin eteklerinde konumlanmıştır. Şehir coğrafik yapı ve yeryüzü 

şeklinden dolayı dağınık bir görüntü sergilemektedir. 1800’lü yıllarda beylik döneminde kent 

merkezi Mir (Hakkâri, Çölemerik) Kalesi eteklerinde konumlanmıştır (Parker, 1842). Kalenin 

eteklerinde kurulu olan eski kentteki yapıların yığma taş, kerpiç ve düz toprak damlı evlerden 

oluştuğu şehre ait eski resimlerde görülmektedir. Hakkâri 1936 yılında il statüsü alınca şehir 

merkezi kalenin eteklerinden kuzeye taşınmıştır. Yeni şehir merkezi Zap suyu Vadisinin sağ 

tarafındaki Katramas Çayı kuzeyinde 21 mahalle, yönetim binaları ve iş merkezleri ile 

kurulmuştur. 1960'lı yıllarda çekilen resimlerden anlaşıldığı üzere, o dönemde iki ya da üç 

katlı evler yapılırken, bu tarihten sonra kentleşme süreci etkisiyle çok katlı betonarme binalar 

yapılmaya başlanmıştır. Bu yapılar genellikle kamu yapılarından oluşmakta olup halka ait 

konutlar halen geleneksel yöntemlerle yapılan taş evler olduğu görülmektedir. Kentte 1980-

90’lı yıllardan itibaren çok katlı betonarme konutlar inşa edilmeye başlanmış ve 1990 
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sonrasında köyden kente olan zorunlu göçlerle yaşanan nüfus artışları ile kentin her tarafında 

plansız bir yapılaşma sürecine girilmiştir. Böylelikle şehirdeki yerleşimler toplu bir yerleşim 

yapısı göstermeye başlamıştır. Dolayısıyla betonarme yapılar hızlı bir şekilde yerel evlerin 

yerini almaya başlamıştır. Bundan dolayı yerel evler terk edilmeye başlanmış ve günümüzde 

şehrin bazı mahallerinde çok az sayıda kalmıştır. Mevcut kalanlar da kentleşme sürecinin 

etkisi ile şehir içindeki önemini kaybetmiş, atıl vaziyete gelmiştir. 

 
Şekil 3: Hakkâri Mir Kalesi Gravürü (Parker, 1842). 
 

3. HAKKÂRİ YEREL KONUTLARIN ÖZELLİKLERİ 

Hakkâri yerel konutları kentin belli bölgelerinde yoğunlaşmamış dağınık bir yerleşim 

göstermektedir. Şehrin en eski yerleşim yerlerinde yer alan yerel konut sayısı fazla iken bazı 

kesimlerinde ise neredeyse yerel konut yapısı yok denecek kadar az sayıdadır. Yerel evlerin 

çoğunluğu kısmen kent merkezinden uzak olan mahallerinde ve kentin ilk yerleşim yerlerinde 

olduğu görülmektedir. Şehir merkezine yakın olan Gazi ve Pehlivan mahallerinde yerel yapı 

az sayıda iken uzak olan Biçer, Dağgöl, Yeni Mahalle, Keklikpınar ve Karşıyaka 

mahallerinde ise sayı olarak fazla vaziyettedir. Bu evler yapılış tarihlerine göre dört gruba 

ayrılabilirler. 18.yy sonunda inşa edilmiş olan genellikle küçük boyutlarda olan evler ilk 

grubu oluşturmaktadır. 1930-40’lı yıllarda inşa edilen evlerin oluşturduğu ikinci gruptaki 

konutlar genellikle önceki dönemin üst katları ve biraz daha büyük olanları oluşturmaktadır. 

1950-60’lı yıllarda inşa edilen konutlar daha büyük boyutlarda ve genellikle iki katlı olarak 

inşa edilmiş olan üçüncü grubu oluşturur. 1970-2000’li yıllarda yapılan evler ise dördüncü 

grubu temsil etmektedir. Sayıca en fazla olan ve mimari organizasyonu birbirine en çok 

benzeyen gruptur. Bu yapılar büyüklük, malzeme ve bahçeli olmaları nedeniyle genelde 

birbirine benzerlikler göstermekte ve kent dokusunu oluşturmaktadır.  
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Şekil 4: Şehir Merkezinde Yer Alan Hakkâri Yerel Konutları (URL 6) 

 

3.1. YERLEŞİM DÜZENİ 

Hakkâri evleri, genellikle dışa dönük ve dış mekânla iç içe bir yapıya sahiptirler. Evler 

birbirine yakın çoğunlukla bahçe içinde ve sokak üzerinde konumlanmışlardır. Sokaklar 

topografya ile uyumlu olacak bir şekilde dar bir yapıya sahiptir. Evler konumlandırılırken 

belli bir imar planına göre konumlandırılmadıkları için, dağınık bir yerleşme görülmektedir. 

Bundan dolayı düzenli ilerleyen bir sokak siluetinden söz etmek pek de mümkün değildir. 

Aynı çizgiyi en fazla 4-5 ev takip eder, sonrasında ise sokak farklı bir açı ile başka bir yöne 

doğru devam etmektedir. Yapılar genellikle ayrık nizam şeklinde olup bitişik nizam şeklinde 

inşa edilmiş olanları da mevcuttur. Her evin kendine ait bir bahçenin içinde konumlandığı 

görülmektedir. Arazinin engebeli yapısı ve bu yapıya göre şekillenmiş yollar bu bahçeleri 

birbirinden ayırmaktadır. Evler konumlandırılırken şehrin düz olan alanları ve Çölemerik 

(Mir) Kalesinin etekleri yerleşim için seçilmiştir. Şehirde 1990’lı yıllara kadar dağınık ve belli 

bir alanda bir yerleşim görülürken 1990'lı yıllarda köyden kente zorunlu göç gerçekleşmiş ve 

halk kentin farklı kesimlerinde kendilerine ait konutlar inşa etmeye başlamıştır. Böylelikle 

kentteki dağınık yerleşme azalmış ve toplu bir yerleşme hâkim olmuş ve yeni mahalleler 

ortaya çıkmıştır. 
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Şekil 5: Hakkâri Eski Kent Sokakları (Özkahraman,1976). 
 

3.2. MEKÂNSAL ORGANİZASYON VE PLAN DÜZENİ 

Hakkâri yerel konutlarının plan şemaları topografyanın yanı sıra, geleneksel/yerel evlerde 

önemli bir öğe olan sofa mekânı ile de şekillenmiştir. Yerel Hakkâri evleri, genellikle dıştan 

içe doğru sokak, bahçe, sofa, oda sıralamasına göre planlanmıştır (Şekil ). Evler bahçeli 

olarak içine dönük bir plan sistemine sahip, doğa ile iç içe, insan ölçüsünde oluşturulmuş, 

dengeli oranlara sahiptir. 

 

 

Şekil 6: Plan Örgütlemesi 

 

Genellikle karasal iklim özelliğine sahip olan bölgede iklimin fazla değişken olmaması konut 

planlarına yansımaktadır. Hakkâri yerel evlerinin mekân organizasyonunda sofanın dışa açık 

veya kapalı oluşuna göre biçimlenen iç ve dış sofalı konut tipleri daha fazla göze 

çarpmaktadır. Genelde sofası dış hava koşullarına kapalı iç sofalı konutlar, dış hava 

koşullarına açık dış sofalı konutlar dışında, her iki yaklaşımın farklı birleşimlerinin bir arada 

kullanıldığı karmaşık yapıda veya orta sofalı konut örneklere rastlanılmamaktadır. Evler, tek 

veya iki katlı olacak şekilde yapılmışlardır. Tek katlı evlere genellikle ortada yer alan çift 

kanatlı ahşap bir kapı ile girilmektedir. Sofaya açılan kapının sağında ve solunda; tandır evi, 

mutfak ve oda birimleri yer almaktadır.  

Sokak Bahçe Sofa Oda
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Evlere tek birden giriş sağlanmakta olup haremlik selamlık anlayışı pek rastlanılmamaktadır. 

Oda birimlerinin duvarlarında ihtiyaca göre yüklük ve niş elemanları yer almaktadır. 

  
Şekil 7: Hakkâri Yerel Konut Plan Tipi Örneği (Mühürdaroğlu,2019) 

 

İki katlı evlerde alt katta sofa, oda, mutfak, tandır evi, banyo birimleri yer alır. Alt kat 

sofasının sol tarafında yer alan merdivenle üst kat bağlantısı sağlanmaktadır. Çoğunlukla alt 

katın giriş kapısının hemen üzerinde yer alan sofa, iki oda arasındaki birimdir. Kullanılan bu 

sistemde sofanın yapı boyunca uzandığı veya sonradan eklenen ahşap bir bölme veya duvarla 

bölünmüş şekilde olduğu görülmektedir. Alt katta bulunan sofa giriş kapısı ile üst katta 

bulunan sofa ise sofanın başında yer alan bir ya da iki adet pencere ile aydınlatılmaktadır. Bu 

tür düzenlemelerde üst kat sofası odalara geçiş mekânı sağlarken toplanma amacıyla da 

(düğün, taziye gibi) insanların bir araya geldiği zamanlarda da kullandığı bir mekândır. 

Çoğunlukla dikdörtgen formdaki sofa ikiye bölünerek iki ayrı mekân olarak kullanılmaktadır. 

Bu kullanım günümüzde tercih edilen antresi ve yatak holü olan çözüme çok yakındır. Sofa 

içinde kalan mekânlar evin genel mekânları olup ayrılan bölümler, evin özel bölümleri 

olmaktadır. Genellikle alt kat plan şeması üst katta da devam etmektedir. Üst kat sofasının 

etrafında yaşama birimi olan odalar yer almaktadır. 

Çoğunluğu iç sofalı olan Hakkâri evinde dış sofalı tipine sahip evlere de rastlamak 

mümkündür. Dış sofalı plan tipine sahip evler daha az olup sofa + tek oda veya sofa + iki oda 

şeklinde düzenlenmiştir. Sofa dış mekân ile odalar arası bağlantıyı sağlayan elemandır. 

Genellikle sofanın sağında yer alan oda tandır evi, sol tarafta yer alan oda ise yaşam odası 

olarak kullanılmaktadır. 
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3.3. PLAN ELEMANLARI 

Sofa 

Hakkâri evlerinde sofa evin çekirdeğini oluştururken; odalara bağlantıyı sağlayan dağılım 

mekânı şeklindedir. Halk arasında sofa "kantere" diye adlandırılmaktadır. Bazı yapılarda 

sofada ocak yer almakta olup böylelikle mutfak olarak da kullanıldığı görülmektedir. Hakkâri 

evlerinde plan, odaların bir sofa çevresine dizilmesi ile oluşur. Hakkâri evlerinde genellikle 

sofaya iki kanatlı ahşap bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır. Çoğunlukla sofanın sol tarafına 

denk gelecek şekilde giriş kapısına yakın konumlanmış tek kollu ahşap bir merdivenle üst kat 

sofaya ulaşılmaktadır. Üst kat sofasının sağında ve solunda odalar bulunmaktadır. Alt kat 

sofaları bağlantı elemanı olarak kullanılırken, üst kat sofaları genellikle yaşama mekânı olarak 

kullanılmaktadır. Sofaların çoğunluğu çıkmasız ve balkonsuz olmasına rağmen balkonlu 

olanlarına da rastlanmaktadır. Sofanın eni yapım tekniğine bağlı olarak 2.50-3.50 m aralıkları 

arasında değişmektedir. Boyu ise genellikle yapı uzunluğu kadardır. Sofaların aydınlatması 

doğal aydınlatma şeklinde olup alt katta dış kapı ile üst katta ise sofanın başında yer alan 

pencerelerle sağlanmaktadır. 

 
Şekil 8: Evlerde Sofa Kullanımı 

 
Şekil 9: Alt Kat Sofasının Üst Kat Sofasına Bağlayan Yapı Elemanı Merdiven Görünümü 
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Oda 

Odalar, yaşamın neredeyse tüm ihtiyaçlarını barındıran bir yapıya sahip olup yaşamın geçtiği 

kendi başlarına birer birimdirler. Odalar çok fonksiyonlu olduğu için her odada uyuma, 

yemek yeme ve hatta yemek pişirme eylemleri gerçekleştirilebilir. Hakkâri evlerinde oda 

genellikle bir sofanın etrafına dizilmiş vaziyettedir. Her oda bağımsız bir girişe sahip olarak 

tasarlanmış ve çoğunlukla dikdörtgen formda olup, 3,50-5,00 m boyutlarında yapılmışlardır. 

Ahşap kirişli üst örtü sistemi bu boyutları belirlemekteki etkendir. Sofadan odaya 90*190 cm 

boyutlarında ahşap tek kanatlı bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır. Tek katlı evlerde odalar 

genellikle hem günlük hayatın geçtiği oturma amaçlı hem de uyuma amaçlı kullanılmışlardır. 

İki katlı evlerde üst katlarda yer alan odalar oturma odası ve yatak odası olarak ayrı mekanlar 

olarak çözümlenmiştir.  

 

   
Şekil 10: Evlerde Oda Kullanımı 

 

Odaların tavan yüksekliği 2,70- 3,10 m boyutlarında olup mutlaka pencerelerle aydınlatılmış 

olarak yapılmışlardır. Alt kat pencereleri genellikle 40*50 cm boyutlarda daha küçük 

ebatlarda, üst kat pencereleri (120*130) ise daha büyük boyutlarda yapılmıştır. Çoğunlukla iki 

ya da üç pencere ile odalar aydınlatılmaktadır. Bu odalarda kullanılan pencereler genellikle 

mazgal pencere şeklindedirler. Odanın konumu pencerelerin yer aldığı duvarı ve sayısını 

belirlemiştir.  Alt kat pencereleri tavana daha yakın iken üst kat pencereleri ise daha alçak 

konumda olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bunun sebebi alt katta mahremiyet iken üst katta dış 

ortamı görebilmektedir.  

Odalarda genellikle yatakların konulduğu yüklükler ve nişler bulunmaktadır. Genellikle 

evlerin sofasının sol tarafında yer alan odanın, kuzey duvarında bir adet yüklük ve bir adet niş 
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bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nişlerin bazıları ahşap kapaklı bazıları kapaksızdır. Kapaksız 

olan nişlerde aydınlatma için gaz lambası konulurken, kapaklı olanlar dolap olarak 

kullanılmıştır. Bundan dolayı neredeyse her odada en az bir niş veya gömme dolap 

bulunmaktadır. Odaların döşeme kaplaması ilk zamanlar sıkıştırılmış toprak iken bazılarında 

günümüzde şap kaplama yapılmıştır. Tavan kaplamaları ahşap kirişleme olup bazılarının bez 

örtü veya ahşap malzeme ile kaplandığı görülmektedir.  

Tandır Evi 

Tandır Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde uzun zamanlardan beri kullanılan ocak ve ısınma 

yeridir. Tandır evi Hakkâri yerel evlerinin önemli öğelerinden biridir. Tandır evi genellikle 

sofanın sağ tarafında konumlanmış ve oda boyutlarında yapılmıştır. Tandır evinin içinde 

çoğunlukla yıkanma birimi (serşok) ve bazılarında yemek pişirmek için ocak bulunmaktadır. 

Tandır evi pencere ve tavanda açılan bir aydınlatma boşluğu ile ışıklandırılır. Yaz aylarında 

ihtiyaç için haftada bir, kış aylarında ise ısınmak amacıyla her gün yakılırdı. Tandır evi, 

ekmek pişirildikten sonra üstü kapatılıp çevresinde insanların oturduğu ve sındığı bir 

mekândır.  

Tandır odanın bir köşesinde toprağa gömülü şekilde kil ve özel bir topraktan yuvarlak kesitli 

olarak yapılmaktadır. Tamamen toprağa gömülü olan tandırın alt bölümünde yer alan küle adı 

verilen havalandırma menfezi bulunmaktadır. Günümüzde evin içinde yer alan tandır evlerine 

pek fazla rastlanılmamaktadır. Evlerde bulunan tandır evleri kapatılınca bahçede ya da eve 

bitişik bir şekilde ayrı bir mekân olarak çözümlenmiştir. Evlerde bulunan tandır evi de 

sonradan yaşama odasına çevrilmiştir.  

Mutfak 

Mutfak üst katta da alt katta da yer alabilen bir birimdir. Mutfağı odadan ayıran taraf içindeki 

ocaktır. Taştan yapılan bu ocaklar 20-35 cm yükseklikte olup çatıya çıkan bacaya bağlıdırlar. 

Ocağın genellikle sağ tarafında gaz lambasının konulacağı bir niş bulunmaktadır. 

Hakkâri evinde mutfağın ana öğesi olan ocak sofada, tandır evinde ya da ayrı bir odada olmak 

üzere üç şekilde konumlandırılmıştır. Ocakların sofaya yapılmasının nedeni ise bahçe ile 

bağlantısının doğrudan olması ve aydınlatmanın dış kapıdan sağlanmasıdır.  
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Şekil 11: Mutfak Elemanı Ocakların Görünümü. 

 

Banyo ve Tuvalet  

Yerel Hakkâri evinde banyo olarak ayrı bir mekân bulunmamaktadır. Yıkanma eylemi için 

genellikle tandır evinin ya da sofanın bir köşesinde, zeminden 30-70 cm yükseklikte bulunan 

halk arasında serşok adı ile bilinen 120*120*30 cm (en*boy*yükseklik) boyutlarında olan 

yıkanma birimi bulunmaktadır. Çamaşır yıkama eylemi de bölümde yapılırken bulaşık yıkama 

için dış mekânda yer alan çeşmeler kullanılmıştır.  

Hakkâri evlerinde tuvalet, ev içerisinde yer almamakla birlikte genellikle bahçe içinde ya da 

dışarıda evden bağımsız bir şekilde çözümlenmiştir. Günümüzde tuvalet birimi genellikle 

mutfağın bir kısmı briket duvarla bölünerek ya da eve eklenen ayrı bir birim olarak 

çözümlenmiştir.  

3.4. YAPI MALZEMELERİ VE TEKNİKLERİ  

Hakkâri evlerinin, yörede kolay bulunan taş ve ahşap malzemeye bağlı olarak kagir1 sistemde 

ve yığma taş tekniğinde moloz taş ve kerpiç kullanılarak taş temeller üzerine inşa edildiği 

gözlemlenmiştir. Temel 1-1,5 m ye kadar tabi zeminden aşağıya kadar kazılarak ve 60-100 

cm genişliğinde yığma yapı temeli şekilde yapılmıştır. Duvarlar taş malzemeden temel 

genişliğinde örülerek yapılmıştır. Duvar içerisinde kapı ve pencere boşlukları konulmuş, kat 

birimlerinde ahşap hatıllar yerleştirilerek duvarın daha sağlam olması sağlanmıştır. Taşın 

evlerin temel ve duvarlarında taşıyıcı rol üstlendiği ve duvar içerisinde kapı ve pencere 

boşlukları ve kat bitimlerinde ahşap hatıllar2 yerleştirilerek duvarın daha sağlam olması 

sağlandığı görülmektedir. Evlerin tüm duvarlarının genellikle taştan yapıldığı ayrıca bazı 

evlerin ise alt kat iç ve dış duvarları ile üst kat dış duvarları taştan, üst kat iç duvarlarının ise 

kerpiçten yapıldığı gözlemlenmiştir. Duvarlarda bağlayıcı malzeme olarak çamur 

kullanılmıştır. Evlerin iç ve dış duvarlarında da saman katkılı çamur sıva olarak kullanılmıştır. 

Çamurla sıvanan iç duvarların üzeri kireçle sıvanmıştır. Taştan sonra en çok kullanılan 

malzeme ise ahşaptır.  

                                                             
2 Kagir: "Etimolojik olarak kökeni farsça olan ve “ taş ve tuğladan yapılmış olan” anlamında kullanılan kelimedir."(Hasol, 
2010: 232). 

3 Hatıl: "Yığma veya hımış yapıda, ağırlığı yatay olarak dağıtmak ve duvarların düşey doğrultudaki çatlamalarını önlemek 
üzere duvarın içine yatay olarak boydan boya uzatılan ahşap, tuğla ya da beton bağlama ögesi."(Hasol, 2010: 202). 
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Ahşabın taşıyıcı amaçlı olarak duvar, döşeme ve damda kullanılırken süsleme elemanı olarak 

kapı, pencere, dolap, tavan ve merdiven yapımında kullanıldığı görülmektedir. Döşemeler 

genellikle sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır. Bazılarında da daha sonraları toprağın üstüne şap 

kaplanmıştır. Evlerin üst örtü sistemi düz toprak damdır.  

 
Şekil 12: Hakkâri Yerel Konut Örneği (Mühürdaroğlu,2019) 

  

 
Şekil 13: Hakkâri Yerel Konut Kesit Çizimi (Mühürdaroğlu,2019) 
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Şekil 14: Hakkâri Yerel Konut Örneği (Mühürdaroğlu,2019) 

 

 

Şekil 15: Hakkâri Yerel Konut Kesit Çizimi (Mühürdaroğlu,2019) 

 

3.5. CEPHE ÖZELLİKLERİ  

Hakkâri yerel evlerinin dış cepheleri sade, gösterişten uzak bir görünüme sahiptir. Evler 

genellikle cumbasız, düz tek parça olarak tasarlanmışlardır. Bunun sonucu olarak da yapının 

dış cephesinin donuk ve sade bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Dış cephede göze çarpan 

yapı üzerindeki kapı ve pencere boşlukları cepheyi belirlemektedir. Tek veya iki katlı inşa 

edilen evlerde zemin kat pencereleri küçük ve sadedir. Bu pencerelerin üzerine güvenlik 

amacıyla demir parmaklıklar konulmuştur. Üst kat pencere sayıları ve ebatları da zemin katta 

yer alan pencerelere göre daha büyük ve detaylı yapılmış olup dikdörtgen formdadır. Dış 

cephede çoğunlukla pencereler belli bir düzen içindedirler.  
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Daha çok iki oda arası sofa plan tipine sahip evlerin cephesi iki oda arası penceresi arasından 

çıkan balkon ile hareketlendirilmiştir. Son dönem yapılan evlerin cephelerinde kireç veya 

beton sıva kullanıldığı görülmektedir. Bazı evlerde sal taşı kullanılarak yapılan saçaklar 

cepheye farklılık katmaktadır. İncelenen evlerin zemin katlarında gerek yapı malzemesinin 

gerekse mekânların özelliği nedeniyle sağır yüzeyler üst katlara oranla daha fazla olduğu 

görülmektedir. İncelenen evlerde boşluk ve dolulukların dengelenmeye çalışıldığı 

görülmektedir.  

  
 

 

Şekil 16: Hakkâri Yerel Konut Cephe Örneği (Mühürdaroğlu,2019) 

 

 

Şekil 17: Hakkâri Yerel Konut Cephe Çizimi (Mühürdaroğlu,2019) 
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Tek katlı halde inşa edilmiş olan evlere bakıldığında, pencere boyutlarının ufak olduğu 

doluluk oranının boşluk oranından fazla olduğu gözlemlenmiştir. İki katlı olan evlerde ise alt 

kat pencerelerinin boyut ve sayılarının üst katlara göre daha az olduğu görülmektedir. Alt kat 

doluluk oranı fazla iken üst kat boşluk oranının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Buna 

sebep olarak; üst katların sonraki dönemlerde inşa edilmiş olması ve yaşam mekânlarının üst 

katta yer alması olarak gösterilebilir. 

 

Şekil 18: Hakkâri Yerel Konut Cephe Örneği (Mühürdaroğlu,2019) 

 

 

Şekil 19: Hakkâri Yerel Konut Cephe Çizimi (Mühürdaroğlu,2019) 

 

4. SONUÇ  

Yerel evler yapıldıkları zamandan günümüze bulundukları yerin kültürel ve fiziksel 

birikimlerini getirmektedir. Geleneksel yöntemler ile yapılan evlerde yerel veriler ev 

tasarımında önemli bir ölçüde etkili olmaktadır. 

Bu evlerde genelde yerel malzemenin kullanıldığı ve yerel inşa tekniği ile inşa edilmiş 

oldukları görülmektedir. Evlerin hepsi kagir sistemde taş, ahşap, kerpiç malzemeden inşa 

edilmiş olup üst örtü sistemleri düz toprak dam şeklinde yapılmışlardır. Kat sayılarının ise 

genellikle tek veya iki katlı halde oldukları görülmektedir. Hakkâri evleri, genellikle dışa 

dönük ve dış mekanla iç içe bir yapıya sahip ve bahçe içinde veya sokak üzerinde 

konumlanmışlardır. Sokaklar topografya ile uyumlu olacak şekilde dar bir yapıya sahiptirler. 
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Evler konumlandırılırken belli bir imar planına göre konumlandırılmadıkları için, dağınık bir 

yerleşme görülmektedir. Yapılar genellikle ayrık nizam şeklinde olup bitişik nizam şeklinde 

inşa edilmiş olanları da mevcuttur. Evlerin çoğunluğunun bahçeli ve yanda konumlanma 

şeklinde oldukları gözlemlenmiştir. Bunların fazla olması evlerin hem mahremiyeti koruyan 

hem de bulunduğu çevreden kopmayan özelliklerinin olduğunu göstermektedir.  

Hakkâri yerel evlerine bakıldığı zaman evlerin oluşumunda yörenin iklim şartları, halkın 

sosyoekonomik yapısı, topografyanın etkili olduğu görülmektedir. Bu evler basit ve sade 

tutulmuş, insan ihtiyaçlarını giderebilecek minimum boyutlara sahiptir. İncelenen evlerin 

planlarına bakıldığı zaman dış sofalı plan tipi ve iç sofalı plan tipine sahip oldukları 

görülmektedir. Evler genellikle tek ve iki katlı olmak üzere iki şekilde yapılmıştır. Tek katlı 

olan evlerin iç sofalı ve tek sofalı plan tipinde olanları mevcuttur. İncelenen evlerin ağırlıklı 

olarak iç sofalı plan tipinde oldukları tespit edilmiştir. Bunların plan örgütlemesi ise genellikle 

sofa-oda, sofa-iki oda şeklindedir. İki katlı olan evlerin çoğunluğunun ilk başta tek katlı 

oldukları daha sonra yeni mekanlara ihtiyaç olmasından dolayı ikinci katın yapıldığı 

görülmektedir. Bu evlerin alt kat plan şeması üst katta da devam etmektedir. Evlerde katlar 

arası bağlantı ya ayrı çözümlenmiş ya da iç mekânda yer alan düşey yapı elemanı olan ahşap 

merdivenlerle sağlanmıştır. Evlerin ilk yapıldıkları zaman içlerinde tandır evi, ahır gibi 

birimler yer alırken daha sonradan bunlar evden ayrı olarak çözümlenmiştir. Tanımlamaya 

çalışılan tarihi, mimari ve yerel değerleri olan bu evlerin korunması, yaşatılması ve gelecek 

nesillere aktarılması kent kimliği açısından önemlidir ve gerekmektedir. Ancak günümüzün 

ekonomik koşulları, hızlı değişen kentleşme ve insanların yaşamındaki farklılaşma gibi pek 

çok nedenlerle, bu yapılar kullanılmamakta ve yıkılmaya terk edilmektedirler.  

Yerel evler, kültür mirasının en önemli öğelerinden olup; yöre insanının yaşam tarzını, 

ekonomik durumunu, kültürel değerlerini yansıtması bakımından değerlidir. Geçmişin izlerini 

sürdüren bu evlerin restore edilerek aslına uygun bir şekilde kullanılması beklenmektedir. Bu 

çalışma ile Hakkâri yerel evlerinin genel özellikleri ortaya konularak, rölöve ve resimlerle 

tespitlerini yapılarak kültürümüze kazandırması amaçlanmıştır. 
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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM UYGULAMALARINA BİR ÖRNEK: HALİMA 
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ÖZET  

Okul öncesi eğitim dünya genelinde eğitimin ilk ve en temel aşamasını oluşturmaktadır. 

Bireysel farklılıklar, kültürel yapılar ve insan doğasının farklılığı okul öncesi eğitimin erken 

yıllar itibariyle her ülkede faklı modellerle ele alınmasını sağlamıştır. Ancak okul öncesi 

eğitim gelişime ve değişime çok açık bir alan olduğu için birbirinden farklı modeller ve 

uygulamaları görmek okul öncesi eğitimde eklektik yaklaşımı doğurmuştur. Zaman içerisinde 

birey gelişiminde tek bir modelin insan davranışlarını açıklamada yetersiz olduğu kanaatine 

varılmıştır. Böylelikle geçmişten günümüze okul öncesi eğitimde birbirinden farklı modeller 

ve kurum yapıları ortaya çıkmıştır. Okul öncesi eğitim bireyin sonraki yaşamı için nasıl bir 

birey olacağı konusunda belirleyici olmaktadır. Gelişime en açık olunan okul öncesi eğitim 

her ülkede farklı biçimlerde uygulanmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu araştırmanın 

amacı da Almanya’da okul öncesi eğitim alanında faaliyet gösteren “Halima Kindergarten” 

okulunun çeşitli özellikler bağlamında incelenmesidir. Bu özellikler; okulun kuruluş şekli, 

vizyonu, okul yapısı, okul çalışanları, okul fiziki özellikleri, okulun eğitim metodu, okulun 

çalışma biçimi, okul veli ilişkileri, okul bütçesi, okul idarecileri, etkinlik türleri, pro je 

yaklaşımları, gezi gözlem etkinlikleri ve kültürel yapısı açısından ele alınmıştır. Araştırma, 

2018-2019 eğitim öğretim yılının yaz döneminde gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntemde yapılan 

araştırmada doküman incelemesi kullanılmış ve gözlemlerden yararlanılmıştır.  Araştırmada 

elde edilen veriler ve yapılan gözlemler araştırmacı tarafından notlar şeklinde kaydedilmiş ve 

okul dokümanları incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda okulun fiziki özellikler noktasında 

doğaya önem veren yapısı ile ön plana çıktığı, veli desteği ile eğitime devam ettiği ve farklı 

dillerde eğitim verdiği görülmüştür.  Okul öncesi eğitim kurumlarından biri olan Halima 

Kindergarten incelenmesi ile bu alanda çalışanlara okul öncesi uygulamaları açısından örnek 

teşkil edeceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitim uygulamaları, Almanya 
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AN EXAMPLE OF PRESCHOOL EDUCATION PRACTICES: HALİMA 

KİNDERGARTEN 

ABSTRACT 

Preschool education is the first and most basic phase of education worldwide. Individual 

differences, cultural structures and the diversity of human nature have enabled pre-school 

education to be handled with different models in every country as of early years. However, 

since preschool education is very open to development and change, seeing different models 

and practices has led to an eclectic approach in preschool education. Over time, it was 

concluded that a single model of individual development was insufficient to explain human 

behavior. Thus, different models and institutional structures have emerged in pre-school 

education from past to present. Preschool education is decisive about what kind of individual 

will be for the next life of the individual. Preschool education, which is the most open to 

development, is being implemented and developed in different ways in each country. The aim 

of this study is to examine the ima Halima Kindergarten gösteren which is active in the field 

of pre-school education in Germany in terms of various features. These features; the school's 

way of establishment, vision, school structure, school employees, physical characteristics of 

the school, the school's method of education, working style of the school, parent-parental 

relations, school budget, school administrators, activity types, project approaches, trip 

observation activities and cultural structure are discussed. The research was conducted in the 

summer term of the 2018-2019 academic year. In the qualitative research, document analysis 

was used and observations were used. The data and observations were recorded by the 

researcher in the form of notes and school documents were examined. As a result of the 

research, it was seen that the school came to the forefront with its structure that attaches 

importance to nature in terms of physical characteristics, continued education with the support 

of parents and provided education in different languages. Halima Kindergarten, which is one 

of the pre-school education institutions, is expected to serve as an example for preschoolers. 

Keywords: Preschool education, preschool education practices, Germany 

GİRİŞ 

Okul öncesi eğitim tüm dünya çocuklarının gereksinim duydukları eğitimin ilk ve en temel 

basamağını oluşturmaktadır. Bu dönem çocukların aileden sonra karşılaştıkları toplumsal 

anlamda küçük bir yapıdan dışa çıkışın ilk adımını oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim 

kurumlarındaki yapı ve işleyiş çocuk için toplumsal düzenin nasıl olduğu ve düzen içerisinde 

nasıl hareket etmek istediğinin de belirleyicisi olmaktadır. Bu dönem çocuğun zihinsel, 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 973 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

sosyal, duygusal, fiziksel gelişimleri ve öz bakım becerilerinin desteklenmesinde de önemli 

bir yer tutmaktadır. 

Okul öncesi eğitimin istenilen başarıyı elde etmesi ve çocuk gelişiminde olumlu yönde 

etkilerinin oluşması için eğitim programlarının iyi bir şekilde düzenlenmesi ve uygulamaya 

dönüştürülmesi aralıklı olarak revizyonlarının yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda eğitim 

programı uygulayıcısının da program hakimiyetinin iyi olması, kendini yenileyebilmesi 

gelişmeleri yakından takip edebilmesi, çocuk yaş ve gelişim özelliklerini bilmesi, iyi ve etkili 

bir iletişime sahip olması gibi alan bilgisinin olması, aile ve kurum ile sağlıklı iletişimler 

kurabilmesi, problem çözme ve yaratıcı düşünceye önem vermesi, rehberlik faaliyetlerini iyi 

bir şekilde yürütmesi ve çocuklarda bu özelliklerim ortaya çıkması için destekleyici olması 

gerekmektedir. Ancak bu yolla nitelikli birey gelişiminden söz edilebilir (Gürkan, 2012). 

Okul öncesi eğitim uygulamalarında eğitim programları ve öğretmen nitelikleri kadar okul 

öncesi eğitim kurumunun yerleşimi, fiziksel yapısını gösteren iç ve dış mekân özellikleri ve 

okul donanımı önemli bir yer tutmaktadır. Okul mekan düzenlenmesinde kullanılan 

materyallerin sağlığı tehdit etmeyecek özelliklerde olması ve güvenliği bozmayacak ve 

çocuklara özgürce hareket etme fırsatı sunacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bunun 

yanı sıra çocukların eğitim etkinliklerinde kullanacakları materyal ve malzemelerinde dikkatli 

bir şekilde seçilmesi çocuk sağlığı ve gelişimi açısından dikkat edilmesi gereken önemli 

noktalar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra eğitim programlarının oluşturulmasında 

dayanak oluşturacak eğitim felsefesinin de belirlenmesi ve kurum düzenlenmesinin de eğitim 

felsefesini yansıtacak şekilde olması beklenmektedir.  

Tüm bu özellikler ışığında çok yönlü amaca hizmet eden ve birey gelişiminde kritik öneme 

sahip olan okul öncesi eğitimin belirtilen bu değişkenler noktasında önemle ele alınması 

gerekmektedir. Bu nedenle de araştırmada okul öncesi eğitim uygulamalarına örnek 

oluşturacak Halima Kindergarten anaokulunun uygulamalarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Böylelikle okul öncesi eğitimi güçlendirmede farklı uygulama örnekleri sunmak bu alanda 

çalışan kişilere rehberlik etmesi düşünülmektedir. 

2. YÖNTEM 

Araştırma nitel yöntemde gerçekleştirilmiştir. Nitel yöntem, olguların ilgili bireylerin bakış 

açılarından görülmesi ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapının ve süreçlerin ortaya 

konulmasını sağlamaktadır (Şimşek ve Yıldırım, 2011). Nitel araştırmada birçok farklı veri 

toplama teknikleri bulunmaktadır. Bu araştırmada nitel araştırmada veri toplama 

yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yapılmış ve gözlemlerden yararlanılmıştır. 

Doküman incelemesi, bireylerin bireysel ya da gerektiğinde görüşmeler ve gözlemlerle elde 
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edilen verilerin desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Doküman incelemesi hem basılı hem 

de elektronik kaynakların incelenmesini içermektedir (Bowen, 2009). Araştırmada kullanılan 

veri toplama yöntemlerinden bir diğeri de gözlem tekniğidir. Gözlem, belli bir kimse, yer, 

olay, nesne, durum ve şarta ait bilgi toplamak için belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve 

dinleyişi ifade etmektedir.  

3. BULGULAR 

Bu bölümde, araştırmanın amacı kapsamında cevap aranan Halima Kindergarten anaokulunu 

tanıtacak şekilde tüm değişkenler alt başlıklar altında sunularak açıklamalara yer verilmiştir.  

Okul isminin oluşumu ve anlamı: Halima kindergarten İslami prensiplerin esas alındığı bir 

kurum olduğu görülmüştür. İsim de bu inancı yansıtmaktadır. Kurumda çocuklar  6 yaşına 

kadar eğitim süreçlerinden yararlanmaktadırlar. Halima da  kendilerine bu bir görev bilerek 

çocukları 1 yaşında alıp 6 yaşına kadar eğitip çocuklara ahlak ve kültür aşılamaya 

çalışmaktadırlar. 

Okulun kuruluş gerekçesi: Almanya da bulunan diğer eğitim kurumlarına örnek olmak ve 

inançları gereği çocuklarını başka kreşlere göndermeyen Müslüman aile ihtiyaçlarını yerine 

getirmek ve kendi eğitim anlayışlarını geliştirerek örnek bir kurum olma gayesi ile 

oluşturulmuştur. 

Okul Misyonu: Okul misyonu çocuklara eğitim vermek ve aynı zamanda İslami ahlak ile 

donatmaktır. Kurum İslami kurallara göre yönetiliyor ve düzenini kurup sesini duyuran bu 

kuruma farklı dini inancı benimseyen ailelerin çocukları da bu kurumda eğitim 

görmektedirler. Bu dini görüşlerinin yanında olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini 

çekinmeden, rahatlıkla ifade edebilen, araştıran, soran ve sorgulayan, merak duygusu 

gelişmiş, paylaşımcı, işbirlikçi, özgüvenli ve kendilik algısı gelişmiş, sorumluluk sahibi, 

farklılıklara saygı gösteren bireyler yetiştirmek amaçlanmaktır. 

Okulun gelişim yaklaşımları: Halima sabit bir eğitim yaklaşımı kullanmamıştır. Eğitim 

yaklaşımlarına bütüncül bakarak bütün yaklaşımlardan  yararlanmaktadır. 

Okul eğitim programları: Almanya da eyalet sistemi olduğu için Türkiye de ki gibi bir 

sistem uygulanmamaktadır. Her eyaletin farklı tatil programları bulunmaktadır. Eğitim 

programları ise sene sonunda ve ara tatillerde oluşturulmaktadır. Halima da da eğitim 

programları öğrenci alımları başlamadan bir hafta önce eğitimciler bir araya gelerek 

oluşturmaktadırlar. 

Okulun ilkeleri: 

 İslami hassasiyetler gözetilerek eğitim verilecek. 
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 Bireysel farklılıkların önemsendiği ve saygı duyulduğu bir ortam 

oluşturulacak. 

 Çocukların hazırlanmış bir çevreye sahip olacaklar. 

 Çocuklara yaparak yaşayarak tecrübe edineceklerdir. 

 Karma yaş uygulaması yapılarak eğitim verilecek. 

 Çalışanlar kılık kıyafetlerine dikkat edecekler 

 Çalışanlar ve eğitimciler kesinlikle çocuğa bağırmayacak ve çocuğa fiziksel 

müdahalede bulunmayacak. 

 Eğitimciler saatlerinde gelecek ve saatinde gidecek 

 Anne ve babalar etkinliklerde kreşteki hocalara yardımcı olacak. 

 Eğitimciler, çalışanlar, veliler ve Stajerler kurum içinde çocuğun yanında  

telefon ile oynamayacak ve çocuğun telefonla oynamasına müsaade etmeyecek 

 Çalışanlar çocukların yanında kötü ve mahrem şeyler konuşmayacak çocuğu 

aşağılayıcı kelimeler kullanmayacaklar. 

 Çalışanlar birbirlerine ne kadar para aldıklarını sormayacaklar ve sorulan soru 

cevaplanmayacaktır. 

Okulun çalışma saatleri: Halima kindergarten çalışma saatleri 07.30 ile 17.00 saatlerini 

kapsamaktadır. 

Okulun öğrenci potansiyeli: 75 öğrencisi bulunan Halima kindergarten bireysel farklılıklara 

önem verip her  inançta ve görüşe sahip çocuklara hizmet vermektedir. 

Okulun fiziki özellikleri: Halima kindergarten, tek katlı iki taraftan girişi bulunmaktadır. Giriş 

kısmında sağ tarafta müdür odası yer almaktadır. Uzun bir koridoru bulunan kreş toplam 4 

gruptan oluşmaktadır. 4 tane grup bir tane çalışma atölyesi bir tane mutfak ve mutfakla 

yapışık yemekhane bulunmaktadır. Yemekhane de aynı anda 40 öğrenci yemek 

yiyebilmektedir. 100 m2 bir tane spor salonu bulunmaktadır. Fazla olan malzemeler kilerde 

saklanmakta her sınıfta tuvalet ve lavabo bulunmaktadır böylelikle çocuklar daha hijyenik bir 

ortamda bulunmaktadır. Okulun müdürden hariç bir de şefi görev yapmaktadır. Sınıflar iki 

bölümden oluşmaktadır. Büyük bölüm 30 m2 küçük bölüm 15 m2 alana sahiptir. Küçük alan 

öğretmenlerin dinlenmesine ayrılmıştır. Lüks koltukların bulunduğu öğretmenler odasında 

masa üstü bilgisayar ve kitaplık yer almaktadır. Böylelikle öğretmenler dinlenmenin yanı sıra 

hem kitap okuma hem de karşılıklı sohbet etme fırsatı bulmaktadırlar. Yaklaşık 25 metre 

uzunluğunda bir koridor bulunmaktadır. Koridorun sağında ve solunda çocuklara ait dolaplar 

konumlandırılmış ve bu dolaplar 3 bölümden oluşuyordu (ayakkabılık, elbise, duyuru). 
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Öğretmenler tuvaleti gayet aydınlık temizdi. Koridor duvarlarına okul öncesi grubu 

öğrencileri makarna taneleriyle, boncuklarla ve iplerle yaptıkları rakamları yapıştırmışlar ve 

kendilerine ait hale getirmiştlerdir. Teras 800 m2 lik alanıyla çocuklara oyun oynamalarında 

ve eğlenceli vakit geçirmelerinde önemli bir yere sahip terasta bir tane kulübe be sandalyeler 

masalar, park alanı, bahçe, depo kürek, el arabası gibi araçlar bulunmaktaydı. 

Aile katılımı:  Her bayram sonrası bayramı kutlama etkinliği her yıl kuruluş yıl dönümleri ve 

dini bayramlarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor ve bu etkinliklere ailelerde katılım 

gösteriyorlar. Bu etkinliklerin dışında her gün bir çocuğun velisi kreşin aşçısına yardım için 

geliyor böylelikle bu çocuklara nasıl davrandığını yakından takip edebiliyor. 

Okul finansmanı: Kreş finansmanını hayır kurumlarından sağlıyor ayrıca bu kreşte eğitim 

gören çocuklarının velileri belli mesleklerde çalıştıkları için kreşe aylık Euro( € ) hesabıyla 

belirli bir ücret ödüyorlar. 

Okulu diğer okul öncesi eğitim kurumlarından ayıran özellikleri: Çocuklara sorumluluk 

bilincini aşılayarak onları hayata hazırlamak diğer eğitim kurumlarından ayrılan belirgin bir 

özelliği bulunmaktadır. Diğer bir özelliği ise karma yaş ( 1-6 ) özelliği bulunmaktaydı. Büyük 

olan çocuklar abilik ya da ablalık rolünü üstlenirken küçük olan çocuklar ise onları taklit 

ederek örnek eğitim hayatlarına devam ediyorlardı. 

Okul teknoloji kullanımı: Okulda çocukların yanında akıllı telefon kesinlikle kullanılmıyor. 

Öğretmenler odasında kreşe ait bir tane bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarla eğitmenler 

etkinliklerini düzenleyebiliyorlar. Saat 13.00-14.00 arasında çocukların uyku vakti olduğu 

için çocukların uyurken dinlenmeleri için bir tane teyp var böylelikle çocuklar uyumaya 

çalışırken aynı zamanda dinlenebiliyorlar. Projeksiyon ve tepegöz ile seminerlerini 

düzenleyebilmekteler. 

Materyal kullanımı: Materyal kullanımına sıkça başvuruyorlar çünkü çocuklar en iyi oyun 

yoluyla öğreniyorlar oyunlarını oynamaları için çeşitli eğitsel materyallere ihtiyaç duyuyorlar. 

Bu materyaller survivor parkurlarını da içine alıyor. 

Etkinlik özellikleri: yapılan etkinlikler çocukların yaş özeliklerine, giyim kuşamlarına, fiziksel 

ortama, ekonomikliğine, grubun kalabalık mı yoksa az kişi mi gibi özelliklere bakarak 

etkinlikler planlanıyor kesinlikle israftan kaçınıp çocuklara tasarruf olmalarını sağlayacak 

etkinlikler yaptırıyorlar. 

Dış mekan kullanımı: Dış mekan kullanımında her grubun günde 1 saat çocukları terasa 

çıkarma hakları vardı. Eğitimciler çocukların istekleri doğrultusunda terası kullanıyorlardı. 

Terasın 800 m2 lik bir alanı vardı bu alanda bir tane park, ağaçtan yapılmış bir kulübe 

tahtadan yapılmış sıra ve sandalyeler oyuncaklar ve 250 litreyi alan yüzme havuzları 
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bulunmaktaydı. Ayrıca çocuklar dışarda güneşten etkilenmesinler diye şemsiye ve perdelerde 

asılmıştı. Parka oynarken bedenlerine zara vermesinler diye kum ve toprak da vardı. Hatta 3 

gün parka toprak ve kum taşımak zorunda kaldım. 

Ritüeller: Her yıl çocukları  2-3 yere geziye götürüyorlar. Bu yerler hayvanat bahçesi olabilir 

roman kahramanlarının sergilendiği minyatür müzesi olabilir ya da kralın sarayına 

götürüyorlar. Almanlar buna schloss yani saray diyorlar. Çilek bahçesine hemen hemen her 

yıl gidiliyor. 

Okul çalışanları: okulda 24 kişi çalışıyor bu çalışanlardan bir kişi müdür, bir kişi okulun şefi, 

12 kişi eğitimci, bir kişi aşçı ve geriye kalan 9 kişi ise stajer’dir. 

Okul kılık kıyafet uygulamaları: Çocuklara kılık kıyafette serbest takılıyorlar herhangi bir 

kısıtlamaya gidilmiyor tamamen ailelere kalmış bir durumdur.  

Toplantılar: Çocuğun velisiyle toplantılar genellikle çocukla ilgili bir durum olduğunda 

yapılıyor. Çocuğun gelişimi, yaş özellikleri hakkında aileye çeşitli bilgilendirme toplantılar 

yapılıyor. 

SONUÇ 

Okullar, toplumların değerlerini, dünya görüşlerini ve eğitim anlayışlarını yansıtan mikro 

modellerdir (Gür ve Zorlu, 2002). Okulöncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya 

çalıştığı, çevresiyle iletişim kurmaya istekli, meraklı, hayal gücünün kuvvetli ve sorgulayıcı 

olduğu, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış 

ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı, kişiliğin temellerinin atıldığı dönemdir (Oğuzkan ve 

Oral, 1997). Okulöncesi eğitim programında, öğrenme ürünü değil, süreç önemlidir. Bilgilerin 

nasıl öğretileceğine ait yöntemler önem kazanmaktadır (MEB,2006). Çocukların öğrenme 

kalitesini artırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, onları öğrenmeye karşı istekli kılmak, 

araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrenmelerini anlamlı hale getirmek okulöncesi dönemde 

kullanılan pek çok yeni yaklaşımın hedefleri arasındadır (Çakar ve Üstün, 2006). Bu dönemde 

neden-sonuç ilişkilerini kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı 

bireyler yetiştirmek için çocukların yaşayarak, deneyerek, gözlem yaparak, kendisini 

keşfetmesine olanak sağlayan öğrenme ortamları hazırlamak son derece önemlidir. Çocuk 

gelişimine uygun olarak tasarlanmış ve düzenlenmiş ortamlarda nitelikli öğretmenlerle 

gerçekleştirilecek eğitim, okul öncesi eğitimin kalitesini arttırmaktadır (Güleş, 2013). İyi 

tasarlanmış eğitim ortamları öğretmen ve çocuk arasındaki ilişkiyi etkileyecek, yaşanılır bir 

çevre oluşturmaktadır. Kaliteli eğitimin iskeleti olarak kabul edilen eğitim ortamları, eğitime 

katkı sağlayabileceği gibi diğer taraftan engelleyici bir rol de üstlenebilmektedir.  
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Eğitim ortamlarının özel olarak tasarlanmış olması ve öğretmenlerin programın amaçlarına 

uygun bir şekilde düzenlemeler yapmaları son derece önemlidir. (Cohen, Manion ve 

Morrison, 2010). 
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(133/1921) 
                                                                                          Prof. Dr. M. Salih Mercan 

                                                                       Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

               

Özet  

Milli Mücadeleyi başlatanlar, Türk-Bolşevik ilişkileri bu süreçten geçerken, Milli Mücadele 

akımının da bir dönüm noktasını belirleyen bu dönemde, Milli Mücadele önderleri sürekli 

olarak düşündüren iki seçenek vardı: 1-Kafkas’lara doğru ilerleyen Bolşeviklere karşı 

Bağlaşık Devletlerinin yardımına sığınmak, 2- Anadolu topraklarını işgallerinde bulunduran 

Bağlaşık Devletleri yurt dışı etmek için Bolşeviklere yaklaşmak. Mustafa Kemal o sıralarda 

Anadolu üzerinde henüz gözü olmayan Bolşevik’lerle doğrudan doğruya bir anlaşma yapmayı 

daha uygun görüyordu. Ölçülü davranılmasını öneren Kazım Karabekir ise, gerek 

Bolşevik’lerle birleşmek, gerekse onlara karşı Bağlaşık Devletlerden yardım dilemek gibi iki 

önemli ve tehlikeli konunun, ya da yansız kalma durumunun büyük bir dikkatle incelenmesi 

gerektiğine değinmiş, şu görüşleri öne sürmüştü. 

Tam bir dar boğazda bulunan Sovyet yöneticileri, aynı günlerde Anadolu’da filizlenmeye 

başlayan Milli Mücadeleyi büyük bir ili ile izliyorlardı. Anadolu ve Trakya’da Müdafaa i 

Hukuk Cemiyetlerinin kurulması ve halkın yabancı işgallerine karşı örgütlemeye başlamasını, 

bir çeşit komünist ihtilalı hazırlığı olarak nitelendiriyorlardı. İzvestia gazetesi, başlayan Türk 

ihtilalının, Sovyetlerin Ekim ihtilalının bir kopyası ve devamı olacağını belirtiyordu. 

Anadolu’daki Milli Mücadelenin, Sovyetlerinde düşmanı olan İngiltere, Fransa, İtalya ve 

Yunanistan’a karşı olması, beyaz orduların İstanbul üzerinden devamlı yardım alması Sovyet 

yöneticilerinin ilgilerini daha da artırıyordu. 

Rusya ile ilişkiler de önemli rol oynayan komünizm’e bakıldığında, Ekim ihtilalı Anadolu’da 

ve İstanbul’da geniş yankılar uyandırmıştır. 1919-1921 yılları arasında Anadolu’da prestiji en 

yüksek siyasi akım Bolşevizm’di. Moskova önce Anadolu harekâtını Bolşevikleştirmeye 

çalışacaktır.13 Eylül 1919’da Dışişleri Komiserliği “Türkiye İşçi ve Köylülerine” bir bildiri 

yayınladı. Bildiride ülkenin kaderini emperyalizme karşı savaşan işçi ve köylülerin 

belirleyeceğini vurguluyordu. Neyin ne olduğunu kimse anlamadığı 1920’de bir yanıyla 

İslam, bir yanıyla Bolşevik bir “Yeşil Ordu” bile kurulmuştu. 

Ruslar komünizmi Türkiye’ye yerleştirebilmek için çok çaba sarf ediyorlardı. Rus elçilik 

heyetlerinin Ankara’ya gelmesinden sonra ise bu çaba daha da büyümüş ve hızlanmıştı. 

 Anahtar Kelimeler: Türkiye, Büyük Millet Meclisi, Rusya, Bolşevik, İhtilal 
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ABSTRACT 

While the Turkish-Bolshevik relations went through this process, the National Struggle 

leaders were constantly thinking about the leaders of the National Struggle during this period, 

which marked a turning point in the National Struggle movement. to approach the Bolsheviks 

to expel the Allied States that occupy their territories. At that time, Mustafa Kemal considered 

it more appropriate to make a direct agreement with the Bolsheviks, who had no eye on 

Anatolia at that time. On the other hand, Kazım Karabekir, who proposed to be restrained, 

stated that two important and dangerous issues such as merging with the Bolsheviks and 

asking for help from the Counter States should be examined with great care. 

Located in a narrow strait, the Soviet rulers followed the National Struggle that began to 

sprout in Anatolia in the same days with a large province. They called the establishment of the 

Defense of Rights Associations in Anatolia and Thrace and the organization of the people 

against foreign invasions as a kind of preparation for the communist revolution.  

The Izvestia newspaper stated that the Turkish revolution that began would be a copy and 

continuation of the October revolution of the Soviets. The fact that the National Struggle in 

Anatolia was against Britain, France, Italy and Greece, which was the enemy of the Soviet 

Union, and the continuous support of the white armies through Istanbul, increased the interest 

of the Soviet rulers. 

When we look at the communism, which plays an important role in relations with Russia, the 

October Revolution has had wide repercussions in Anatolia and Istanbul. Between 1919 and 

1921, Bolshevism was the most prestigious political movement in Anatolia. Foreign 

çalışacaktır.13 Commissioner in September 1919 to Anatolia action before the Bolshevik 

Moscow "to Turkey Workers' and Peasants" issued a statement. The statement emphasized 

that the fate of the country would be determined by workers and peasants fighting against 

imperialism. In 1920, when no one understood what was what, Islam was founded on one side 

and even a Bolshevik “Green Army kurul was established. 

Russians were making a tremendous effort to place communism in Turkey. After the Russian 

embassy delegations came to Ankara, this effort grew and accelerated. 

Keywords: Turkey, the Grand National Assembly, Russia, the Bolsheviks, the Revolution 

Giriş 

Rusya Birinci Dünya Savaşına İngiltere ve Fransa’nın yanında girmişti. Çanakkale Boğazına 

sığınmalarına izin verilen Goeben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin, Yavuz ve Midilli 

adlarını alarak Osmanlı bayrağı altında 30 Ekim 1914 günü Rusya’nın Karadeniz 
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kıyılarındaki limanlarını topa tutması üzerine Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan 

etmişti. Bu şekilde birinci Dünya Savaşına katılan Osmanlı İmparatorluğu, müttefiki Almanya 

üzerindeki Rus ordularının bir kısmını kendi üstüne çekmek için 1914 yılı Kasım ayında 

Doğu Anadolu’da Kafkasya’yı hedef alan taarruza başladı. Böylece doğuda başlayan 

Osmanlı-Rus muharebeleri, olanca şiddetiyle 1917 yılına kadar devam etti. 

1917 yılında çıkan ihtilal sonucu komünistler 25 Ekim 1917 günü iktidarı ele geçirdiler ve 

Sovyet yönetimini kurdular. Ancak savaşta verilen ağır kayıplar ve uzun savaş yılları 

nedeniyle, Rusya’nın ekonomik durumu son derece bozuktu. Askerlerde uzun süren savaştan 

bıkmışlardı.  Bunun üzerine Sovyetler, Brest-Litovks antlaşması ile 1877-1788 Osmanlı-Rus 

savaşı sonunda Rusya’ya geçen Kars, Ardahan ve Artvin illerini geri almamız mümkün 

olmuştu.1 

Milli Mücadele sırasında Türk-Sovyet münasebetler, iki devlet arasında bugüne kadar mevcut 

olan münasebetlerin en ilgi çekici safhasını teşkil eder.  Daha Ankara’da 23 Nisan 1920 de 

Milli Hükümet kurulmadan önce Sovyetler Türkiye ile de ilgilenmişlerdir ve gerçekleştirmek 

istedikleri “Dünya Proleter ihtilalında Türkiye’ye de yer ayırmışlardı.2 

Ancak, Sovyet Rusya’nın kendi başına antlaşmalar yapmasına ve komünistlerin Rusya Çarını 

tutuklayarak iktidarı ellerine almasına  kızan Rusya’nın müttefikleri, bu kez ona karşı oldular. 

İngiltere, Fransa ve Japonya’nın desteklediği eski Çarlık subayları, Sovyetlerin Kızılordusuna 

karşı beyaz orduyu kurdular. Doğuda Amiral Kolçak ve güneyde General Denikin 

komutasındaki beyaz ordu ile Kızılordu arasında çarpışmalar, yani Rusya’da iç savaş başladı 

Başta Lenin olmak üzere bütün komünist liderler, ihtilalı orta ve batı Avrupa’ya yayarak 

oralarda kargaşa çıkarmaya ve iktidara gelecek işçi hükümetlere dayanarak kendi durumlarını 

kurtarmaya çalışıyorlardı. 

 Rusya’da iç savaşın Sovyetler lehine gelişme göstermesi ve beyaz orduların başarı şansının 

azalmaya yüz tutması üzerine, 1918 yılı sonlarında İngiltere, Fransa Güney Rusya’yı kendi 

aralarında paylaşmışlar ve Kırım’a asker çıkarmışlardı. 1918 yılı Mart ayında Kırım’daki 

kuvvetlerin toplamı 650.000 kişiye ulaşmıştı.3 

Tam bir dar boğazda bulunan Sovyet yöneticileri, aynı günlerde Anadolu’da filizlenmeye 

başlayan Milli Mücadeleyi büyük bir ili ile izliyorlardı. Anadolu ve Trakya’da Müdafaa-i 

                                                             
1Alptekin Müderisolu, Milli Mücadelenin mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1990,  s. 
521 
2 - Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1990) I,Ankara, 1991,  s. 308 
 
3-Müderrisoğlu, a.g.e. s. 522 
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Hukuk Cemiyetlerinin kurulması ve halkın yabancı işgallerine karşı örgütlemeye başlamasını, 

bir çeşit komünist ihtilalı hazırlığı olarak nitelendiriyorlardı. İzvestia gazetesi, başlayan Türk 

ihtilalının, Sovyetlerin Ekim ihtilalının bir kopyası ve devamı olacağını belirtiyordu. 

Anadolu’daki Milli Mücadelenin, Sovyetlerinde düşmanı olan İngiltere, Fransa, İtalya ve 

Yunanistan a karşı olması, beyaz orduların İstanbul üzerinden devamlı yardım alması Sovyet 

yöneticilerinin ilgilerini daha da artırıyordu. Anadolu’da Kuvayı Milliye’nin bir halk örgütü 

olarak cepheleri tutması ve Yunanlılarla silahlı çarpışmalara girişmesi üzerine, Sovyetlerin, 

Kuvayı Milliye ile ilişki kurmaya çalıştığına tanık oluyoruz. 1919 Ekim’inde Ege Bölgesine 

gelen bazı Sovyet ajanları, Kuvayı Milliyecilere Kominizim görüşünü yayacak gazeteler 

çıkarmaları için para vereceklerini ve Almanlar tarafından İstanbul’a gömülen silahları teslim 

edeceklerini söyleyerek bazı tekliflerde bulunmuşlardı. Aynı Sovyet ajanları, Balıkesir ve 

Alaşehir Kongreleri Başkanı Hacim Muhittin Beyi ziyaret ederek, Bolşeviklik adı altında 

yardım teklif etmişlerdi.4  

Milli Mücadeleyi başlatanlar, Türk-Bolşevik ilişkileri bu süreçten geçerken, Milli Mücadele 

akımının da bir dönüm noktasını belirleyen bu dönemde, Milli Mücadele önderleri sürekli 

olarak düşündüren iki seçenek vardı: 1-Kafkas’lara doğru ilerleyen Bolşeviklere karşı 

Bağlaşık Devletlerinin yardımına sığınmak, 2- Anadolu topraklarını işgallerinde bulunduran 

Bağlaşık Devletleri yurt dışı etmek için Bolşeviklere yaklaşmak. Mustafa Kemal o sıralarda 

Anadolu üzerinde henüz gözü olmayan Bolşevik’lerle doğrudan doğruya bir anlaşma yapmayı 

daha uygun görüyordu.Ölçülü davranılmasını öneren Kazım Karabekir ise, gerek 

Bolşevik’lerle birleşmek, gerekse onlara karşı Bağlaşık Devletlerden yardım dilemek gibi iki 

önemli ve tehlikeli konunun, ya da yansız kalma durumunun büyük bir dikkatle incelenmesi 

gerektiğine değinmiş, şu görüşleri öne sürmüştü.: a- Durum açığa kavuşmadan ve 

Bolşeviklerin gücü tespit edilmeden onların yanını tutmak, ülkenin yıkımına neden olabilir.  

b-Onlara karşı o sırada direniş, başarılı olsa bile, yine Türkiye’nin yıkımına neden olabilir.  

Bolşevikler galip gelmese bile, Türkiye Bağlaşık Devletlere teslim edilmiş olacaktı. Öceyse, 

kesinlikle yansız kalınmalıydı, ama bu siyasa öylesine ustalıkla uygulanmalıydı ki, Bağlaşık 

Devletler, bu tutumun kendileri için yararlı olduğu kanısına varsınlar. Karabekir şu noktayı 

önemle belirtmişti. “Memleketimizde birçok Zaralar, felaketler getirebilecek olan Bolşevizm’i 

hiçbir veçhile istemeyen hükümet ve milletimiz, ancak bitaraf kalmakla ve bunu şeraitiyle ilan 

etmek suretiyle hudutlarımızda bir set ve mani teşkil edebilir”. Bu yansızlık, Türk 

bağımsızlığına dokunulmaması ve Bağlaşık Devletlerin işgal alanlarından tamamen 

                                                             
4-Müderrisoğlu, a.gh.e. s. 52523 
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çekilmeleriyle sağlanabilirdi, çünkü bu devletlerin güçleri Türkiye’de bulunduğu sürece 

Bolşeviklere hedef oluşturacak, sonra işgallerden usanan halkın Bolşevizm’e sarılması 

durumunu güçlendirecekti.5 

 Moskova’ya gönderilecek heyet Erzurum’ geldiklerinde, Kazım Karabekir Paşa onlara şu 

konuları ifade etmiştir: Daha istiklal mücadelesinin başlangıcında hangi ölüm daha iyidir diye 

münakaşa doğru değildir. Ruslarla yapılacak şey: “Mademki ikimizin  de düşmanı 

müşterektir, şu halde tabii dostuz ve müttefikiz. Aramızda hudutlarımızı ve yapabileceğimiz 

işleri tespit edelim. Maddi ve manevi mütekabil yardımları taahhüt altına alarak zaten ayrı 

ayrı başladığımız işlerimizi yürütelim. Bizim ihtiyacımız para, vasıta ve harp malzemesidir. 

Size yapabileceğimiz dindaşlarımız üzerinde tesir ve Ermeni engelini kaldırmaktır.”6 

Milli Mücadele başlarken ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışından önceki dönemde, hem Batı 

Anadolu’da tam örgütlü Yunan ordusuna karşı koymak zorunda kalmış, hem de kuzey doğuda 

olay çıkarmakla uğraşan ve Sovyet Rusya’dan yardım etmesini engellemeye çalışan Ermeni- 

Pontus komplosuyla karşı karşıya gelmiş,; Yunanlı Tarihçi J.K. Hassiotis’in de itiraf ettiği 

gibi, Türk yurdunu yıkmak ve Türkleri etmek amacıyla işbirliği yapmakta olan Yunan/Rum 

ve Ermenilere karşı direnmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca bu sırada, Türk ulusal akımının 

önderlerinin kaygısı, Türk Rus işbirliğini engelleyebilecek bir Rus-İngiliz anlaşmasının 

imzalanması durumuydu. Buna fırsat vermeden Moskova’ya bir kurul göndermek ve Bolşevik 

Rusya ile bir dostluk anlaşması imzalamak, o günlerin en önemli problemlerinden biri haline 

gelmişti.7 Bu durumla beraber ortaya çıkan ve Anadolu’da yayılması için gayret saf edilen 

kominizim ve  Rusya hakkında Mustafa Kemal Paşa şu beyanatta bulundu: 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Hüseyin Avni Beye kısa bir cevap vermek istiyorum. Biz 

Rus. Bolşevik Hükümetinin bize karşı olan hissiyatına emniyet ve itimat etmek isteriz. Bu 

emniyet ve itimadımız hayalâta, zanniyata ve güzel sözlere aldanmağa muallâk değildir. 

Tamamen maddiyata istinat etmektedir. Fakat bunun ne olacağını izah etmeyeceğim. Yalnız 

tekrar ediyorum ki, lâfa değil maddiyata istinat ediyoruz. Onun için samimiyetine itimat 

ederiz.  

Komünizmi intişarı meselesine gelince; kendileri buyurdular ki, istense de, istenmese de bu 

bir-; mikroptur, girer.O halde çaresi yok demektir. Mademki maddi tedbirle önüne geçmek 

imkânı olmayan bir sirayettir, bu mutlaka sâri olacaktır.  

                                                             
5 -Salahi R. Sonyel,Mustafa Kemal /Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı, Türk Tarih Kurumu yayınları, Anakara, 2008, 

s.521 
6-Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz, İstanbul, 1969, s.709 
7Sonyel, a.g.e. s. 527 
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Zannediyorum ki, buna karşı tedbir düşünmek meselesiyle mevzuubahis olan mesaili 

siyasiyeyi birbirinden tefrik ve temyiz etmek, daha muvafık olur.. Yalnız sırf bu noktaya 

temas etmek üzere arz edebilirim ki; büsâri ve gayri kabili içtinap olmak üzere' tasvir 

buyurdukları komünizme karşı çareler vardır. Kominizim prensiplerinin, kaidelerinin 

memleketimizde ve milletimiz arasında kabiliyeti tatbikiye sini idrak etmek veyahut 'idrak 

etmek ve yahut idrak edenlerimiz vasıtâsiyle5 bütün memlekete ve bütün millete; adatmaktır. 

Eğer bu hakayık milletimizin ekseriyeti tarafından tamimiyle idrak buyurulmuş olursa ya 

kabiliyetimiz vardır, yaparı^ veyahut kabiliyeti tatbikiyesi yoktur anlarız Tevahhuş ederiz. 

Yapmayız. Ancak bu hakikate karşı da kabiliyeti tatbikiyesi olmadığına göre ve hatta tatbik 

etmeğe kıyam edenlere karşı Hükümet' her türlü vesâiti istimalde kendisini gayet meşru görür. 

Bu münasebetle geçmiş ifadatâ ait bir meseleyi arz etmek istiyorum. Memleketimizde 

malûmu; âlileri tefekkür' etmiş bir Komünist Fırkası vardır. Diğeri de Halk îştirakiyun Fırkası 

namı altında! yüne komünist fırkasıdır. Türkiye Komünist Fırkasının sureti teşekkülümden 

vazıhan malûmatım vardır, bu fırkayı kimlerin ve ne gibi maksatla teşkil ettiklerine vâkıfım 

Maksatlarının tamamıyla menafii âliyei vataniye ile hali mutabakatta olduğuna ve şahıslarının 

en kıymetli, en namuslu ve en vatanperver arkadaşlarımızdan bulunduğuna tamamen imanım 

vardır. Bizim Ruslarla olan münasebatımızda esas olarak kapitalizm aleyhine yani komünizm 

esasına temas dahi edilmemiştir. Görüşebilmek için komünist olunuz veyahut olmaya 

mecbursunuz diye kimse bize bir şey demediği gibi, sizinle dost olabilmek için komünist 

olmağa karar verdik dememişizdir. Böyle bir esas mevcut değildir. 8 

Ruslar komünizmi Türkiye’ye yerleştirebilmek için çok çaba sarf ediyorlardı. Rus elçilik 

heyetlerinin Ankara’ya gelmesinden sonra ise bu çaba daha da büyümüş ve hızlanmıştı9. 

Rusya ile ilişkiler de önemli rol oynayan komünizme bakıldığında, Ekim ihtilalı Anadolu’da 

ve İstanbul’da geniş yankılar uyandırmıştır. 1919-1921 yılları arasında Anadolu’da prestiji en 

yüksek siyasi akım Bolşevizm’di. Moskova önce Anadolu harekatını Bolşevikleştirmeye 

çalışacaktır.13 Eylül 1919’da Dışişleri Komiserliği “Türkiye İşçi ve Köylülerine” bir bildiri 

yayınladı. Bildiride ülkenin kaderini emperyalizme karşı savaşan işçi ve köylülerin 

belirleyeceğini vurguluyordu. Neyin ne olduğunu kimse anlamadığı 1920’de bir yanıyla 

İslam, bir yanıyla Bolşevik bir “Yeşil Ordu” bile kurulmuştu.10 

                                                             
8-T. B. M.M. Zabıt Ceridesi, Yüz yirmi sekizinci içtima, 31. 1337 Pazartesi, I, 559-560 
9-Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi IV 1921-1922 Cumhuriyete Doğru, İş Bankası yayınları, İstanbul, 2010, 
s.163-164 
10.-Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadelesi Tarihi, XIX, s. 11012-13 
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Milli Mücadelemizin selametle tamamlanmasına imkân verecek, Rusya’yı 

kuşkulandırmayacak, hatta onların silah ve para yardımlılarını sağlayacak, diğer taraftan da 

hain ve meşum maksatlı Üçüncü Enternasyonale bağlı, kökü dışarıda bir komünist partinsin 

teşekkülünü ve yerleşmesini önleyecek bir sahte ve gizleyici harekete ihtiyaç vardı. İhtiyaç 

değil, zaruret. Bu çok nazik ve çetin mesele idi. Çünkü Türk halkı, bilhassa milli Mücadele 

gibi bütün milli hislerin ayaklandığı bir zamanda manası ve gayesi ne olursa olsun, menşei ve 

asıl kaynağı Moskof olan hiçbir, bunu çok iyi biliyorlardı. Fakat ortadaki zaruretler, asıl 

maksadını kamufle  edecek tali ve sahte bir tampona ihtiyaç vardı. 

Milli Mücadelenin öncüleri uzun boylu düşündükten sonra bu vazifeyi Yeşil Ordu Cemiyeti 

kurmuş ve daha sonra dağıtmış olan Hakkı Behiç Bey’e teklif etmeye karar verdiler. Çünkü 

bu hal sureti, Yeşil Ordu Cemiyetinin ülkede uyandırdığı alakanın müspet istikamet                                                                             

almasını mümkün kılacaktı. 

Tecrübe elbette çok tehlikeliydi. En küçük bir inhiraf, ülkenin başına muazzam tehlike 

açabilirdi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa, en çok güvendiği, itimat ettiği ve milli hislerine 

değer verdiği inkılâbın tanınmış şahsiyetlerini, bu sahte komünist partisiyle alakalandırmak 

istedi. Memleket içinde bu şekli alakalar mümkün olduğu kadar gizli tutulacak ve halk 

arasında şayi olmamasına çalışılacak. Fakat Moskova’ya mümkün olduğu kadar şaşaalı 

şekilde aksettirilecekti. Bolşeviklerin Türk Komünist Fırkasının samimiyetine asla 

inanmadıklarını çeşitli vesilelerle dile get6irmişlerdir. Nitekim kısa zaman sonra, bu sahte 

Komünistlerle hakiki komünistler arasında çetin bir mücadele başlayacaktır. Çok safhaları 

gizli kalmış olan bu çetin bir mücadele. 

 

Vilâyetti Şarkiye seyahatinden avdet eden Erzurum Mebusu Mustafa Durak 

Beyin Şark vilayetleriyle ilgili tespit etmiş olduğu hususları Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerine şu kelimelerle izah etmeye çalışmaktadır.. 

  

 Reis — Şarktan avdet etmiş bulunan Erzurum Mebusu Durak Bey izahatta 

bulunacaktır. Buyurun efendim.  

Mustafa Durak Bey (Erzurum) — Efendiler teşrinievvel iptidalarında idi, biz 

buradan infikâk etmiş bulunuyorduk; dairei intihabiyemize gidiyorduk. O vakit Şarkta mühim 

vakalar cereyan ediyordu. Tabii malûmu âlilerinizdir ki o vakit Şarkta ordumuz harekete 

gelmiş ve Ermenistan üzerine taarruza başlamak üzere idi. Hatta Çorum'a gittiğimiz vakit, 

Şarktaki ordumuzun Sarıkamış'ı zapt ettiği işitilmişti. Fakat aynı zamanda Şarkta ve bilhassa 

Rusya'da, Türkiye ile alâkadar bazı mesail cereyan ediyordu. Bu cihetleri biraz kısaca arz 

edeceğim. Çünkü kıymettar vakitlerin kaybolmasını arzu etmiyorum.  
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Lehülhamd Ermenistan üzerine yapılan taarruz ve hareket muvaffakiyetle neticelendi. Tabii 

Meclisi Âliniz bundan da haberdarsınız. Onun için uzun boylu izahat vermek istemiyorum. 

Aynı zamanda Rusya'da, Türkiye namı hesabına çalışan bir takım adamların rüzgârları, 

memaliki Osmaniyeyi, memaliki islâmiyeyi zirü zeber ediyordu, yakıyordu, yıkıyordu. 

Bendeniz bazı tarizlerde bulunacağım. Fakat rica ederim şahıslar bence mukaddestir.11 Yalnız 

ahvali ruhiye ve içtimaiyatımız hakkında bahse girişeceğim. O zaman memlekette bir 

Bolşeviklik meselesi cereyan ediyordu. Fakat o Bolşevikliğin ne olduğunu, memlekette 

bilenlerimiz pek mahdut idi desem doğrudur. Halk, Bolşevikliğe halaskar diyor ve hakikati, 

ihtimal ki, hiç kimse bilmiyordu. Bendeniz de itiraf ederim ki geçen sene bu mevsimlerde 

burada bulunduğumuz zaman filân yerden gelen kırmızı ordu, denildikçe, zannediyordum ki; 

Rusya'dan bize imdat gönderiyorlar. Bilmiyorduk ki memleketimizin içine kundak 

sokuyorlar; bundan malûmattar değildim. Tabii Erzurum muvasalatımda, müsaadenizle daha 

evvelini arz edeyim, burada da bir takım partiler teşekkül etmeye başladı. Komünistlik partisi, 

Halk zümreleri vesaire, vesaire... Bunların hepsinin altında Bolşeviklik vardı. Bendenizin 

hissiyatım bu idi, ihtimal altlanıyorum, fakat netice de taayyün etmiştir bu mesele de.. 

Bendenize de teklif etmişlerdi, fakat girmemiştim. Ben milletin mukadderatını omzuma 

almışım. Milletin mukadderatıyla oynayan (insanların çok dikkatli ve durendiş olmaları 

şarttır. Bunun için uzun boylu tahkikat ve tetkikat icra ediyordum ve bunun için çok 

uğraşıyordum ve geçtiğim yerlerde malumat ve bir çok vesaik elde ettim. Erzurum'da 

kongreden avdet edenlerden izahat ve malûmat aldım. Malûmu âliniz geçen sene Rusya'da, 

Bakü’de bir kongre teşekkül etmişti. Kars'a gittim. Rusya'dan avdet eden bir çok zevat ile 

görüştüm, Gümrü'ye gittim ve bilhassa Bolşevikleri reyülayn gördüm; lâzım gelen malûmatı 

topladım. Elimde vesaik mevcuttur. Bulduğum netice efendiler; Bolşeviklik ne demektir? 

Zannediyorum ki Heyeti Muhteremenizi bu hususta biraz tenvir edebileceğim. Belki 

kanaatimde aklanıyorum. Bolşeviklik, komünistlik, iştirakiyonluk, bunun ayrısı gayrisi 

yoktur. Bolşeviklik Rusya'da âzâmiyet manasınadır. Bolşeviklik için, komünistlik için 

Türkiye namı hesabına çalışan eşhası sefile Rusya'da Mustafa Suphi ve rüfekasıdır. Onların 

hafi komitalarından çıkan notlarını takdim edeceğim, okuyacaksınız. Onlar, umum Türkiye 

namına vekil olarak, bütün Türkiye namı hesabına çalışıyorlar. Size birçok isimler 

okuyacağım. Bendeniz Türkiye'nin, Büyük Millet Meclisinden başka vekilini tasavvur 

etmiyorum. Siz kimsiniz, kim göndermiş, neredendir elinizdeki vesika?12  

                                                             
11-T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları ,11 Nisan 1337 (1921), I, s. 28 
12-T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 29 
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Allah yoktur. Esasın birincisi budur efendiler. Milliyet de yoktur. Bir sosyalistten, bir 

Bolşevikken milliyetini sorarsanız der ki milletim nev'i beşer... Dünya yüzündeki bütün 

adamlar milletimdendir. Vatan da yok. Efendilik de yok. Bolşevikliğin esası bunlardır. Şimdi 

efendiler, burada ufak bir misal arz edeyim. Herifin birisi at alıyormuş, dostu demiş ki yahu 

senin hayvanının kaç ayağı var? Demiş ki, üç ayağı var. Birisi istediği vakit çifte atar, ikincisi, 

üçüncüsü yok. ... Allah’ı tanımak olmadıktan sonra o esas yerin dibine girsin. Bolşeviklerin 

yaptıkları dinsizlik programlarından bir iki maddeyi okuyayım: Kendilerinin matbu 

programlarında maddeleri... Efendiler, Rusya komünist fırkası, kendi fırkasında kabul ettiği... 

Arz edeyim müsaade buyurun. Yüz tanesi zengin, mutavassıt sınıflanandandır; burjuvazi 

derler. Bendeniz kanaatimi söylüyorum, gördüğümü, işittiğimi söylüyorum. 

Acaba bu komünistliği kim vücuda getirdi, yani nereden kaynamıştır? Efendiler; 

Yahudilerden kaynamıştır. Anlatayım. Rusya'da zaman, zaman Yahudiler ihtilâllar çıkardı. 

Zaman, zaman bunlara kılıç salladılar filân... Bakiyetüssüyufu da İngiltere'ye, Almanya'ya ve 

her tarafa dağıldılar ve öteden beri hiç bir yerde bir heyeti içtimaiye -tesis edememişlerdir. 

Hükümetleri vesaireleri yok, nereye gitmişlerse kovulmuşlar, nereye gitmişlerse dayak 

yemişlerdir. Düşünmüşler, taşınmışlar bir Hükümet teşkil edememişler. Sonra tam fırsat 

bulmuşlar, Rusya'da çalışmışlar, çabalamışlar bunu meydana getirmişler. Evet başta 

bulunanların yüzde 95'i Yahudi’dir. Buradaki sefirleri de Yahudi’dir. Efendiler, kongrede 

toplananların İtalya ve Fransa'dan gelenlerin % 95'i de Yahudi’dir. Hatta Yahudilerin 

propagandaları hakkında bir de gazete vardır. O gazeteden size bir şey okursam ümit ederim 

ki kanaatkârımı şey edersiniz. Bakınız efendim arz edeyim: 

Buhara Cumhuriyeti bir Müslüman memleketidir, bilirsiniz. Rusya'da birçok yerler 

Bolşevikliğe tabi olduğu halde orada bir kısım ahali henüz hali isyan dadır ve daha 

Bolşevikliğe boyun eğmemiştir. Buhara Cumhuriyeti halkı cahil kalmış, halkı tenvir ve talim 

hususunda çalışılacaktır. Ezcümle 75 iptidai gece dersleri açmıştır. Tedrisat Rus, Türk, 

Yahudi lisanları üzerinedir. İşte size nazarı dikkati calip olan mevad: Yahudiler bütün 

dünyaya hâkim olmak istiyorlar. Yine o maddeden arz ediyorum. Sınıflarla dini propaganda 

teşkili arasındaki rabıtaları..Dinî batıl akidelerden kurtulmak için. Din ne için işlerine 

gelmiyor, sebebi nedir? Çünkü dinde namus var, ahlâk var, iyilik var, her şey var onun 

içinde... Bunlar onların işine gelir mi? Tabii gelmez.13 

Sonra milliyet meselesi efendiler. Onlarda milliyet yoktur, milliyet, nevi beşerdir. Böyle iken 

milliyeti nasıl idame edecekler?..  

                                                             
13-T..B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 29 
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Bugün yirmi yaşından yukarı hiç kimsenin Bolşeviklikte hakkı hayatı yoktur. Yirmi yaşından 

sonra her şahıs ölüme mahkûmdur. Fakat zaman, zaman öldürecekler. Ben propaganda 

yapmıyorum, böyledir efendiler. Bu öyle bir meseledir ki hocaları, münevveranı öldürürler. 

Sonra kısım, kısım zengin der öldürürler, burjuvazi der öldürürler. Yirmi yaşından yukarıya 

neye öldürürler? Çünkü bu sinden yukarı olanları bu fikre getirmek imkânı yoktur. Hatta değil 

biz Müslümanları; İsevileri de mümkün değil. Böyle bir fikre getirmek mümkün değildir. Ne 

için? Çünkü bunlar kalkacak, kendilerine yeni bir nesil yetiştirecekler... Rica ederim efendiler, 

ben buradan indikten sonra kim isterse çıkar konuşur. Müsaade buyurun mevzuu 

kaybediyorum. 

Efendiler, bugün yirmi yaşında bulunanların hakkı hayatı yoktur. Çünkü programlarında bir 

madde vardır ki çocuk yuvaları tesis ediyorlar. Henüz mektep sinnine vâsıl olmayanlar için 

çocuk yuvaları tesis ediyorlar, çocukları alacaklar, götürüp o yuvada terbiye edecekler. 

Ankara'dan alınan ^çocuklar, Ankara'da terbiye edilmez: Ankara'ya çok uzak bir yerde terbiye 

edilir. Sebebine gelince: Dinini, milliyetini, her şeyini kaybetsin, sipsivri dinsiz çıksın. Bugün 

üç yaşındaki çocuk yirmiye çıktı mı onun da hakkı hayatı yoktur.14 

Kadınlar, ortak maldır. Efendiler, izdivaç meselesi yoktur. Onların izdivacı çarşıda gezerken 

birini yakalar; mukavelât muharririne giderler: Sen beni aldın mı, aldım. Acaba nikâh 

olmadığına dair ne gibi vesaik vardır derseniz şunu gösterebilirim: Bolşevikliğin bir kitabı. 

Bolşeviklikte izdivaç meselesi ta temelinden ıslahata tutuldu... Kadın, artık erkeğin esiri 

değildir. Evlenmek isteyenlere hiç müşkülât yoktur. Talâk artık yoktur. İzdivaç artık serveti 

samanın cebri şevkiyle akdolunmuş bir muamele değildir. İki tarafı birleştiren şey yalnız 

muhabbettir. Nameşru çocuklara da dikkat edilmelidir. Ana ve baba bu çocuklara tamamen 

meşru evlâtları gibi bakacaklardır.15 

Efendiler nereye gidiyoruz? Az kalıyordu, pek ufak bir ip kalmıştı, yakında ölecektik. Bu 

mesele ölmüştür efendiler, eğer bunu... Malûm ya kadınlıkta bir dul vardır, iş görmez, yemek 

yiyemez, ekmek bulamaz, tabii bunun içinde kadınlar da vardır. Bir kadın hamile olursa 

hamlinden iki ay evvel ona müsaade ederler, hamlini vazeder, hamilden sonra da müsaade 

ederler, onun haricinde müsaade yoktur. Çalışmazsa ekmeği yoktur. Emzikli kadınlar her- üç 

saatte bir kere süt verebilir. Yalnız lütfetmişler, kadınları ve 16 yaşından ufak çocukları gece 

işlerinden affetmişlerdir. Bunlar memleketi nasıl idare edeceklermiş?.. Meselâ Ankara'da bir 

şirket teşekkül edecek, şirket değil ya; meselâ ekin ekenler, rençperler, herkes gidip ekecek, 

                                                             
14- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 30 
15- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 30 
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sonra burada umumî bir ambar var koyacak istihsalâtını, hepsini getirip o ambara doldurur. 

Herkes toplar kor. Kime? Lâzım gelenlere... Kimler? Çalışanlar... Efendiler; biz bugün bir 

tarafta duralım. Herhangi devlet, ordusunu muntazaman idare kudretini haizdir. Ordu, kimi 

yerde aç kalır, kimi yerde susuz kalır. Bir de bütün dünyanın istihsalâtını birleştirecekler bir 

ambara koyacaklar ve o ambardan tevziat yapılacak... Ne olacağız o vakit?.. Bolşeviklikte 

herkes memurdur; çiftçi, çoban, ekinci, satıcı memurdur, bakkal memurdur. Çünkü hiç 

kimsenin hakkı mülkiyeti yoktur. 

Efendiler herkes memur olursa işleri kim görür? Misal arz edeceğim: Onlar zatı âlinize 

masanın başında yazı yazmak vazifesini, bendenize de bir bodrum içinde kömür çıkarmak, taş 

çıkarmak vazifesini verecek. Ben orada çalışmayacağım, zor ile çalıştıracak. Neden sen masa 

önünde çalışıyorsun da ben kömür madeninde çalışıyorum?.. Sonra Bolşeviklik iktisaden de 

memleketi öldürür. Ne için? Çünkü rekabet yoktur. Neden rekabet yoktur? Meselâ, bir köyde 

iki rençper var. İkisinin de üçer çift öküzü olduğunu ve ikisinin de üçer çiftlik yer sürdüklerini 

ele alalım. Birisi çalışıyor, elli kot tohum kaldırıyor ve cesur bir adamdır, gece durmaz, 

gündüz durmaz, çalışır. Diğerinin de üç çift hayvanı vardır ve o kadar zahire yeri vardır. Biri 

aldığı elli kodu diğeri de 150 kotu o anbara koyuyor. Böyle olursa istihsalât olur mu? Ne olur? 

Memleket aç ve sefil olur. 16 

Efendiler; bugün Rusya açlık içindedir ve sefalettedir; pek perişandır. Yiyecek ekmek 

bulamıyorlar. Hatta müfrit bir komünist komünistliği böyle methediyordu: Adamımı 

gönderdim, üç gün adamım bekledi, bir gecelik gazyağı verdiler. Hay Allah belânı versin...  

Efendiler; Rusya'da adam başına bir funt ekmek veriyorlar; yani yüz yirmi küsur dirhemdir. 

Şu sırada bir funt da veremiyorlar. Yemek namına hiçbir şey kalmamıştır, memleket sefalet 

içinde yuvarlanıyor. Hatta gözümle gördüğümden dolayı bir misal arz edeyim. Efendiler, 

Rusya'ya giden zevat koca Rusya memleketine götürmek üzere tenekelerle kavurmalar 

yaptırdılar. Elli kilo fasulye aldılar, sucuk, pastırma, peynir vesaire, hepsini Erzurum'da 

topladılar, götürdüler. O zengin memlekette bizim bir iki zatımız yiyecek bulamayacaklar, 

düşününüz sefaleti... Kadınlar çırıl çıplak bir haldedir. Ayaklarında yok, üstlerinde yok... 

Artık bilmem nasıl arz edeyim. Rusya'daki bu sefaleti görenler hayret ediyorlar ki Rusya,  bir 

iki sene zarfında bu kadar büyük bir sefalete nasıl maruz kalmıştır? 

Efendiler; bu cihetlerden bahsi kapatacağım; biraz da Rusların fecayiinden bahsedeceğim. 

Efendiler, Bolşevikler Azerbaycan'da, Türkistan'da, Buhara’da, Başkırdistan'da pek büyük 

                                                             
16- T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 30 
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feciyi yapmışlardır. Her türlü fecayi ika etmişlerdir. Buhara’da yıkılmadık namus 

kalmamıştır, Buhara'da çakçâk edilmedik ismet kalmamıştır. Hatta Buhara'dan gasp olunan 

eşya ve mücevherat ons ekiz vagon idi. Onun içinde efendiler, Cengiz hanın da hazinesi vardı. 

Bunlar hep bir takım ahlâksız ve namussuz ellerde sarf olunuyor. Bunlardan bir fukara 

istifade etmemiştir, hiç kimse de hiç bir zenginde hiç bir şey kalmamıştır. Binlere baliğ olan 

münevver evlâtlar bir günde kurşuna dizilmiştir. Buna mukabil dört aydır Ermenistan'da, 

Bolşeviklik ilân edildi. Çünkü maksat İslâmi mahvetmek, parçalamaktır. Gözlerinizi iyi 

açınız. Zannetmeyiniz ki Ruslar bizi parçalamayacaklar. Onlar Bolşevikliği memlekete süs. 

için sokmuyorlar. Maksatları bizi mahvetsinler... Efendiler, Türkiye, komünistliği kabul 

etseydi - Mustafa Suphi'nin raporu var, onda da göreceksiniz - Türkün payitahtı Moskova'dır. 

Bizi birden bire Moskova'ya raptedecekler. Bu fırka burada da vardır, onlarla derecei irtibatını 

bilmiyorum, Hükümet düşünür. Onların siyaseti; bizimle dost olmak, ittifak etmek, bizi Şarkta 

hâkimdir demek... Ruslar zaten bu siyasetleriyle başka yerleri elde ediyorlar. Ruslar bizim 

nüfumuzdan istifade ettiler. Türkistan'ı ve Buhara'yı elde ettiler, Azerbaycan'ı elde ettiler. 

Zavallı Müslümanlar aldanıyorlar, hiç bu meselelerin farkında değildiler. Fakat ne vakit 

anladılar? Epey zaman geçtikten sonra. Ruslar bizim maddî ve manevî nüfuzlarımızdan pek 

çok istifade temin ettiler. O Müslüman memleketlerini feci hallere soktular. Arz ediyorum ki 

Türkistan ve Azerbaycan'da yavaş, yavaş kendilerini kurtarırlar. Onlar da Rusların ne 

olduğunu takdir ediyorlar. İnşallah onlar da kurtulacaklardır. Rusların siyaseti yalnız bizi 

değil, bizi elde ettikten sonra İran'ı da elde etmektir; ondan sonra Hindistan'a doğru 

uzanmaktır. Efendiler dört aydır Ermenistan'da Bolşeviklik hükümferma iken, henüz 

Taşmaklar Ermenistan'a hâkimdir. Taşmaklar işi çeviriyorlar. Rusların Ermenistan'da daha iki 

üç kişiyi kurşuna dizdikleri yoktur. Sebebi de onlar, Ermeniler; Rusların elinde bize karşı bir  

silâhtır ve emin olunuz ki bir gün bize karşı kullanacaktır. Gürcüler zavallı bir millettir. Onları 

insandan saymıyorum. Türkistan'ın Kazan vilâyeti henüz Bolşeviklere teslimi nefs etmedi. 

Acaba Ruslar, Ermenileri niçin böyle tutuyorlar? Ermenileri tutmaktan maksatları büyüktür. 

Kendileriyle bizim aramıza bir set çekiyorlar ve daima böyle bir kurdu bizim aramıza 

sokacaklar. Efendiler, Ruslar Şarkta, arz ettiğim yerlerden milyonlarla değil, milyarlarla 

parayı bizim memleketimize gönderiyorlar ve bizim aleyhimizde kullanıyorlar. Hakikaten bu 

memlekete bir çok para gelmiştir. Gelmiştir, zannetmeyiniz ki gelmemiştir. Türkiye komünist 

fırkasının program ve mukarreratı.17 
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Mustafa Bey (Tokat) — İrtibatları bura ile mi?..  

Mustafa Durak Bey (Devamla) — Türkiye'den başka bir yer tasavvur edemem... 

Efendiler; Bakü’deki hafi komitenin intihap evrakını okuyorum: Bu celse sırf kongrenin 

azalan arasındadır. Kendi el yazılarıdır, müsveddenin aynıdır. Evvelâ, teşkilât nizamnamesi, 

fasıl, fasıl madde, madde kabul edilerek badehu merkez heyeti intihabı icra kılınmıştır. 

Burada bir takım çizilmiş yazılar vardır. İntihap olunan yoldaşlar aşağıda gösterilmiştir. 

Mustafa Suphi Yoldaş; ittifakı ara ile... Mehmet Emin Yoldaş; 27 ile reisisâni; maatteessüf 

Trabzon'da alıkonulmuştur. Hasan Bey reisisâni olduğu halde orada duruyor. Onu 

Trabzonlulardan himaye eden yoktur. Hilmi oğlu Hakkı, Süleyman Nuri, İsmail Hakkı, 

Nazmi, Etem Necat - dün aleni muhakemeye gitmiştim de bu ismi orada işitmiştim. - 

Süleyman Sami, Lütfi Necdet, İsmail, Çitoğlu yoldaşlar hesap müfettişliğine; Hasan Sait, 

Asım Necati Selim, Mehmet oğlu yoldaşlar merkez heyeti namzetliğine intihap 

edilmişlerdir... Şimdi efendim, bunlar Bakü’de Türkiye namu hesabına çalışan eşhası sefile ve 

serserilerdir. Hep Türkiyelidir. Bunların yardakçıları hakkında da şimdi bir rapor vereceğim: 

18Yani Mustafa Suphi'nin altı senelik hidematını havi ve teşekkül devri nemiyle mühim 

malûmatı gösterir bir raporunu vereceğim. Onda bir takım isimler öğrenilecek. Meselâ, 

Erzurum'da ve Trabzon'a kimler gitmiş, Ankara'ya kim gelmiş, ne yapmış anlaşılacaktır. 

Bunlardan başka İstanbul'a iki kişi gönderilmiş, isimleri Milat ve Abdurrahman'dır. 

Zonguldak'a Abdurrahman ve Ahmet yoldaşlar, Trabzon'a ve Rize'ye Çerkez Yusuf Kemal 

Yoldaş...  Bizim Yusuf Kemal Bey değildir, yanlış anlaşılmasın Nahcivan ile Anadolu 

arasında müvassalayı temin için Cemal Hakkı yoldaş.  Giresun, Kemal,  Salih Zeki, Hilmi, 

Hakkı. Nurettin yoldaşlar... Efendiler, burada Naciye yoldaş namında birisinin, kadınlık 

hakkında dört maddelik bir nutkunu kabul etmişler; şimdi okuruz. 

Sonra efendim, bunlardan başka Türkiye nama hesabına Rusya'ya gidip gelip mekik atanlar 

var. Bakalım, Heyeti Âliyeniz bunlardan kimseyi tanıyor mu? Mahmut Şevket, Baha Şakir, 

Tokadî Asker, İmamı Mesut Efendi namında birisi vardır. Bu zat da mesmuatıma göre altı bin 

lira almıştır. Görüyorum ki efendiler, bu saydığım adamları kimse tanımıyor. Bu sefiller 

kimdir ki memleketin namı hesabına çalışıyorlar? Herhalde zannederim ki Hükümet, meseleyi 

ehemmiyetle nazarı dikkate alır; bugünden sonra Hükümet lâzım gelen teşebbüsatta bulunur. 

Bu sefilleri umum Rusya'da da tanıyan yoktur. Bu sefiller kimlerdir ve kimin vekâletini 

haizdirler? Hükümet bunlara fırsat vermez ve Rusya'da da teşebbüşte bulunursa belki de 

mazarratını önlemek imkânı hâsıl olur. Efendiler, Yüzbaşı Kâzım namında bir adam, 
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Erzurum'a gelmiş, bendeniz de orada idim. Rusya'da çalışıyormuş, Türkistan'da, Buhara'da 

çalışmış, kimsenin haberi yok... Erzurum'dan Bayburt'a gittiği va-kit Bayburt'ta jandarma 

imiş. Ufak bir propaganda yapmak istemiş. Telgraf verir vermez cephe kumandanlığına 

şikâyet ettik. Cephe kumandanı tahtelhıfz bunu aldırdı. Ben vilâyette iken bu geldi, cebinden 

vesaik çıkardı, Buhara'daki birçok hidematından bahsetti. Nişanlar çıkardı. Kimin nişanı 

olduğunu anlayamadım. İşte şöyle hizmet ettim; Buhara'da şurada, burada. Bir çok şeyler. 

Ben işe hiç müdahale etmedim. Son zamanda bir vesika daha çıkardı o tahriratta umum 

Türkler namına diye imzası var, imza koymuş; ben bunu kazara okudum; bunu okur okumaz 

kalktım, nöbet şimdi bana geldi; derhal elini tuttum: Sana vekâleti kim verdi ve kimin 

hesabına çalışıyorsun, muhabere yapıyorsun, senin Allah belânı versin; sen ne nam ve hesap 

ile hareket ediyorsun, dedim. Demek ki, beni takdir edersiniz dedi. Bilâkis, bilâkis seni takbih 

ederim, tel'in ederim, Allah belânı versin. Sen ne salâhiyetle Türkiye'ye vekâlet ediyorsun 

dedim.. Efendiler bendeniz Kars'ta bulunduğum zaman komünistlerin ilk partisi memlekete 

geliyordu ve bu parti ile ikinci parti arasında riyaset kavgası vardı.19 Doktor Fuat Sabit ile 

Kars'ta ve hatta mühim yerlerde uzun boylu münakaşalar yaptık. Onun peşinden Mustafa 

Suphi âlâyı vâlâ ile Gümrü'ye muvasalat buyurdular. Bendeniz de Kars'ta bulunuyordum. 

Bendeniz tacil ediyordum ki Erzurum'a geleyim: Doktor Fuat Sabit bir kaç avenesiyle 

Erzurum'a gelmiş idi. Gelince bir heyet gitti, sizi kabul etmiyorlar, dediler, memleketten 

kovdular. Aradan bir kaç gün geçti, tabii Kars'ta bulunan arkadaşlarımız da, yani oradaki 

Müslümanlar da, onlara dediler ki siz memleketimizi 48 saat zarfında terk edeceksiniz. Bu 

meyanda bir meseleden daha bahsedeceğim. Geçen sene bu vakitler Şark cephesindeki ordu 

Bolşevik’tir, deniliyordu. Biz de bunu ne üzerine söylüyorsunuz, bir esbap üzerine mi 

söylüyorsunuz, diye soruyorduk. Bundan iki ay evvel Mustafa Suphi Erzurum'a geldiği 

zaman, geleceği sıralarda biz herçibadabat dedik, her şeyi gözümüze aldık - zira bizim 

Erzurum'da ordudan şüphe ediyordu, din yok, milliyet yok, istiklâl yok, ne yaşayacağız 

diyerek - bunu mülâhaza ile her şeyi gözümüze aldık. Ordu kumandanlığına bir telgraf yazdık, 

dedik ki; Erzurum ordudan biraz şüphe ediyor. Çünkü Ordu, Bolşevikliğe biraz mümaşat 

ediyor. Fakat herhalde biz Ordularımızın Bolşevik olmadığına, olmayacağına kani idik, iki 

gün sonra Şark Cephesi Kumandanlığından on beş sahifelik bir telgraf geldi. Telgrafta siyaseti 

umumiyemizden uzun uzadıya bahsediliyor ve neticede Ordu içinde Bolşeviklik propagandası 

yapanları tart ettim, Bolşeviklik eserinden Orduda hiç bir şey yoktur, deniliyor. Bundan emin 

olabilirsiniz ki Bolşeviklik namına Orduda hiç bir şey yoktur. Efendiler Mustafa Suphi'nin 
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Erzurum'a geleceği anlaşılması üzerine; zaten burada Dâhiliye Vekâletinin bazı vilâyete 

tamimi bizi son derecede kuşkulandırmıştı. Çünkü herkesi hazır biliyoruz. Herkes halaskar bir 

kuvvet bekliyor. Fakat Mustafa Suphi Erzurum'a girip te orada alkışlandıktan sonra bu 

müsamahaları yapıyorlar. Fakat bilmiyorum bu müsamahalar siyaseten mi, idareten mi 

yapılıyor? Bu müsamahaları yapıyorlar, çünkü Ruslar bizi o suretle öldüreceklerdi. Efendiler 

Erzurum ahalisi galeyana geldi, son derecede galeyana geliyor. Zaten orada o vakit Müdafaai 

Hukuk Heyetinin istifası, yine Bolşeviklerle temas edilmesinden hâsıl olan infial üzerine idi. 

Tabiî orada yokluk var idi. Bu yokluğu doldurmak için ve çalışmak için, Müdafaai Hukuk 

Cemiyetini ihyacı aralarında içtima yaptılar ve içtimalarında Müdafaai Hukuk Cemiyeti 

programı; Anadolu ve Rumeli Müdafaa i Hukuk Cemiyeti programı idi. Yalnız üç maddelik 

bir program daha yapılmış : Anti komünist. Yani komünistliğe karşı müdafaa etmek. Orası o 

vakit o lüzumu görmüştü ve bu teşkilâttan Hükümetin ve polisin haberi vardı. Yani hatıra 

gelmesin ki bu başka bir cemiyettir. Hayır yine müdafaa i hukuktur. Efendiler halk öyle 

heyecana gelmişti ki yedi yaşından yetmiş yaşına kadar herkes heyecanda idi. Halk, içlerinden 

yirmi kişilik bir heyet teşkil ettiler. Heyet gitti, lâzım gelen tedbiri yaptı ve heyeti âliyenizi de 

haberdar etti. Bendenizin de bazı telgraflarım var, onları da okunacağım.20 

Mustafa Durak Bey (Devamla) — Necati'nin komünist olduğuna dair bir malûmatım 

yoktur.. Efendiler Erzurum ahalisi lâzım gelen tedbiri ittihaz etti ve Mustafa Suphi ve avenesi 

Erzurum'a geleceği zaman, halk dükkânlarını kapadı. Yedi yaşından yetmiş yaşına kadar. 

Bunlar, evvelce Erzurum ahalisi bizi istikbale çıkmış diye bıyık buruyorlardı. Fakat istasyona 

yaklaşınca müteessir oldular, biraz istirahattan sonra bunlar trenden indirildi ve bendenize söz 

verildi. Sordum: Zaten Mustafa Suphi'nin masebakını, Erzurum iyi tanır. Son zamanlarda 

Kastamonu Valiliğinde bulunan Ali Rıza Beyin oğludur. Babası da kendisinden memnun 

değildir ve kovmuştur. Bu yirmi kişilik heyet de tabii beraber gelmiş idi ve Kars'ta da Orduca 

nezaret altında bulunduruluyordu. Bunların Rusya'ya geri gitmeleri siyaseten muvafık 

görülmüyordu. Sözü bana verdiler: Oğlum nereden gelip nereye gidiyorsun diye söze 

başladım, kimin namı hesabına söz söylüyorsun ve nesin? Dedim. Halk asabileşmişti; 

nümayişler yaptılar, bağırdılar, çağırdılar, yirmi kişilik heyet de beraberdi. Kartopu gibi bir 

şeyler, bir şeyler, bir şeyler... Trene bindirip kovdular. Tabii Trabzon'a da böyle gittiler. 

Trabzon'a kadar hiç bir köy, hiç bir kahve, hiç bir han bunları almadı, ekmek bile vermedi. 

Sekiz dokuz gün ekmeksiz, aç ve susuz Trabzon'a kadar geldiler. Herhalde yollarda değirmen 
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köşelerinde kaldılar. Trabzonlular da onlara ekmek vermediler. Trabzonlular da 

hazırlanmışlar, motorlarını hazırlamışlar... Ve Trabzon ahalisi de tezahürat yapıp 

Değirmendere'de bekliyor. Onlar da belki daha hakaret görürüz diye gece geliyorlar. İşte 

Mustafa Suphi böyle gidiyor. Kâzım, henüz Şark cephesindedir. Efendiler bu aralık 

bendenizin de bazı muhaberatım vardır ve telgraflarımın zapta geçmesini istiyorum. Siz de 

bunlar hakkında biraz malûmat edinirsiniz. 

Efendiler Erzurum'a muvasalatımın bir kaç gün sonrası idi. Buradan bir telgraf aldım 

           Erzurum'da Mebus Necati Yoldaşa.  

Durak'la beraber merkezi umumimize yani komünist fırkasına aza olarak intihap 

olundunuz.  

                                                                             Hakkı Behiç.  

Erzurum'a gittikten sonra beni böyle açıktan açığa telgrafla komünistliğe davet 

gücüme gitmişti. Bendeniz o zaman şu telgrafı yazdım:  

Ankara’da Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşadan Hakkı Behiç Beye   

        Orada iken de komünizmin memleketimizde gayri kabili tatbik olduğu kanaatinde idim. 

Buraya muvasalat ve halk ile temasım ve tahkikatı arnikam neticesinde bu kanaatim daha 

ziyade teeyyüd etti. Dairei intihabiyem de buna taraftar bir fert tasavvur etmediğim gibi, 

esasen bunun İslamiyet’çe de cayi kabul bulunamayacağı kanaati kavi yesin deyim. Haber 

aldım... Komünist fırkası meyamnda ismimin bulunmamasını rica ederim. Tabii bu meyanda 

Heyeti Âliyenize de bir telgraf vermiştim. 

Ankara'da Büyük Millet Meclisi Riyasetine :  

Orada bir komünist fırkasının teşekkül ettiğini ve gıyabımda yapılan intihapta 

propagandaya memur edildiğimi haber aldım. Bu meslekin Türkistan'da ve Azerbaycan'da 

husule getirdiği tahribatı nazarı dikkatten dûr tutmayı muhabbeti vataniye ile kabili telif 

görmediğimden, teklifi vakii reddederim ve muhterem arkadaşlarımın bu hususu mühimmeye 

nazarı dikkatlerini, nazarı dikkati vatanperveranelerini celp ile telgrafımın Meclise arzını 

istirham eylerim. 

O sırada bendeniz Kars'ta bulunuyordum. Bir buçuk ay sonra avdet ettim; Erzurum'a 

geldim. Arkadaşlarımızdan Besim Atalay Bey; Tevfik Rüştü Bey, Rıza Nur Bey ve Soysallı 

İsmail Suphi beyler oraya gelmişlerdi. Mecliste, telgrafımın okunup okunmadığını sordum. 

İsmail Suphi Bey dedi ki; okundu, size teminatlı cevap yazılması takarrür etmişti; hatta o gün 

Trabzon'dan da bir telgraf vardı. Ben o gün vilâyetten anladım ki : Dahiliye Vekâleti vilâyete 

bir tamim yapıyor, tamiminde diyor ki; komünistlik vesi kasını hamil eşhas hakkında takibat 
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yapılmasın. Buna da kızdım doğrusu ve şu telgrafı yazdım : (İki ay evvel komünizm cereyanı 

aleyhinde verdiğim telgrafnameye teminatlı cevap yazıldığını istihbar ettiğim halde henüz 

cevap alamadım; mütehayyirim.  

Bu defa da Dahiliye Vekâletine vilâyete yapılan tamimde komünist fırkası vesikasını 

hamil eşhas hakkında tahkikat ve takibat icra edilmemesi emri verildiğini haber aldım.21 Şu 

hale nazaran mezkûr fırkanın vesikasını hamil eşhas her türlü komünist propagandasını icrada 

serbesttir ve demek ki mezkûr vesikalar haizi kıymet olup; Meclisin âli gayesine vusulü için 

lâzım olan tesanütü efkâr, katiyen ekseriyete iktiran etmemiş ve Meclisi Âlinin şimdiye kadar 

defaatle ilan eylediği hedef ve maksadına mübayin bir fırkaya böyle nim bir resmiyet 

verilerek onun icraat ve harekâtına nevama müzaheret edilmesi yolunda, bir makamı resmiden 

vilâyata tamimen tebligat icrasının ne dereceye kadar doğru olduğunu takdir lâzımdır. Fakat 

halkın günbegün asabiyetinin mütezayid olmasına binaen, bunların takınarak müstakil ve sabit 

ve umumun mazharı kabulü olmayan ve buralarca hatalı görülen mesail hakkında tenvirat; 

müstacelen lâzımdır. İşbu telgrafımın, halkın tercümanı hissiyatı olarak Büyük Millet 

Meclisine arzıyla, Büyük Millet Meclisinde behemehâl bir karar ittihazı ve umumî tefrika ve 

teşettüte meydan verilmemesi müstarhamdır.)  

Efendiler, sonra bir telgraf daha vermiştim. Ve Ethem'i sormuştum. Ethem'in vaziyeti 

ne olduğunu biliyordum ve o tarafa geçtiğini de biliyordum. Buna cevaben şu telgrafı 

alıyorum: 

(C. 10 Kânunusani 1336 Komünist cereyanı hakkındaki telgrafnamenizde bir siyaset 

fehmü mahsu oluyor. İhtimaldir bendenizin bir siyasetim olarak anlaşılmış olur - Dahiliye 

Vekâletinin tamimi; Komünist fırkasının vesikasını haiz olmayan eşhas hakkında takibat 

icrası şeklinde değil, belki kendisinin komünist olmalarından bahisle ikaı şuriş etmeleri 

muhtemel serserilerin komünistlikten bahisle, yeni teşekkül etmiş bulunan fırkanın ... esasına 

mübtenidir. - Bendeniz de onu soruyorum. - Bu suretle Hükümete mensubiyeti malûm olan 

eşhasın, meslek hakkında faaliyette bulunmaları men edilecek ve binnetice sükunu memleket 

hâsıl olacaktır.  

Büyük Millet Meclisi Hükümetinin, o Meclisi vücuda getiren esbabı siyasiyeden 

mülhem hututu esasiyesi, bir umdei hayat olarak çizilmiştir ve bütün millet tarafından intihab 

suretiyle tespit edilmiş olan bu hutut/-hilâfında ne bir karar, ne bir icraat vaki olmamıştır. 

Yalnız menafii âliyei vataniyeyi düşündüklerini zannettiğim bazı arkadaşlar tarafından Halk 

İştirakiyun Fırkası (teşkil edilmiş) ve Halk İştirakiyun Fırkasının usulü resmiyeye tevfikan 
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Hükümetten istedikleri vesikayı ita etmemek serbest bir idarenin esasatına muvafık düşmezdi. 

Hiç bir fırka, ve mesleğin, hiç bir sebeple memleketin huzur ve sükûnunun ihlâline katiyen 

müsaade olunmayacağına Erzurumluların itimat etmesi ve emniyeti kâmile göstermesi 

lâzımdır.22 

Ethem; kıtaatiyle, Yunan içindedir ve şiddetle takibata devam olunmaktadır. Kariben 

neticesinin tebşir edilmesi memuldur. 

fırkaya böyle nim bir resmiyet verilerek onun icraat ve harekâtına nevama müzaheret 

edilmesi yolunda, bir makamı resmiden vilâyete tamimen tebligat icrasının ne dereceye kadar 

doğru olduğunu takdir lâzımdır. Fakat halkın günbegün asabiyetinin mütezayid olmasına 

binaen ... Bunların ... takınarak müstakil ve sabit ve umumun mazharı kabulü olmayan ve 

buralarca hatalı görülen mesail hakkında tenvirat; müstacelen lâzımdır. İşbu telgrafımın, 

halkın tercümanı hissiyatı olarak Büyük Millet Meclisine arzıyla, Büyük Millet Meclisinde 

behemahal bir karar ittihazı ve umumî tefrika ve teşettüte meydan verilmemesi 

müstarhamdır.) Efendiler, sonra bir telgraf daha vermiştim. Ve Ethem'i sormuştum. Ethem'in 

vaziyeti ne olduğunu biliyordum ve o tarafa geçtiğini de biliyordum. Buna cevaben şu 

telgrafı alıyorum:  

hakkında faaliyette bulunmaları men edilecek ve binnetice sükunu memleket hâsıl 

olacaktır.  

Büyük Millet Meclisi Hükümetinin, o Meclisi vücuda getiren esbabı siyasiyeden 

mülhem hututu esasiyesi, bir umdei hayat olarak çizilmiştir ve bütün millet tarafından intihab 

suretiyle tespit edilmiş olan bu hutut/-hilâfında ne bir karar, ne bir icraat vaki olmamıştır. 

Yalnız menafii âliyei vataniyeyi düşündüklerini zannettiğim bazı arkadaşlar tarafından Halk 

Iştirakiyon Fırkası (teşkil edilmiş) ve Halk İştirakiyun Fırkasının usulü resmiyeye tevfikan 

Hükümetten istedikleri vesikayı ita etmemek serbest bir idarenin esasatına muvafık düşmezdi. 

Hiç bir fırka, ve mesleğin, hiç bir sebeple memleketin huzur ve sükûnunun ihlâline katiyen 

müsaade olunmayacağına Erzurumluların itimat etmesi ve emniyeti kâmile göstermesi 

lâzımdır. Ethem; kıtaatiyle, Yunan içindedir ve şiddetle takibata devam olunmaktadır. Kariben 

neticesinin tebşir edilmesi memuldur.  

17 Kânunusani 1337 İmza: Mustafa Kemal.)  
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Tabii efendim, bu telgraf - açık söyleyeyim - ne bendenizi tatmin etti ve ne de 

Erzurum halkını.. 

 Haşim Bey (Çorum) — Ne için? 

Mustafa Durak Bey (Devamla) — Niçinin cevabı budur: Bendeniz buraya şu telgrafı 

yazdım.  

Büyük Millet Meclisi Riyasetine;  

Komünizm cereyanları hakkında vermiş olduğum telgraflardan bir siyaset fehim ve 

mahsus olduğunu söylüyorsunuz. Bundan hiç bir mana istihraç edilemedi. Bendeniz de bir şey 

anlayamadım. Eğer bunda  bendenize bir siyaset atfedilmek isteniyorsa - ki bunu ümit 

edemiyorum - bunun yanlış telâkki buyrulduğunu bütün mevcudiyetimle temin edebilirim. 

Bendenizin ahval ve harekâtım hakkında, Mecliste bulunduğum zaman, bir fikir ve kanaat 

hâsıl etmiş olduğunuzu tahmin edebilirim. Ne bir fırkanın meddahı, ne de diğer bir fırkanın 

zammamıyım. İşte hakikatini olduğu gibi görür ve söylerim ve kâinatımı izhar ederim. Tarihî 

olarak yaşadığımız şu nazik günler ve dakikalarda amali siyasiye takip etmenin affedilmez en 

büyük bir cinayet olduğunu fehmü idrak edenlerdenim. Maahaza Zatı devletinize samimî 

lâyetezelzel hürmetler beslerim.23 

Şimdi asıl meselenin ruhunu arz edeyim: Paşa Hazretleri bu muhitte komünizm 

aleyhinde pek büyük bir cereyan olduğuna ve günbegün dairei şümulünü artırdığına katiyen 

itimat buyurunuz. Trabzon' da Erzurum'la hem efkârdır ve meseleyi ehemmiyetle nazarı 

dikkate alınız.. Çünkü halk bu yeni meslek ile yakından temas etmiş, tahkikat ve tetkikatta 

bulunmuş, programlan okuyup hususi adamlar göndermiş, hâsılı bütün gayemize vakıf 

olmuştur. Zavallı Azerbaycan'ın ve Buhara'nın, Türkistan'ın, Başkırdistan'ın pek elim ve acıklı 

vaziyetlerini hemen bilmeyen yok gibidir. Hele Şûralar programlarındaki siyaset; halkın 

feveranını had bir şekle sokmuştur. Burada bendeniz, oldukça ehemmiyetli bir tazyik 

karşısında bulunuyorum. Her gün halkın bölük bölük müracaatlarına maruz kalıyoruz. Çünkü 

telgraflarla verilen cevaplarla maatteessüf halkı tatmin edemedim. İhtimal meselenin 

ehemmiyeti anlaşılamamıştır. Şimdi ben bununla alâkadarım. Bendeniz Kars'ta bulunduğum 

zaman Müdafaayı Hukuk Cemiyetinden ve umum halk tarafından şu günlerde yeni bir 

cemiyetin teşkil ve yirmi kişiden ibaret heyeti idare ve icraiyesinin umum halk tarafından 

.Komünizm ruhunu aşılamak üzere Mustafa Suphi ve rüfekasmın istasyona vürutlarında. 

bilcümle halk tarafından nümayiş icra edilerek tart edilmelerinden Meclisin haberdar olup 

                                                             
23 - T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 34 
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olmadığını bilmiyorum. Bendeniz maddi ve manevî mesuliyetten kurtulmak için meseleyi 

bütün üryanlığıyla Meclise arz etmeyi bir vazife, bir vecibe addederim. Meselenin azametini 

takdir ettiğim için bilumum muhaberatımın zapta geçirilmesini ayrıca ve ehemmiyetle rica 

ederim. Şurasını da arz derim ki, -Erzurum halkı Büyük Millet Meclisinin müzaharatiyle bu 

işi başarmak azmindedir. Çünkü, bu ahali, Büyük Millet Meclisine kırılmaz ve sarsılmaz bir 

azim ve itimatla merbuttur. Canını ve her şeyini, mukadesatını muhafaza uğrunda feda eder. 

Bu uğurda istihkarı hayat eder. Şurası da muhakkaktır ki, Erzurum ahalisi Ruslarla dost olmak 

ve hatta müttefik bulunmak hususundaki menafi veya mazarratı da müdriktir. Ancak 

İslâmiyet’le kabili telif görülemeyen komünizm ruhunu imha için her ne pahasına olursa 

olsun ahdi misak etmişlerdir. Ümit ederim ki bu maruzatımın vatanî bir maruzat olduğuna 

kanaat buyurulur ve bu suretle umum halkın da hissiyatına tercüman oluyorum. Tedbiri 

lâzime ittihaz buyurulsun efendim.24 

Sonuç: 

Milli Mücadele başlarken ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışından önceki dönemde, hem Batı 

Anadolu’da tam örgütlü Yunan ordusuna karşı koymak zorunda kalmış, hem de kuzey doğuda 

olay çıkarmakla uğraşan ve Sovyet Rusya’dan yardım etmesini engellemeye çalışan Ermeni- 

Pontus komplosuyla karşı karşıya gelmiş,; Yunanlı Tarihçi J.K. Hassiotis’in de itiraf ettiği 

gibi, Türk yurdunu yıkmak ve Türkleri etmek amacıyla işbirliği yapmakta olan Yunan/Rum 

ve Ermenilere karşı direnmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca bu sırada, Türk ulusal akımının 

önderlerinin kaygısı, Türk Rus işbirliğini engelleyebilecek bir Rus-İngiliz anlaşmasının 

imzalanması durumuydu. Buna fırsat vermeden Moskova’ya bir kurul göndermek ve Bolşevik 

Rusya ile bir dostluk anlaşması imzalamak, o günlerin en önemli problemlerinden biri haline 

gelmişti. 

Ancak, Rusya ile yakın ilişki kurulması durumu ortaya çıkınca bu sefer Anadolu’ya Bolşevik 

ihtilal fikirlerinin yayılması konusunda yapılan çalışmalara ortaya çıktı. Şark’ta, komünizm 

aleyhinde pek büyük bir cereyan olduğuna ve günbegün bu menfi durumu artmaktaydı. Milli 

Mücadelemizin selametle tamamlanmasına imkân verecek, Rusya’yı kuşkulandırmayacak, 

hatta onların silah ve para yardımlılarını sağlayacak, diğer taraftan da hain ve meşum maksatlı 

Üçüncü Enternasyonale bağlı, kökü dışarıda bir komünist partinsin teşekkülünü ve 

yerleşmesini önleyecek bir sahte ve gizleyici harekete ihtiyaç vardı. İhtiyaç değil, zaruret. Bu 

çok nazik ve çetin mesele idi. Çünkü Türk halkı, bilhassa milli Mücadele gibi bütün milli 

hislerin ayaklandığı bir zamanda manası ve gayesi ne olursa olsun, menşei ve asıl kaynağı 

                                                             
24 - T.B.M.M. Gizli Celse Zabıtları, 11 Nisan 1337 (1921), I. s. 35 
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Moskof olan hiçbir, bunu çok iyi biliyorlardı. Fakat ortadaki zaruretler, asıl maksadını 

kamufle edecek tali ve sahte bir tampona ihtiyaç vardı. 

Milli Mücadelenin öncüleri uzun boylu düşündükten sonra bu vazifeyi Yeşil Ordu Cemiyeti 

kurmuş ve daha sonra dağıtmış olan Hakkı Behiç Bey’e teklif etmeye karar verdiler. Çünkü 

bu hal sureti, Yeşil Ordu Cemiyetinin ülkede uyandırdığı alakanın müspet istikamet                                                                             

almasını mümkün kılacaktı. 

Tecrübe elbette çok tehlikeliydi. En küçük bir inhiraf, ülkenin başına muazzam tehlike 

açabilirdi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa, en çok güvendiği, itimat ettiği  ve milli hislerine 

değer verdiği inkılabın tanınmış şahsiyetlerini, bu sahte komünist partisiyle alakalandırmak 

istedi. Memleket içinde bu şekli alakalar mümkün olduğu kadar gizli tutulacak  ve halk 

arasında şayi olmamasına çalışılacak. Fakat Moskova’ya mümkün olduğu kadar şaşaalı 

şekilde aksettirilecekti. Bolşeviklerin Türk Komünist Fırkasının samimiyetine asla 

inanmadıklarını çeşitli vesilelerle dile get6irmişlerdir. Nitekim kısa zaman sonra, bu sahte 

Komünistlerle hakiki komünistler arasında çetin bir mücadele başlayacaktır. Çok safhaları 

gizli kalmış olan bu çetin bir mücadele safhaları mevcuttur. 
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                                                                           Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

                                                                                             

ÖZET 

 23 Nisan 1920 de Türkiye büyük Millet Meclisi’nin açılıp, milli kurtuluş 

mücadelesinin siyasi teşkilatlanma yoluna gidilip, bağımsız bir hükümet olma gücünü 

göstermesi, 16 Mart 1920’de İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal  ve Meclisi Mebusanı 

dağıtmalarına bir cevap olduğu kadar, o sırada hazırlanmakta olan Sevres Antlaşmasının 

lüzumsuzluğunu de Batılılara hatırlatan bir uyarma idi. Fakat batılıların 10 Ağustos 1920’de 

Serves barışını İstanbul hükümetine imzalatmalarının da, Ankara’ya bir cevap olduğu 

gerçektir.1Ancak bu cevap etkisizliğe mahkum olacaktır. Eylül ayında doğu cephesinde 

başlayan Türk taarruzları, Ermenilere karşı kazanılana zaferler, Türk askerinin Gümrü’ye 

girişin ve nihayet 3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Antlaşması, Milli Mücadelenin gücünü sadece 

mütereddit Sovyetlere göstermekle kalmamış, milli hareketin gerçek gücünü anlamak isteyen 

Batılılara da gücü anlatmak istemiştir. 

 Londra Konferansı 10 Ocak 1921'de gerçekleşen I. İnönü Zaferinin siyasal sonucu 

olarak, 25 Ocak 1921'de Paris'te toplanan Anlaşma Devletleri Temsilcilerinin Sevr 

Anlaşmasının değiştirilmesi için Türk ve Yunan Hükümetlerini 21 Şubat 1921'de Londra'da 

toplanacak bir konferansa çağırma kararı almaları üzerine bu devletlerin İstanbul Temsilcileri, 

26 Ocakta Konferansa temsilci gönderilmesini Sadrazam Tevfik Paşa'ya bildirmişlerdir. 

Tevfik Paşa, 27 Ocakta Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf  göndererek Konferans için 

Osmanlı Heyetine katılmak üzere TBMM'nden üye gönderilmesini istemiş, Mustafa Kemal 

Paşa, verdiği 28 Ocak tarihli cevapta, millî iradeye dayanarak Türkiye'nin geleceğine el koyan 

tek meşru ve bağımsız gücün Ankara'da aralıksız toplanmakta olan Türkiye Büyük Millet 

Meclisi ve Türkiye ile ilgili bütün sorunların çözümüne memur ve her türlü dış ilişkiye 

muhatabın, ancak bu Meclisin Hükümeti olduğunu ve eğer, Anlaşma Devletleri, Londra'da 

yapacakları konferansta, Doğu sorununu adalet ve hukuk dairesinde çözümlemeye karar 

vermişlerse bu davetlerini doğruca TBMM Hükümetine yapmaları gerektiğini bildirmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa, Meclisin 29 Ocak 1921 tarihindeki birleşiminde söz alarak bu 

yazışmaları bütün ayrıntıları ile anlatarak aldığı ve yazdığı mektupları okumuş, millet ve 

memleket adına başvurulacak tek yerin TBMM olduğunu, milletten aldıkları bu hakkı hiçbir 
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sebep ve bahane ve hiçbir düşünce ile hiçbir kişiye ve hiçbir kurula terk edemeyeceklerini 

söylemişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Meclis, 

İtilaf Devletleri, Londra, Konferans 

ABSTRACT 

          April 23, 1920 also opened Turkey's largest parliament, the perception within the 

political organization on the path of national liberation struggles, to show the power to be an 

independent government, occupied Istanbul of the Entente March 16, 1920 and the Assembly 

as a response to Deputies New deploy, he prepared in which was a warning that reminded 

Westerners of the needlessness of the Sevres Treaty. But the fact that Westerners signed the 

Serves peace on 10 August 1920 with the Istanbul government is an answer to Ankara. 

However, this answer will be doomed to ineffectiveness. The Turkish offensive, which started 

on the eastern front in September, the victories against the Armenians, the entry of the 

Turkish soldier into Gyumri and finally the Treaty of Gyumri on December 3, 1920, wanted 

to explain not only the power of the National Struggle to the Soviet Union, but also to the 

Westerners who wanted to understand the real power of the national movement. 

London Conference As the political result of the First Inonu Victory on January 10, 

1921, the Representatives of the Treaty States in Paris on 25 January 1921 decided to call the 

Turkish and Greek Governments to a conference in London on February 21, 1921 to amend 

the Treaty of Sevres. On 26 January, the representatives of these states in Istanbul informed 

the Grand Vizier Tevfik Pasha of sending representatives to the Conference. Tevfik Pasha 

sent a telegram to Mustafa Kemal Pasha on January 27th and asked the TGNA to send 

members to the Ottoman Delegation for the Conference. Mustafa Kemal Pasha, given that on 

January 28, dated answer, based on national will Turkey confiscated the future only legitimate 

and independent power which is collected continuously in Ankara Grand National Assembly 

of Turkey and officers to the solution of all problems related to Turkey and deal with all kinds 

of external relations, but it is the Government of the Assembly and, if the States of the Treaty 

decided to resolve the Eastern question in the justice and law department at their conference 

in London, they should make these invitations directly to the Parliamentary Government. 

Mustafa Kemal Pasha, taking the floor of the Assembly on January 29, 1921, taking these 

words in all the details of the correspondence and reading the letters he wrote and received, 

the only place to apply for the nation and the country on behalf of the Grand National 
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Assembly, the right of any nation with no reason and excuse and no thought to any person and 

no they said they could not leave the board. 

Keywords: National Struggle, the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, the 

Parliament, the Allies, London Conference 

GİRİŞ  

23 Nisan 1920 de Türkiye büyük Millet Meclisi’nin açılıp, milli kurtuluş 

mücadelesinin siyasi teşkilatlanma yoluna gidilip, bağımsız bir hükümet olma gücünü 

göstermesi, 16 Mart 1920’de İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgal  ve Meclisi Mebusanı 

dağıtmalarına bir cevap olduğu kadar, o sırada hazırlanmakta olan Sevres Antlaşmasının 

lüzumsuzluğunu de Batılılara hatırlatan bir uyarma idi. Fakat batılıların 10 Ağustos 1920’de 

Serves barışını İstanbul hükümetine imzalatmalarının da, Ankara’ya bir cevap olduğu 

gerçektir. Ancak bu cevap etkisizliğe mahkum olacaktır. Eylül ayında doğu cephesinde 

başlayan Türk taarruzları, Ermenilere karşı kazanılana zaferler, Türk askerinin Gümrü’ye 

girişin ve nihayet 3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Antlaşması, Milli Mücadelenin gücünü sadece 

mütereddit Sovyetlere göstermekle kalmamış, milli hareketin gerçek gücünü anlamak 

istemeyen Batılılara da gücü anlatmak istemiştir.2 

Sevr Antlaşması, İngiltere ve Yunanistan hariç hiçbir tarafı memnun etmemiş 

görünüyordu. Çünkü gerek Sevr’e imza atan Damat Ferit Paşa Hükümeti’nin İstanbul’da 

iktidardan düşmesi, gerekse Sevr’in mutlak galibi sayılan Yunanistan başbakanı Venizelos’un 

yapılan seçimleri kaybetmesi ve Atina’dan ayrılması, gerekse İstanbul ve Ankara 

Hükümetlerini uzlaştırmak gayesiyle Anadolu’ya gönderilen Ahmet İzzet Paşa Kurulunun 

temaslarından bir sonuç alınamaması ve en önemlisi de Ermenilerle yapılan savaşı Ankara 

Hükümeti’nin kazanması ve Adana’da Fransızlara karşı elde edilen başarı, ayrıca Ankara’ya 

karşı başkaldıran Çerkez Ethem’in etkisiz ve son olarak da Türk Ordusunun İnönü’de elde 

ettiği son zafer bütün planları alt üst etmişti.   

 Nitekim İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold, Londra’ya geçtiği ve son 

gelişmeleri değerlendiren 20 Ocak 1921 tarihli raporunda, “Mustafa Kemal’i çete reisi olarak 

göstermek lüzumsuzdur. Ankara Hükümeti bütün devlet fonksiyonlarını yapmaktadır” dedi. 

Rumbold, ayrıca, işgal altında bulunmayan bütün bölgelerde Ankara Hükümeti’nin tam 

otorite sahibi olduğunu ve TBMM’nin yakın gelecekte parasızlıktan çökmesini beklemenin 

                                                             
2-Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi tarihi (1914-1990), İş Bankası Yayınları, Ankara, 1991, I.317 
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hayal olduğunu ve Anadolu’daki tüm Müslüman unsurların Kuvayı Milliyeyi sonuna kadar 

desteklediklerini ve Sevr üzerinde bir değişiklik yapılması düşünülüyorsa İstanbul’dan 

başlayarak tüm ülkeye yayılacak bir şekilde Padişah’ın çevresinde yeni bir güç 

oluşturulmasının önemini belirtti.3 

 İngiliz Hükümeti Rumbold’un bu son değerlendirmesini çok ciddiye aldı,fikirleri 

değerlendirdi. Toplantı sonunda Hükümet, Sevr bazı değişiklikler yapılmasına fırsat vermek 

gayesiyle Başbakana ve Dışişleri Bakanı’na Paris’te görüşmelerde bulunma yetkisi verdi. Bu 

arada üzerinde pazarlık yapılamayacak önemli bazı konulardaki değişmez şartları da daha 

baştan belirledi. Buna göre özellikle Trakya, Çatalca sınırı ve kutsal bölgelerin korunmasıyla  

ilgili konularda değişiklik yapılmamasına, Yunanistan Kralı Kostantin’in tanınması ve 

desteklenmesi ve İzmir’in bir Türk Vali yönetiminde Cemiyet-i Akvam’ın denetimine 

verilmesi ve tüm bu problemleri çözümlemek gayesiyle İstanbul’da bir konferans 

düzenlenmesini de aynı toplantı da karara bağlandı.4 

 Bu değerlendirmenin hemen ardından üzere 21 Ocak 1921’deİtilaf Devletleri 

temsilciler, İnönü son tablosunu da değerlendirmek üzere 21 Ocak 1921’de Paris 

Konferansı’nda bir araya geldiler.  Toplantıda İngiltere’yi Başbakan Lloyd George ve 

Dışişleri Bakanı Llord Gurzon, Fransa’yı 16 Ocak 1921’de M. Leygues’in yerini alan yeni 

Başbakan Aristide Briand ve İtalya’yı da Dışişleri Bakanı Kont Sfazo temsil etti. İngilizler, 

Türklerin İnönü’de elde ettikleri zaferden o kadar etkilenmişlerdi ki, İngiltere Başbakanı 

Lloyd George toplantı sırasında Mustafa Kemal paşa için “Belki yeni bir hanedanın ilk 

hükümdarı” ifadesini kullandı. Fransa Başbakanı Briand, toplantıda yaptığı konuşmada, “Sevr 

Antlaşması üzerinde değişiklikler yapılmasını” önerirken, İtalya Dışişleri Bakanı Sforza da, 

“Türk meselesinin ancak Ankara Hükümeti’nin de katılacağı bir anlaşmayla da daha dayanıklı 

biçimde çözümlenebileceğini”, belirtti. Lord Curzon da yaptığı konuşmada “İstanbul 

Hükümet imefluç ve Mustafa Kemal ise hakiki hâkimdir” dedi.5 

 Ayrıca Curzzon, İstanbul delegeleriyle birlikte Ankara temsilcilerinin de, Doğu 

Sorunu’nu görüşmek ve Sevr Anlaşması üzerinde bir kısım değişiklikler yapmak üzere 21 

Şubat’ta Londra’da düzenlenmesine karar verilen konferansa davet edilmesini teklif etti ve 

teklif kabul edildi. Aynı zamanda toplantıya başkanlık da yapan Fransız Başbakanı Briand ise, 

Ankara Hükümeti’ne yapılacak çağrının İstanbul hükümeti eliyle yapılmasını ve bu konudaki 

cevabın İstanbul Hükümeti eliyle alınmasını istedi ve bu fikirde uygun görüldü. 

                                                             
3-Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı 1918-1923, İstanbul, 1997, s. 309 
4-Özsoy, a.g. e. s.309 
5- Özsoy, a.g. e. s.310 
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 İtilaf Devletleri, TBMM kuvvetlerinin İnönü’de kazandığı başarılarına devamının 

gelmesinden çekindiklerinden ve Yunanlılara da artık yeterince güvenleri kalmadığından,, bir 

an evvel yeni bir barış anlaşmasının imzalanması gayesiyle, İstanbul Hükümeti’nin Londra 

Konferansı’na delegelerini göndermesini ve Londra’ya gelecek heyet içinde Ankara 

Hükümeti temsilcilerinin de bulunmasını 26 Ocak 1921’de Sadrazam Tevfik Paşa’ya ilettiler.6  

 Sadrazam Tevfik Paşa bu durumu bir telgrafla Mustafa kemal Paşa’ya biletti ve 

Londra Konferansı’na gidecek heyete katılmak üzere Büyük Millet Meclisi’nden bir üye 

gönderilmesini istedi. 27 Ocak 1921 tarihli telgrafta şöyle diyordu: 

 “25 Ocak 1921 günü Paris’te toplanan meclisçe alınan kararla, Doğu Sorunu’nun 

çözümünü görüşmek üzere, 21 Şubat 1921’de Londra’da İtilaf Devletleri’nin delegeleri ile 

Osmanlı ve Yunan hükümetlerinin delegelerinden kurulu bir konferans toplantıya 

çağırılacaktır. Mevcut anlaşmada, olayların gerektirdiği değişiklikler yapılacaktır. Osmanlı 

Hükümetine yapılacak çağrı için Mustafa kemal Paşa’nın yada Ankara tarafından gerekli izne 

sahip delegelerinde Osmanlı delegeler kurulunda bulunmaları şart koşulmuştur. Bu kararlar, 

Müttefik Devletlerin İstanbul temsilcileri tarafından bildirildi. Tayin edeceğiniz delegeler, 

burada seçileceklerle birleşerek gitmek üzere karar ve cevabınızı bekliyorum. Zamanın 

nezaketinden ötürü bu gibi önemli tebliğler için telgraf hattının açık bulundurulmasını rica 

ederim. Hemen cevap vermek mümkünse makine başında bekliyorum”.7 

 Telgrafın önemi apaçıktı. Türk Milletini ve devletini ortadan kaldırmayı düşünmüş 

olan İtilaf Devletleri şimdi, Anadolu’daki yeni devlet çekirdeğini ve onun gücünü 

tanıyorlardı. Bu oluşumu Mustafa Kemal Paşa şöyle anlatmaktadır. “Milletin savunmada 

dayatması sürdükçe Barı dünyası başka başka düşüncelerle karşılaştı, başka düşüncelere sahip 

oldu. Önce batı ulusları kendi hükümetlerinden başka türlü düşünmeye başladılar. Herhalde 

burada bir milletin varlığını tanımak kanısını açıkladılar. İkinci bir dönemde, bazı 

hükümetlerin de kendi milletleriyle beraber olmaya başladığı görüldü. Mesela Fransızlar ve 

İtalyanlar gerçekten, son zamanlarda düşüncelerini değiştirip düzelttiler. Hatta İngiliz milleti 

bile kendi hükümet adamlarının kandırmalarına aldanmakta olduğunu anlamaya başladı. Bu 

olay ile ötekilerden daha çok direnen Lloyd George’un da kanılarını değiştirmesi gerektiğine 

aklının yattığı anlamını çıkaracağız”8 

Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafa 28 Ocak 1921’de şu cevabı verdi. 

                                                             
6- Özsoy, a.g. e. s.310 
7-Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi-IV 1921-1922 Cumhuriyete Doğru, İstanbul, 2010, s.99 

-8Goloğlu, a.g.e. s. 100 
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 M. Kemal Paşa, İstanbul Hükümeti’nin Ankara Hükümeti’ne katılması, Padişah’ın da 

B.M. Meclisini tanıdığını ilan etmesi, aksi halde bütün sorumluluğun Padişah’a ait olacağını 

bildirdi. Ve Vekiller Kurulu Başkanı Fevzi Paşa’da 30 Ocak tarihli telgrafla, delegeleri B.M 

Meclis tarafından seçilmelerini, bazı uzman ve danışmanlarla, evrak ve belgelerin İstanbul 

tarafından hazırlanmasını bildirdi. Yarı tutuklu durumda olan Ahmet İzzet Paşa’ya da Ankara 

görüşünün desteklenmesi hakkında bir telgraf çektirildi.9 

 Tevfik Paşa aynı gün, Ahmet İzzet Paşa ile Fevzi Paşa’ya kendi görüşündeki isabeti 

savundu. İzzet Paşa’ya çekilen telgrafta Ankara tarafından tutulan yolun konferansa kabul 

edilmememizi ve İstanbul’un Osmanlı hâkimiyetinden çıkarılmasını, Yunan davasının haklı 

görülmesine” sebep olacağını bildiriyordu.10  

Konu Meclise getirilince Rusya ile anlaşmayı ileri sürenler oldu. M. Kemal Paşa, Türkiye 

Devleti’nin bağımsız olduğunu söyleyerek, Rusya ile dostça ilişkilerimiz, Batı dünyası ile 

sonu gelmeyen bir savaşa bulunmamızı gerektirmez. Haklarımızı kabul edeceklerini 

söylerlerse onlarla da memnuniyetle ilişki kurarız. Biz bütün cihan ile barış yapmak istiyoruz. 

İkincisi de millet ve memleket adına tek başvurma yeri yüksek meclistir. Dedi.11 

Mustafa kemal paşa aynı zamanda, Kazım Karabekir Paşa’ya, Tevfik Paşa’yı bu 

konuda ikaz  etmesini de bildirdi. Kendisi de, Paşa’nın şahsına önüne çıkan bu tarihi 

fırsattan istifade ederek, bu hakikati ilan suretiyle memlekete ismini ebedileştirecek bir 

hizmeti yapabileceğini bildirdi.12 

Kazım Karabekir Paşa, Sadrazama milli vahdetin muhafazasını ihmal kabul etmez bir 

vatan davası olduğunu hatırlatarak “vicdani ve tarihi vazifesini ifaya davet etti” . Kazım 

Karabekir hatıralarında diyor ki “Padişahın bu vaziyet karşısında noktai nazarını 

öğrenmek ve memlekete ilan etmekte büyük fayda vardı. Mustafa Kemal Paşa’yı ikaz 

ederek, Padişah’ın bir hattı Hümayunu ile Büyük Millet Meclisi’ni tanıdığını ilan 

etmesinin cesaretli bir tecrübe olacağını arz ettim. 

Gerçekten de Mustafa Kemal, bunun ilanı, Padişah’ın İstanbul’da oturabileceğini, 

hükümetin vatanın kurtuluşuna kadar Ankara’da kalacağını da kabul ettiğini, saraya ait 

tahsisatı Ankara’nın tekeffül ettiğini Tevfik Paşa’ya bildirdi.  Tevfik Paşa, İstanbul-Anakara 

itilafını tamamen ortadan kaldırabilecek ve milli hükümetin varlığını Saray kabul ettirecek 

teklifi, nazikane ifade ile ret etti.  

                                                             
9-Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara 1983, s.297 
10-Belen, a.g.e. s. 298 
11 -Belen, a.g.e. s. 298 
12-Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi; İstanbul, 1961, XIX, s.11098 
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Üstelik “bu fırsatın kaybolmasından kendilerinin mesuliyet kabul 

etmeyeceklerini, murahhasların bir an önce seçilerek gönderilmesini istedi.13 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuyla ilgili yapılan uzun müzakerelerden sonra, 

Londra’daki toplantıda sadece TBMM’yi temsil etmek üzere Bekir Sami Bey’in 

Başkanlığında bir heyet gönderilmesi kararlaştırıldı ve heyet 6 Şubat’ta Ankara’dan 

Londra’ya doğru yola çıktı. Londra’ya gitmek üzere Ankara’da hareket eden heyet deniz 

yoluyla önce Roma’ya ulaştı. Heyetin yola çıktığı saatlerde bile TBMM’nin İstanbul 

Hükümeti’nden ayrı olarak Londra Konferansı’na iştirak edip etmeyeceği konusu henüz 

kesinlik kazanmış değildi. 17 Şubat 1921’de Roma’ya ulaşan TBMM heyeti hemen aynı gün 

İtalyan Dışişleri Bakanı Sforza ile görüştü. Bu görüşme sayesinde, Ankara Hükümeti’nin de 

İtalya vasıtasıyla da olsa doğrudan ve resmen Londra Konferansına çağırılması sağlandı.14 

Heyetin 18 Şubat 1921’de Roma’dan Londra’ya hareket ettiği gün Yusuf Kemal Bey 

başkanlığındaki diğer bir Türk heyeti de Ruslarla görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya 

varmıştı. TBMM’nin Londra’ya gönderdiği heyetle eş zamanlı olarak Moskova’ya da heyet 

göndermesi kıskaç diplomasının harika bir örneği idi. Çünkü TBMM’nin iki koldan yürüttüğü 

bu diplomasi İtilaf Devletlerinde şaşkınlıkla karşılandı. Nitekim Türk Heyetinin Moskova’ya 

vardığı günlerde Londra’ya geçilen 22 Şubat tarihli İngiliz istihbarat raporunda, “TBMM, 

Bolşeviklere o denli bağlanmıştır ki, Anadolu’yu onların pençesinden kurtaramaz” denildi.15 

Londra Konferansı Öncesi İtilaf Devletlerin Konferans Öncesi Yaptıkları 

Toplantı 

Londra konferansı başlamadan iki gün önce İtilaf Devletler, kendi aralarında yaptıkları  

gizli toplantıda, İngiliz Başvekili M. Loit Corc Yunanlıların harbi sonuna kadar devam 

ettirmek azminde olduklarını Fransız ve İtalyanlara göstermek arzusu ile onları gayet cesurane 

ve kati beyanatta bulunmaya teşvik etmiş ve Fransızların harbin tehlikeleri hakkında bütün 

makul mütalaa ve itirazlarını önlemeye çalışmıştır. Bu gizli müzakereye iştirak eden başlıca 

zatlar şunlardır.16 

 İngiliz Başvekil M. Loit Corç, Fransız Başvekil M. Brian, Yunan Baaşvekil M. 

Kalogeropulos, Fransız askeri uzmanlardan General Garo, ve Miralay Jorj ile Yunan 

Erkaniharbiye ikici reisi General Sarıyanis. 

                                                             
13 -Kutay, a. g.e. s. 11098 
14-Abdülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Anakara, 1991, s.89 
15-a.g.e. s 98 
16-Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasiyesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995, s.80 
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 Zaptın önemli kısımları ise şunlardır.17 

 İngiliz Başvekil M. Loit Corç; Yunan milleti arasında Küçük Asya Rumlarının 

kurtuluşu için durumun müsait olup olmadığını sordu ve Yunan milleti, Yunan bayrağının 

Küçük Asya’dan çekilmesini nasıl karşılayacaktı, dedi? 

 Mösyö Kalogeropulos, milli meseller üzerinde Yunanistan’da hiçbir fikir ihtilafı 

olmadığı cevabını verdi. Bugün Yunanlılar İzmirli kardeşlerini kurtarmak için her türlü 

fedakârlığı yapmaya hazırdır. Bu mesele hakkında Yunanlıların vatanperverliğinden 

şüphelenmek haksızlıktır dedi. 

 M.Lloyd George, Venizelistlerle Kostantinciler arasında İzmir meselesi hakkında 

fikri ayrılığı olup olmadığını sordu.  

 Kalogeropulos, dahili meselelerde itilafı efkar olsa bile İzmir işinde bütün millet 

yekvücuttur.. Bütün Yunanlılar memleketlerini sever ve onun için kendilerini fedaya hazırdır 

cevabını tereddütsüz verdi. 

M.Loyd George, İzmir’i muhafaza için Kostancilerinde Venizelistler kadar fedakârlık 

yapmaya hazır olup olmadıklarını sordu. 

Kalogeropulos, Bu mesele hakkında hiçbir veçhile şüphe edilmemeli dedi ve 

Yunanistan bu noktada kati bir birlik teşkil ettiğini dünyaya ilan için konferansa bizzat 

kendisinin geldiğini ifade etti. 

Cevaplardan tatmin olan Corç, sustu. Lakin Yunanlıların fedakârlık hisleri ve 

vatanseverliklerinden bir dakika birle şüphe etmediğini söyleyen M. Briyan, Küçük Asya 

işinin arz ettiği müşkülat hakkında nazari dikkati celp etti. Akabinde söz General Guro’ya 

verildi. Bu zat, Yunanlıların vermeye mecbur olduğu askeri durumun önemini izah etti. 

General Guro, İzmir kuvvetleri başında olmuş ve Yunan Hükümetinin karşılaştığı işi 

bitirmek için talep edilmiş olsaydı bu memleketi (Anadolu) teskin için Mareşal Foş’un 27 

fırkalık bir kuvvete lüzum göstermiş olduğunu unutmazdı. 

M. Loit Corç, müdahale ederek bütün Küçük Asya’yı teskin için 27 fırkanın lazım 

olduğuna işaret etti. 

Miralay Sariyanis, kendi noktai nazarına göre Kemalistlere karşı muvaffak bir harp 

yapmak için Avrupa askeri yetkililerin takdir ettiği büyük bir insan kitlesine ihtiyaç 

olmadığını beyan etti. Yunanlılar Şarklı olduklarından Türkleri, daha iyi anlarlar dedi., ve 

onların Küçük Asya’da Garplı bir devlet olsaydı bu iş için tefrik edeceği kuvvetten  daha az 

bir kuvvetle meseleyi nihayete erdirebilecekleri, iddiasında bulundu. 

                                                             
17-Bayur, a.g.e. s. 80-81 
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M.Lloyd George, Miralay Sariyanis’e iki soru sormak istedi. Evvele geçen yıl 

Yunanlılar tarafından Bandırma’ya yapılan harekâtı şüphesiz M Sariyanis hatırlar, vaziyet bu 

harekât başlamadan evvelkinin aynı değimidir? O zamanki garp devletlerinin askeri 

müşavirleri teknik müşkülatın Yunan Erkânıharbiyesinin düşündüğünden daha ciddi olduğu 

tarzında muhakeme yürütmemişler miydi? Bilahare Yunan Erkânıharbiyesinin doğruluğu 

zahir olmamış mıydı? 

Miralar Sariyanis, bunun doru olduğunu söyledi. Bahse konu olan harekat bir ayda 

bitirildi. Bazı garp devletleri subaylarının Yunanlılara azim tehlikelerle karşılaşacaklarını 

söyleyerek onları teyakkuza davet etmiş olmalarına rağmen Türkler kolaylıkla mağlup edildi. 

Miralay Jorjo’a (Fransız) göre bu zayıf vasıta ile hücuma teşebbüs etmek büyük 

tehlikelere atılmak demektir. Bundan başka bu zabıt insan ve paraca Yunan vesaitinin tahmin 

edilen derecede büyük olduklarında şüphelenmekten nefsimi men edemediğini söyledi. 

Ankara’ya karşı muvaffak bir hareketin gayri mümkün olmadığını tasdik etmekle beraber 

Yunanistan’ın ortaya koyduğu vasıta ile bu neviden yapılacak bir teşebbüsün tehlikeli bir 

karakter arz ettiğini ilave etti. Yalnız meydanı harpte Kemalistlere karşı dövüşmenin kâfi 

olmadığını ve ondan sonra memleketi muhafaza ve çete harbini ortadan kaldırmak icap 

edeceğini ispat etmiş olan Yüksek Müttefikin Kumandanlığının (Müşir Foş’tan söz 

edilmektedir) bu fikirde olduğunu bildirdi. 

M.Lloyd George Müttefikin askeri meclisinin bu neticeye vasıl olduğu celsede Yunan 

mümessillerinin mevcut olup olmadıklarını sordu. 

Miralay Jorj celsenin Paris’te 27 Mart 1920!’de yapıldığını cevabını verdi. 

M. Lloyd George; Bu tarihte Yunanlıların Bandırma muvaffakiyetlerinden daha evvel 

olduğunu işaret etti ve dedi ki, o vakitte Müttefikler Yüksek Kumandanlığı Kemalist 

kuvvetleri ve Yunan kuvvetlerinin yetersizliğin hakkında bugün ifade edilen fikirlerinin 

aynısını besliyordu, hâlbuki bu hadise Müttefiklerin Ali Kumandanlığının aldandığını ve 

Yunan Erkânıharbiyesinin haklı olduğunu tezahür ettirmiştir.” 

Londra Konferansında, Türkleri dinlemek amacıyla 23 Şubat’ta oturum yapınca, 

Osmanlı Kurulu Başkanı Tevfik Paşa, İstanbul hükümetinin görüşlerinin özetini veren 

belgeyi konferansa sunmuştu. Bu belgeye göre; Osmanlı görüşleri şöyleydi: “Sürekli barış 

kurulabilmesi için, ulusal sınırlar içerisinde, Türkiye’nin varlığını, toprak bütünlüğünü, 

egemenliğini ve bağımsızlığını güvence altına alacak ortam meydana getirilmeli; azınlıkların 

hakları korunmalı ve Boğazlar sorununa ilişkin uluslararası bir anlaşma imzalamalıdır”. 
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Bunun ardından Tevfik Paşa, vatansever bir nitelik ve davranışta bulunarak, sözü, Milli 

Mücadele Kurulu Başkanı Bekir Sami Bey’e bırakmıştı. 18   

Türk görüşünü öne süren Bekir Sami Bey, İlk olara, TBMM’nin Doğuda sürekli ve 

adil barışın yeniden kurulmasın sağlanmasını içtenlikle dilediğini açıklamış, Türkiye’nin ayrı 

ve bağımsız bir Millet olarak, ulusal ve ekonomik hayatını geliştirmesini sürdürebilmesi için 

gerekli araçların konferansça sağlanmasını dilemiş; Türklerin en azından 

kabullenebilecekleri sınırların Misak-ı illi ile tespit edilmiş olduğunu; yani Çukurova, İzmir 

ve 1913 sınırına kadar Trakya’nın geri verilmesini istediğini, İstanbul’un güvenliği ve 

Türkiye’nin egemenliği tehlikeye düşmeyecek biçimde, Boğazlarda özgürce geçiş konusunda, 

öteki devletlerle bir anlaşma imzalaması gerektiğini ileri sürmüştü. Bu sırada söz alan Lloyd 

George, Sevr Antlaşmasının hangi noktalarda Türk isteklerini karşılamadığını sormuş, ona 

cevap veren Bekir Sami Bey, Türk Milleti’nin ekonomik ve siyasi hayatını sona erdirecek olan 

Sevr Antlaşması yürürlükte kaldıkça, Türklerin, ayrı bir millet olarak varlıklarını 

sürdürmelerinin mümkün olmadığını belirtmişti.19.Ertesi günkü oturumunda, hasta olan 

Tevfik Paşa’nın yokluğunda, Bekir Sami Bey, anlaşmazlık konusu olan bölgelerin 

Bağlaşıklarca tespit edilmiş olan nüfus istatistiklerinin yanlış olduğuna değinerek, konferansı 

sorunu etnografik açıdan incelemeye inandırmaya çalışmıştı. Aynı gün Yunan Başbakanı 

Kaloğeropolos’un kendisi, Yunan görüşünü, anlaşmazlık konusu olana bölgelerin 

etnografyasına dayanarak öne sürünce, fırsattan yararlanan Kont Sforza, bu bölgelere bir 

soruşturma komisyonu gönderilmesini önermiş; bu öneri Brand tarafından hemen 

desteklenmişti. Güç durumda kalan Lloyd George, öneriyi kabullenmekten başka çıkar yol 

bulamamış, ama şu şartları da öne sürmüştü: Türk kurulu, yalnız soruşturma yapılmasının 

değil, soruşturmanın sonucu ve askıdaki diğer problemlerinde, Sevr Antlaşması’yla ilgili 

başka istek ve hak iddiasında bulunmayarak, yüce devletlerin kararını, ne olursa olsun, 

kabulleneceği konusunda güvence verilmelidir. Konferanstaki bu gelişmelere Atina’da 

şaşkınlık meydana getirmişti Yunan basını, soruşturma komisyonları konusunda ateş 

püskürüyordu. Bası, Yunan hükümetini bunu ret etmeye çağırmış, her Yunanlının ulusal 

düşünce uğruna parasını ve kanını harcamaya hazır olduğunu haykırmış, 28 Şubat günlü 

oturumunda oldukça uzun ve tartışmalı geçmişi20.  

                                                             
18- Salahi R. Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş savaşı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 2008, II, 

s. 1019 
19 -Salahi R. Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş savaşı, Ankara, 2008, s. 1019 
20 -Sonyel, a.g.e. s1020 
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İtilaf Devletleri, Serves antlaşmasının esasında bir değişiklik yapmayıp, bir iki küçük 

değişiklikle yetindikleri gibi, Türkiye de Misakı Milli’yi izah ile her şeyden önce Yunanlıların 

Anadolu’yu boşaltmalarını istedi. BMM Dışişleri Bakan vekili Ahmet Muhtar, 3 Mart’ta 

Bekir Sami’ye gönderdiği gizli telgrafta özetle şöyle demişti: İtilaf Devletlerinin ulusal 

haklarımızı kabulleneceklerini gösteren hiçbir belirti yoktur. Ayrıca, ana konulardan yan 

konular sapmışlardır. Bu bir çıkmaz yoldur. Bizi, konferansı bozmakla suçlamaya 

çalışacaklar ve konferanstan, milletimizin gözünde düşük olarak, Yunanistan ise güçlü 

olarak çıkacaktır. İngilizler aynı nakaratı sürdürüyor; kötü örnek oluşturmadan anlaşmayı 

imzalamamızı ve savaş tutsaklarını değiş tokuş etmemizi istiyorlar. Böylece, İngiltere, kendi 

saygınlığını korumuş olacaktır. İzlenecek yöntemler, Sevr Antlaşması’nın, Türkiye’nin 

bağımsız bir ülke olarak yaşama hakkını tanımadığı haykırarak söyleyiniz. Türkiye’ye, 

öteki ülkelere verildiği gibi, yaşama hakkı tanınmalıdır. Konferansta kesinti olacaksa, bu 

üzerinde olmalıdır. Serves Antlaşması kökten değiştirilmelidir. Bağlaşıkların amacı bizi 

aldatmak ve ulusumuzu mahvetmektir”.21 

  Yunanlılar ise ne bunu, nede Serv antlaşmasında yapılan küçük değişiklikleri bile 

kabul etmediklerinden, herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bununla beraber, “Şark 

mefkûresinin kuvvetli taraftarlarından” iken, 1920 yazında yapılan Moskova görüşmelerinde 

hayal kırıklığına uğrayıp şimdi “Garp mefkûresine dönmemiz ve garplılaşmamız gerektiğini 

söyleyen” Bekir Sami Bey, Londra’da, İngiltere, Fransa ve İtalya ile bir takım anlaşmalar 

yaptı. 10 Mart 1921 tarihli Türk-İngiliz anlaşması, esirlerin değişimine ait olup, İngilizler, 

“Ermeniler ve İngilizlere fena muamele etmemiş olan” Türk esirlerini geri vermeyi kabul 

ediyorlardı.  11 Mart 1921 tarihli Briand-Bekir Sami anlaşması ile de Fransızlar, güney 

cephemizdeki çarpışmalara son vermeyi ve Serves’ten farklı olarak Urfa ve Gaziantep’i 

Türkiye’ye bırakmayı kabul ediyorlardı. Ancak buna karşılık Elazığ, Diyarbakır Sivas 

bölgelerinde bir takım ekonomik imtiyazlar kazanıyorlardı. 12 Mart 1921 de İtalya  ile 

yapılan anlaşmaya göre de İtalya, İzmir bölgesi ve Trakya’nın Türklere geri verilmesi için 

çaba harcamayı kabul ediyor, fakat karşılığında Antalya, Burdur, Muğla, Isparta, Aydın, 

Afyon, Kütahya ve Konya illerinde ekonomik imtiyazlar elde ediyorlardı.22 Bütün bu 

anlaşmaları Bekir Sami bey, Ankara’ya danışmadan kendi inancına göre imzalamıştı.  

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri’nin aralarında imzaladıkları ve Anadolu’yu 

paylaşma amacını güden anlaşmalara çok benzeyen ve her şeye rağmen o anlaşmaları 

                                                             
21-Sonyel, s.1025-26 
22-Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devletinin Dış Siyasiyası, Ankara,1995, s.79ı 
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gerçekleştirme amacını güden bu anlaşmalar, “Hükümeti Milliye prensipleriyle 

bağdaşamayacağından, retten başka bir muameleye maruz kalamazdı” Bunlar kabul ve 

tasdik edilmedikleri gibi, Bekir Sami Bey de Dışişleri Bakanlığı’ndan uzaklaştırıldı ve yerine 

Ali Fuat Cebesoy ile Moskova’ya giden Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey getirildi.23 

Londra Konferansının önemli bir sonucu da, İtilaf Devletleri arasındaki görüş 

ayrılığının ortaya çıkarmış olmasıydı. İtalya için için kaynıyordu ve İtalyan Hükümeti 

Anadolu macerasından bir an önce yakasını kurtarmaya çalışıyordu. Nitekim Yunanlılara 

karşı II. İnönü Zaferi’nin kazanılması üzerine, Haziran ayından itibaren Anadolu’daki 

kuvvetlerini çekmeye başlamışlardı. Aynı şey Fransa içinde ortaya çıkmıştı. Fransa’nın bu 

sıradaki esas davası, Almanya’dan duyduğu korku dolayısıyla, güvenlik tedbirlerini biran 

önce kurmaktı. Ankara Hükümetinin gücü ise her geçen gün biraz daha kesin bir şekilde 

ortaya çıkıyordu. Ankara Hükümeti Bekir Sami anlaşmalarını açıkça reddetmekten 

çekinmemişti. Üstelik Londra Konferansının sonuçsuzluğu üzerine Yunanlılar, Milli 

Hükümete savaş alanında kesin darbe indirmek için harekete geçiyor.30 Mart-1 Nisan 1921 

de İnönü’de Türk cephesine karşı yeniden taarruz ederek ikinci defa yenilmişlerdi.24  

10 Haziran 1921 tarihli İngiliz gizli istihbarat raporu, Londra Konferansına TBMM 

murahhası olarak katılan Yunus Nadi’nin 14 Mayıs’ta TBMM’ne sunduğu raporunda 

önemli bir tespite bulundu ve şöyle dedi:25 

 “Londra Konferansı, Yunanlılara nefes alacak bir ara vermek ve Anakara ile 

doğrudan görüşmelerde bulunulmasını öneren Fransızlarla İtalyanların bu görüşlerini 

benimsediklerini göstermek gayesiyle İngilizlerin ortaya koyduğu oyundan başka bir şey 

değildir. Londra’ya varır varmaz gerçeği tümüyle gördük.  İngilizler Kuvayı Milliye’yi ezmek 

fikrinden vazgeçmediler Çünkü onlar İslam dünyasını hegemonyaları altına alma konusunda 

büyük bir engel olarak Anadolu Türkünü görüyorlardı. İngilizlerin, Türk-Yunan çatışmasında 

yansız kaldıkları iddiası yersizdir. Çünkü İngilizler, Yunanlılara gizlice maddi, manevi  ve 

mali yardımda bulunuyordu. Savaştan zayıf çıkan İtalyanlar ve Fransızlar da İngilizlerin 

pençesindedirler. İngilizler yeniden görüşmek boşunadır. Çünkü Yunanlılara, saldırılarında 

yardımcı oluyorlar. Bağımsızlığımızı ve varlığımızı korumak için Batılı devletlerle bir 

anlaşmaya varılabileceği fikrinden vazgeçilmelidir. Çünkü bu devletler hiçbir zaman 

emperyalist niyetlerinden vazgeçmemişlerdir”. 

                                                             
23-20.Yüzyıl Siyasi tarihi(1914-1990,Ankara,1991, s. 318 
24 -Armaoğlu, a.g.e. s. 319 
25-Özsoy, a.g.e. s. 323-324 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1012 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

 Londra Konferansı, Türk-Yunan anlaşmazlığını çözümlemeyi başaramamış; 

ancak iki açıdan Türkiye için Yararlı olmuştu:  1-Barışa gerçek tehlikenin Türkiye’den 

değil, kendi ulusal efsane ve amaçlarını komşularına zorla kabul ettirme isteği içinde 

olan Yunanistan’da geldiğini kanıtlamış; 2- TBMM’nin yalnız bağlaşıklar değil, 

İstanbul Yönetimince de tanınmasına yol açmıştı.26 

 -Meclisteki Londra Konferansı Görüşmeleri: 

 Mustafa Kemal Paşanın bu demecini ve Tevfik Paşanın telgrafı ile verilen cevabı ve 

ayrıca Paşanın özel olarak Tevfik Paşaya göndermiş oldukları telgrafı ve önerilerini ile 

meclisteki görüşmelerin önemli bir bölümünü tarihsel önemi nedeni ile tutanaklardan 

aynen almaktayız 

Londra Konferansına gidecek sulh murahhas heyeti hakkında  Heyeti  Vekile 

tezkeresini Görüşülmesi 

 Reis — Efendim; sulh meselesine ait cereyan «den muhaberat hakkında Heyeti Vekile 

bazı izahat verecektir. Söz Fevzi Paşa Hazretlerinindir.  

a-Fevzi Paşa (Müdafaa-i Milliye Vekili) (Kozan) — Sevr muahedesinin tadili 4çin 21 

Şubatta Londra' da inikat edecek olan sulh konferansına, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

murahhasları iştirak etmek şartıyla, davet edilmiş idik. Reis Paşa Hazretleri bu bapta tafsilât 

verdiler. Evvelce de heyeti âliyenize arz olunduğu veçhile, eldeki kavanini esasiye dairesinde 

milletin hâkimiyeti mutlakası üzerine heyeti murahhasanın mutlaka heyeti âliyeniz tarafından 

gönderilmesi ve ancak İstanbul’dan vesaikin bu heyete iltihak etmesi tensip edildi ve 

kendilerine teklif edildi. Fakat İstanbul'dan gelen cevapta deniliyordu ki; bizim 

göndereceğimiz murahhasların İstanbul'a gitmesinde ve ancak İstanbul'da mütehassıs zevat ve 

vesaikin iltihak etmesinde ısrar ediyorlardı. Bittabi biz onu kabul, edemezdik. Bir seneden 

beri döktüğümüz kan, sarf ettiğimiz mallar heder olacaktı. Maksadımız İstanbul' da esir 

vaziyetine düşmüş olan hükümete tabi olmak değil; o hükümet ve zihniyeti değiştirerekten 

hareket etmek ve milletin hâkimiyetinin elinde bulunduğunu ispat etmekti. Bunun için bizim 

son teklifimiz üzerine oradan gelen ve menfi bir mahiyeti haiz olan cevap meseleyi halletti. 

Biz buradan doğrudan doğruya bir heyet intihap ederek Antalya tarikiyle göndermeye karar 

verdik. Bu heyetin eline; heyeti âliyenize arz ve tasvibine iktiran ettikten sonra bir talimatı 

esasiye vereceğiz. Bu talimatı esasiye dairesinde hukukumuzu muhafaza edeceklerdir. 

Olabilir ki Heyeti muhtelife he yetimizi kabulde tereddüt gösterebilir. Fakat biz hakkımızda 

                                                             
26-Sonyel, a.g.e. s. 1033 
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tatbik olunan haksızlığı müdafaa etmek ve hukuku meşruamızı Avrupa’ya ilân ve ispat etmek 

mecburiyetinde bulunduğumuzdan herhalde nereye kadar gitmek mümkünse oraya kadar 

heyetimizi göndereceğiz ve giden heyetin isimleri de şunlardır: Bekir Sami Bey, Yusuf İzzet 

Paşa, Muhtar Bey, Cami Bey, Nafıa Müsteşarı sabıkı Muhtar Bey, Muvaffak Bey, 

Adanalı Niyazi Bey, Düyunu Umumiye Müfettişi Rıza Bey, Münir Bey, İzmir Mebusu 

Mahmud Esat Bey.27 

 Hasan Bey (Trabzon) — Adanalı Niyazi Bey Kilikya hakkında yegâne mütehassıstır. 

Münir Bey burada çalışıyor. 

Ömer Lütfi Bey (Nafia Vekili) (Amasya) — Efendim evvelâ İstanbul'dan gelen açık 

telgrafı, ondan sonra sıra ile olan muhaberatı arz edeceğim. Bu telgraf şifre olarak alındı. 

Tarihi : 29 Kanunusani 1337'dir. (Mezkûr telgrafı aynen okudu) Buna karşı efendim, Mustafa 

Kemal Paşa Hazretleri tarafından bu telgrafa cevap olarak yazıldı. (30 Kânunusani 1337 

tarihli cevabî telgraf okundu) Paşa Hazretleri muhaberatı Heyeti Vekilenize tevdi eyledikten 

sonra Fevzi Paşa namına şu yazıldı. (30 Kânunusani 1337 tarihli yazılan telgrafnameyi okudu) 

Bu arada efendiler İzzet Paşa Hazretleri de ve sırf kendi arzulan ile şu telgrafı yazdılar, (izzet 

Paşanın 30 Kânunusani 1337 tarihli telgrafnamesini okundu) İzzet Paşa tamamıyla serbestii 

tamme dâhilinde yazmışlardır. Buna aldıkları cevabı okuyorum. (31 Kânunusani 1337 tarihli 

telgrafnameyi okudu) Heyeti Vekile Riyasetine gelen telgrafı arz ediyorum. (Fevzi Paşa 

Hazretlerine gelen telgraf okudu) Bundan sonra bu geliyor efendim. (Ankara'da Mustafa 

Kemal Paşa Hazretlerine hitaben yazılan 2 Şubat tarihli-telgrafı okudu) Sonra bir noktayı 

daha arz edeyim. Geçen ki yapılan telgrafta İstanbul'da verilecek tahsisat meselesi derç 

edilmiş. Rüfekayı muhtereme arasında bazıları bunlar yazılmasa iyi olurdu, buyurdular. 

Bunlar resen yazılmış değildir, esasen. (Para verilmediğinden vesaireden bahsi ile. O 

müracaattan dolayıdır ki. Paşa Hazretleri belki izahat verirler.28 

Mustafa Kemal (Ankara) — Efendim, Meclisin Reisi sıfatıyla maruzatta 

bulunuyorum. Ömer Lütfi Bey cereyan eden muhaberatı aynen arz etti. Binaenaleyh bendeniz 

Reis Beyin teklifine karşı icrası lâzım gelen karar hakkında noktai nazar beyan etmeleri 

taraftarı değilim. Vehbi Bey, hazır buraya gelmişken bir meseleyi de izah edeyim. Bu Neşet 

Beyden bahis olunuyor. Gönderdiğiniz mektupta deniliyor. Malûmu âliniz Amerika 

gazetecileri on, on bir sual sormuşlardı. Onların cevapları manzuru âliniz oldu. Hemen aynı 

                                                             
27-T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 366-367 
18- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 367 
27-T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 368 
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esasatı ihtiva etmek üzere bizim Hariciye Vekâletimizce yapılan ufak bir beyannamemiz 

vardır ki bunun vesaiti muhtelife ile biz her tarafa göndermişiz. Bir de Neşet Bey vasıtasıyla 

İstanbul'a gönderdik. Neşet Bey bunu Tevfik Paşaya vermiş. Noktai nazarı, gayeleri, 

prensipleri vardı. 

Sonra bu tahkikat meselesine gelince: İstanbul'daki heyetten Ziya Paşa, hariciyede 

bulunan Safa Bey, Mustafa Arif Bey sureti mahremanede bana müracaat etmişlerdir. 

Diyorlardı ki: İzzet Paşa ve rüfekasının menafii millet muktezasından olduğu anlaşıldı. Ancak 

biz de sizinle hemfikiriz. Ne yolda hareket edilmek lâzım geleceğine dair talimat veriniz. Bu 

meyanda diyorlardı ki kuvvei maliyemizin sıfır olması yüzünden ve bilhassa İstanbul'da beş 

para kalmadığından biz bunun için İngilizlere müracaat ettik. Bunun için de bize para vermek 

istiyorlarsa da buna mukabil gayri kabili kabul şerait dermeyan etmişlerdir. Binaenaleyh buna 

karşı ne dersiniz? Gayri kabili kabul şerait dairesinde İngilizlerden para alarak idare edelim 

mi? İdamei hükümet mi edelim, yoksa ne yapalım, diyorlardı. İşte biz o suale cevaben dedik 

ki; korkmayınız, kuvvei maliyemiz sizi de idare etmeye kâfidir. Böyle bir muamele cereyan 

etmiş, âdeta bize sual edilmiş. Geçen gün bazı arkadaşlar istizah ederken nasılsa gafletle bunu 

söylemedim. Belki de aleni celsede izahı iyi olmayacaktı. O zevatla ayrıca bazı mühim 

münasebatımız devam etmektedir.29 

Ömer Lütfi Bey (Amasya) — Efendim He yeti Vekile Meclisin kararını almaksızın 

bir karar ittihaz etmemiştir.  

Vehbi Bey (Karesi) — Efendim Cenabı Hakka çok şükür ki bugünü de gösterdi. 

Haritai âlemden silinmek istenen bir milletin nihayet reyine müracaat ediliyor. Biz nasıl 

memleket içinde bin' müşkülât ile gayeyi anlatabildiysek, zannediyorum ki, hariçte bunun 

binde birini yapamadık. Bu da tabii etrafımız mahsur, vesaitimiz mefkut ve bundan dolayı 

yapamadık. Böyle bir fırsat ele geçtikten sonra ondan herhangi bir surette istifade ederek pek 

meşru, pek muhik bendenizin kanaatime göre, efkârı umumiyei cihanda neşir ve işaa 

edebilirsek efkârı umumiyei cihanda lehimize daha büyük tahavvüller husule getirmesi pek 

kati olan biz kâinata ilân ve işaa edebilirsek bizim için büyük muvaffakiyettir. Bunun için bin 

müşkülâtla Roma'ya bir adam gönderebildik. Şimdi bizim idamımıza karar vermiş olan 

merkez Londra' ya giden böyle bir heyet, oraya gidinceye kadar diğer bir merkezdeki efkârı 

umumiyeyi tenvir ederse biz bundan fevkalâde istifade ederiz. Binaenaleyh bendeniz kendi 

kanaatime göre en son noktaya kadar bu heyetin gitmesine çalışmak iktiza eder. Farz edelim 

ki bizden heyet istememiş olsalardı ve İstanbul'dan yalnız bir ikinci heyet isteselerdi, 
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hepimizin kalbinden geçen İstanbul'dan gidecek heyetin içerisinde Anadolu’nun metalibi 

milliye ve muhıkkasını terviç edecek adamların bulunmasını terviç ederdim. Mümkün olursa 

onları ederim. Bu gayet tabiidir. Şimdi İstanbul'da az çok hak ve hakikati tanımaya taraftar 

olan hükümet namıyla bir heyet var. Onların intihap edecekleri adamlar herhalde Ferit 

haininin gönderdiği Rıza Tevfik serserisi gibi olacak da değildir. Fakat Anadolu’nun 

vaziyetini de tamamen ihata etmiş olmayacaktır. Benim kanaatimce buraya gelen zevat dahi 

henüz vaziyete vakıf olamadılar.30 Binaenaleyh, bittabi onlar, İngiliz süngüleri altında bugüne 

kadar geçirdikleri hadisatın tesiri tahtında- bulunacaklar ve belki de az bir şeyle kanaat 

edeceklerdir. Bittabi Anadolu’dan giden heyetin ilk ve son sözü; hududu millimiz dâhilinde 

istiklâli tanımımızı temin etmek ve memleketimizin meşgul aksamındaki düşmanların 

çıkmasından ibaret olacaktır. Fakat ta bir başa vurur gibi değil Binaenaleyh bu heyetimiz 

şayet Antalya tarikiyle kabul edilmezse ki henüz ona dair Heyeti Vekilenin kati bir kanaatleri 

yoktur. Bendeniz öyle taraftar olurum. Şayet o teşebbüsü bir an evvel vakit geçirmeksizin bir 

an evvel yapmalı. Sırf biz orada propaganda vazifesi, yapmak, İstanbul heyetine müracaat 

etmek üzere gönderilmesine bendeniz taraftar oluyordum. Sırf propaganda yapmak, sırf o 

kaydı buradan dermeyan ederek. Onda tebeddül yoktur. Kanaatimiz müspettir. Son demine, 

son akçasına, son neferine kadar buna çalışacaktır. Bendenizin kanaatim böyle. 

Yalnız gidecek heyete gelince; bilhassa İzmir, Saruhan, Aydın, Bursa, Karesi, Ayıntap 

gibi meşgul olan bu havalinin mebuslarından vaziyete vakıf, lisana aşina ve hukukumuza 

muhafaza edebilecek tabii hepimiz kendi kendimize ederiz (arkadaşların gitmesinde fayda 

mülahaza etmekteyim.) Bunlardan müşavir olarak, murahhas olarak değil memleketin vesaiki 

tarihiyesini toplamış insanlar olarak orada müdafaada bulunmalıdır. Neşriyatta bulunmak için 

Yalnız gidecek heyete gelince; bilhassa İzmir, Saruhan, Aydın, Bursa, Karesi, Ayıntap gibi 

meşgul olan bu havalinin mebuslarından vaziyete vakıf, lisana aşina ve hukukumuza 

muhafaza edebilecek - tabii hepimiz kendi kendimize ederiz - (arkadaşların gitmesinde fayda 

mülahaza etmekteyim. Bunlardan müşavir olarak, murahhas olarak değil memleketin vesaiki 

tarihiyesini toplamış insanlar olarak orada müdafaatta bulunmalıdır. Neşriyatta bulunmak için 

gitmeli. Yani murahhas sıfatıyla değil. Bendeniz bu kanaatteyim. Herhalde murahhas olmak 

şart değil. Bendeniz bu kanattayım. Ve memleketimiz için pek çok fayda hâsıl olacağın^ 

kaniim. Şuna da kaniim ki bize orada istediğinizi verdik, diyecekler. Bu İngilizlerin bir 

oyunundan ibarettir. 31 

                                                             
30- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 368 
31- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 368 
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e-Hüsrev Bey (Trabzon) — Vaziyet hakkında basınızı ağrıtmak istemem yalnız Vehbi 

Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi, mesele güneş gibi aşikârdır. Neyi temsil edeceğiz? 

İstanbul'dan bir heyet, buradan bir heyet ... Bunun imkânı yoktur. Milletin yegâne mümessili 

burası olmasına nazaran, buradan gidecektir. Bu esastır, bu lâyezâldir. İstanbul diyor ki; siz 

gelmezseniz biz gideceğiz. Cehenneme kadar yolları var. 

Şimdi bir de davetli, davetsiz meselesi var. Davet edilmezsek ne olur? İstanbul gitmiş 

onu düşünmüyoruz. O hatırımıza bile gelmiyor. Böyle şey yok Onlar ister gitsin, ister 

gitmesin. Davet vaki olursa en kuvvetli bir şeydir ve inşallah olacaktır. Her vasıtaya 

müracaatla, bağırdıkça, neşrettikçe ve ordumuzu günden güne takviye ettikçe ve bugünden 

itibaren Ruslarla olan ittifakı tabiimizi ve muhadenetimizi her fırsattan bilistifade 

kuvvetlendirdikçe biz, gayemize vasıl olacağız. Fakat onlara bize cephane gönderin, filân 

gönderin diye anlatmak lâzımdır. Emin olunuz bizim menfaatimiz daima şarkladır. El ele 

verelim, yardımımızı azami dereceye getirelim. Emin olunuz arkadaşlar, bir ay sürmez. 

Ankara Büyük Millet Meclisi resmî bir hitap karşısında bulunur. Buna imanım vardır. Onun 

için ben davetsiz gitmek taraftarı değilim. Ben Paris'e gitmek taraftarı değilim. Gidilirse  

doğru Malta'ya. Hiç şüphe etmeyiniz ben İngilizleri gayet iyi bilirim. Fakat davetli gidersek o 

zaman alnımız açık gideriz. İşte Meclis var, uğraşalım. Bu bitti. Heyeti Vekile bize on kişinin 

ismini sayıyor. Bunda beş adet Büyük Millet Meclisi azası var, altısı hariçtir. Bu milleti temsil 

edecek ancak Büyük Millet Meclisi azası olacağı için behemehâl bunların Meclis azası olması 

lâzımdır. Binaenaleyh geri kalan altı arkadaş ihtimalci mütehassıstır. Onların bize lüzumu 

yoktur. Bizim göndermeye mecbur olacağımız murahhaslarımız vardır. Şimdi isim 

söylemeyeceğim. Bence murahhaslar şu kıratta olmalıdır. Azim ve imanı millî ile kalbi 

çarpmalı.  Bu kadar kâfi. Yete ki Müslüman olsun, Türk ve bu davanın en kavi taraftarı olsun. 

Onun içindir ki gidecek murahhaslarımızı da bu şekil ve mahiyette adamlar olarak intihap 

edeceğiz.32 

Vehbi Bey gayet kıymetli bir şey söylediler. Dediler ki memleketi meşgule 

mebuslarından gönderelim. Hakikaten siyası mahiyeti pek büyüktür. Meşgul memleketten 

birer kişi gönderilecek olursa çok güzel olur. 

Abidin Bey (Rize) — Şimdi arkadaşlar, bendeniz de aynı Vehbi Bey gibi Cenabı 

Hakka çok şükür ve hamt ederim ki millet artık soruluyor ve sorulacaktır. Fakat sormak ve 

sordurmak istemeyenler zannetmesin ki, o İstanbul’dakilerdir. Onlar istemiyor ve 

istemeyeceklerdir. Malûmu âliniz kendilerini daima meşru göstermek ve aldıkları tahsisatı bu 

                                                             
32- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 368 
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suretle yutmak. Ha; ilerde, yani onların dedikleri, düne kadar dedikleri Kemalistler karşılarına 

çıktıklarında ne dediler: Çıkar o paraları ben alacağım. Çünkü bunu ben alacağım. Çünkü bir 

celsede söylemiştir. O para ya benden, ya ondan istirdat edilmelidir ve bu millet yapacaktır 

bunu. Gelelim propaganda için Hüsrev Beyin dediğine. Buna tamamıyla kaniim. 

Propagandayı istedikleri kadar yapsınlar... Gelelim İngiliz politikasına. Onu da size 

söyleyeyim ha; Dedim arkadaşlar, bu bir İngiliz entrikasıdır. Yani oradaki arkadaşları 

Malta'da özledinizse buyurabilirsiniz. 

Sonra gelelim Paşa Hazretlerine. Tabip bu İstanbul'un fikridir. Osmanlı murahhasları 

ile Büyük Millet Meclisi murahhasları, deniyor. Osmanlı murahhası İstanbul'da kimdir ve kim 

olabilir? Büyük Millet Meclisinin murahhaslarıdır. Türk Büyük Millet Meclisinin Hükümeti 

vasıtasıyla ve buradaki heyeti âliyenin tensip edeceği murahhaslardan başka kimse Türkü ve 

İslâmi temsil edemez ve edemeyecektir. Arkadaşlar görüyoruz ki ve mubahı oluyoruz ki, tâ 

Hindistan'dan ve Cava'dan, Türkistan'dan, her yerden katiyen başka bir nama gelmiyor bir 

şey. Doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine geliyor. 

Biz verelim onlara... Beni çıldırtmayın yahu. Geçen gün Bekir Sami Bey burada adamakıllı 

müdafaa ediyordu. Herhalde gidecek, gidecek. Katiyen gitmeyeceğiz. Ne vakit ki bana 

doğrudan doğruya müracaat eder ve hatta gel diye yalvarır, seninle görüşeceğim der, o vakit 

giderim. Artık İslâm hâkimdir. Arkadaşlar, korkmayınız arkadaşlar, mert olun arkadaşlar, 

buraya idam için geldik, kurtulursak kârdır. Kurtulursak istiklâli millimizle beraber 

kurtulacağız. Vallah billâh. Biz büyük muvaffakiyetler temin ettikçe bütün dünyanın 

Hıristiyanları tekâpu edecek ve diyecek ki; aman siz bilirsiniz arkadaşlar, Almanlar tarafından 

bile deniliyordu ki, onlar da bile bu kanaat hâsıl olmuştu ki; salibin girdiği yere, hilâl girmez... 

Bir yerde harp ettik bendeniz de bulundum; iki yüz tane maktulünü gördüm. Binaenaleyh 

Cenabı Hak bize öyle muvaffakiyet gösterecektir ki hilâlin girdiği yere salip girmeyecektir. 

Antalya tarikiyle gitmek katiyen muvafık değil. Onlar güya sarfı mesai etmişler de hali 

hazır zamana göre tebdil etmişler, bu da yalan; hem de büyük yalan. Onlar sarfı mesai 

etmemişler. Biz merdane sarfı mesai ettik ve Ordumuz İnönü'de burunlarını kır diktan sonra 

bu yalvarma vaki olmuştur. Arkadaşlar Cenabı Hakka çok şükrederim ki ben de oldukça 

başka bir fikir takip ediyorum. Ben bütün mevcudiyetimle, oradaki ordunun muvaffakiyetini 

ben gittim, gördüm. Yunan ordularını. Biz geldikten sonra hemen gayri kabili hareket olduğu 

görülmüştür. Onu yine İnönü yapmıştır. Haddi ise bir daha gelsin görsün Bir daha yine 

görüşürüz. Arkadaşlar, bilhassa Reis Paşadan istirham ederim. Demek ki; sadrazam yoktur ve 

sen sadrazam değilsin, demeli. Fakat böyle iki heyet gönderirsek, kafese girersek ve sonra 
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getiremezsek ne olacak? Vicdanınız elbette takdir eder. Binaenaleyh Ferit Beye de atıyorum 

bir taş. Hani bazı kere kürsüye çıkıyor. Babıâli ve Yavuz Selim ve Kanunî Sultan Süleyman... 

(Gürültüler) Verin zehir gibi cevap verin. Buradaki sadakat kime aittir. Oradaki sadrazama... 

Oradaki sadrazama ait ise lanet olsun o sadakate. Yalnız Yunanlılar davayı kazanacakmış, 

tehdidini yapıyor. Dünyada bunlar kazanamayacaklar ve biz kazanacağız. Fakat sebat etmek, 

ısrar etmek ve onlara tenezzül etmemek lâzımdır. O şekilde olursa âdeta onlara tekâpu 

edeceğiz. Bu zillete katlanmamalıyız. İstanbul Hükümeti murahhasları gönderecekmiş... 

Hüsrev Beyin dediği gibi; cehennemin esfeli safilinine kadar göndersinler. İsterlerse 

aleyhimizde bulunsunlar. Çünkü lehimize çevrilmeye mecburdurlar. Rica ederim arkadaşlar 

Heyeti Vekile mi, Hariciye Nazım mı, kim okudu ise, o kâğıdı yırtsın, atsın.33 

Yahya Galip Bey (Kırşehir) — Efendiler, bendeniz murahhas gönderilip 

gönderilmemesine nakli kelâm etmezden evvel, İstanbul ile yapılan muhabere hakkında biraz 

söz söylemek istiyorum. İstanbul, evet Türklerin kadim payitahtıdır. Fakat Türklerin kadim 

payitahtında bulunan efendiler icrayı hükümet ediyoruz diye, Babıâli'de toplanan paşalar 

benim nazarımda hamiyeti kıt bir sürüden ibaret tir. İstanbul İngiliz süngüleriyle. topları ile 

tehdit edildiği bir sırada ağızlarını kapayan ve Meclisi Milliyi Kanunu Esasinin her bir 

maddesine rağmen bilâ sebep tatil eden efendiler, benim nazarımda insandan bile madut 

değildirler. Ama bunların içinde Padişah da vardı. Ne olursa olsun Meclisi Millî kuşat edildiği 

sıralarda. Padişah olan Vahdettin Efendi ilk defa Meclisi Mebusana geldi. Benim kulağımdan 

o şada çıkmıyor. Dedi ki: Efendiler, bu sefer değil, tahta çıktıktan sonra; çıkmaz olaydı. Ben 

Kanunu Esasiye, millete sadakat edeceğim, siz de yemin ediniz. Hangi yemini tuttu; nazarı 

dikkatinizi celp ederim. Meclisi bilâ sebep tatil etti. Bugün İstanbul’da icrayı hükümet 

ediyorum diye kuruluyor. Mustafa Arif Bey vasıtasıyla Meclisi tatil etti. O günden itibaren 

milleti İngilizlere maskara edecek bir vaziyete getirdi. Hatta Anadolu’nun bir tarafında 

kaynayan hamiyet ufak bir heyet vücuda getirdi. Bu heyet çalıştı. Tekmil samimiyeti ile 

tekmil insanlığı ile milletin amalinin yarasını bağlamaya çalıştı. O sırada milletin gözünü 

avutmak İçin Meclisi Mebusan tekrar içtimaa davet edildi. O Meclisi de efendiler ne suretle 

tatil etti biliyorsunuz. Peki, bu zamanda bu efendiler İstanbul'da mevcut değil mi idi? O 

zaman neden müşterek davamız olmuyor da, neden bugün müşterek davamızı hal için beraber 

heyet gönderelim diyorlar. Beraber murahhas göndersek daha iyi olur, demek için Tevfik 

Paşası olsun, ama kim ne paşası olursa olsun milleti esarete sevk eden bir hükümet, başta 

Padişah olduğu halde, Sevr muahedesi gibi bir muahedeyi meydana getiren Padişahın, bir 
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Hükümdarın milletle alâkası kalmamıştır. Lütfen biraz düşünmek lâzım gelir. Ben burada 

söylediğim zaman tahta vurmaya başladınız. Efrenç âdeti ile âdetlenmek bizim için muzırdır. 

Mademki ben burada her sözü söyleyebilirim, lâfı da kesebilirim. Niçin kesmeyeyim? Kanunu 

Esasiyi parça parça ediyorlar. Bunun için galeyan etmek lâzım gelir. Lâkin bir nizamnamei 

dahilinin bir maddesine dokunduğu vakit nedir bu feveran? Rica ederim bir kere İstanbul 

milletin bir ferdinin kalbinden çıkmaz. Fakat yalnız İstanbul, o bizim kadim payitahtımız olan 

İstanbul... İnşallah bu Meclisi Âli bir gün gidecek, İstanbul'da yine vazifesini ifa edecektir. 

Fakat rica ederim İstanbul'daki paşalardan, Padişahtan katiyen sarfınazar etmek lâzımdır.  

İkinci derecede gelelim murahhaslar gönderilip gönderilmeme meselesine: Ne Fransızlardan 

perva eder, ne Almanı tanırız. Biz yine murahhaslarımızı gönderebiliriz. İngiliz, zanneder 

misiniz bu muazzam milletin gönderdiği murahhasları alıp da Mafta'ya götürecek.” Elhainü 

hâifün”. Müslümanlar ne İngiliz’den; ne Fransa’dan, ne de Almanya’dan korkmazlar. İyi 

düşünmek lâzım. Fakat murahhas olarak kimi göndermek lâzım gelir. Öyle bilmem Muhtar 

Bey, bilmem ne bey olmaz. Amma demiryolları müdürü imiş ne olursa olsun. Benimle 

beraber davayı millide bulunmadıktan sonra. Kimi münasip görürseniz onu intihap edersiniz. 

Benim hükümetten rica edeceğim; göndereceği murahhaslar, kâtipler, müşavirler hepsi 

Meclisi Millî azasından bulunmalı veyahut bizimle beraber davaya atılmış imanı kavi, dini 

kavi, vicdanı kavi, adamlardan olmalıdır. 

Diplomatlara gelince; efendiler bizde diplomatlık yoktur. Körün değneği gibi gösterdiğim 

Reşit Paşadan başka bize menfaatimize ufak hizmet etmiş diplomatı bana gösterirseniz 

anlarız. 

 Benim anladığım malûmdur. Misakı millî dâhilindeki hududumuzu her ne olursa olsun 

bunun bir karış yerini veremeyiz. Bundan fedakârlığımız yoktur. Onun için İngiliz canileri 

meseleyi hissetmişlerdir. İngiliz canileri o kadar korkacak değildir. Bunu da arz derim ve 

sözüm de bundan ibarettir. Gidecek murahhaslar mutlak Meclisi Millî azasından olmalı.  

Bizimle beraber kanaat sahibi olmalı.34 

 Mazhar Müfit Bey (Hakkâri) — Efendim, kendisine Sadrazam unvanını veren Tevfik 

Paşanın, keşke, cevaplarına vâkıf olsaydım. Celse hafidir, kulak asmalı biraz. Zira Tevfik 

Paşa denilince, bu saldide zatı vâkıfı umur zannederdim. Bu adam o kadar gafilmiş ki henüz 

daha Anadolu’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti olduğuna bile vâkıf değil. Bu adam 

o kadar gafilmiş ki; hâlâ Anadolu’da istiklâlini muhafaza için kırılmaz bir Azmi imanla 

mücehhez Büyük Millet Meclisi olduğuna bile vâkıf değil. O kadar gafil ki zavallı, İstanbul 
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Hükümeti namı ile bir hükümeti milletin tanımadığına bile vâkıf değildir. Ve sonra kalkıyor 

bize Kanunu Esasiden bahsediyor ve bu halin devamı nüfusu İslâm’ın azalmasını mucip 

olurmuş. Yani Yunan hücumu ile bizi tehdit etmek istiyor. Yunanlılar hücum edecek diyor. 

Rumlar Londra'ya doluyormuş. Bize diyor ki; geliniz, ben Sadrazamım, burada bir hükümet 

var, bize tabi olun, gidelim. Gafletin bu derecesine ne söylesek teessüf için de bir kelime 

bulamıyorum. Yalnız bu kadar gafil olan bir adama farzımuhal olarak, biz arkadaş da terfik 

etsek netice hiçtir. Binaenaleyh bendenizce ve bütün arkadaşlarımca iki hükümet yoktur. 

İstanbul hükümeti yoktur bizim nazarımızda.35Nasıl oldu bilmem, Vehbi Bey arkadaşımız bu 

kadar Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile uğraşmış ve dedi ki; İstanbul Hükümetine yalnız 

propaganda için gönderelim tabirini bu Mecliste bu kürsüde kullanmak istemem. 

Vehbî Bey (Karesi) — Dikkat buyurmamışsınız...  

Mazhar Müfit Bey (Devamla) — Demek oluyor ki arkadaşlar İstanbul hükümeti 

yoktur. Bir kere olamaz ki.  

Tevfik Paşa kabinesini bilelim reddettik kanunumuzla. Yoktur bu hükümet. Hükümet 

olmayınca İstanbul'a niçin murahhas göndereceğiz? Hükümet buradadır. Buradan murahhas 

gider. Heyeti Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin gösterdikleri murahhasları gönderemeyiz. 

İstanbul hükümeti yoktur ki buradan murahhas gönderelim. İkinci meseleye, murahhas 

meselesine gelince, bundan evvel Yahya Galip Beyefendi biraderimiz gayet mühim bir 

noktadan bahsetti. Padişah meselesi zamanı geldiğinde münakaşaya değer. Bugün Padişah'ta 

yoktur. Zira ehli İslâm’ın hamisi olmayan bir zat  

Padişah olamaz.36 

 Emin Bey (Erzincan) — Demek ki vakti gelmiş...  

Mazhar Müfit Bey (Devamla) — Saniyen; İngiliz papazı olan Papas Foro'yu 

karşısına alıp da. Daha var söyleyeceğim, sırası var. İnşallah söyleriz. Hoca efendilerle 

oturduğumuz zaman hepsini söyleriz. Murahhas meselesine maatteessüf çok müteessif oldum. 

Bize listeyi okuduklarına çok müteessif oldum. Bunların içinde öyleleri var ki Mebusan 

basıldığı ve biz buraya kaçtığımız zaman bu adam bu davayı meşruai milliyeye iştirak 

etmemiştir. Nasıl olur da bu adamı bizim namımıza göndeririz. Fen adamı imiş, yerin dibine 

batsın. Memleketin istiklâli gayesini takip etmeyen adam yerin dibine batsın. Bu Muhtar Beye 

bence hususi davetler vuku bulmuştur. Gelmemiştir. Bilmem daha birtakım zevat var. Bunlar 

bu t tn heyetin içinde imiş. Sonra Düyunu Umumiye Müfettişi Ziya Bey ne münasebetle 
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murahhas oluyor? Bilmem birtakım meziyeti olabilirmiş. Anlamıyorum, bu münasebetle 

Muhtar Beyi arz ettim. Bendenizin de bir prensibim vardır, ki demin arkadaşlar buyurdular; 

murahhas olarak buradan propagandacı gitsin. Nasıl olursa olsun davayı millî ile kalbi meşbu, 

imanı mükemmel bir zat olmalıdır. Azmi mükemmel zevat ararız. Kimseye itimadım yok, 

ancak bu Meclise itimadım var. Murahhas gidecek adam ancak bu Meclisten olmalıdır.  

Burada bizim aylardan beri takip ettiğimiz davadan bihaber adam. fen adamı imiş. Gidemez 

efendim. Sonra da Hüsrev Beyefendi buyurdular ki müşavir olursa zarar yoktur. Çok 

mühimdir efendiler, ne demek... Murahhas mevaddı mühimmede kiminle istişare edecek? 

Elbette müşaviri ile. Ne demek müşavirin ehemmiyeti yok? Belki öyle demler olur ki müşavir 

bir nazırın bütün fikrini imale eder, çevirir.37 

Hüsrev Bey (Trabzon) — Maksadım bu değildi yanlış anlaşılmış...  

Mazhar Müfit Bey (Devamla) — Müşavir fen adamıdır. Bunu anlamayız, seçemeyiz, 

bilmeyiz, Heyeti Vekile bilir ve seçer. Şu halde müşavirleri de dışarıdan kabul etmiyorum. 

Murahhas olsun, müşavir olsun mutlaka Heyeti Âliyenizden olacak. Çünkü Heyeti Âliyenizin 

azmü imanı gibi sarsılmaz, azmü imanlı hariçten adam arayıp, tahkikatta bulunmak zaittir. 

Fakat yine söylerim. O Muhtar Beyin listeye ithal edilmesine teessüf ederim. 

Ömer Lütfi Bey (Amasya) — Efendim okunan listede kimlerin isimleri var 

bilmiyorum.  

Mazhar Müfit Bey (Hakkâri) — Hakkınız var. Bilmediğiniz için diyoruz.  

Hüsrev Bey (Trabzon) — Yani veçhe tayin ederiz.  

Ömer Lütfi Bey (Devamla) — Zaten... Murahhasların Meclisin içinden olmasını 

kabul etmiştir. Mazhar Müfit Bey ve Yahya Galip Beyin bahis buyurdukları Muhtar Bey 

meselesini bendeniz zatı âlilerine arz edeyim. Bundan beş ay evvel, hatta altı ay evvel Muhtar 

Beyi çağırdım. Budur mesele. Bu mektubuma cevap alamadım. Ben de sılaya gittim. Müsaade 

buyurun bir kere cebimde mektubu vardır. Bu adamdan bendeniz bilâhare mektup aldım. 

Bendeniz hususî mektupla buraya çağırmıştım. Bu mektubumda; Antalya-Konya 

şimendiferine bir kumpanya teşekkül edecek. Müdafaadan mahrum mu bırakırsınız? 38 

Tünal1 Hilmi Bey (Bolu) — Sakit olalım...  

Ömer Lütfi Bey (Devamla) — Sana, diyor, cevap yazdım, geleceğimi yazdım. Fakat 

bendeniz onun mektubunu almadım. Filan zaman bana mektup yazmıştın, sana cevap yazdım, 

diyor. Cevap olmadığı için tekrar mektup yazmaya mecbur oldum. Biz bu adamı buraya davet 
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ettik. Erzurum, Erzincan şimendiferinin başına koymak için. Mektubumu mütekait Bahri 

Beyle göndermiştim. Bu adam buraya tekrar dönmedi. Şimdi değil bir ay evvel, bendeniz 

Vekil olduğumun beşinci günü idi. Sonra mesele esasa gelince şimendifercilik noktai 

nazarından memlekette mütehassıs lâzımdı. Dört gün sonra yine kendisinden cevap aldım. 

Yakında İnebolu'ya geleceğim, diyor. Telgraf da cebimde duruyor. Meclisi Âliniz bir 

mütehassıs bulur.  

Mazhar Müfit Bey (Hakkâri) — Efendim, Muhtar Beyefendiye ateş aldığı zaman 

bendeniz tesadüf ettim. Müracaat ettim. Aranıldı bulunamadı. (Müşavir sıfatıyladır, 

murahhaslığı filan yoktur sesleri)  

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — Bendenizin maruzatım; şimendiferci Muhtar Bey 

buraya gelmeyi arzu mu etmiyor, esbabı nedir? Bunu anlamak istiyorum.  

Ömer Lütfi Bey (Amasya) — Bendenize de kaçacağım yolu irae et, dedi. Dördüncü 

günü Ferit Paşaya iltihak etti. Bana kalırsa filan gitsin, falan gitmesin; o bahsi bırakalım da 

murahhas göndermeli mi, göndermemeli mi? Bu vadide müzakere cereyan etsin.  

Hacı Mustafa Efendi (Ankara) — Reis Bey; usulü müzakere hakkında bir kelime arz 

edeyim Meclis Azasıyım, liste de elimde yok. Girecek olanların kimler olduğu anlaşıldıktan 

sonra, tahakkuk ettikten sonra filân adam gitsin, filân gitmesin diyelim. 39 

Basri Bey (Karesi) — Efendiler; Londra'ya murahhas izamı muvafık olup olmadığı 

hakkında beyanatta bulunuldu. Vakıa ben de eminim ki İngilizlerin dolambaçlı bir surette bize 

vaki olan teklifi yalancı bir şeydir. Esasen İngilizler Anadolu Hükümeti Milliyesini elbette 

hazmedecek bir millet değildir. Bunları icbar eden hadisat Anadolu’da gördükleri imanı 

millîdir. Bu imanı millînin daha meşkûr ve feyizli fiiliyatı tezahür ettikçe daima kuvvet 

karşısında serfüru eden İngilizlerin bize daha ricatkâr ve daha açık bir çehre ile müracaat 

edecekleri memuldur. 'Yalnız efendiler; davayı millîmizi sonuna erdirmek için yalnız maddî 

kuvvetle çalışmak kâfi değildir. Bilhassa geçenlerde Reis Paşa Hazretlerinin buyurdukları 

veçhile, milletlere karşı gayei millîmiz hakkında; gayei mukaddesimiz hakkında lâzım gelen 

propagandayı yapmak üzere onların müsaade edeceği veya etmeyeceği her delikten sokularak 

istifade etmemiz lâzımdır, kanaatindeyim. İstanbul’la Ankara Büyük Millet Meclisi ve 

Hükümeti arasındaki vaziyet maalesef Anzavur gibi birçok hainlerin harekâtı leimanesine 

meydan açmıştır. Yani İstanbul bu gibi erazili Anadolu ya sokmuş ve bu erazil vasıtasıyla 

Anadolu da birçok kanlar akıtmıştır. Benim kanaatime göre Türkiye dâhilinde bulunan bütün 

millet istiklâline âşıktır. Yalnız biz burada murahhas göndermekten sarfınazar ettiğimiz 

                                                             
39 -T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 372 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1023 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

surette Ankara Büyük Millet Meclisinin hâlâ kan akıtmaktan vazgeçmediği gibi bir husus bazı 

rezillere propaganda zemini olabilir. Hatta efendiler mümkün olsa gayemiz hakkında daha 

uzak sahalara propaganda yapabilsek. Asıl komitecilik odur ki her vasıtadan istifade ile her 

kuvveti kendi lehimize imaleye çalışmaktır. Meşru olan davamızı maddî kuvvetimizle 

kazanmaya çalışacağız. Fakat diğer taraftan da fikrî bir surette bütün milletlerin efkârı 

umumiyesine hitap edeceğiz. Bu fırsat bu hitap için, bu propaganda için gayet iyi bir fırsattır. 

Hüsrev Beyefendi cephelerden de murahhas gönderirsek murahhasların adedi çoğalır 

buyurdular. Hatırı âlilerindedir ki Alman sulhu için yüz altmış kadar adam göndermişlerdir. 

Matbaasıyla, vesaiti ile fen adamları ile beraber göndermişlerdir. Bunun için miktarın azlığı 

bizim aleyhimizde değil, lehimizdedir. Kaldı ki Sevr muahedeyi rezilesinde memleketlerinin 

hayat ve istiklâli mevzubahis olan mebuslardan bazı zevatın hiç olmazsa murahhaslar 

refakatinde gönderilmesi lâzımdır. Cephelere ait tarihî, ilmî, ihsan birçok malûmata sahip 

bulunan zevattan istifade edilmek noktai nazarından çok faydaya muciptir.  

Temsil meselesinden bahsedildi. Efendiler bu mesele hakikatin temsil meselesidir. Bu 

gayrı münkirdir. Yani buradan gidecek zevat herhalde sağlam imanlı, midesi değil, dimağı ve 

ruhu Anadolu hareketi milliyesini tamamen hazmetmiş adamların gitmesi, davamızın 

kazanılması namına elzemdir. Yalnız bu temsil hakkını tamamıyla muhafaza etmekle beraber, 

temsil edecek zevat refakatinde şeytan adamların da gitmesi lâzımdır. Şeytandan maksadım 

cin fikirli adamların gitmesi lâzımdır. Bütün vesaiti ilmiyemizle çalışmamız lâzımdır. 

İhtisastan elbette vareste olamayız. İhtisas davanın kazanılması için şarttır. Hele efendiler 

birçok davalar vardır ki bu davalar sırf çene kuvvetiyle kazanılmıştır. Yalnız efendiler 

istirham ediyoruz ki Meclisi temsil edecek murahhaslar arasında verilecek zevat vaktiyle 

«Mandacılığa» çalışmış adamlar bulunmasın. Artık gözümüz yıldı. Tamamıyla Türk ve 

Müslüman olan ve efkârı siyasiyesini evvelce aykırı yollara tevcih etmemiş bulunan zevat 

gitmelidir. 40 

İstanbul ile yapılan muhaberata gelince; hakikaten buradan söz söyleyen muhterem 

rüfekamızın be yan buyurdukları veçhile, İstanbul henüz o köhne kafasını maatteessüf 

değiştirmemiştir. Hâlâ o üslûp, o zihniyet, o kafa... Bu pek tabiidir efendiler. İhlâl ile azmi 

millî ile ruban alâkadar olmayan adamlar, bu azmi millînin elbette manasını idrak edemezler. 

Bu bir ruh meselesidir. Esasen bizim henüz namları etrafında bir hissi hürmet beslemek 

istediğimiz bu zevat vakti zamanında bizim önümüze düşerler, meskenetle yaşayışa razı 

olmazlardı. Fakat efendiler, bunlarda acaba hiç mi vicdan kalmadı, hiç mi iman yoktur? 
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Bendeniz, Müslümanlık ve Türklükten sarfı nazar ediyorum. İnsanlık namına, beşeriyet 

namına olsun bunlara Meclisi Âli kararı ile ve Meclisi Âli lisanîyle son bir şey yazılırsa hiç 

olmazsa bunların zaten tecrübe ettiğimiz ruhları üzerinde daha katî bir tecrübe yapmış oluruz. 

Meselâ diyelim ki: Bizim Ankara'da icrayı hükümet etmemiz, Ankara'da toplanmamız 

İstanbul hükümetini ve heyetini istihlâf için değil. Yani İstanbul'da öteden beri mevcut 

olagelmekte olan hükümetin mirasına konmak değildir. Bizi buraya toplayan saik en ziyade 

Avrupa âlemi taassubunun üzerimize çöktürdüğü haricî felâketler, musibetlerdir ve biz en 

ziyade Misakı Millî hududu dâhilinde bulunan memleketlerimizi muhafaza etmek, haricî 

tehlikeyi defetmek için vicdanınıza, imanınıza müracaat ediyoruz. Bizim için asıl olan bu 

haricî tehlikeyi refetmek, istiklâlimize malik olmaktır. Binaenaleyh esas umde budur. Sizin 

vicdanınıza, imanınıza müracaat ediyoruz. Üssülesas olan bu tehlikei hariciye karşısında hâlâ 

eski kafadan fedakârlık yapmamak ihanettir. Eğer efendiler, siz yine eski, köhne siyaseti takip 

etmek istemezseniz tehlikei dâhiliye bir aile kavgasından ibarettir. Ayrıldıktan sonra Allah 

belanızı versin. Bununla beraber efendiler, haricî mesele bir umdei esasiye olmasına nazaran 

göndereceğimiz murahhaslar ihzar için geceyi gündüze katarak ilmî tetkikat yapmamız 

lâzımdır. Biz de en ziyade nazarlarımızı harice atfedelim ve haricin milletlerini de davayı 

millîmizin muhik ve meşru olduğu hakkında iknaa çalışmak için gayet ciddî tetkikatta 

bulunalım. Bunda bizim için, bizim istiklâlimizin temini için fayda çıkarsa lebiha.  Fakat 

fayda çıkmayacak olursa ki ben buna kaniim, hiç olmazsa efendiler bunlara biraz Türk aşısı 

aşılayalım. Binaenaleyh maruzatım bundan ibarettir. Bu suretle hattıhareketi bendeniz teklif 

ediyorum. 41 

Emir Paşa (Sivas) — Basri Beye bir şey soracağım. Bu murahhasların Meclisten 

gitmesini tercih etmesine nazaran Türk Müslüman olsun. Rica ederim, gürültü etmeyiniz. 

(Çok hakları var Paşa Hazretlerinin) İzah edeceğim. Efendiler, benim Meclisi muhteremimde 

ara sıra naçizane dermeyan ettiğim sağır mütalâa içinde işitenlerce malûm olduğu üzere bu bir 

kanaati vicdaniyedir. Kavmiyet taraftarı değilim, bunu bütün arkadaşlarım da bilir. Bilhassa 

bu zamanda koyuca bir İslamcıyım. Çünkü bu bir İslâm işidir. Türk ve Müslüman denilmesi 

öteden beri Türkün de Müslüman muradifi olarak istimal edilmesinden münbaistir. 42 

Sırrı Bey (İzmit) — Müsaadenizle bir kelime ilâve edeyim. Kavmiyetin 

düşünüldüğüne şu daldır ki gidecek murahhaslar olsaydı almazdı. Efendiler ben Türk derken 

hiçbir kavmiyet gözümün önüne getirmedim.  
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Reis — Celseyi teneffüs için tatil ediyorum. 

Reis — Celse küşat edildi. Londra Konferansına gidecek murahhas heyeti hakkındaki 

müzakerata devam ediyoruz. Söz alan zevat pek çoktur. Bunun için söz alan rüfekadan 

münekkâh söylemelerini rica edeceğim  

Söz Vehbi Efendi Hazretlerinindir.43  

Vehbi Efendi (Konya) — Ben siyasete oka dar vakıf değilim. Fakat evvel beevvel 

buranın İstanbul'a, İstanbul'un buraya tarafeynin yekdiğerine atfı cürüm edişi bence ufacık bir 

çekişten ibarettir. Bunun herhalde millet hakkında ikisinin arasını bulmak J lâzımdır. Sonra 

İstanbullular şöyle fena, biz böyle iyiyi/ filân. Bu sözlerin hiçbir faydası yok. İstanbulluların 

ahvali de malûm, buranın ahvali de malûm. Hepsi bizce de malûm olmuştur. Bundan böyle 

insanların başlamış oldukları bir işten maksat onun görülmesidir. Amma o işi gören adam kim 

olursa olsun... Matlup husule gelsin de kimin eliyle olursa olsun. Yeter ki maksat hâsıl olsun. 

İstanbul esasen Sevr muahedesini kabul etti. Şu halde İstanbul'un tekrar imzaya davet 

edilmesi, herhalde buranın göstermiş olduğu salâbet ve azim ve metaneti sayesindedir. 

Bununla beraber neden evvelki muahedeyi imza eden bir heyetten murahhas talep ediyorlar 

da bizden etmiyorlar? Çünkü evvelki muahedeyi imza edenler, onlar tarafına daha mütemayil 

ve onların işine daha elverişlidir. Bizi davet etmiyorlar. Şimdi davet etmeyince beyefendiler 

Türkçede bir darbımesel vardır, davetsiz yere börekçi ile çörekçi gider derler. Davetsiz gitmek 

teseülden başka bir şey değildir. Bu, milletin azmi metanetini ispat edecek davetsiz gitmek. 

Çünkü bizi istemeyerek biz yola çıktık, nereye gidiyorsunuz; Londra'ya... Bizi isteyen yok 

amma... Bazı rüfeka diyorlar ki orada propaganda yaparız. Hayır efendiler. Tan gazetesi bir 

makaleyi beş yüz, sekiz yüz liraya yazar. Hayır, parasız yazmaz. Bir makale beş yüz, altı yüz 

liraya yazar, bunu ben bilirim. Şu halde efendiler, buradan bizim bir kaç kişi gidip de orada 

propaganda yapacağız diye Tan gazetesinin kapılarında bir makale ile şunu bize yazıver diye 

dolaşması muvafık değildir. Oraya gidecek efendilerin marifetiyle buradan Hükümetimiz 

Hariciye vasıtasıyla Tan gazetesine veyahut Taymis'e velhâsıl münasip olan bir yere 

hukukumuzun müdafaası hususunda makaleler yazdırmak, herhalde bizim oraya davetsiz 

adam göndermemizden daha hayırlı olur, zannediyorum. Binaenaleyh davet olunmadığı için 

ben buradan murahhas gitmesi taraftarı değilim. Şayet gidecekse bir kere listede esamisi 

görülen beyefendilerden Bekir Sami Beyefendinin gitmesine razı değilim. Niçin efendiler, 

dün Rusya Bolşevik Hükümetinde murahhas olarak bulunup buradan Londra'ya gitmesi her 
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türlü mahzurdan salim değildir: Binaenaleyh Bekir Sami Beyin gitmesine ben şahsım namına 

katiyen razı değilim. 44 

Sonra beyefendiler, bir taraftan İstanbul’u son derece zemmediyoruz. Diğer taraftan 

İstanbul'a murahhas göndermek üzere arzı ihtiyaç ediyoruz. Eğer Muhtar Bey, Muvaffak Bey 

kadar şu Meclisimizin içinde adam bulamıyorsak bırakıp gidelim. Bununla beraber efendiler, 

rüfekadan bazıları Almanların matbaalarıyla ve bütün teferruat ile bilmem yüz şu kadar 

kişiden ibaret olarak konferansa gittiklerinden bahsettiler. Bizden de fazla olsun beis yoktur, 

demek istedi. Efendiler, her nerede çokluk var, orada fenalık vardır. Her nerede çokluk var, 

orada münazaa vardır. Binaenaleyh adanı olsun, adamını bulalım. Çokluk olmaktan fayda 

çıkmaz. Eğer çokluk fayda ise, Almanlar taş ile kovalanıp geri gelmezlerdi. Onun için rica 

ederim, böyle on- on beş kişinin bize lüzumu yoktur ve davet olunmayınca gitmemelidir. Ben 

eminim ki biz davet olunacağız. Sabredelim, sebat edelim. İngiliz, İstanbul vasıtasıyla sakal 

altı yaptı. Ağır olalım. Ben Ümit ederim ki, biz davet olunacağız. Hariciye vasıtasıyla 

makaleler filân yazılsın.  Davetsiz olarak şayet gidilmek lâzım gelirse Meclisin içinden ve üç 

efendi, üç de kâtip kâfidir. Rica ederim. Ben öyle diyorum, Meclis dört yapar, beş yapar, ben 

öyle diyorum. Hulâsa, herhalde mesaili hariciyeyi mesaili dâhiliye üzerine takdim ve tercih 

etmek bizim için lâzımdır. Hariçte mesele varken, dâhilde mesuliyet size aitti, bize aitti, şöyle 

olursa böyle olurdu. Bence bunlar manasızdır.45  

Sırrı Bey (İzmit) — Bütün beyanatıma esas teşkil edecek üç, dört satırı aynen okumak 

istiyorum. Tevfik Paşadan Meclis Reisimiz Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine yazılan telgraf 

namen in şu fıkra sini aynen okuyorum: Hükümeti seniyeye gönderilecek davet Mustafa 

Kemal Paşanın yahut Ankara’ca mezuniyeti lâzimeyi haiz murahhasların Osmanlı heyeti 

murahhasası meyanında bulunmakla meşruttur. Bu cümleyi haiz olduğu ehemmiyetle noktası 

noktasına dimağımıza hak ettikten sonra tahliline başlayalım. Şu sarahat gösteriyor ki 

Londra'ya gidecek heyeti murahhasanın kabul olunabilmek hassası ya şahsen Mustafa Kemal 

Paşa Hazretleri tarafından intihap edilmek, ya Ankara Hükümeti tarafından gönderilmek 

suretiyle mukayyettir. Şayet biz buradan bu sıfatla bir heyet göndermeyecek olursak, 

cümlenin mefhumu mütehalifi ile gönderilecek bir heyetin hiçbir mahiyeti siyasiyesi 

olmayacaktır ve onlara hiçbir kıymet izafe etmeyecektir ve hiç şüphe etmem şarta muallâk 

olarak davet vuku bulduğu için, şart olmayınca meşrut da olmaz. Binaenaleyh, İstanbul'un 

göndereceği heyeti murahhasa da konferans huzuruna çıkamaz. Anlaşılıyor ki meselede asl 
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olan biziz, İstanbul feri kalıyor. Yalnız henüz bizi bir hükümeti muntazama halinde resmen 

tanımadıkları için doğrudan doğruya bize müracaat etmeyi azametlerine sığdıramıyorlar ve 

böyle hile ve desise tariklerini ihtiyar ediyorlar. Yoksa asıl maksatları, bizim salâhiyettar olan 

murahhaslarımızla karşılaşmaktır. Bu vaziyete binaen ki çok Ümit ediyorum. En basit 

fikirlerde mütebeyyin olan şu hakikat İstanbul zimamdarlarına herkesten evvel anlatılır. 

Menafii mülk ve millet namına bize ittiba edilsin. Maalesef bu hasisayı İstanbul gösteremedi. 

Hatta o kadar nankörcesine harekette bulundu ki Londra'ya davetimizi icap eden hadisat ve 

ahvalin esbap ve avamilini tadat ederken bizim azmü celâdetimizi milletin metanetini ve 

Allanın inayetini ve ordunun celâdetini hiç tezkâra bile lüzum görmediler. Siyasiyatın sathî 

kavaidi güya bu neticeyi ortaya koymuş. Ben şu tarzdaki işarete hiçbir zaman bir Müslüman 

yakışacak surette hazmedemem. Bizim temsil ettiğimiz milleti ihmal etmek istiyorlar. Onlar 

kendilerini sahibi nüfuz ve söz söylemeye kadir ve salâhiyettar addediyorlar. Biz onların şu 

tarzdaki şu ihmalleriyle beraber vaki olan teklifini kabul etmemiz gayri kabildir. Fakat 

herhalde onların evsafını ve neticenin vahametini anlatmak suretiyle ittibalarını temin etmekte 

de fayda görüyorum. Bizim tarafımızdan intihap edilmiş olan heyeti murahhasa - iptidadaki 

sureti işara nazaran kimin tarafından gönderildiğini görmek isteyeceklerdir. Büyük Millet 

Meclisinin tasdikini ve altında Mustafa Kemal Paşanın imzasını görmedikçe zerre kadar 

kıymeti olmayacaktır. Binaenaleyh bizim murahhaslarımız kendisini tamamen davet edilmiş 

gibi telâkki ederek konferans huzuruna girdikleri zaman nimel matlup kabul edeceklerdir. 

Onun için İstanbul hükümeti bu ciheti meskût geçerek, kendi taraflarından vaki olmamış gibi 

davranarak kendi tarafından intihap edilmiş adamları ve ona da kendi Hariciye Nazın 

itimatnamesini verirse zaten Londra'da bizim murahhaslarımızla birleşerek heyete iştirak 

ettikleri zaman, .hiç zannetmem ki, itimatnameniz altında filân filân  bir tarafı reddetmiş ve 

bir tarafı kabul etmiş bulunsunlar.46 

Hilafı intizar olarak konferans bir zemini itiraz bulmak için bütün murahhaslarımıza; 

sizin itimatnameniz hukuku düvel tahrifatına mutabık değildir denecek olursa, o zaman, kendi 

muvafakatlerini, kendi işarlarını gösterir ve deriz ki, İstanbul'dan tasdik edilmiş bir 

itimatname ile değil, Mustafa Kemal Paşadan veya Millet Meclisince musaddak itimatname 

ile gelmemizi talep ettiniz. Kabul veya ret elinizdedir. Bize yazdığınız telgrafnameyi senet 

ittihaz ederek geldik. Ret veya kabulü sizin elinizdedir. Bu suretle gidecek murahhaslarımızın 

herhalde kabul olunacağına kaniim. Heyeti murahhasa şu suretle kararlaştırıldıktan sonra 

kimlerden olması lâzım geldiği bahsine gelince: Arkadaşlarım bu heyeti murahhasanın 
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tamamıyla temsil mahiyetini muhafaza etmesi için heyeti muhteremeden gitmesi mütalâasında 

bulundular. Mutlaka heyeti murahhasamız kendi aramızdan, kendi arkadaşlarımızdan 

olmalıdır. Bundaki mahiyeti siyasiyenin yüksekliğini söylemek için kelime bulmaktan acizim. 

Fa kat sizler elbette bunu takdir buyurursunuz. İntihap edeceğimiz zevatın şahsiyetlerini iyice 

tetkik etmemiz lâzımdır. Bilirsiniz ki bir mahalle gönderilecek sefir veya siyasî bir memurun 

şahsiyeti siyasiyesinin icrayı vazifeye memur olduğu hükümet üzerinde pek büyük tesiri 

vardır. Bir sefir veyahut murahhasın mahiyeti siyasiyesi, mesleği, düşüncesinin büyük tesiratı 

vardır. Herhalde Avrupa'daki zevatın itimadına mazhar olmuş zevattan olursa zannederim 

maksadımıza daha ziyade yaklaşmış oluruz. Merhamet buyurun; kendi aramızdan olmasını 

esas olarak söyledim. Bendeniz zannederim ki bu kaydı kabul ettiğimiz zaman kendi 

aramızdan hakikaten Avrupa’ca tanınmış, mesleki siyasisi belli adamlar vardır. İsimlerini 

Avrupa’nın zimamdarlarına öğretmiş zevat vardır içimizde; elhamdülillah ondan da fakir 

değiliz. İçimizde bu gibi zevat vardır. Niçin kendilerinden istifade etmeyelim? Eğer bu gibi 

zevattan mahrum bulunsak naçar o vakit ikinci derecedeki evsafla mütehalli zevata müracaat 

ederiz. İstediğimiz evsafı âliye ile mütehalli zevat vardır. Niçin o zevattan istifade etmeyelim? 

Mesele menfaati milliye meselesidir. Bu noktayı ihmal vazifemizi biraz küçük görmek demek 

olur. Şayet heyeti murahhasaya şu gördüğüm cereyan haricinde Meclisten gayri zevatın da 

ilâvesi Meclisi Âlice karargir olursa, o vakit irae edeceğim isimler ve şahsiyetler vardır. 

Heyeti murahhasaya herhalde istişare heyeti terfik edilmesi lâzımdır.47  

Ahmet Ferit Bey (Maliye Vekili) (İstanbul) — Sırrı Bey, biraz müsaade buyurur 

musunuz? Diğerleri buyurduğunuz zevat kimlerdir? 

Sırrı Bey (Devamla) — Buradaki maksadım başkadır. İstişare heyeti olmak üzere 

intihap ve heyete terfik edeceğimiz zevattır. Onun için şimdiye kadar Avrupa’da bulunmuş, 

muhitin icabetinden tamamen istifade etmiş ve az çok menafii milliyeye hizmet etmiş pek çok 

zevat vardır. Pek çok erbabı hamiyet vardır. Meselâ Ahmet Rıza Bey, meselâ Ahmet Cevdet 

Bey, Mısırlıdır diyerek kabul olunmayan Fuat Selim Bey gibi. Siz onun ismini bile 

duymadınız. Mustafa Bey rica ederim, sükût ediniz. Belki bu tadat ettiğim şahsiyetler heyeti 

muhteremenin fikrine tevafuk etmez. Fakat herhalde efendiler, biliniz ki bugün Avrupa’da 

gâyei milliyenin ne olduğunu takdir etmiş ve bizim gayemiz için çalışan zevatı 

hamiyetmendan vardır ve bunlara muhtacız. Çünkü bunlar müddeti medideden beri orada 

bulur. muş, her şeyi öğrenmişlerdir. Bizler bir şey bilmiyoruz. Yalnız gazetelerin 

münderecatına münhasırdır. Şimdi benim kanaatime göre gayet mühim bir noktaya geldim, 
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lütfen dinleyiniz. Meclisimizin istinatgâhı olan Millet ve Ordu, hiç şüphemiz yoktur ki, âlemi 

İslam’ın tâbıi ruyudur. Âlemi İslâm, âdeta gözünü esirger gibi, bizim üzerimizdedir ve bizim 

mukadderatımızla alâkalanıyor. Bizim, güldüğümüz zaman gülüyor, bizim ağladığımız zaman 

ağlıyor. İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların bize fazlaca kıymet izafe etmelerine sebep, 

ledelhace âlemi İslam’a alemdarlık edebilmek hassasına malikiyetimizdendir. Bu itibarla 

âlemi İslami daha ziyade ehemmiyete lâyık bir mevkide bulunduğumuzu anlatmak için burada 

teşebbüsümüz esnasında âlemi İslâm’ın bizimle fazla meşgul olmasını icap ettirecek bir 

tedbirde bulunmamız lâzımdır. O da gidecek istişare heyetine ulemadan bir veya iki zatın 

ilavesidir. Keşke lisan bilseler de murahhas heyetine girseler. Fakat istişare heyetinde bir zatın 

bulunması, emin olunuz efendiler, âlemi İslâmi bizimle alâkalandırmaya o kadar esbap hâsıl 

edecektir ki gayri kabili tariftir.48 

Maruzatım gerek kabul edilsin, gerek reddedilsin. Buna da takaddüm edecek diğer bir 

bahse temas edeceğim. O noktaya rücu ediyorum. Şimdiye kadar İstanbul'la olan 

muhaberatımız ya Reisimizle veyahut Heyeti İcraiye tarafından yapılıyor. Bizim kabul 

ettiğimiz Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince hangi dimağlara karşı? O dimağlar ki, öğle 

güneşi doğduğu halde onlar sabah oldu zannederler. Onlara anlayacakları bir surette, azimkâr 

bir lisanla kendi kanaatimizi izah ederek, kati kararımızı söylemek için Meclisi Âlinin şu 

cereyanı bir kere daha tadat ederek, bunu size tahmil ediyoruz diyerek, Meclisi Âlinin mühim 

ve nafiz bir surette ittihaz edeceği kararı kendilerine tebliğ edilmelidir. Sözüm bundan 

ibarettir.  

Salih Efendi (Erzurum) — Efendim, deminden beri vuku bulan beyanat konferansa 

murahhas gönderelim mi, göndermeyelim mi, giderse kabul edilir mi, edilmez mi mevzuu 

üzerinde toplanmaktadır. Hepimiz biliyor ki dava bizim başımızda dönüyor. Davetli veya 

davetsiz bil mecburiye bir kaç adam göndermekle mükellefiz ve mecburuz. Gidecek adamlar 

hiç olmazsa cereyan edecek müzakeratı bize haber verir. Şu kanaatteyim ki herhalde İstanbul 

bir heyet gönderecek, biz de bir heyet göndeririz. Efkârı umumiye İstanbul'un göndereceği 

kalıyor heyeti göndermekte intihap salâhiyeti. Talimat vereceğiz. Amma göndereceğimiz 

zevata salâhiyeti kâmile vereceğiz. O adamlar bizimle her an muhabere yapacaklar mı, 

yapmayacaklar mı? Mademki talimatname ile hareket edecekler, icap eden hususu soracaklar, 

Meclisi Âliden. Muhterem zevatı ve iktidarına güvendiğimiz Meclisten zevatı, hariçten diğer 

zevatı gönderirseniz propaganda meselesi değildir. Gidersek ne olur? Kulübü beşer tabağa 

yeni dökülmüş bir muhallebiye benzer. Herhangi bir kuş bu muhallebinin üzerine konarsa bir 
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iz bırakır. Bizim heyetimiz gider, oraya bir söz söylerse elbette bir tesir yapar. Propaganda 

meselesini bütün unutuyoruz Fayda temin edemeyeceğiz. Fakat dünya yalnız söz ile 

yapılacaktır. Yalnız iyi adam bulalım, yani tam dolaba koyacak adamlar kimlerse bulalım, 

gönderelim.49 

 Avni Bey (Saruhan) — Bilâ davet göndereceğimiz bu adamlara ne suretle talimat 

vereceğiz, söyler misiniz?..  

Salih Efendi (Devamla) — Malûmu âlileri, dolapçılıkta bazı şeyler, vardır. Bütün 

işimi yumruğumla yapacağım dersek olmaz. Bazen kafasını eğmek, bazen eğer boşaltmak. 

Avni Bey (Saruhan) — İstanbul bir heyet gönderecek. Onun talimatı ayrı, bizim 

talimatımız ayrı olacak.  

Salih Efendi (Devamla) — Telif edecek, telif edecek... Efendim Avrupa’nın efkârı 

umumiyesi bir hükümdarın katiyen kabul etmeyecektir. Senin göndereceğin murahhası 

çalıştıracaktır. Dünya, kâinat hükümdarlıktan, filân çoktan uzaklaşmıştır. Efkârı umumiye 

size, onu da Allaha havale.50 

 Reis — Buyurunuz Hamdi Namık Bey. 

Hamdi Namık Bey (İzmit) — Muhterem arkadaşlar, en mühim tarihi yaşadığımız şu 

dakikada memleketin hayatına taallûk eden bir meselede hislerimize ve heyecanlarımıza 

kapılmayarak kemali sükûnetle tetkik ve muhakeme edelim. Benden izce, konferansa iştirak 

etmek lâzım mıdır, değil midir, konferansa iştirak etmek, murahhas göndermek bizim için ne 

derece hayırlı olacağını şimdiden tayin etmek; bu, keramete tabidir. Bunu ancak bize hadisat 

ispat edecektir. Fakat konferansa iştirak lâzım geleceği kanaatindeyim. Çünkü efendiler, 

konferansa iştirak etmediğiniz dakikada haricen ve dâhilen aleyhimizde yapacakları ifsadat ve 

tezvirat gayet çok olur. Diyecekler ki, bu adamlar harpçı, cidalcıdır. Sulh ve mesalemet 

istemiyorlar. Davet ettiğimiz halde konferansa iştirak etmiyorlar. Bazı arkadaşlar buyurdular 

ki bizi esasen konferansa davet etmediler, neden dolayı iştirak edelim? Bendeniz böyle 

zannetmiyorum ve Sırrı Beyefendi biraderimiz bunu pek güzel izah ettiler. Bilâkis bizi davet 

ediyorlar. Bu konferansa bizi davet etmeleri meselesini bendeniz İngiliz siyasetinin bir ricati, 

sükûtu olmak' üzere kaydediyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı Anadolu Hükümetinin 

göndereceği murahhaslar mevcut olmak şartıyla murahhaslarınızı gönderiniz diye yazmazdı. 

Binaenaleyh murahhaslarımızı göndermek bizim için ve memleket için nâfidir, 

kanaatindeyim. Köhne Babıâli zihniyetiyle hareket eden İstanbul hükümetine gelince; bunlar 
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yazdıkları telgraflarından anlaşıldığına nazaran gerek Mustafa Kemal Paşa gerek Fevzi Paşa. 

Burada milleti temsil eden büyük bir Millet Meclisi vardır. Onun namına idarei umur eden bir 

Heyeti Vekile mevcuttur. Daima kendi namı âlilerine izafetle hitap ediyorlar.51 

Demek oluyor ki Meclisin de meşruiyetine kail ve kani değillerdir ve bizi tanımak 

istemiyorlarsa, siyasette hissiyat ile değil, menfaat ile mukabele etmek lâzım geldiğine göre, 

gerek Sırrı Bey biraderimizin buyurdukları gibi murahhaslarımızı intihap ederek bir defa daha 

diyelim ki biz murahhaslarımızı intihap ettik ve zaten sizin murahhaslarınızın kabulü bizim 

murahhasların kabulü ile mümkündür. Binaenaleyh gönderdiğiniz murahhaslara şu talimatı 

verin. Amali milliyemizin. müddeiyatı muhikkamızın neden ibaret olduğunu yazdık ve size de 

tebliğ ediyoruz. 

Yani bizim heyete terfik edeceğiniz zevat memleketin hukuk ve menafiini ancak bu 

nikatı nazardan müdafaa etmelerini tebliğ ediniz. Aksi takdirde siz Kanunu Esasiyi payimal, 

amal milliye ve menafii hakikiyei memleketi ayaklar altına alan hainlersiniz, diyelim ve 

binaenaleyh sizi hıyaneti vataniye ile itham ediyoruz ve bu tarihî bir vesika olarak kalacaktır. 

Dâhile karşı yarın diyecekler ki; biz bunlardan murahhas istedik, göndermediler. Hayır, 

göndereceğiz efendiler. Fakat onlara diyeceğiz ki, Anadolu halkını temsil eden siz değil, 

biziz. Binaenaleyh Anadolu halkının istediği amal ve metalip şunlardır. Siz de bu daire 

dâhilinde müdafaa etmeyi tebliğ ediniz. Aksi takdirde hain sizsiniz.52 

Sonra efendiler, heyeti murahhasayı intihap etmek meselesi. Bendeniz de arkadaşlar 

gibi murahhasların içimizden intihabı taraftarıyım. Bunlara terfik edilecek tercümanların, 

müsteşarların hariçten olmasında bir beis yoktur. Fakat şüphesiz o zevatın hamiyeti 

vataniyelerini tetkik etmek lâzımdır. Fakat bu intihabı yalnız Heyeti Vekilenin duşu 

tahammülüne tahmil etmek doğru değildir. Eğer münasip ise, Heyeti Celileniz muvafık 

görürlerse her şubeden ikişer aza He yeti Vekile ile istişare etsinler ve onlara terfik edilecek 

murahhasları tayin ve tespit etsinler. Yalnız şunu da söylemeyi kendim için bir vecibei 

hamiyet addediyorum. Bunlar meyanında her nasılsa ithal edilmiş olan Muhtar Bey İzmir'de 

gayri Müslimlerin ateşin bir muhibbi olmak sıfatıyla vatanperver bir Müslüman tarafından 

alenen dayak yemiş bir adam dır. Binaenaleyh bunun heyeti murahhasa meyanında gitmesine 

razı değilim. Efendim Muhtar Bey mütefennin olabilir. Muhtar Bey değeni olabilir. Fakat bu 

adamın gitmesi doğru değildir.53 

Reis — Söz Safa Beyindir. 
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Safa Bey (Adana) — Arkadaşlar; şimdiye kadar beş on arkadaşımız mevzuu 

müzakeratı teşkil eder. Mesele hakkında beyanı fikretliler. Bunların içerisinden yalnız Konya 

Mebusu Vehbi Efendi Hazretleri davet edilmeden gitmekte fayda olduğunu söylediler. 

Hakikaten Meclis kendisine davet vuku bulmadan Avrupa’ya bir heyet göndermeyi, hatta 

münakaşa etmesini bendeniz doğru bulmuyorum. Hatta Meclisi Âliniz Avrupa’nın daveti 

karşısında bile bulunsaydı, yine gitmek için uzun uzadıya düşünecek idi. Adana'nız, 

Ayıntab'ınız, İzmir'iniz işgal altında bulunurken zannederim ki Avrupa’nın davetine icabet 

doğru değildir. Evet, doğrudan doğruya Avrupa’ya o vakit -bir sözümüz vardı. Memleketimizi 

tarumar ettiniz, sonra bizi davet ettiniz. Hâlbuki bugün biz böyle bir davet karşısında bile 

bulunmuyoruz. Onun için Avrupa’ya heyet gönderilmesi gayet tehlikelidir Bir kere biliyoruz 

ki, biz şimdiye kadar Avrupa’nın taarruzu ve hücumu karşısında mukavemet ettik. Avrupa’nın 

sulha yanaşması herhalde bizim mukavemetimizi bildiği içindir. Bizi cebren ve silâh 

kuvvetiyle ezmek mümkün olmadığını anladığı içindir ki Avrupa’yı muahedeyi tadile icbar 

ediyor. Londra konferansında mutalebemizin kabul edileceğine ihtimal veremiyorum. Şimdi 

Avrupa filhakika bize karşı bir parça mülayim bulunuyor. Bir parça eski hücum niyetleri 

sarsılmış bulunuyor. Bunu yapan bizim mukavemetlerimizdir. Avrupa bugün diyor ki, evet 

Türklerin birçok güzel yerleri elinden gitti.54 Fakat Türkler mücadele edecektir, müdafaa 

edecektir. Hatta biz oraya kuvvet göndersek, hatta beş on şehirlerini de alsak, Türkler yine 

kalkacaklar, müdafaa edeceklerdir. Eğer biz on seneyi göze almış isek o zaman Türkler gene 

mukavemet edeceklerdir. Çünkü Türkler buna karar vermişlerdir, kanaati Avrupa’da caridir. 

Avrupa’da uyanan kanaati yeniden canlandırmış olalım. Şimdiye kadar mukavemet eden 

Türkler davet edilmeden murahhaslarını göndermiş, sulh arıyorlar diye diğer birtakım 

ihtiraslar ve iştihalar karşısında bulunmayalım. Binaenaleyh herhalde davet vuku bulmadan 

Avrupa’ya heyet göndermeyi tehlikeli görüyorum. Şimdi biz şunu bilelim ki; bu davayı 

mutlak bemutlak silâhımızla temin edeceğiz. Bizim metalibi milliyemizin tamamıyla 

tanınması için Yunanın İzmir'den atılması lâzımdır. Fransız’ın Adana'dan atılması lâzımdır. 

Bunu yaptığımız gün açık bir alınla Avrupa’nın karşısına çıkarız. Onun için Avrupa’ya bir 

heyet gönderelim mi, göndermeyelim mi diye bunun münakaşasını yapmaktansa gerek Erkânı 

Harbiyemiz, gerek heyeti âliyeniz ordunuzu azamî mesai ile muazzam bir ordu haline 

getirelim ve bu yolda bütün mesaiyi sarf edelim. İki ay sonra, üç ay sonra Avrupa ayağınıza 
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gelsin ve zelilâne bir surette başını eğsin. Avrupa zelilâne köpekler gibi ayağımızın altında 

kalacaktır.55 

 Reis — Buyurun Paşa Hazretleri. 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Mevzuubahis olan mesele pek çok mühimdir. Pek 

çok şâyânı arzudur kî bütün arkadaşlar hatta hislerini dermeyan etsinler, Heyeti Vekile 

tamamen müteyakkız bir halde vazifesini ifaya devam etsin. Hatta bunun için yarın ve yarın 

gece de çalışabiliriz. Şimdi ittihazı muvafık olacak bir iki kararı halletmek istiyorum.  

Evvelâ; birçok rüfekanın dediği gibi, İstanbul'a karşı son/bir teklifi katî olmak üzere 

Heyeti Âliyenizİn kararı alınıp tebliğ olunursa çok muvafık olur. Eğer bunu tahtı karara 

alırsak Divanı Riyasetçe Heyeti âliyeniz lisanîyle yazılması icap eden şeyler yarın devam 

edecek olan celsede okunur. (Muvafık sesleri) Bir bunu teklif edeceğim... İkincisi; Heyeti 

muharrasayı davet aldıktan sonra göndermek veya göndermemek meselesi... Yalnız her 

ihtimale karşı elimizde bir heyeti murahhasa bulunsun. Heyeti murahhasayı intihap etmek ve 

izam etmek hakkı zannederim ki Heyeti Vekileye aittir. Yalnız biz Heyeti Vekilenin bu 

noktadaki mesaisini teshil edebiliriz. Bütün rüfeka, Divanı Riyaset vasıtasıyla ne gibi evsafı 

haiz zevatı istiyorlarsa onları Riyasete bildirirler ve Divanı Riyaset, Heyeti Vekilemiz de 

tenvir edilir. Bu suretle gerek murahhaslar ve gerek o murahhasları takviye edecek istişare 

heyeti daha isabetle tayin edilebilir ve zaten tayin edilecek olan heyeti murahhasa memuriyet 

kabul etmezden evvel ikinci defa huzuru âlinizden geçmiş olacaktır. Binaenaleyh şimdilik iki 

şey teklif ediyorum. Birincisi  İstanbul'a bir teklifi katide bulunmak. Bunu tahtı karara almak 

lâzımdır. İkincisi; heyeti murahhasa için Divanı Riyasete müracaat etmektir. Hatta bu 

meselede efendim kendine güvenenler bizzat kendilerini dahi takdim etmelidirler. Ben daha 

iyi yapabilirim demelidirler. 56 

Reis — Celseyi tatil ediyorum. 

  Görüşme Dosyadaki mevcut takrirler 

Riyaseti Celileye  

«Cihan titrer sebatı payı erbabı metanetten» fehvasınca drahtı azmi mekânımızın ilk 

semeresi olan şu konferans meselei mühimmesinde bizim arzuyu millimiz dairesinde Tevfik 

Paşa ile mutabık kalabileceğimizi pekte ümit edemiyorum.  

                                                             
55- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 378 
56- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 378 
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31Mart hadisesinde hissiyatı vataniyesinin derecesini izhar eylemiş olan 

müşarünileyhin Padişahın tesiri altında yaşadığını ve serbest olmadığını zannetmek istiyorum.  

Düşmanlarımızın Londra'ya murahhas izamı için yine İstanbul'a müracaat etmelerine 

bakılırsa sureti resmiyede bizi hâlâ tanımaktan tecahül eyledikleri tezahür ediyor. 

Sevr cinayet namesi ile bizi kökümüzden kal ve mahve karar vermiş olan ve doğrudan 

doğruya Büyük Millet Meclisi Hükümetine müracaat edecekleri yerde İstanbul Hükümetine 

müracaatla bizi resmen tanımadıklarını işrab eden düşmanlarımıza karşı bizim bilâdavet 

Londra konferansına murahhas göndermemiz acaba kendi kendimize gelin güveyi olmak 

kabilinden gayri mantıki bir hareket olmaz mı?  

Ya bizim göndereceğimiz heyeti murahhasayı kabul etmezlerse; işte işin burası son 

derece muhtacı mülâhaza ve şayanı teemmül bir haysiyet ve izzeti nefis meselesidir.  

Bir de Londra konferansında yalnız Türk ve Yunan murahhasları bulundurulmasına 

bakılırsa tadilâtın yalnız bizimle Yunan Hükümeti arasındaki mesaile hasredileceği istidlal 

olunuyor.  

Acaba biz yalnız Yunan meselesine müteallik tadilâta mazhar edilmekle maruz 

bırakıldığımız lâbüt lâyuhsa felâketlerden tahlisi giriban etmiş olacakmıyız? 

Binaenaleyh, düşmanlarımız tarafından hükümeti millimize doğrudan doğruya müracaat 

edilmedikçe murahhas izamında gayet mütebassır ve müteenni davranmak lâzım gelecek 

kanaatini izharla beraber Hükümeti Milliyemizin de şeref ve haysiyet dairesinde yapılacak 

herhangi bir sulh için müheyyayı müzakere olduğuna dair Tan, Taymis gibi gazetelere 

telgrafla beyanatta bulunmasının faydadan hali kalmayacağını zannederim. 

       Efendiler; düşmanlarımızın en anut, en mütekebbir, en zalim, en cebbarı olan İngiltere'nin 

mütarekeyi müteakip en güzide münevveramınızı caniler gibi yakalayıp Malta zindanında 

hapis eylemesi ve elan o siyaseti takip etmesi bize ziri hâkimiyetine girmiş zebun bir millet 

nazarıyla baktığını ispat etmiyor mu? Müşarünileyhim masumane İngiliz zindanlarında 

inlerken biz bir milleti mahkeme sıfatıyla mi konferansta ispatı vücut eyleyeceğiz? Efendiler; 

biz bu sulh konferansına iştirak eylemek için Malta'da mahpus olanlarımızın serbestiyeti ve 

mevcudiyetimize hâteme çeken Sevr ahitnamesinin serapa tetkiki ve şeref, haysiyetimize 

muvafık bir sulh ve müsalemetin kabulüne amade bulunduğumuz şartları ile müzakereye 

girişmeye hazır ve müheyya olduğumuzu bilâ ifatei vakit hemen şimdiden izhar etmeli ve 

düşmanlarımızla doğrudan doğruya muhabereye girişerek konferansa muayyen bir plân ve 

ümit var bir vaziyetle gitmeliyiz ve zannederim ki bu da düşmanlarımızın Dersaadet'deki 

mümessilleri delâleti ile her dakika mümkündür. Binaenaleyh kanaati âcizanemin hulâsası 
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düşmanlarımızın resmen bizi tanıyıp tanımadıklarının tayinine değin hiçbir teşebbüsten geri 

durmamakla beraber intizar vaziyetinde bulunmaktır.57 

                                                4 Şubat 1337  

                                                                                Kütahya Mebusu Cemil 

  Riyaseti Celileye 

Londra'ya murahhas izamı meselesinin tayini esami ile reye konulmasını teklif 

ederiz. 58  

                                                   4 Şubat 1337                                   

            Tokat     İzmit          Amasya              Denizli            Aydın           Kayseri 

             Rifat     Sırrı     Mehmet Rakip         Hasan                Tahsin            Atıf         

 İsparta                   Ayıntap                      Denizli                       Sivas      Kütahya 

        Mehmet Nadir     Hafız Şahin                   Elhaç Hüseyin         Ziyaeddin    Cemil 

Tokat                                                      Mazlum Baba     

Mustafa         Yozgat        Yozgat              Yozgat                Saruhan          Konya  

                      Bahri           Rıza                   Ahmet              Ömer Lütfi      Hacı Bekir 

 

  Riyaseti Celileye 

 Mesele layık olduğu bir surette inkişaf etmiştir. Murahhas gönderilip 

gönderilmemesi tayin edilmek üzere müzakeratın kifayetini teklif eylerim.59  

                                 4 Şubat 1337  

                                                                Kırşehir Mebusu Yahya Galip  

Riyaseti Celileye  

Mademki Büyük Millet Meclisi Hükümetini düveli muhtelife tanımıyor. 

Doğrudan doğruya konferansa murahhas gönderilmek faydasızdır, belki bazı mahzur 

da vardır. İstanbul ile bizim bu meselede gayemizin, ittihadı bilmuhabere 

kararlaştırılabilir ise murahhaslarımızın İstanbul murahhaslarına iltihakı münasiptir. 

Bu suretle müttehiden müdâfaada bulunurlar. Bu suret mümkün olamazsa İstanbul'u 

tanımadığımızdan ve davet olunmadığımızdan bahisle konferansa müracaatla iktifa 

etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız propaganda için muazzam bir heyet izamına hacet 

                                                             
57- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 379 
58- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 379 
59- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 379 
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olmayıp bu heyetin masrafı ile propaganda yaptırılması münasip olacağı 

itikadındayım.60  

                                                     Şubat 1337  

                                                        Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa 

 

- Londra Konferansına gidecek Sulh Heyeti Murahhasası hakkında   HeyeVekile 

tezkeresi. 

 Reis — Efendim; mevzu üzerinde müzakerata başlıyoruz. Evvelâ, Heyeti 

Vekile tezkeresi okunacaktır. (Heyeti Vekile tezkeresi okundu)  

Reis — Söz Hüsrev Beyin. Buyurun efendim  

Hüsrev Bey (Trabzon) — Efendim, Heyeti Vekilenin berayı tasdik huzuru 

Celilelerine arz ettiği esami meyanında kendimi işittim. Heyeti Vekiledeki 

arkadaşlarımın hakkımda gösterdiği teveccühe teşekkür ederim. Yalnız dünkü 

müzakeratta Meclisi Âlide iki fikir tebellür etmiş idi. Birisi gidecek heyetin ismini, 

sulh heyeti murahhasası demek, diğeri bazı mahzuru siyasîyi düşünerek, ismini heyeti 

siyasiye demek ve fakat icap ederse orada Heyeti Murahhasa haline inkılâp ettirmektir. 

Tabii heyetin ekseriyeti azimesi murahhas gönderilmesini kabul etti. Tabii bu hak 

Meclisi Âlinindir. Yalnız bendenizin düşündüğüm heyeti siyasiye taraftarı olan 

bendenizin gönderilmesi caiz mi, değil mi? Bunun takdirini Heyeti Kirama 

bırakıyorum.61 

Fevzi Paşa (Müdafaa-i Milliye Vekili) (Kozan) — Efendim, dün arz ettiğim 

veçhile gönderilecek heyet, konferansa iştirak etmek üzere gönderiliyor. Ancak 

bunların kabul olunup olunmayacakları henüz malûm değildir. Bunun şimdilik bir 

heyeti siyasiye, sonradan heyeti murahhasa göndermek meselesini mevzu bahsetmek 

doğru değildir. Kabul olunmazsa heyeti siyasiye olur.  

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — Efendiler, yalnız bir şey arz edeceğim. Bir 

kere Hükümet bize bir kaç namzet gösteriyor. Yahut bu işe bir takım zevatı memur 

etmiş, mezuniyet istiyor. Dün akşam müzakerenin sonuna doğru arz etmiştim ki. 

Hükümetimiz icra hususunda salâhiyeti vasia ve kâmileyi haiz olduğuna dair bir 

sarahat yoktur. Yani bundan mesul değildir. Bundan dolayı sulh muamelatı için 

gönderilecek heyetin doğrudan doğruya Meclisten intihabını arz etmiştim. Şimdi 

                                                             
60- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 379 
61- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 382 
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Hükümet bir liste veriyor ki, bazı arkadaşlarımızın Hüsrev Beyin de buyurduğu 

veçhile kanaatlerinin hilâfında olarak, kendilerini heyeti murahhasa meyanında 

gösteriyor. Gerek Mahmut Esat Bey; gerek Yunus Nadi Bey bunda mahzuru siyasî 

olduğunu dermeyan ettikten sonra kanaatlerinin hilâfında olarak şimdi Hükümetin 

bunları namzet göstermesindeki manayı bendeniz anlayamadım.  

Saniyen arz ettiğim veçhile mühim anlarda mühim vazifelere tayin olunacak 

arkadaşlarımızın «memurdur, mezuniyet veriniz» şekliyle «intihabediniz» şekli 

beyninde fark vardır. Meclisi Âlinin salâhiyeti; hayatî meselelerde murahhaslarını 

kendisi intihap edecektir. 

Yine istirham ederim Hükümetten, yine elbirliğiyle kendi içimizden intihap 

edelim. Bunu intihap suretiyle yapalım, Meclis reyini izhar etsin. Çünkü mesul bir 

hükümet olsaydı derdim ki, evet mesuliyet kendilerine ait olduğundan göndermeleri 

doğrudur. Fakat arz ettiğim veçhile, icradan hiçbir veçhile mesul olmayan Heyeti 

İcraiyenin murahhasları intihaba salâhiyetleri yoktur.62 

Fevzi Paşa (Müdafaa-i Milliye Vekili) (Kozan) — Hüseyin Avni Bey 

biraderimiz iki şeyden bahis buyurdular. Siyasî heyet ve Heyeti Murahhasa meselesine 

demin cevap vermiştim. İkincisi intihap meselesi ki buna da dün akşam karar 

verilmişti. Biz isimleri arz edeceğiz, siz mezuniyetleri vereceksiniz. İstediğinize 

mezuniyet verir istediğinize vermezsiniz. Bu suretle intihap edilmiş olur. Dün akşam 

namzetlerin Heyeti Vekilece intihap edilmesini bendeniz kendi içtihadıma göre kabul 

etmiştim. Yalnız şunu Heyeti Celilenizden rica etmiştim ki, Heyeti murahhasa 

meyanına dâhil olacak zevat meyanında konferansa iştirakte bir menfaat olmadığı 

kanaatinde olan zevatın ademi intihabı meselesini mevzubahis etmiştim. Bendenizin 

bundan maksadım; konferansa iştirak etmek hususunda bir fayda olmadığı kanaatiyle 

ve o zaafı kanaat, zaafı itikatla gidecek arkadaşların vücudundan bir fayda ümit 

etmemdir. Yani kendi içtihadını izhar edecektir. Herkesin kanaati muhteremdir. Ben 

kimsenin şahsına, fikrine, içtihadına taarruz etmiyorum. Fakat bendeniz zannediyorum 

ki bu fikirle gidecek arkadaşlarımız en son sözü en evvel söyleyecek ve her şeyi 

bitirecektir. 63 

Nafiz Bey (Canik) — Efendim, arkadaşlarımızın hepsine yerden göğe kadar 

itimat ederiz. Londra konferansına iştirake taraftar olmayan kimseler bu işin içine 

                                                             
62- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 382 
63- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 383 
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esasen girmezler ve biz de intihap etmeyiz. Yalnız bir de Meclisin intihabı meselesi 

vardır ki bunu da bendeniz doğru görmüyorum. Malûmu âliniz bu başka meseleye 

benzemez. Lisan bilmek lâzımdır, mesaili siyasiyede tecrübe olmalıdır. Ceffelkalem 

bir kaç kişi gönderirsek mağlup olduğumuzun neticesidir. Binaenaleyh hiç 

göndermemek daha iyidir. Hükümet ya doğrudan doğruya intihap etsin yahut iki misli 

namzet göstersin. Arz ettiğim şeraiti, evsafı haiz olanlardan. Biz de onların içinden 

intihap edelim. Yahut doğrudan doğruya intihap etsinler Meclis tasdik etsin. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 64 

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Efendiler, Meclisi Âlinizi tenvir etmek için 

maruzatta bulu nacağım.  

Bir kere heyeti siyasiye namı altında  gidecek arkadaşların gitmemesi mütalâası 

dermeyan Duyuruluyor. Dün dinlediğim münakaşanın neticesinde edindiğim kanaat 

şudur: Heyeti murahhasa namı altında değil, fakat heyeti siyasiye namı altında 

olmasını isteyen arkadaşların noktai nazarı, heyeti murahhasa namı altında giderse 

nevama Sevr muahedesini kabul etmiş gibi oluyoruz. Nevama müzakereye temas 

etmiş gibi oluyoruz diye bunu mahzurlu gördüklerinden buna heyeti murahhasa 

demeyelim, heyeti siyasiye diyelim demişlerdir. Düşünülürse efendiler, pek uzak 

olmakla beraber, hafif ve zımnî bir ihtimaldir. Fakat yine benim anladığıma göre oraya 

gidecek heyetin isminin heyeti murahhasa olması kendisine tevdi olunacak vazifenin 

icrasında etmeyecek herhalde oraya giden heyeti murahhasa, biz Sevr muahedesini 

esas itibariyle kabul ettik, müzakereye müheyyayız demeyecek, belki Heyeti 

Âliyenizin vereceği talimat dairesinde esası kabul ettirmeye uğraşacaktır. Yoksa Sevr 

muahedesini kabul için memur göndermiyoruz. İsim değişiyor demektir. Yani diğer 

arkadaşların tevcih ettiği isim ile Heyeti Umumiyenin kabul etmiş olduğu unvan 

arasında fark vardır. Bu unvanı tevcih etmekte Heyeti Âliyenizin de hakkı vardır. 

İhtimal ki bu hiçbir yere kabul olunmayacaktır. Bu kabulün temini için bu unvan bir 

etiketten ibarettir ve belki de bu maksatla heyeti murahhasa unvanını diğer 

arkadaşlarımız da tercih eder. Yani içtihatta mutabakat olduktan sonra. 

İkincisi, rüfekamızdan bir veya bir kaçı bir meselenin müzakeresinde 

mütalâalarını dermeyan edebilirler. Fakat bir kere ekseriyete iktiran ettikten sonra artık 

bu senin kararındır, bu benim karar imdir diye kararlar tefrik edilemez ve herkesin 

                                                             
64- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 383 
 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1039 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

kendi kararına göre azayı birbirinden tefrik etmek doğru değildir. O kararı harfiyen 

tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Yalnız burada yapılacak bir iş vardır ki, o da diğer 

zevatın bu davayı müdafaadaki kanaatleridir. Ben zannediyorum ki bütün 

arkadaşlarımızca da malûm olduğu üzere, burada isimleri geçen rüfeka bu davada 

hepimiz gibi metindir ve hepimiz gibi müdafaaya müstaittir.  

İkinci meseleye gelince: Heyeti murahhasa intihap etmek ve heyeti 

murahhasaya vazife vermek İcra Vekillerimizin vazifesi cümlesindendir. Nitekim 

bundan evvel Moskova konferansına da Heyeti Vekilemiz Heyeti murahhasa gönderdi. 

Eğer bunu Heyeti Vekilenin elinden almak istersek, hakikaten bu husustaki mesuliyeti 

Heyeti Vekileden alırsak elimize, bu vazife ve salâhiyeti Heyeti Vekilenin elinden 

aldıktan sonra Londra'ya göndereceğiniz arkadaşların ifa edecekleri vazifeyi her gün 

biz mi ifa edeceğiz? Onun için bu hak Heyeti Vekilenindir. Onun da vazifesini takip 

etmesi lâzımdır. Bizim de bir şeye hakkımız vardır. Heyeti Vekilenin intihap edeceği 

murahhas ve müşavirler Heyeti Umumiyenin temayülfıtı neticesi olarak içimizden 

çıkacaktır. Bunlara mezuniyet vermekle o zevatın gitmesinde mahzur olup olmadığını 

itiraf etmiş ve tasdik etmiş oluyoruz. Yoksa Heyeti Vekilenin burada okuduğu isimler 

namzet değildir. Böyle usul ve teamülümüz yoktur. Heyeti Vekile bizden bu zevata 

mezuniyet istiyor, vazife verebilmek #için. Bunu başka türlü telâkki etmek doğru 

değildir. Arkadaşımızın dediği gibi, bu heyet ve vazifeleri gayet mühimdir. 

Binaenaleyh fevkalâde olarak biz intihap edelim denebilir. Ancak, böyle fevkalâde bir 

karar almak müşküldür. Yalnız düşününüz ki on kişiden ibaret olan Heyeti Vekile isim 

aradığı vakit, bu vazifeyi tevcih edecek isim aradığı vakit bunda müşkülat çekmekte 

olduğunu görüyorum. Eğer Heyeti Âliyeniz bu intihabata karar verecek olursa iş daha 

ziyade teşevvüşe uğrayacak ve bunun içinden günlerce çıkılmayacaktır. Birebirimizi 

anlamadan, şahıslar üzerinde müdavelei efkâr yapmadan öyle intihaplar yapılabilir ki 

bu, maksatla hiç mütenasip olmayabilir. Onun için usul ve kaidemizden ayrılmayalım. 

Heyeti Vekilenin bizden istediği mezuniyeti verelim. Maksadın ne olduğunu da 

anladık. Heyeti Vekilemiz tavzif eder. Bizce en mühim nazarı dikkate alınacak nokta 

Heyeti murahhasaya verilecek olan talimatı görmek ve tasdik etmektir. İkincisi; sulh 

yapmak vesaire Meclisin hakkıdır. Heyeti Murahhasaya verilen talimat önümüze 

gelecektir. Bunu ya tasdik, ya reddedeceğiz^ Hak ve salâhiyetimizi o vakit 

kullanacağız. Tenvir için bu maruzatı lüzumlu addettim.65 

                                                             
65- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 384 
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g-Ragıp Bey (Kütahya) — Efendim; malûmu âlileri Avrupaya gidecek heyeti 

murahhasanın vazifesi gayet mühimdir. Şüphesiz Meclisi Âliniz bunu bu ehemmiyetle 

takdir buyurursunuz. Heyeti murahhasa Londra'da konferansa kabul edildiği takdirde 

konferanstaki vazifesinden daha mühim bir vazifesi vardır, ki o da Avrupa efkârı 

umumiyesini mümkün olduğu kadar lehimize çevirmek için azamî bir surette 

propaganda yapmaktır. Malûmu âlinizdir ki Avrupa’da propaganda yapmak pek nazik 

ve pek mühim bir iştir. Fransa'da bulundukları zaman Fransız kavmine bulunacakları 

hitap ve teşebbüs başkadır, İngilizlere karşı vuku bulacak hitap ve İngiltere'de iken 

yapılacak teşebbüs yine büsbütün başkadır. Buna nazaran gidecek heyeti murahhasa 

içinde Avrupa âdet ve muaşeretine, Avrupa siyasetine, diplomasisine az çok yakından 

temas etmiş mühim ve muktedir zevatın bulunması taraftarıyım. Bu itibarla yalnız 

Meclisi Âliden intihap edilip isimleri zikrolunan zevat ile iktifa edilerek, arz ettiğim 

evsaf ve şeraiti haiz zevat ilâve edilmeyecek olursa, zannederim ki, heyeti murahhasa 

da olsa, heyeti siyasiye de olsa matlup olan faydanın teminine imkân yoktur. Bu benim 

kanaatimdir, bu sözlerimle katiyen bu zevata tariz etmiş olmuyorum. Hepsine 

fevkalâde hürmetim vardır. Yalnız bu heyetle Avrupa’da bizim istihdaf ettiğimiz 

vazifenin ifa edilmesi imkânını görmüyorum. Binaenaleyh eğer hariçten Avrupa’da 

istihdaf edilecek gaye için diğer zevat ilâve edilecekse, Meclisten gidecek bu zevat on 

bir zattan mürekkeptir ki bu da fazladır. Meclisten beş veya altı zatın intihabıyla 

diğerlerinin hariçten intihap edilmesini teklif ederim. Heyetin biraz dahi küçülmesi 

nefsel emre muvafıktır. Benim bu husustaki mütalâam budur.  

Emir Paşa (Sivas) — Efendiler, bu meseleyi Meclisçe duru dıraz müzakere 

ettik ve anlaştık. Bir defa oraya bir heyeti siyasiye göndermek meselesi mevzubahis 

olmamalıdır. Heyeti siyasiye gönderilemez. Çünkü heyeti siyasiye ile heyeti 

murahhasa arasındaki farkı, fark ve temyiz edemeyecek olanları murahhas sıfatıyla 

göndermek doğru değildir. Binaenaleyh Hükümetin bu cihette nazarı dikkatini celp 

etmek lâzımdır. Bunu Meclis intihap ederse içinden çıkılamaz. Bu işin ehemmiyetli 

olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Buraya gönderilecek zevatın Heyeti Vekilenin 

gayet derin düşünerek intihap etmesi ve bunların mezuniyeti için buraya müracaat 

etmesi lâzım gelir. Mezuniyeti esnasında, tabiî siz de düşünürsünüz, bunun için 

aramızda bir münazaa yoktur. Paşa Hazretlerinin buyurdukları gibi, belki Meclisçe de 

kabul olunmazlar. Meclisçe kabul olunmak halinde vazifelerini ifa edeceklerdir. 

Mesele mezuniyet meselesidir. Bunlar kabul olunsun olunmasın, herhalde Heyeti 
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Vekilenin murahhasları tayininde iyi düşünmeleri lâzımdır. Tabii en iyiyi bulacaktır. 

Ne dereceye kadar salâhiyet verilecek, ne olacak bunları Heyeti Vekile tayin edecek, 

Heyeti Âliyenize arz edecektir.66  

Muhittin Baha Bey (Bursa) — Onlar kendileri hakikati söylemeyecektir tabii. 

Fakat bendeniz bunu ifa edeceğim. Efendiler Yunus Nadi ve Mahmut Esat Beyler dün 

ekseriyetin aleyhinde bulunduğu bir talep dermeyan ettiler. Dediler ki, Heyeti 

murahhasa olmasın, heyeti siyasiye olsun. Meclisiniz ekseriyetle heyeti murahhasayı 

kabul etti. Meclisin ekseriyetle kabul ettiği herhangi bir karar mutadır. Bugün 

kendilerine bir vazife tevcih edilmiş, bu bir vazifei esasiye, bir vazifei mühimmei 

vataniyedir. Bunu kabul etmeyi elbette bir vazifei mühimme bileceklerdir. Efendiler, 

bir erkânı harp heyeti bir harita başında oturur. Şu ve şu dairede harp edelim der. 

Ekseriyetin haricinde kalanlar neticede vazifeyi kabul ve kumandayı deruhte ederler. 

Bu aynen böyledir. Düşünülecek şey kıymet meselesidir. Arkadaşlarımızın söylediği 

şu veya bu sözü nazarı dikkate almayalım. Şu veya bunların arkadaş olmaları 

mevzubahis değildir. Şu veya bu gruba mensup olduklarını düşünmek de hatadır. 

Düşünülecek şey onların imanlarıdır. Tetkik buyuracağınız şey iktidar, ehliyet 

meselesidir. Müttehit olalım. Bu zevat hakkında fazla izahat vermek istemiyorum. 

Kendileri buradadır, siz onları tanırsınız. Kifayeti ilmiyeleri vardır. Ahlakları ve bu 

meselede imanları vardır. Onların gitmeleri lâzımdır. Bunun üzerine münakaşa 

edilmemesini istirham ediyorum. imanı kâmil olmayıp buraya gelenler casus ve haini 

vatandır. Arkadaşlarımıza hürmet ediyoruz. 67 

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — Kuvvetimiz, imanı kâmilimiz olduğu burada 

oturmamızla sabittir. Mahmut Esat Bey resmen gidilmemesi taraflarıyım dediler. 

Yunus Nadi Bey Heyeti siyasiye olsun dedi. Arkadaşlarımıza hürmetimiz vardır. Biz 

başka bir şey söylemedik. Arkadaşlarımızın ehliyeti bizce müsellemdir. Yalnız, 

ehliyet, liyakat Meclisin Heyeti Umumiyesinin kanaatinden doğar. Mesele de 

göndereceğim sekiz kişinin kanaatine buradaki 150 kişinin kanaati inzimam ederse 

fena mı olur? Arkadaşlarımızı hep tanıyoruz. Sonra Paşa Hazretleri buyurdular ki, 

evvelce Şark cephesine gönderilen heyeti murahhasayı da Heyeti Vekile göndermişti. 

Evvelce öyle yapılsın, şimdi bu hakkın Meclisi Âlinin olduğunu görüyoruz. Eğer hak 

varsa bu da kendi reisi bulunduğu meclisindir. Kendileri buyuruyorlar ki evvelce de 

                                                             
66- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 384 
67- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 385 
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kendileri intihap etti, mezuniyet için müracaat edildi Şimdi biz bu meseleyi pek 

ehemmiyetli görüyoruz ve sekiz arkadaşımızın kanaatini kâfi görmüyoruz. Belki 

gösterdikleri zevata, yani mezuniyet talep ettikleri zevata rey vermeyeceğim. 

Hükümetten istirham ederiz, gösterdikleri bu zevatı namzetler arasına koysunlar ve 

Meclisin Heyeti Umumiyesinin kararıyla kanaat doğsun. Bunu herkes bilir ki sulh 

müzakeresine gidecek zevat ne gibi evsafı haiz olmalıdır. Arkadaşların hepsinin 

vicdanlarından, her şeylerinden eminiz. Bu heyetin gitmemesi nafidir dedikten sonra, 

Mahmut Esat Beyin bu heyetin başında gitmesi doğru değildir. 68 

Reis — Söz alan zevat beştir. Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Efendim Hilmi Beyin bir takriri var.  

Riyaseti Celileye Heyeti murahhasa azma ve müşavirlerinin behemehâl lisan 

aşina olmalarını, binaenaleyh lisan aşina olmayanların izam edilmemelerini teklif 

ederim. Bolu Tunalı Hilmi 

 Reis — Efendim, insana- aşina olmayanların vesairenin gönderilmemesi ki 

bunlar temennidir. Onun için reye konmaz. Ayıntap Mebusu Abdurrahman ve Lâzistan 

Mebusu Esat Beylerin heyeti murahhasa meyanında ulemadan birisi bulunması 

hakkında teklifler: vardır. Tensip buyurursanız bu meseleyi Heyeti Vckileye havale 

edelim. 

Fevzi Paşa (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) — Efendim, biz Avrupa’yı 

büsbütün tereddüde düşürecek bir heyet göndermek istemiyoruz. Oraya kisvei ilmiyeyi 

lâbis bir zat göndermek, yalnız ve münhasıran âlemi İslâm’da bir tesir yapacaktır. Bu 

da iyi olmayacaktır. Çünkü Avrupa zaten bundan endişenâktir. Bunun endişesini 

artırmak doğru değildir. Bunun için buna Heyeti Vekile iştirak etmiyor. Heyeti 

Âliyeıiz bu zevata mezurtiyet versin. Çünkü bunlar hemen gideceklerdir.69  

                             Murahhas heyetle İlgili Verilen Takrirler 

Riyaseti Celileye  

Gönderilecek Heyeti murahhasai sulhiye, bin netice, mesuliyetin Heyeti 

Umumiyei Meclisçe mi, yoksa Heyeti Vekilecemi deruhte edileceğinin tespitini teklif 

eylerim. 

                                                                          Saruhan Mebusu Avni  

                                                             
68- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 385 
69- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 385 
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Fevzi Paşa (Kozan) — Heyeti Vekileye aittir.  

 Riyaseti Celileye 

 Gidecek heyeti murahhasaya Muhtar Beyle Hamdullah Suphi Beyin de 

terfikim teklif ederim.  

                                                                        Cebelibereket Rasih  

Takrirlerle İlgili Görüşmeler 

a-Hamdullah Suphi Bey (Antalya) — Ben deniz Heyeti Vekilede dâhilim. 

Eğer gitmem mevzubahis olsa idi karar verilirdi. 

 Reis — Efendim, takrirler okundu. Gidecek zevatın hepsinin mezuniyetini reyi 

âlinize vazedeceğim. Hüsrev Bey (Trabzon) un mezuniyetini kabul buyuranlar lütfen 

el kaldırsın. Kabul edilmiştir.70 

Bu takrirleri Heyeti Vekileye mi tebliğ edelim, yoksa reyinize vazedelim mi?  

Ömer Lûtfi Bey (Nafıa Vekili) (Amasya) — Efendiler murahhas tayinindeki 

mesuliyet Heyeti Vekileye mi aittir, yoksa Meclise mi aittir? Heyeti Vekile Reisi Paşa 

bunu izah etti. İstediği adamları alır.71  

Ahmet Ferit Bey (Maliye Vekili) (İstanbul) — Efendim, bu heyetin izamı için 

Hariciye Vekâleti yüz bin lira istiyor. Ayrıca bir kanun bir müzakere yapmaya lüzum 

yoktur. Zaten elimizde bulunan bütçenin (210 A) faslı bütçede, sulh müzakeratı 

masrafına aittir. Tahsisat olmak üzere yüz bin liranın kabulünü teklif ediyoruz. 

Binaenaleyh; Heyeti Âliyeniz isterse alenî celsede olmak üzere bu tahsisatın kabulünü 

tayini esami ile reye kor. Bendenizin vazifem parayı teklif etmek değildir. Onu 

Hariciye Vekâleti takdir eder. Nitekim Hariciye Vekâleti takdir etmiştir. Hariciye 

Vekâleti heyeti namına talep eder. Benim yalnız buradaki vazifem bu talep edilen 

paranın hangi fasıldan verileceğini size bildirmektir.72  

Reis — Efendim bu ciheti celsei aleniyede müzakere ederiz. 

Ragıp Bey (Kütahya) — Evvelâ kararımızı verelim, “Londra'ya heyet” 

gönderilip gönderilmemesi üzerinde müzakeremizi ikmal edelim ve gönderilmesi 

Heyeti Celilenizce tekerrür ettikten sonra hakkında ayrı müzakere açalım. Mesele da 

                                                             
70- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 385 
71- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 386 
72- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 386 
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ha iyi tenevvür etmiş olur ve biz de zaman kazanmış ve meseleyi az zaman zarfında 

intaç etmiş oluruz.73  

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — Paşa Haz retleri dün beyanatlarında, 

Hükümet göndermeye esasen karar vermiştir. Mesuliyet kendilerine aittir, onlar 

gönderecektir, dediler. Bizim burada verdiğimiz karar la kararlarını tebdil edecekler 

mi? Evvelâ bu ciheti anlayalım. Müzakeremizi ona göre yapalım. 

Operatör Emin Bey (Bursa) — Hükümet herkes kendi mütalâasını bildirsin 

dedi.  

Ragıp Bey (Kütahya) — Efendim, Hüseyin Avni Beyin mütalâaları doğrudur. 

Hükümet noktai nazarında ısrar edecek olursa müzakeremizin şekli değişir. 

Binaenaleyh Hükümetin doğrudan doğruya Meclisten ahzı malûmat etmesi, Meclisin 

tahassul edecek efkânna göre vaziyeti tayin eylemesi mukarrer ise o zaman 

müzakerenin devam ve cereyanı bittabi faydalıdır. Binaenaleyh ben sırf Hükümet 

Meclisin muhassalai efkârını anlamak maksadıyla şu müzakereyi açtığını nazarı 

dikkate alarak mütalâamı bu noktai nazardan yürütmek arzu ederim.  

Muhterem arkadaşlarım; en mühim, en tarihî dakikamızı yaşıyoruz. Bilhassa 

böyle zamanlarda hislerden, heyecanlardan tecerrüt için cebri nefsetmek ve her şeyi 

aklı mantık dairesinde nazarı tetkik ve mütalâaya almak mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh karşıdaki mühim meseleye karşı herhalde kemali selâmetle dermeyanı 

fikrü mütalâa edersek, hissiyat ve heyecanlarımızdan tecerrüt edersek, şüphesiz ittihaz 

edeceğimiz mukarrerat menafii âliyei memleket için şayanı endişe olmaz. Ankara 

Büyük Millet Meclisinin gösterdiği azmi sebat ve metanet sayesindedir ki 

düşmanlarımız daha bundan bir kaç ay evvel bize hiç ehemmiyet atfetmezlerken, 

henüz Ankara B. M M. hali teşekkülde iken, Padişaha bile asi ilân ettirirken Cenabı 

Hakkın azametine bin kere şükür olsun ki bugün düşmanlarımız bizimle karşı karşıya 

gelmek mecburiyetini hissettiler. Vuku bulan davet zannediyorum ki Hükümete yalnız 

İstanbul'da Tevfik Paşa vasıtasıyla vuku bulmuştur. Ben öğrenmek isterim ki, başka 

taraflardan da Hükümete resmî veya gayri resmî bir davet vuku bulmuşmudur? Fakat 

başka taraftan resmî veya gayri resmî bir davet vuku bulmadığını kabul etsek, yine 

İstanbul'da Tevfik Paşa vasıtasıyla vuku bulan daveti doğrudan doğruya B. M. M.'den 

Londra'da akt olunacak konferansa aza talebi mahiyetinde telâkki ederek buradan 

Londra'ya bir heyetin gönderilmesine şiddetle taraftarım. Çünkü davayı muhikkamızı 

                                                             
73- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 387 
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bütün cihana isma ve kabul ettirmek için bir taraftan silâhla memleketimizi müdafaa 

ya azmettiğimiz bir sırada, diğer taraftan düşmanlarımızın vuku bulan davetlerine 

iştirak etmemek yani teşebbüsatı sulhiyede bulunmamak aklen, mantıken doğru 

değildir. Onun için herhalde silâh ile esbabı mukavemeti mümkün olduğu kadar 

çoğaltmak ve idare etmekle beraber meseleyi sulhen halle çalışmak ve hiç değilse 

hakkımızdaki en son noktai nazarını Avrupa’nın yakından anlamak ve bu vesileden 

bilistifade yapılacak propagandalarla Avrupa efkârı umumiyesine davayı muhikkamızı 

daha kuvvetli bir surette isma etmek için Ankara'dan bir heyetin gitmesi, 

zannediyorum ki, pek mühim ve pek lâzımdır.  

Ancak gidecek heyetin İstanbul'dan intihap edilecek murahhaslarla birleşip 

birleşmemesine gelince; bendeniz İstanbul'dan intihap olunacak heyetin kimlerden ve 

ne şekilde olacağı ve buradan gidecek heyetin kimlerden ve ne şekilde bulunacağı 

hakkındı ehemmiyetiyle mütenasip bir ihatai fikriyeye malik değilim. Ancak 

İstanbul'dan gidecek heyetin her ne şekilde olursa olsun Avrupa’ya karşı zayıf bir 

mahiyette, mevkide bulunacağından dolayı o heyetle tevhidi mesai etmek B. M. M. 

için, zannederim ki, imkânsızdır. Çünkü hiçbir vakit noktai nazarları, bendenizin 

anladığıma nazaran, Sevr muahedesini imza eden İstanbul o muahedenin ufak tefek 

tadilâtına yeniden vazı imza etmesi melhuzdur. Fakat buradan gönderilecek heyeti 

murahhasa bizim çizdiğimiz hududu, ufak tefek vuku bulacak fedakârlıktan sarfına 

zar, tamamı tamamına temin etmeyecek bir muahedeye vazı imza etmeyeceği cihetle 

iki heyet arasında konferansta zuhur edecek ihtilâf binnetice Memaliki Osmaniye için 

gayet çirkin bir şekil alır. Buna imkân kalmamak için Ankara'dan gidecek B. M. M. 

murahhasları Londra'da da kendi noktai nazarlarına tevafuk etmek şartıyla 

birleşebilirlerse febiha; İstanbul murahhaslarını tanımayarak doğrudan doğruya 

Ankara B. M. M. sıfatıyla konferansa iştirake çalışmalıdır. Sonra murahhaslarımız 

bizimle bütün cihana bir taraftan silâhla memleketimi müdafaaya amade olduğumuzu 

bildirmekle beraber diğer taraftan da sulhu salâhı cihan için teşne olduğumuzu 

göstermelidir. Mütalâam budur.74 

Reis — Meclis bir noktanın tavazzuhuna lüzum gösterdi. Şayet murahhas 

gönderilmemesi fikri tensip edildiği takdirde Heyeti Vekile kendi mesuliyeti tahtında 

bu işi ayrıca teemmül edecek mi, yoksa Meclisin kararı veçhile mi halledecek?  

                                                             
74- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 387-388 
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Fevzi Paşa (Müdafaai Milliye Vekili) (Kozan) — Biz meseleyi Heyeti 

Âliyenize arz ettik. Biz, Heyeti Vekile olarak, neticei müzakeratımızda göndermeye 

karar verdik. Fakat siz tensip etmezseniz göndermeyiz. 75 

Ragıp Bey (Kütahya) — Bilmünasebe sormuştum. Vuku bulan davet 

B.M.M.'ne yalnız İstanbul' da Tevfik Paşa vasıtasıyla mıdır? Resmî veya gayri resmî 

bir şey var mıdır? 

 Fevzi Paşa (Devamla) — Yalnız Tevfik Paşa tarafındandır.  

Mahmut Esat Bey (İzmir) — Efendiler, önünde bulunduğumuz bu Büyük 

meseleyi halledebilmek için her şeyden evvel, kanaati âcizaneme göre, maddi 

vesikalara istinat etmek lâzımdır. Maddî vesikalara istinat etmedikçe bu mesele 

hakkında bir ka rar vermek, yine kanaati âcizaneme göre, bu büyük mesele önünde 

hisle hareket etmek olu.r. Muhterem Hükümetimizin bize verdiği vesikalar tamamıyla 

bu meseleyi müspet bir surette hallettirebilecek bir mahiyette değildir. Fakat menfi bir 

surette hallettirebilir. Efendiler, kanaati âcizaneme göre, B. M. M. ve her vakitten 

büyük Türkiye’miz bir İngiliz manevrası karşısında bulunmaktadır. İngilizler silâhla 

ellerinde bâziçe ettikleri Halifenin nüfuzunu biliyorsunuz ki buraya sokamadılar. Bu 

kanaati hâsıl ettikten sonra, ellerinde oyuncak olan ve bu memleketin mukadderatıyla 

oynayan Halifenin nüfuzunu her vakitten kuvvetli olan Anadolusuzun tekrar sokmak 

ve bu suretle Anadolu’da teşekkül eden Hükümetimizi inhilâle uğratmak isterler 

zannediyorum. Efendiler, önünde bulunduğumuz dava, kanaati âcizaneme göre, bir 

Yunan meselesi değildir. Bir Yunan - Türk meselesi değildir. Hatta İngiliz - Türk 

meselesi de değildir. Bir Şark davasıdır. Bu Şark davası önünde İngiliz’lerin bizimle 

kolay kolay uyuşabilmek imkânı yoktur. Nitekim bizim istediğimizi misakı millîde 

istediğimiz şartlar İngilizler için o kadar ağırdır ki bunları kabul ettikleri takdirde her 

vakitten kuvvetli bir Türkiye'nin teessüs edeceğinde şüpheleri kalmaz.76 O Türkiye 

hiçbir zaman feragat etmediği hakkı Hilâfeti ve Halifenin elini tuttukça İslâm 

dünyasının Türkiye'ye müteveccih olması ve bu suretle İngilizlerin bugün tahtı 

nüfuzunda bulunan milyonlarca İslamların bize doğru teveccüh etmeleri demektir ki, 

bu İngiliz siyasetinin Şarkta iflâsından başka bir şey değildir. Bu büyük mesele 

önünde İngilizlerin bizimle kolay kolay uyuşmayacaklarını zannediyorum. Yalnız bu 

davayı doğrudan doğruya silâhla halledemeyeceklerini belki anlayan İngilizler, 
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İstanbul'a nüfuz ederek, bizi tanımayarak Londra konferansına götürmeyi manevî bir 

inhilâl içinde bırakmayı pek arzu ediyorlar. Eğer bizimle uyuşmak isteselerdi 

doğrudan doğruya bize müracaat ederler ve bizi oraya çağırırlardı. İngilizler ve 

Avrupa pekiyi takdir eder ki, Türkiye'yi temsil eden Anadolu’dur. Nazariyatı hukukiye 

de böyle söylüyor. İngilizler tamamıyla bunu takdir ettikleri halde bize müracaat 

etmiyorlar, bizim mükerreren vuku bulan müracaatlarımızı nazarı itibara almıyorlar ve 

gidiyorlar İstanbul'da onları tanımayan, yani Sevr muahedenamesi namı verilen matub 

İstanbul'a müracaat ediyorlar ve onlar vasıtasıyla bizi davet ediyorlar. İstanbul'un 

hiçbir hakkı kalmamıştır. Bugün alelade Trabzon'da Hacı Veli Ağanın tesis edeceği bir 

Hükümetle İstanbul'da teessüs eden Tevfik Paşa Hükümeti arasında katiyen bir fark 

yoktur. Hukuk noktai nazarından fark yoktur efendiler. Olsa olsa İstanbul Halifenin 

tarihî hukukuna istinat etmektedir. Fakat efendiler ilk Kanunu Esaside yani 93 Kanunu 

Esasisinde bu varit olabilirdi. Muahharan 1908 ihtilâlından sonra Halifenin bir tarihî 

hukuku kalmamış ve icrayı Hükümet salâhiyeti de 1908 ihtilalıyla hukuken ve 

tamamen millete intikal etmiştir. Binaenaleyh bu suretle teşekkül eden Anadolu 

Hükümeti önünde İstanbul Hükümetinin mahiyeti kalmamıştır. Hükümeti 

muhterememizin kanaatini bilmem. Fakat bu noktadan hareket ederek diyebilirim ki 

bendeniz bugün Tevfik Paşa buraya gelmiş olsa, bendeniz, misafireten alıkoymam ve 

hukuk noktai nazarından hapishaneye götürürüm. Kendilerine karşı hürmetim baki 

kalmak şartıyla. Fakat her şeyden evvel memleketimin menfaati, hukuku, kanunlarıdır 

muhterem ve muta olan. Efendiler, Sevr muahedesi memleketimizi hülâsatün hülasa 

beynelmilel bir müstemleke vaziyetine (mahiyetine) koymaktadır. Bu suretle ifade 

edilebilir. İngilizler ve Avrupalılar belki bundan bazı cihetlerin lehimize halledilmesini 

kabul edebilirler. Bu beynelmilel müstemleke haline koyan muahededen hatta yine o 

muahede mucibince bütün limanlarımızda beynelmilel bir koloni halindedir.77 Çin'de 

ve Afrika'da olduğu gibi ne kadar fedakârlık ederlerse etsinler, bizim onlarla uyuşmak 

imkânımız yoktur. Çünkü biz kapitülasyon istemiyoruz. Biz Misakı Millî ile tayin 

ettiğimiz hudutlar içinde, tarih önünde hür ve müstakil yaşamaya her milletten fazla 

lâyık olan biz Türkiyeliler orada hür ve müstakil kalmak istiyoruz. Avrupa’nın bu 

katiyen işine gelmez. Biraz evvel arz ettiğim gibi, Şark meselesinin düğümü buradadır. 

Dünya değişiyor, İngiltere Kralının tacı sernigün oluyor. Binaenaleyh bendeniz 

Londra'ya gitmek taraftarı değilim. Londra'ya gidildiği takdirde Anadolu Hükümeti 
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zaafa uğruyor demektir. Bugün yalnız Anadolu Türklerinin değil, hakkını Avrupa’nın 

yüzüne haykıran Anadolu Hükümetidir. Bunun için gidilmesin. İngilizler Halife 

vasıtasıyla bizim en zayıf noktamızdan vurmak istiyorlar ve bu Anadolu Hükümetini 

inhilâl ettirmek istiyorlar. Biraz evvel de arz ettiğim gibi İngilizler tekliflerinde halis 

olsalardı Hükümetin mükerreren vuku bulan taleplerine karşı tereddüt etmezlerdi. 

Onlar bizi mutlaka İstanbul ile beraber istiyorlar. Onlar biliyorlar ki İstanbul onların 

emeline uyacaktır. Bu suretle bizi bir ikilik yaratacak vaziyette bırakacaklardır ve 

binaenaleyh meseleyi lehimize halletmeyeceklerdir. İngilizler istediği şekil ve surete 

vazedeceklerdir. Bendeniz bu kanaatteyim ve memleketimin selâmetini Avrupa ya 

gitmemekte görenlerdenim. 

 Faik Bey (Cebelibereket) — Mevzuu müzakere olan mesele Londra 

konferansına iştirak etmek veya etmemek ve sureti iştirak meselesidir. Geçen gün 

Hariciye Vekili muhterememizin açıkça beyan ettiği bu kongreden maddî ve fiilî 

olarak bir şey beklemek doğru değildir. Avrupa’nın bizim amal ve metalibi muhikkai 

milliyemizi kabul ve teslim edeceklerine inanmak biraz vakayı ve hadisatı doğru 

görmemek demektir. Dün bir refiki muhterememizin de söylediği gibi henüz 

silâhlarımız Avrupa’ya metalibi meşruamızı kabul ettirecek kadar izharı kuvvet 

etmemiştir. İnşallah yakında o kuvveti de gösterecek olursak metalibi muhikkamızın 

tamamıyla kabul edileceğinden emin olarak girebiliriz. Bu hakikate rağmen, bendeniz, 

bilvasıta çağrıldığımız konferansa iştirak etmek taraftarıyım. İştirak ve ademi iştirak 

kendilerine mahsus fevaid ve mazarratları vardır. Bunları mütekabilen muhakeme 

edecek olursak, bendeniz zannediyorum ki, iştirakin faydası daha çok, mazarratı daha 

azdır. Düşmanlarımız bizim hakkımızı teslim etmemeye azmetmiş olmakla beraber, 

bizi konferansa davette bir hilekârlık ediyorlar.78 Eğer biz her ne suretle olursa olsun 

konferansa gitmemek tarafını iltizam edecek olursak diyecekler ki, Ankara'da teşekkül 

eden Büyük Millet Meclisi harp ve cidalin devamında menfaattardır. Sulh yapmak 

istemiyor ve binaenaleyh çağırdığımız halde bile gelmiyor. Bunu harice ve dâhile karşı 

ellerindeki pek geniş vesaiti melune ile ilân edecekler ve belki vaziyeti bizim 

aleyhimize olarak daha ziyade işkâl ve iğlak edeceklerdir. Bunu dedirtmemek ve bu 

zarara olsun meydan vermemek için konferansa iştiraki kabul etmek bendenizce 

faydalıdır. Konferansa iştiraki kabul ettikten sonra elbette bugün Türkiye'yi temsil 

etmek üzere münhasıran buradan bir heyeti murahhasa gitmesini tercih ederim. Buna 
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imkân olsa elbette bu en iyi bir şekil ve en iyi bir şıktır. Fakat bunu yaptırmamak için 

de bizi İstanbul ile beraber ve o vasıta ile davet ediyorlar ve görünüşe nazaran ancak o 

suretle kabul edecekler, İstanbul ile beraber gitmekte bazı arzu edilmeyecek mahzurlar 

mevcut olmakla beraber, daha ağır olan diğer mazarratı defetmek bendenizce ehveni 

serdir. Yalnız İstanbul'a karşı bir tecrübe daha. Memleket hesabına muahede ve 

mukavele akdi münhasıran bu Meclisin hakkı ve bu milletin hakkı olduğundan bizim 

ne gibi şerait ile Düveli Muhtelife ile akdi itilaf ve sulh edebileceğimizi tespit ve takrir 

ederek İstanbul'daki heyete teklif ederiz. Bizim şartlarımız bunlardır.79 Bu şeraiti 

esasiyeyi siz de kabul ettiğiniz takdirde murahhaslarımız sizinkilerle beraber 

gidebilirler. Fakat fiilen bir vaziyet vardır. İstanbul eczayı memleketim izdendir. Biz 

terk etmiyoruz. Sonra füzulen mevcut ve bugün hareket eden bir heyet vardır. Düveli 

muhtelife tarafından muhatap olan dahi o heyettir. Eğer biz kendi kendimizi davet 

ettirebilecek isek, evvelce arz ettiğim gibi, elbette bu müraccahtır, bizi davet etsinler 

ve memleket hesabına yalnız biz bulunalım. imkân yok ise, bu vesile At de aleyhimize 

bir takım propaganda yapmaya meydan vermemek için, bendeniz onların tayin 

edecekleri murahhasları beraber alarak konferansa iştirak etmeyi tercih ediyorum.  

Murahhaslar meselesine gelince, bunun bittabi Meclis azası meyanından tefriki 

elbette hepimizin müttefikan arzu ettiği meseledir. Murahhaslara terfik edilecek 

müşavirler meselesinde Hükümeti serbest bırakmak elbette daha muvafık olur. Belki 

de gönderecekleri murahhasları da bil istişare lâzım olan müşavirleri tayin ve izam 

ederler.  

Abdülgafur Efendi (Karesi) — Efendim bendeniz de Hoca Vehbi Efendi 

hazretlerinin dünkü •celsede buyurdukları gibi, siyasetle meşgul ve dakayiki 

siyasiyeye vakıf değilim. Ancak lâyihi hatırı âcizi olan bazı mesele vardır ki onu 

Heyeti Celilelerine arzu izah etmek arzusundayım.  

Dünkü celsede cereyan eden müzakerattan istintaç ettiğim üç mesele vardır. 

Bunlardan birisi, Türkiye B. M. M. tarafından gönderilecek heyeti murahhasanın; 21 

Şubatta Londra'da inikat edecek konferansa iştirak edecek olan heyeti murahhasanın 

İstanbul'dan da istenilen heyetle beraber gönderilmesine bakılmayıp müstakil olarak 

gönderilmesidir. İkincisi, anlayabildiğime göre, imkân varsa İstanbul ile bili'tilaf 
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müttehiden gönderilmesi. Üçüncüsü de, konferansa iştirak edilmemesi yahut davete 

intizar olunması. 80 

Şimdi doğrudan doğruya konferansa murahhas izamı meselesine rücu 

ediyorum. İngilizler; bizim hasmı can ve düşmanı biâmanımız olan İngilizler bu 

daveti, ki Londra'da 21 Şubatta inikat edecek konferansa T. B. M. M. namına 

doğrudan doğruya yapmak imkânı bulunduğu halde İstanbul'da onların amaline hadim 

birer heyet vardır. İstanbul vasıtasıyla ki meşru ve muhik bir Hükümet değildir, amma 

onların arzu ve amali hâinanelerine hadim bir heyet vardır, o vasıta ile yapıyor. Bazı 

rüfekayı muhteremenin beyan ettiği gibi, bendeniz de bunda müthiş bir hile, bir dolap 

görüyorum. Yalnız şunu arz edeyim ki eğer biz doğrudan doğruya buradan heyeti 

murahhasamızı Londra'ya izam ettiğimiz takdirde acaba o Londra'da inikat, teşekkül 

eden konferans heyeti bizim böyle İstanbul'la müştereken ve müttehiden 

gelmeyişimizi bizim aczimize, zaafımıza hamlederler mi, etmezler mi ve sonra bu 

konferansta cereyan eden müzakerat bizim hakkımızda aksi neticeler, tesirler yapar 

mı, yapmaz mı? Efendiler Heyeti Celilenizin malûmu âlileri olduğu üzere, İngilizlerin 

bize olan husumetleri, adavetleri, kinleri, gayzları bizde olan rekabeti iktisadiye ve 

siyasiyeden dolayı değildir. Bunların bize karşı olan namahdut kin ve gayzları bizim 

âlemi İslâm üzerindeki kahir kuvveyi maneviyemizin ve nüfuzumuzun tesirinden 

dolayıdır. Bu Türkiye Âlemi İslâm’ın bir dimağı mütefekkiridir. Bu dimağı, 

mütefekkiri öldürdükten sonra tabii azanın kıymeti kalmaz. Onu imha etmektir. Bunu 

nereden biliyorsun? Tabii zatı âlilerinin bildiği gibi bendeniz de anlıyorum ki, 

Hicaz'da hilâfeti Hüseyin’e vermek istedi. Hatta Mısır'a nim bir istiklâl, nim 

muhtariyet verdi. Hilâfeti oraya vermek istedi. En sonra Afganistan’a da hilâfet 

vadinde bulundu. Pekâlâ mademki onlara hilâfeti veriyor. Bizden nez edip de onlara 

vermekte mana nedir? Hilâfetin kuvveyi müeyyidesi şimdiye kadar Türkler olmuştur. 

Başka kimse olmamıştır. Yani hilâfeti teyit edecek kuvvet şimdiye kadar Türkler 

olmuştur. Vermek istediği devletlerin ki malikâneleridir Türklerin teyit ettikleri gibi 

hilâfeti teyit edeceğine kani ve kail değil.81 

Bu itibarla en sonra onun asırlardan beri beslemiş, olduğu gaye ve arzuyu 

temin etmiş olacaktır. Pekâlâ, nedir maksadı âcizanem; şimdi buradan doğrudan 

doğruya gönderdiğimiz vakitte arada İstanbul heyeti tarafından bir ihtilâf var. Nıkatı 
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nazar lâyıkıyla anlaşılmamıştır. İhtilâf, gerginlik tabii teceddüt ve teşeddüt edecektir. 

Tam o sırada İngiltere melununun asırlardan beri aramızda açmak istediği hufrei 

iftirak kolaylıkla meydana geliverecektir. Adeta İngiltere'nin tabiri amiyane mucibince 

ekmeğine yağ, bal sürmüş olacağız. Makarrı Hilâfeti ki, İstanbul'u elyevm onun tarihî 

şerefi var, bundan ibaret. Yoksa maksadım Halifeyi müdafaa değil. Halifenin ben bu 

memlekete yaptığı ihaneti, hıyaneti pek çok zevattan daha iyi bilirim. Şahsım mevzuu 

bahis değil. Ancak düşündüğüm nokta Makamı Celili Hilâfet82 

Şimdi korktuğum nokta budur ki, eğer bizim ayrı olarak, aramızda ihtilaflı 

olarak gidecek olursak, o vakit nıkatı nazarda tehalüf husule gelirse İngilizlerin 

gayesini, arzusunu temin etmiş olmakla, bizim o vakit T. B. M. M. Hükümeti ve onun 

hükümran olduğu mahaller ne şekle girecek acaba? Vallahi kork tuğum budur, 

söylemek istediğim budur. Acaba o vakit Tavaifi Mülük şekil ve derecesine mi 

B.M.M.'nin acaba şekli ne olacaktır? Ve sonra T. B. M. M. ve Hükümeti bu şekilde 

kaldıkça amali milliyeyi tamamen temin edebilecek mi? Pekâlâ şimdi nasıl yapıyoruz, 

o zaman yapamayacak mıyız? Şimdiki yaptığımız, kuvvetimiz, biliyoruz, 

elhemdülillahi Teâlâ günden güne tezayüt ve kesbi kuvvet etmektedir. Buna 

müteşekkirim, fakat mevcut olan kuvvetimize inzimam edecek azami kuvvetleri de 

hesap ettiğimiz takdirde o melun ve hain, ki mevcudiyetimize taarruz ve hücum 

etmekte devam etmek isteyen düşmanlarımıza acaba galebe edebilecek miyiz.83 

Yahya Galip Bey (Kırşehir) — Kem min fietin kaliletin galebet fietin kesiretin 

bi iznillâhi. (Âyeti kerimenin meali : «Nice az topluluk çok topluluğa üstün gelmiştir, 

Allah'ın izni ile.»)  

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Efendi Hazretleri iki nokta hakkında bizim 

de mütalâamızı sordukları için yalnız o noktalara ait maruzatta bulunacağım. 

Makamı Hilâfete elan câlis olan şahsın şahsiyeti bütün âlemi İslâm nazarında 

pek fena telâkki edilmektedir. Anadolu halkı ve T. B. M. M. Hükümeti Makamı 

Muallayı Hilâfette bulunmakta olan zatın fenalıklarına iştirak etmediği için ve bu zatın 

bütün Âlemi İslâm’ın ukdei hayatiyesi olduğunu iddia ettiğimiz Türkiye'nin 

muhafazasına azmetmemiş olduğu için bütün İslâm Âleminde İstanbul değil, belki 
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Anadolu haizi ehemmiyet ve kıymettir. Binaenaleyh 0 zat orada câlis oldukça onun 

amalinin mercii olmak, zahiren bile, bütün Âlemi İslami dilhun eder.84 

İkinci nokta. Hatırımdaki malûmatı arz etmek isterim. İstanbul'da bulunan 

zevatın ehli namus ve vicdan olduklarına, bizimle beraber hem fikir, hem emel 

olduklarına gelince; kabul olunan zannolunabilir. Maatteessüf efendiler böyle değildir. 

Tevfik, İzzet, Salih. Paşa vesaireden mürekkep olan Heyet İstanbul'da ilk işe 

başladıkları zaman bize gönderdikleri teklifnamede, Hükümetimize yahut şahıslarımızı 

gönderdikleri teklifnamede aynen şöyle denilmektedir: Bugün için başka bir çare 

bulunamadığı takdirde Sevr muahedesini dahi tasdik etmek lâzım gelebilir. 

Binaenaleyh İstanbul Hükümetinin, hatta buraya gelenlerinin son kanaati budur. Yani 

Sevr muahedesi 1 gün için tasdik olunabilir. Bunu tasdik etmekle milletimizin 

istiklâlinin zail olacağını da tamamen idrak etmektedirler. Buna mukabil dahi 

kendilerini aldatmak için verdikleri izahat ve yaptıkları tefsir de şudur: Bir millet bir 

zamanı muvakkat için istiklâlinden sarfınazar edebilir. Yine zaman ve hadisat o milleti 

kendi istiklâlini almak fırsatına nail edebilir ve misal olarak Mısır'ı söylemişlerdir. 

Yani bunlar aynen teati edilmiş şeyler olduğu için malûmat olarak arz ediyorum. Nasıl 

ki, Mısır şu kadar sene İngilizlerin zinciri esareti altında kalmıştır. Bugün istiklâlini 

almakla meşguldür. Zannolunuyor ki, almamıştır. Hatta bu bapta cereyan eden hususî 

ve mahrem muhaberata biz de cevaben dedik ki, Mısır bittabi istiklâlini tamamen 

almamıştır ve ne vakit alacağı meşkûktür. Ve yine Bulgarları, Sırpları, Yunanlıları 

misal olarak bize göstermişlerdir. Onlar da vaktiyle Türkiye'nin elinde idi. Fakat 

bilahare ilânı istiklâl edebildiler. Biz de onlara misal olarak dedik ki; Harbi Umuminin 

başlangıcında bütün memleketi baştan nihayete kadar düşman orduları istilâ ettiği 

halde yine istiklâlini vermedi, sebat etti, azim gösterdi. Bin netice hâkim olan Sırplar 

memleketin haricine çıkarılmış oldukları halde bile tekrar memleketlerine girebildiler 

ve bizim kanaatimize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi memleketin bir karış 

müstakil toprağı kalsa bile onun üzerinde yine istiklâl davasını idameye 

azmetmişlerdir. Binaenaleyh İstanbul'da tamamen bizimle hem kanaat onların 

mevcudiyetini zannetmek maatteessüf doğru değildir.85 

Salih Efendi (Erzurum) — Bir kaç gün evvel Zatı Devletleri bir müzakerede 

söylemiştiniz ki, umum Düveli mühtelife hariciye nezaretlerine Anadolu’da bir Büyük 
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Millet Meclisi Hükümeti teşekkül etmiştir diye yazdık. 15 günden beri İstanbul 

konferansa adam isteniyor- istenmiyor. Acaba ihmal buyurup da oraya yazmadınız mı 

ki, sulh konferansına adam göndereceğiz veya gönderilecektir? 

Mustafa Kemal Paşa  (Devamla) — Bütün bu noktai nazarları tatmin edecek 

işler yapılmıştır efendim. 

m-Celâlettin Arif Bey (Erzurum) — Efendim bendeniz bu konferansa icabet 

edilmesi taraftarıyım. Esbabını izah edeyim.  

Malûmu âliniz Avrupa’da son zamanlarda bahusus Fransa ve İtalya'da Anadolu 

Hükümetiyle an aşmak lâzımdır ve sulhumuzu Anadolu Hükümetiyle yapmalıyız ve 

Sevr muahedesini de yırtmalıyız diyenler bulunmaktadır. Hatta Tan Gazetesinin son 

nüshalarının birinde de yazılıdır. İngiltere buna tamamıyla muarız bulunuyor. Hatta 24 

Kânunuevvel tarihli Tan Gazetesinde bir şey görmüştüm. O da Loid Corç'un (Lloyd 

George) Avam Kamarasında bizim Sevr muahedesi hakkında söylemiş olduğu 

nutuktur. Bu nutku, zannederim, burada gazeteler bile naklettiler. Şimdi Yenigün 

Gazetesinde arattırdım. Maatteessüf bulduramadım. Burada huzuru âlileriniz de bazı 

noktaları hakkında bahsedecektim. İngiltere Başvekili daimî surette müddeiyatında 

diyordu ki, biz Anadolu ile anlaşamayız. Çünkü Anadolu'da meşru bir hükümet 

mevcut değildir, İstanbul'da meşru Hükümet vardır. Onunla anlaşmak 

mecburiyetindeyiz. İstanbul da Anadolu ile anlaşsın veya anlaşmak üzeredir ve bunu 

da söylemekle buraya gelen İzzet Paşa heyetinden bahsetmek istiyordu.86  

Hâlbuki Fransız ve İtalyanlar doğrudan doğruya bizimle anlaşmak istiyorlar. 

Tan Gazetesinde, İtalyan gazetesinde bu yolda birçok neşriyat yapılıyor ve efkârı 

umumiye de bu yola sevk ediliyordu. Hatta yine Tan Gazetesinde Suriye ve Kilikya 

kumandanı olan General Goro ile sabık Başvekil M. Leyg (Leygues) Ayan ve 

Mebusan encümeninin huzurunda, Muvazenei Maliye ve Hariciye encümenleri 

huzurunda muvakkat bütçe için iki aylık bir 100 milyon franklık kredi talep 

ediyorlardı. Suriye ordusu için ve bu krediyi verebilmek için bu encümenler gerek 

Mösyö Leygues ve gerek Ceneral Goro'yıı istima etmişti. Bu istimaatın neticesinde 

encümenlerin vermiş olduğu karar şu merkezde idi. Türkiye ile ananevi olan siyasetin 

takibini Başvekil beyan etmiş olduğundan kendisinin bu sözünü senet ittihaz eyler ve 

iki aylık kredi olan 100 şu kadar milyon frangı da ita ederiz. Bu son 25 Kanunusanide 

Paris'te konferans teşekkül etti. Gerek Fransızlar gerek İtalyanlar, İngiltere üzerinde 
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büyük bir tazyikatta bulundular. İngiltere'nin de siyaseti sakîmesinde veya kendisine 

göre gayet iyi olan siyasetinde bazı desatir vardır. Bunlardan bir tanesi de kesemediğin 

eli öpüp başına koymak. İngiltere bizim elimizi kesemediği için öpüp başına koymak 

mecburiyetini hissetti ve bundan dolayı şöyle muavveç bir tarikle bizi sulh 

konferansına davet ettiler. Loid Çorç (Lloyd George) beyanatında diyordu ki, 

İstanbul'da resmî bir hükümet vardır. O resmî Hükümet dururken nasıl Ankara'ya el 

uzatırız. Bu herhalde varidi hatır olacak bir meseledir. Heyeti Celilenize arz etmeyi de 

kendim için bir vecibe telâkki ediyorum. Acaba biz desek ki, hayır bu daveti biz 

doğrudan doğruya bize tevcih edilmiş bir davet gibi telâkki eyleyemeyiz. Bize 

doğrudan doğruya davet yapınız, ondan sonra murahhaslarımızı gönderelim. Bu, bizim 

için iyimi yahut fena mı olur? Abdülgafur Efendi Hazretlerinin beyan buyurdukları 

veçhile, burada bir Hilâfet meselesi vardır. İstanbul'da bir Makamı Hilâfet vardır. 

İngiltere, Fransa ve İtalya bu Makamı Hilâfeti tanımadan doğrudan doğruya bize 

davetname gönderecek ve bizimle münasebatı resmiyeye girişecek olurlarsa acaba o 

Makamı Hilâfetin mevkii resmisi ne olacaktır? Bu da varidi hatır olabilecek bir 

meseledir. Zaten İngilizlerin elinde büyük propagandaları vardır. Bu propagandalardan 

sonra bir de Türkler kendi Halifelerini tanımıyorlar ve Hilâfet esasatını ziyrü zeber 

etmişlerdir diye vesair suretle aleyhimizde Âlemi İslâm’da büyük bir propaganda 

yapmak şeyleri. Bu esbaptan dolayı bendeniz diyorum ki, hatta bize muavveç bir 

suretle olsun vuku bulan bu daveti hemen kabul ile konferansa gitmeliyiz. Gittiğimiz 

takdirde biz bütün dünyaya karşı ispat etmiş olacağız ki sulhperveriz. Bazı rüfekam 

dediler ki, biz konferansa gidecek olursak ... bendeniz zannetmiyorum. Bendeniz 

zannediyorum ki, konferansa gitmekle âleme karşı sulhperver olduğumuzu ispat ederiz 

ve eğer bize yer vermeyecek olurlarsa hatanın bizde olmadığını göstermiş oluruz. 

Sonra da, malûmu âliniz, İttihatçı Hükümetlerine karşı uzatılan en büyük tâ'nü teşni ne 

idi? Sulh murahhası ... fırsattan istifade edip sulh yapmadılar. Buna da kendimizi 

hedef ittihaz ettirmemek zannederim daha doğrudur.87 

 Emin Bey (Bursa) — Efendim, konferansa İstanbul vasıtasiyle davet edildik ve ayrıca 

vukubulan bir sual üzerine anladık ki Hükümet Itilafiyona müracaat etmiş ve doğrudan 

doğruya bizim davet edilmemizi talep etmiş ve bir cevap alamamış. İstanbul ahvali dahiliye 

itibariyle bizim teklifimizi kabul etmez.  
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Şimdi efendim, konferansa bizim murahhas gönderip göndermememiz meselesine 

gelince; bendenizin kanaatime göre biz yine bir heyeti murahhasa intihap eder ve onlara lâzım 

gelen salâhiyetleri veririz ve buradan bize az çok meveddetkâr olan İtalya'ya, İsviçre'ye, 

Fransa'ya izam edebiliriz. Bu heyet oralarda hem kendisinin sulh yapmaya salâhiyeti 

olduğunu iddia ederler ve kendileri sureti resmiyede bir sulh masası başına davet edilince 

orada hiç olmazsa propaganda ve irşat vazifesini yaparlar. Dün akşam Hoca Vehbi Efendi 

Hazretleri dediler ki propaganda için adam göndermeyelim, masraf olur. Buradan Hariciye 

Vekilimiz 500, 1 000 lira verip bir makale yazdırsın... Bir kere şu mütalâatından dolayı Efendi 

Hazretlerine arzı teşekkür ederim. Bendeniz de Hariciye Encümeni azasından bulunuyorum. 

Bir konuşmalarında Hariciye bütçesine lüzum yok buyurmuşlardı. Şu hal. de takdir etmiş 

oluyor ve artık Hariciye bütçesinde de biı çok paraya lüzum olduğunu kabul etmiş oluyorlar. 

88 

Fevzi Paşa (Müdafaa-i Milliye Vekili (Kozan) — Efendim, mesele konferansa iştirak 

edelim mi, etmeyelim mi meselesidir. Evvelce de arz ettiğim veçhile, bize bilvasıta davet vaki 

olmuştur ve biz Avrupa’ya bizi davet edin dedik. Bundan sonra biz heyeti murahhasamızı. 

Bunlar bizi doğrudan doğruya davet etmezlerse bilvasıta davete icabetle gittiğimiz takdirde 

bir mazarrat tevlit eder mi, etmez mi? Burada söz alan arkadaşlarımızın bir kısmı lehinde bir 

kısmı aleyhinde beyanı mütalâa ettiler. Bendeniz Heyeti Vekile namına lehinde beyanı 

mütalâa edeceğim. Malûmu âliniz bir mücadele, böyle âlemşümul bir harp yalnız silâhla 

hallolunmaz. Eğer kuvvei kahire ile bir neticei kafiye istihsal etmek mümkün olsaydı bunu 

Almanlar yapardı.  

Biz pek yakın bir tarihte gördük ki, Almanlar istihsal ettikleri her muzafferiyeti 

müteakip derhal bir sulh teklifi yapıyorlardı. Bunu niçin yapıyorlardı? Malûmu âliniz bir 

muzafferiyetten soru;a o zaferi kazanan tarafta bir zihniyet hâsıl olur, kazanan taraf artık iş 

bitmiştir, sulh yapalım der. Bu vaziyette kim amil olup da hakikî bir siyaset takip edebilirse 

harbin muzafferiyetini o iktisap eder. Tarihte bunun misalleri çoktur. Bir muzafferiyet 

kazanmıştır. Mağlup gibi muamele görmüştür.89  

Bizim hükümeti tanımadan heyeti murahhasa gönderilmesi meselesine gelince; 

malûmu âliniz Rusya Cumhuriyetini tanımadan evvel murahhas istemiştir ve evvelâ ticaret 

muahedesi diye resmî muahedeye kadar meseleyi ve diğer taraftan şunu da arz etmek isterim 

ki, sulh murahhasları göndermekle beraber sulh etmiş olmuyoruz. Bilâkis düşmanlarımızın 
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yapmak istediği sulh manevrasına karşı mukabelei bilmisil yapıyoruz. Eğer_biz bu davete 

icabet etmeyecek olursak ne olabilir? Burada Hamdi Bey biraderimiz bendenizin 

söyleyeceğim şeyleri mâaziyadetin söylediler. Diyecekler ki daima harp ve darpla her şeyi 

elde edeceklerine kanidirler. Davet ediyoruz gelmiyorlar. Bunun için bunlara insaniyetle 

muamele etmek caiz değildir. Şimdi bizim lehimizde hâsıl olan efkârı umumiye yavaş yavaş 

aleyhimize dönecektir. Bunun neticesinde tabiidir ki, muharebe eden, milletler değildir, 

harbeden hükümetlerdir. Bu gibi manevralarla harbi lehine kazandıkları gibi, şüphesiz ki bi 

zim üzerimize daha şiddetli muharebeler yapacaklardır. Bunun üzerine biz, bir şey kazanacak 

değiliz. Kendi manevralarını daha iyi yapmış olacaklardır. İkincisi, bir senelik tecrübe bize 

gösterdi ki düşmanlarımız bizimle doğrudan doğruya muharebe etmekten ziyade, kale içinden 

feth olunur fetvasınca bizi içimizden fethetmek istiyorlar. Sulh teklif ediyoruz ve sizin ağır 

gördüğünüz muahedeyi tadil etmek istiyoruz. Fakat Hükümetiniz buna muvafakat etmiyor ve 

bu suretle sizin kanınızı döküyor, paranızı alıyor; bunları başınızdan atmazsanız bu halde hem 

memleketimizi (tahrip etmiş olacaksınız, hem de birçok kan dökeceksiniz diye aleyhimize 

propagandada bulunacaklar ve dâhilî kuvvetlerimizi ithal ve ihlâl edecekler, hem de 

kendilerini haklı göstereceklerdir. Fakat biz diyecek olursak; efendiler biz geldik. Niçin? Siz 

teklif ettiniz ki, sırf Ankara Hükümetinin musaddak murahhaslarını... Biz geliyoruz, 

tasdiknamemiz de elimizdedir, bizi niçin kabul etmiyorsunuz? Buna karşı cevap yoktur. Biz 

size eskiden be ri söyledik ki, biz birleşmedik. Sahte fetvalarla bizi ilân eden hükümetle nasıl 

birleşebiliriz?.. Bu aynı hükümettir, başka şahsiyetlerdir.  

Hükümetin âmili mutlakı olan İngilizler ve düveli galibe henüz İstanbul'da bütün 

nüfuzlarına sahiptir. Daha ağır şerait ile istedikleri yola sevk edeceklerdir. Bizim de böyle bir 

heyetimiz gitmekle zannetmeyelim ki, buyurunuz, her dediklerimizi kabul edecekler. Biz de 

buna karşı bunu göndermekle beraber asabımızı gevşetip iş oluyor demeyeceğiz. Bilâkis iki 

kat daha hazırlığımızı ihzar edeceğiz. Sahai tekemmüle getireceğiz. Bu suretle düşmanlarımız 

bizim he yetimiz Avrupa’da bulunurken bize bir taarruz vaki olursa onu da daha ziyade 

kuvvetle tart ve defettik ten sonra daha kuvvetle söz söyleyeceğiz. Onlar o zaman İstanbul’u 

büsbütün hazfedecekler.  

Bir nokta daha vardır. Vehbi Efendi hazretlerine cevap vereceğim: Propaganda 

buradan yapılır. Biz para vermediğimiz bazı menafi koparabilmek iç.n bizden daha ziyade 

lehimize propaganda yapıyorlar ve bunun, herhalde gizli bir manevraya müstenit olduğunu 

halk da anlıyor. Diyorlar ki, evet siz Türkiye Hükümetine İzmir'i, Trakya'da bazı menafii terk 

ederseniz, o vazgeçecek. Maksadı nedir? Başkalarının mazrratlarına kendilerinin. Bizi 
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doğrudan doğruya Yunanla muharip vaziyetinde telâkki ediyorlar. Ankasdin İzmir'den bir 

suretle ve bizi aldatacak şekilde çıkardıktan ve Trakya'ya başka bir şekil vererekten, eğer bizi 

itma ederlerse Suriye'de memleketimizin cenup taraflarındaki menafii kâmilen terk edeceğiz 

fikrindedirler. Bizim maksadımızın hududu millimiz dahilinde ve bütün insaniyetin hallini 

istediğimizi söyleyecek olursak şüphesiz o vakit siyasî manevralar, hakikî bir propaganda 

çıkacaktır. Hakikî propaganda nedir efendiler? Eğer buradan bir heyet giderse tabii yeni siyasî 

bir heyet gelmiştir diye bütün Avrupa bundan bahsedecektir. Böyle Tan'ın, Maden'in bir kaç 

bin, bir kaç yüz bin karii bulunan Fransa ve bütün İngiltere bizimle meşgul olacaktır. Niçin 

gelmişler ve ne istiyorlar diye bunu herkes dinleyecek ve anlayacak ve bu suretle biz ne 

istediğimizi doğrudan doğruya Avrupa’ya gidip anlatacağız, fiilen ispat etmiş olacağız. Fakat 

buradan ne kadar para verirsen mamafih efendiler vakit geçiyor, 21'de oraya yetişmek için 

bugün hallolunsun ve Heyeti Â!iyeniz bir an evvel kararını versin. Ricam bundan ibarettir.90 

Reis — Bu gibi mesailde son söz mebuslarındır. Binaenaleyh Yunus Nadi Beye söz 

veriyorum.  

Yunus Nadi Bey (İzmir) — Efendiler, sulhun ihtimali karşısında değil, tehlikesi 

karşısında bulunuyoruz. Biz Anadolu’da, Anadolu’nun kıyamı ile hâsil olan Büyük Millet 

Meclisi ve bütün millet Misakı Millî ile tahdit olunan arazide tamamiyeti mülkiyemizi ve bu 

hudur dahilinde maddî ve manevî istiklâli tanımımızı istihsal için büyük fedakârlıkla gider 

gelir, bu Anadolu’nun Harbi Umumiden sonra çok şayanı hayret ve olan Harbi Umumiden 

evvelki Türkiye'den daha fazla bir şey gördüler. Harbi Umumiden evvel Türkiye, 

biliyorsunuz, her türlü tazyikler altında eziliyordu. Âdeta hayatı daima tehlikelere maruzdu. 

Hatta Harbi Umumî tehlikesine millet bile bile iştirak etti. O badirei uzrnada mevcudiyetimi, 

hakikaten tehlikede olan mevcudiyetimi kurtarabilir miyim? Harbi Umumîde manzumemizi 

kaybettik. Öyle görünür ve belki Harbi Umumî kaybedilmekle... Kaybedilmiş olacaktı. Hayır, 

Harbi Umumî ile cihanda yeni fikirler doğdu, milletlerin hukuku tanınmak lüzumu hâsıl oldu, 

Harbi Umumî gibi uzun bir haile o harbi yapan milletlerin, devletlerin kâffesinde harbe karşı 

büyük bir nefret ve hakikî sulha karşı büyük bir temayül tevlit etti. Binaenaleyh Harbi 

Umumîde döktüğümüz kanlar, ihtiyar ettiğimiz fedakârlıklar boşuna gitmemiş gibi oluyor 

manzarası gözümüze çarpıyor ve hakikaten böyle Harbi Umumînin sonunda Türkiye'yi 

mahvetmek isteyen düşmanlar Harbi Umumiden evvelki vaziyetten daha müstakil olmak 

isteyen bir milletle karşılaştılar. Cidalin safahatını durüdiraz tafsil etmek istemem. Bir 

İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, bizim hayatımıza kasteden İtilaf devletleri her taraftan 
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harekete gelebilecek kuvvayı maddiye ve maneviyemizi pençeleri altına aldıktan sonra, 

bilâhare aylardan sonra imza ettirdikleri Sevr ahitnamesini Harbi Umuminin içerisinde ve 

nihayetinde tasarlamışlardı. Fakat bir milleti uluorta boğmak pek de mümkün olmadığı için 

daha sulh mevzuubahis değil iken her tarafı işgal ederek millet bu hareketlere karşı 

müteyakkız bulunduğu için o da mukabil bir vaziyet almış bulunuyordu. Hatta bir cidal 

kemali sarahatle devam ediyordu. Günün birinde bu İtilaf devletleri İstanbul'a vaziyet etmekle 

Türk milletini mefluç, beyni olmayan insan mefluç olur, Ondan sonra yapacakları ameliye 

kolay olacaktı. Hissi yoktu o milletin. Her tarafından kolayca keseceklerdi. Millet, halbuki, bir 

vücudu insaniye müşabih olmayan bir uzviyettir. Galiba milletin başı zannolunan İstanbul 

milletin iradesinin temsilgâhından başka bir şey değildi. Onu millet kendisi gösterdi. İrade ve 

hâkimiyet bizdedir. Binaenaleyh efendiler ve ondan sonra Ankara'daki teşekkül ile yüksek. 

Harbi Umumiden evvelki Türkiye'den daha iyi bir Türkiye çıkarmak gayesine doğru 

Ankara'daki teşekkülü millî yürümektedir.91 Bu esnada bilvasıta bir sulh teklifi karşısında 

bulunuyoruz. Sulh teklifi de değil, tehlikesi dediğimiz ondandır. Sevr muahedesinin tatbikatta 

kabili tebdil görünen bazı mevaddını tetkik etmek üzere bir heyet çağırıyorlarmış ve Sevr 

muahedesini bir Hükümete imza ettirmişlerdi. Onlar hükümet denilen ellerindeki üsera 

heyetine imza ettirmişlerdi. Hâlbuki Sevr muahedesiyle sulh olmuş olduğunu iddia etmiş 

olmalarına rağmen her tarafta harp devam ediyordu. O sulh varakasında hakikati fiiliye tezadı 

tam teşkil ediyordu. Binaenaleyh Avrupa’nın efkârı umu miyesinde dahi bu tezadı tamme 

dikkat etmekten hali kalınmıyordu ve yavaş yavaş sarahaten denilmeye başladı ki, İstanbul'da 

bir heyet, hükümet yoktur. Türk milleti ile bir sulh yapılmak istenilirse onu arayıp bulmak 

lâzımdır. Bu zihniyet ilerlemekte idi ve hakikaten ilerlemiştir. ... tesis ettiği zaten zayıf 

olmayan, fakat Harbi Umuminin tesis ettiği bir fikir, bir gaye vardır ki sulhu hükümetler 

değil, milletler yapar. Bunu Fransa da inkâr edemez. Çünkü efkârı umumiye dört senelik bir 

harbin dehşetini görmüş, çünkü efkârı umumiye hakikî sulh ister.92 Binaenaleyh onların bu 

tarzı hareketleri kendi efkârı umumiyelerini de tatmin etmiş değildir. Çünkü sulh akdetsek, 

ettik bu defaki müracaatlarında millet de dâhil olmak üzere kendi efkârı umumiyelerinde 

Ankara'da teşekkül etmiş Büyük Millet Meclisinin veya Mustafa Kemal Paşanın Ankara'daki 

heyetini bir haydut heyeti ve reisini bir haydut reisi diye farz ettikleri Heyeti Milliyeden de bir 

iki murahhas bulundurmayı şart koşmuşlardır. Yapacakları şey Sevr muahedesinin tatbikatta 

kabili tebdil görünen bazı mevaddını tadil etmekten ibarettir. Bu tarikle böyle bir sulha 
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meduvuz ve binaenaleyh sulhun kendisiyle karşı karşıya değil, tehlikesiyle karşı karşıya 

bulunuyoruz. Çünkü böyle bir sulhun eğer bu davetin neticesi bu tatbikatta kabili tebdil 

görünen bir iki maddeyi tebdil ise, bunun bizim takip ettiğimiz gaye ile hiçbir münasebeti 

yoktur. Bundan ibaret ise bu Meclisin bilâ istisna bütün mevcudiyeti şimdi olduğu yerde kalır. 

Şimdi olduğu yerde reddeder. Vaziyet bu olduğuna göre sulh konferansına iştirak etmemek 

meselesini tetkik ediyoruz. Evvelemirde İstanbul'un tavsit edilmesi ve İstanbul'un bu vesile ile 

oynadığı fena rolü, ihanet diye tavsif eyleyeceğim rolü teshil edecek değilim. Şurası 

muhakkaktır ki, İstanbul esirler heyetinden başka bir şey değildir ve mukarreratı millet 

hakkında söz söylemesi caiz değildir. İstanbul'un yaptığı Sevr ahitnamesini Ankara'yı İstanbul 

tarikiyle Londra'ya götürerek dolayısıyla bizi de tesir altına almak arzusu muhakkaktır. Bunun 

için söz yoktur. Doğrudan doğruya gidip gitmemek, izahatı mütekaddimeden anlaşılmıştır ki, 

Londra'ya gitmekle bugün sulh namına yapılacak bir şey yoktur. Bunu şimdiden bil meliyiz. 

Bizim istihsal yarısını dahi verecek halde değildir. İtilaf devletleri biz tarihî bir mesuliyet 

deruhte etmişiz, bu mesuliyeti yarı yolda bırakmak salâhiyetini haiz olamayız. Sevr 

muahedenamesinin tatbikatta kabili tebdil görünen bir iki maddesi Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin sulhu olamaz. Bu halde yek nazarda öyle görünür ki, gitmeyelim. Mademki 

 istihsal edilecek bir fayda yoktur. Tahmin olunabilir şimdiden istihdaf ettiği 

noktalar.Yunanistan'ı istihdaf eden İzmir meselesidir. Belki Trakya'nın bir kısmı üzerinde 

Midye - Enez'e kadar, o da hususî b;r idare koymak suretiyle bir şey yapmaktır. İzmir 

meselesinde, İzmir’in Türkiye'ye iade olunacağından emin olamayız. Çünkü biz bunları 

söylerken tabii takip ediyoruz onların matbuatını; İzmir'den bile emin değiliz. İzmir'de bile 

belki beynelmilel bir idare tesis etmek isteyeceklerdir. Bunun zımnında İzmir'i veriyoruz Sevr 

ahitnamesini imza ediniz diyeceklerdir. Sevr ahitnamesi arazi meselesi itibariyle değil, hukuk 

itibariyle, iktisadî mevad itibariyle Türk milletini harîtai âlemden silmek demektir. O itibarla 

bu oyuna gelmekte mana yoktur. Sevr muahedesi mevzuubahis oldukça arazi meselesi bile 

bizi asla tatmin edemez.93 Bizim yapacağımız sulh yeniden karşı karşıya geçerek 

akdedeceğimiz bir sulhtur. Sevr ahitnamesi değildir. Yoktur nazarımızda öyle bir şey. 

Gitmeyelim neticesi tabii olur. Fakat efendiler bendeniz de hiçbir şey hâsıl olmayacağından 

emin olmakla beraber, yalnız silâh kuvvetiyle değil siyaset kuvvetiyle de yürütülmesine 

kanaat hâsıl etmiş olduğumdan meseleyi bu noktai nazardan mütalâa ederek Nafıa Müsteşarı 

Muhtar Beyi de davete lüzum gösterecek darlı toplu bir heyete değil ve sırf siyasî maksadı 

yürütmek için iki üç kişiden mürekkep bir heyet gönderilmesinin elzem olduğu 
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kanaatindeyim. Hususiyle Londra konferansına davet meselesinin tarihçesi bu işi kolay kılar. 

Londra konferansına davet meselesi, devletler arasında kolay kolay nazarı dikkate alınır bir 

şey değildir... İtilaf devletlerini bizim aleyhimize ittifak ettirmemek bizim menafii âliyemiz 

iktizasındandır. Hiçbir şeyin değil Fransa'nın eseri gayretidir. Ve Türklerin kara gözleri için 

değildir. Efendiler Harbi Umumî hitam bulduktan sonra İngiltere mütekellimi vahde olacak 

derecede hal ve mevkie hâkimi mutlak bir devlet olmuştur ve İngiltere'nin en büyük yapacağı 

iş Türkiye'yi imha etmek ve Hilâfeti ortadan kaldırmaktı. Bunu yapmak için zemin ve zaman 

fevkalâde müsait idi. Karşısında olmaz diyecek kuvvet kalmamıştı. Almanya yoktu, Rusya 

gitmişti. Fransa ve İtalya vardı. Fransa'ya karşı Versay diye bir Alman sulhu yapılmıştır. O 

sulhun tatbikatı fevkalâde bir müşkülâtı dâidir, hatta harp ihtimalatını zaman zaman üzerinde 

taşır bir meseledir. Onun için Fransızların elleri kollan bağlıdır. Daima Almanlarla tehdit 

ederler ve ede gelmişlerdir. İtalyanlar dahi maddî ve manevî bir takım ihtiyacından 

İngiltere'ye merbut olmak mevkiinde idiler. Yalnız İngiltere idi. ki Türkiye'ye ne lâzım 

geldiğini düşünmüş ve o birlerini arkasından sürüklemekten başka bir şey, ve bu biraz da 

kerhen olmuştur. Kerhen olan şeyler daima bir ukdei vicdaniye halinde kaldığı için ta 

İstanbul'un işgalinden ve İzmir'in işgalinden itibaren Fransa'da, Türkiye'ye karşı yapılan 

sulhun haksız ve lâzimüttadil olduğu kanaati vardı. Lâzimüttadil olduğu kanaati da kendileri 

içindir. Bizim için değildir. İtalya Yunanistan'ın İzmir'e gelmesini istemez. Çünkü bir hasmı 

siyasisidir ve İtalya, biz biliyoruz ki, Anadolu’nun bazı aksamını mıntakai nüfuz yapmış idi.94 

Bu itibarla Anadolu’nun bazı aksamını kendisine mıntakai nüfuz yapmak istemiştir. İngiltere 

Türklerin hatırı için değil, İngiltere Yunanistan'ı boğazların arkasına koyarak İstanbul ve 

Boğazlara İngiltere kendisi temellük etmek istemişlerdir. Fransa'ya göre gizli kapaklı yeri 

yoktur. İngiltere Türkiye'nin aksamı mütebakiyesinin dahi varisi mevkiine geçmiştir. Kuvvei 

iktisadiyesi İngiltere'ninkinden belki on' mislidir veya daha fazladır. O itibarla bu inhisarı 

istemezlerdi ve günün birinde bir vesile zuhur ederek Türkiye'de vaziyet tebeddül ederse 

kendileri için o vesile zuhur etmişti. Venizelos sükût ettiği zaman Fransa siyaseti 

Venizelos'un sükûtunu vesile ittihaz etmiştir. Israr etmişlerdir ve o kadar Israr etmişlerdir ki 

İngiltere'nin Celalettin Arif Bey tarafından bahis olunan Loid Corç'un (Lloyd George) 

beyanatı tam... Fransızlar bu noktai nazarı yürütemiyor mülahazasiyle Fransızlar İngiltere'ye 

kafa tutarak İngiltere'ye Şark meselesinden, Türk meselesinden dolayı ıskat. Onun yerine 

Fransa'da emsali hiç görülmemiş bir hadise olarak Meclisi Mebusan, İngiltere'ye karşı ilânı 

isyan mahiyetinde bir harekettir. İngiltere'de fevkalâde telâşı mucip olan bu hal neticesinde 
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Paris'te Briyan'ın (Briand) tahtı riyasetinde Hükümet teşkil ettirildi. Sevr ahitnamesinin 

akdine İngiltere'nin muvafakat göstermesinden ibaret oldu demektir ki bu ara yerde, bu 

meyanda İngiltere'nin oynadığı bir rol vardır ki ilk konferans Londra'da akdolunmuştu. 

Müteakiben Niş'te ilk hafta İngiltere o meyanda o konferansı tehir ederek Kral Konstantin'in 

Atina' ya gelmesi tecil ettirildi ve Konstantin'i burada taarruz etti. Bununla Fransa'yı işkâl 

etmek istedi. Çünkü onların elindeki delil Yunanistan harp istemiyor, Venizelos istiyor. 

Hâlbuki Kral Konstatin geldiği zamanda muharebe olmuştur. Taarruz devam ediyor Daha ne 

istersiniz, demek istiyorlardı. Fakat Fransızlar buna itimat. Bu taarruzda İnönü'de Ordumuzun 

gösterdiği hamaset hakikaten tarihî bir rol oynamıştır. Fransızları mesaisinde teşvik. Bu 

konferansa davet meselesi tahaddüs etmiştir. Tarihçesi bu olduğuna göre demek oluyor ki, 

Avrupa’da Şark meselesinden, velev ki kendi menfaatleri muktezasından olan İtilaf devletleri 

arasında ihtilâf ... ve bu ihtilâf böyle bir daveti icap ettirecek bir halde olmuştur. Biz davetten 

haberdarız. Muhtelif sözler söylenebilir. Davetin İstanbul üzerinden olmasında bendenizce en 

mühim gaye Sevr ahitnamesini bizim tanımadığımız İtilaf Devletlerince malûmdur. Doğrudan 

doğruya Sevr ahitnamesi onlarca da yok olduğunu itiraf etmek mahiyetidir. 95 

Şimdi bir söz daha. Bu konferansta bizim lehimize mutlaka bir fayda çıkacağına kani olmasak 

dahi vaziyeti siyasiyesi, şu vaziyeti siyasiyeyi idame edebilmek ve konferansa iştirak ediyor 

görünmek menafii siyasiyemiz iktizasındandır. Sonra Avrupa’da, aleyhimize yapılacak, 

yapılabilecek propagandalara da kesbi itila ederiz. Sonra dâhilde efkârı umumiye kendi 

kendine hâsıl olacak; acaba bu adamlar sulh yapmamaya mı karar vermiş insanlardır 

zihniyetine mani oluruz. Sureti mahsusa da yapılacak propaganda varsa onun önüne geçmiş 

oluruz. Bir heyeti siyasiye, bir sulh murahhasa değil, bir kaç kişiden ibaret bir heyeti siyasiye 

göndermekte fayda vardır. Eğer bu heyeti siyasiye gider de bize sulh getirirse çok teşekkür 

ederiz. Gönderilmesi elzemdir, menafii siyasiyemiz iktizasındandır.  

Hüsrev Bey (Trabzon) - Pek güzel teşrih buyurdunuz. Yalnız acaba kabul hissini 

vermez mi? Hatıra geldi çünkü. Londra'da tadili teklif olunan Sevr ahitnamesi hatıra gelir.  

Yunus Nadi Bey (Devamla) — Ankara Hükümetinin esbabı teşekkülünden biri de bu 

nevi muahedenin ahkâmını kabul etmemektir ve binaenaleyh etmeyeceklerdir. Bu heyetin ilk 

ve son söyleyeceği söz bu olacaktır. Onun için hiç hükmü yoktur. Öyle bir vahime varsa hiç 

hükmü yoktur. Mamafih heyeti siyasiye dediğim dikkat buyurunuz. Çünkü heyeti murahhasa 

değil, heyeti siyasiyedir. Onlara verilecek talimat da ayrıca müzakere edilir. Çünkü Misakı 
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Mil liyi bütün vuzuh ve şümulü ile teşrih ederlerse söylenmeyecek sözler vardır. Onları da 

söyleyebilirler. Onları da söylememeye memur edilebilirler. 96 

Reis — Efendim 19 zat söz almıştırlar. Fakat kifayet takrirleri vardır. Evvelâ umumî 

müzakerenin kifayetini reyi âlinize arz edeyim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın... 

Müzakere kâfi görüldü. Şimdi Londra'ya murahhas izamının kabulü hakkındaki takrir 

okunacaktır.  

Londra’ya Murahhas Gönderilmesi Konusunda verilen Takrirler ve  Beyanlar 

Riyaseti Celileye  

Heyeti murahhasa gönderilip gönderilmemesi hususundaki müzakere kâfi görülerek 

Heyeti Vekilenin murahhas izamına dair olan teklifinin kabulünü ve murahhaslarımızın şekli 

izamı keyfiyetinin müzakeresine geçilmesini teklif ederim. 

                                                                           Trabzon Nebi Zade Hamdi  

Riyaseti Celileye 

 Londra'ya serian bir heyeti siyasiye gönderilmesini ve bu maksatla murahhasların 

tayinini teklif ederim.  

                                                                                    Trabzon Hüsrev 

Hüsrev Bey (Trabzon) — Reis Bey takririmin başka hususiyeti vardır. (Gürültüler)  

Emir Paşa (Sivas) — Gönderilmesin diyen reye karşı müdafaa edeceğim. Bana söz 

veriniz Reis Bey.  

3-Riyaseti Celileye  

İstanbul Hükümeti denilen ve İslâmlar için olmayıp, maatteessüf Padişah da başta 

olduğu halde, İngilizlerin İstanbul'da kapı kethüdalığını ifa ede gelen ve bizce mevhum bir 

hükümet vasıtasıyla davetimiz doğru değildir ve icabet etmek de doğru değildir. Binaenaleyh 

bize resen davet vuku bulmadıkça gitmemek taraftarı olduğumu arz ederim.97 

                                                                                    Lâzistan Mebusu Âbidin  

Riyaseti Celileye  

Müzakerenin kifayetine ve davet vuku bulmadıkça heyet izamı mahzurdan salim 

olamayacağından, doğrudan doğruya davet vukuunda gönderilmek üzere, şimdilik heyeti 
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murahhasa izamından sarfınazar olunmasına karar itasını arz ve teklif eylerim. 4 Şubat 1337                  

Sinop Mebusu Hakkı Hami  

Hakki Hâmi Bey (Sinop) — Efendiler müsaade buyurunuz, takriri izah edeyim. 

Takririmi izah ettikten ve maruzatta bulunduktan sonra bittabi kabul edip etmemek Heyeti 

Celilenize aittir. Yalnız mahzurdan salim değildir, doğrudan doğruya davet vuku bulmadıkça. 

Tabii bendenizin de bir kanaatim vardır. Heyeti Celileniz muvafık görürse kabul ederler. 

Şimdi efendim Meclisi Âliniz Ankara'da toplandığı tarihten itibaren sırası düştükçe 

İstanbul'da bulunan Hükümetin gayri meşru olduğuna dair muhtelif zamanlarda müteaddit 

kararlar verdiği gibi hatırı âlinizdedir. Gerek 16 Marttan evvel, gerek 16 Marttan sonra gerek 

hafi ve gerek celî içtimaatımızda, akdedilmiş bilcümle imtiyaz ve muahedat 

keenlemyekûndur, denilmiş ve hatta İstanbul'da tebliğ edilmiştir. Şimdi biz İstanbul'dan bize 

verilen bir malumata göre Londra konferansına bir heyeti murahhasa göndereceğiz.98  

Biz şu malumatı iki tarzda telâkki edeceğiz. Ya makamı resminin tebliği veya eşhastan 

birinin tebliği. Zira yaptığımız kanun onu gösteriyor bize. Çünkü. İstanbul'da bizce bir 

hükümet yoktur. Tevfik Paşa veya diğer bir zat olsun. Onların verdiği malumatı adiye 

kabilindendir. Hiçbir sıfat ve kıymeti resmiyeyi haiz değildir. Kıymeti resmiyeyi haiz 

bulunmayan bir (makam tarafın vaki malumata istinaden) doğrudan doğruya Londra'ya 

gidersek, oraya vardığımız zaman heyeti murahhasa meyanına girecek miyiz? Müzakerata 

iştirak etmek üzere geldik diyeceğiz ve itimatnamelerimiz de elbette budur diyeceğiz. Pekâlâ, 

kim davet etti? Efendim İstanbul' dan Tevfik Paşa Hazretleri telgraf çekti biz geldik. Fakat siz 

ora Hükümetinin meşru olmadığını iddia ediyorsunuz, hâlbuki şimdi meşruiyetini kabul 

ediyorsunuz, demeyecekler mi bize? Efendim müsaade buyurunuz. Meclisi Âliniz böyle bir 

heyeti murahhasa gönderdiği takdirde bundan evvel İstanbul'daki Hükümet aleyhinde 

neşretmiş olduğunuz (bütün beyanlardan ve beyannamelerden rücu etmiş olacağız.) Heyeti 

Celileniz kabul eder, etmez o başka. Şu halde biz kanunen hiçbir sıfatı resmiyesi olmadığını 

ilân ve kabul ettiğimiz halde Tevfik Paşa kabinesinin resmiyetini nasıl kabul ederiz? Kabul 

ettiğimiz takdirde derler ki, mademki siz bu kabinenin resmiyetini kabul ettiniz, bunların 

tebligatı ile buraya geldiniz; şu halde bu Sevr muahedesini tadile lüzum yoktur. Fakat tadil 

yapacağız bazı noktalarda. Hâlbuki biz böyle bir muahedenin mevcudiyetini kabul etmiyoruz. 

Muahedenin mevcudiyetini kabul etmediğimiz halde muahedenin esasını kabul eden ve buna 

vazı imza etmiş olan bir Hükümet tarafından (vaki talep üzerine böyle bir Konferansa iştirak 

etmekle)  telâfisi gayri kabil tarzda bir zarara maruz kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bendeniz bu 
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noktadan heyetin doğrudan doğruya davet olmadıkça gönderilme sini muvafık bulmuyorum. 

Yunus Nadi Beyefendinin buyurdukları gibi, nasıl ki Cami Beyi gönderdi isek, icap eden 

propagandayı yapma ve resmen bize tebligat icra ettirerek doğrudan doğruya davetimizi temin 

etmek vesair faaliyette bulunmak üzere. İşte şimdi de o gibi bir heyeti siyasiye gönderebiliriz. 

Bu muvafıktır. Fakat heyeti murahhasa halinde göndermek (hatalı olacaktır ve bu sebeple bir 

sene daha muharebe etmek mecburiyetinde kalacağız, kanaatindeyim Çünkü bu daveti kabul 

ederek gitmek nevama İstanbul Hükümetinin vücudunu tasdik demektir. Binaen aleyh 

İstanbul'da Tevfik Paşa tarafından vaki olan daveti vesile ittihaz ederek gitmek doğru değildir. 

Mutlak resmî bir davete intizar etmek lâzımdır.99 

Ahmet Ferîd Bey (Maliye Vekili) (İstanbul) — Hakkı Hami Bey arkadaşımız resmî bir 

davet olmadıkça gitmek doğru değildir, buyuruyorlar. Biz bunun tamamen aksini 

düşünüyoruz ve aksinin varit olduğu kanaatindeyiz. Zaten Tevfik Paşa kendi yazdığı 

tezkerede davetin İstanbul vasıtasıyla olması tabii bir şeydir. Çünkü İtilaf mümessilleri 

buradadır, bizimki bir tavassut yapmaktan ibarettir, diyordu. Resmî bir davetin vukuuna 

intizar meselesi... Heyete mesele gelmezden evvel Paşa Hazretleri resmî bir davetin vukuunu  

arizü âmik tetkik edildi, müzakere edildi. Bu müzakerat neticesinde böyle resmî bir davete 

raptı kalp ederek böyle bir heyeti göndermekten mücanebet etmek azim mazahiri dâi olduğu 

mütalâa olundu. Filhakika efendiler; resmî bir davetin vuku una Hükümeti Muhtelifeyi icbar 

etmek ve onları hukuken mağlup etmek ihtimali vardır. Eğer bir heyetimiz gitmeyecek olursa 

düşmanımız bulunan devletler efkârı ahaliyi tağlit ederek; işte bunlar yalnız harp ve darp 

adamlarıdır. Bizimle temasa gelip meseleyi sulhen müzakere ve halletmek istemiyorlar, böyle 

bir heyeti içtimaiye ile ancak biz süngü ve tüfek ve top ile mücadele edebiliriz diyeceklerdir. 

Halbuki, bugün bunun aksi efkârı umumiyede hâsıl olmuş, lehülhamd lehimizde hâsıl 

olmuştur. Bunu Yunus Nadi Beyin tafsil ve teşrih buyurdukları veçhile bilhassa Fransa'da  

Heyeti Hükümet de, biz de zannetmiyoruz ki, giden heyeti murahhasamız muvafık bir karar 

ve netice ile gelsin. Bunu biz de zannetmiyoruz. İnşallah olur. Fakat evvelce de bilmünasebe 

arz etmiş olduğum veçhile kendi lehlerine o kadar mevaddı, o kadar mevaddı muzırrayı tutup 

ellerinden almak ve hakkımızı tatbik ettirmek müşkül bir şeydir ve hatta İstanbul vasıtasıyla 

bizi davet etmekten gaye de mutlaka Türkiye İstanbul'da bulunur kaydı  daima başımızı, 

dimağımızı tırnaklarının arasında bulundurmak arzusunu takip içindir. Biz hakkımızın şeysini 

anlıyoruz. Onu lehimizde inkişaf ettirmek için diyeceğiz ki, efendiler biz buraya geldik, bu 

meselenin hakikî müdafileri biziz, bizimle uyuşabilirsiniz ve biz de yalnız hakkımızı talep 
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ediyoruz. Daha ziyade kazanacağız, hatta müzakereye iştirak etsek de müzakerenin içinde 

bazı mevaddı kabul etmesek belki bizim için zaaf olur. Fakat kapılarını bize kapayacak 

olurlarsa bütün memleketlerimizi esir yapmak. Sonra efendiler, biz bir sulh muahedesi 

akdedeceğimizi zannetmiyoruz. Doğrudan doğruya resmî açılan bir kapıda müzakere edecek 

değildir.100 Malumu âliniz işte müzakeratı hususiye, hususî odalarda birçok şeyleri ihtiva eder. 

Binaenaleyh efendiler heyeti murahhasamız bize bir sulh muahedesi getiremezse bile 

lehimizde bulunan efkârı umumiyeden, bilhassa Fransa efkârı umumiyesinden bizim 

hakkımızda daha nâfi bazı şeyleri alıp geleceklerini ümit ediyoruz! Yalnız sulh müzakeresi 

yapmak gaye değildir. Efendiler memleketin muhat bulunduğu badireden bir tanesini bile 

ayırmak, onunla vaziyetimizi iyice Islah ettikten sonra başkalarına yürümek 

mecburiyetindeyiz.  Bu da siyaseten ehemmiyetli bir şeydir efendiler. En mühim ve elzem bir 

noktadır ve bunun ihtimali vardır. Böyle bir faaliyeti siyasiyeden bir zarar doğması gayet uzak 

bir ihtimaldir. Gidecek heyetin orada hemen sulh müzakerelerine gireceğini tahmin 

etmemekle beraber; inşallah temenni ederiz olsun arzumuz sulhtan başka bir şey değildir. 

Dünyaya harp etmek için gelmedik, harp bir gaye değildir. Gaye sulhu temin etmek ve 

memleket dâhilinde (huzuru ve refahı sağlamaktır.) Heyeti Vekile Heyeti Celilenizle 

müttefiktir. İstanbul vasıtasıyla ve onlarla teşriki mesaiye katiyen muhaliftir. Heyeti Vekile 

yegâne İstanbul'a bir telgraf göndermiştir. O telgrafta tespit etmiş olduğu esas dairesinde 

bugünde yarında hareket etmeye taraftardır. Orada ne diyorduk? Bu muzafferiyeti siyasiyemiz 

gerek Venizelos'un sükûtu ve gerek Avrupa’da lehimizde hâsıl olan cereyanı efkâr Garp 

cephesindeki muzafferiyetimiz, ondan evvel Cenup cephesinde Adana cephesindeki, Ayıntap 

cephesindeki muzafferi yatımızın ve milletimizin azmi fedakârlığının neticesidir. Binaenaleyh 

milletin eğer menafini hakkiyle temin etmek istiyorsanız milletin iradesine istinaden 

Ankara'da içtima etmiş bulunan ve hâkimiyeti milliyeyi temsil etmekte bulunmuş olan B. M. 

M.'nin murahhasları bu sulhu idare etmelidirler. Siz, dedik onlara, filhakika Sevr muahedesini 

imza etmiş bir heyet değilsiniz. Fakat imza etmiş bir heyetin yerine gelmiş ve onların 

(mesuliyetini tekabül etmiş bulunuyorsunuz. Bu itibarla sizin bu hususta idarei efkâr etmeye, 

itiraz etmeye salâhiyetiniz, kudretiniz. (imkânınız) yoktur, kabiliyetiniz yoktur. Binaenaleyh 

eğer biraz vatanınızı seviyorsanız çekiliniz. Biz yalnız sizden bir şey isteriz. Murahhaslar 

15.20 kişi olmaz. Şüphesiz ki müzakere edecek heyet de, murahhas da iki üç kişi olur.101 Eğer 

dahil olursa gidecek iki üç kişidir. Heyeti murahhasa başka bir şey değildir. Onlara âlet 
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makamında, kitap makamında fik edilecek (vesaike ve vasaite ihtiyaç hâsıl olursa (bunlardan 

istifadeye)  karar verirsek bu hususta onları sizden isteriz. (Bugün sizin yapacağınız. B. M. M. 

tarafından intihap edilmiş olan murahhasların umum Türkiye menafiini müdafaaya muktedir 

olduklarını İtilaf devletlerine tebliğ etmekten ibarettir. işte İstanbul'la yapabileceğimiz yegâne 

vahdet bu üç noktadadır. Heyeti Celilenize arz ettiğim üç düsturdur. Sevr muhadesini, birinci 

maddesini şimdiden kemali nefretle reddediyoruz ve menafiimize mugayir addediyoruz. 

Binaenaleyh hukukumuzu hukuku istiklâlimizi talep ediyoruz.102  

Riyaseti Celileye  

Murahhasların 15 kişi olmasını teklif ederim. 

                                                                                      Trabzon Hüsrev  

 

Hüsrev Bey (Trabzon) — Arz edeyim efendim, aynı meseledir. (Reisin ihtarı üzerine 

kürsüden indi)  

Riyaseti Celileye  

Heyeti murahhasa göndermek Sevr ahitnamesini kabulü tazammun eder. Heyeti 

siyasiye göndermek lâzımdır. Tayini esamiye müracaat teklif ederiz.103 

Ergani          Bursa             Ayıntap             Mersin           Trabzon                   Karesi  

Nüzhet     Muhittin Baha   Kılıç Ali           Muhtar              Hüsre                    Kâzım 

Lâzistan     Üsküdar           Mersin           Cebelibereket     Kırşehir                Kütahya  

Âbidin      Salâhattin     Yusuf Ziya             İhsan                 Sadık                   Cevdet 

Muş            Diyarbekir       Trabzon           Bursa              Lâzistan                     Kozan  

Abdulgani  Hacı Şükrü       Hasan        Operatör Emin     Ziya Hurşit            Dr. Fikret 

Saruhan             İçel  

Avni             Mehmet Şevk 

 

Reis — Avrupa’ya heyet gönderilmesi meselesi tayini esami ile reyinize vazedildi. İki 

müstenkif, yirmi altı kırmızı, dört heyeti siyasiye talebi beyaz üzerine işaretli. Yüz biri 

doğrudan doğruya gönderilmesi muvafık rey usulü.104 

Reis — Efendim şimdi demin bir meselei müstaahareden bahsetmiştim. Giden heyet, 

heyeti siyasiye olsun yolunda bir teklif vardı ki, Heyeti Celilenize arz etmiştim. Sonra heyetin 

                                                             
102- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 400 
103- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 401 
104- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 401 
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heyeti siyasiye olmasına dair takrirlerin tayini esami ile reye vazına dair pek çok imza ile üç 

takrir vardır. Müsaade buyurun bu takrirlerin üçü de okunsun ve takrir sahipleri heyeti 

murahhasa muamelesi olmamış bir takriri reye vaza riyaset mecburdur. 

Riyaseti Celileye 

 Londra konferansına iştirakten bir fayda melhuz değildir. Ancak İtalya tarikiyle 

İtalya, İsviçre ve Fransa gibi hükümet ricali siyasiyesi ve efkârı umumiyesiyle yakından temas 

ederek Türkiye sulhu hakkında müdafaatta bulunacak bir heyeti siyasiye izamı mucibi fevaid 

olacağından ol veçhile bir heyet intihabiyle izamını teklif ederim.105  

                                                                             Bursa Mebusu Operatör Emin 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

 İzmir Mebusu Yunus Nadi Beyefendinin Avrupa’ya heyeti murahhasa değil, 

Avrupalıların aleyhimize yapacakları propagandaya mani olmak üzere bir heyeti siyasiye 

izamı hakkındaki teklifinin kabulünü rica ederiz. 

 Adana             Bursa                     İstanbul             İzmir        Eskişehir         Çorum  

            Zekâi   Muhiddin Baha          Ahmed Muhtar      Mahmud       Esat         Eyyüp Sabri  

  

  Hüsrev Bey (Trabzon) — Şimdi efendim müsaade buyurursanız bu baptaki noktai 

nazarımı arz edeyim. Eğer Reisi muhteremimiz Hasan Fehmi Beyefendi arkadaşımız vaktiyle 

bu meseleyi ... müsaade buyursalardı emin idimki maksat hâsıl olurdu. Çünkü iki celse 

arasında bir çok rüfeka ile görüştüm. Baktım ki gittiğimiz yol bir yol... Maksadımızı arz 

edeyim. İyi düşünelim. İhtimal ki haksız bir mütalâa dermeyan ederiz. Pek nazik bir zamanda 

bulunuyoruz. Ufak bir hatayı siyasî... Hepimiz düşündüklerimizi söylemek zaruretindeyiz. 

Birçok arkadaşlarımız davetsiz gitsin, davetli gitsin, İstanbul'u tanıyalım, tanımayalım, Sevr 

muahedesi hakkında hakikaten pek kıymetli mütalâalar dermeyan ettiler. Yalnız son defa çok 

güzel teşrih eden Yunus Nadi Bey arkadaşımızın mütalâasını şöyle bir göz önüne getirirsek... 

Hatta kendilerine bir sual soracağım, gidecek heyet şayet sui telâkkiye uğrarsa ne deriz ona? 

O zaman buyurdular ki işte heyeti siyasiyeden maksat budur. Bir kere düşmanlarımızın bizi 

nasıl avlamak istediklerini anlayalım. Biz dahilî vaziyet dolayısıyla İstanbul'u tanımıyoruz, 

yani düşman tarafından getirilen Hükümet, Hükümet olamaz diyoruz. Fakat oradan davet 

geldi diye onlarla birlikte konferansa katılmayı doğru görmüyoruz. Çünkü zaman dardır. 

Sonra dahilde, hariçte İngilizlerin propagandası sulh istemediğimizi dünyaya yayacak, ondan 
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da korkuyoruz. Bunda pek haklıyız ve bu İstanbul'u hem tanımıyoruz, hem de ... 

zaruretindeyiz. Hatta o kadar zaruretindeyiz ki, o kadar seri olmalı idi ki şimdi yarı yola 

varmalı idi. Pek muhik olarak hatıra geliyor ki niye buradan sulh heyeti murahhasası diye 

kemali debdebe ile, biz buradan sulh heyeti murahhasası diye bir heyet yola çıkarırsak 

Londra'ya gider gitmez iki ihtimal karşısında kalınacaktır.106 Ayağı bir yere ilişmeden en seri 

bir yoldan Londra'ya gidecektir. Kimseye temas ettirilmez. Buyurun efendiler Sevr muahedesi 

diye ortaya atarlar, katiyen böyle olacaktır. O zaman siz bakacaksınız ki İstanbul'dan bir 

takım efendiler gelmiş, bunlara tabii selâm vermeyeceksiniz ve bunları tanımıyoruz 

diyeceksiniz, biz böyle adamlar tanımıyoruz. İngilizler diyecekler ki, biz sizi bunlarla beraber 

bulunmak üzere çağırdık. Sonra Sevr muahedesinin kabili tadil bazı cihetlerini ister tanıyın, 

ister tanımayın. Böyle bir muvaffakiyetsizlik olacak Binaenaleyh böyle bir ademi 

muvaffakiyet karşısında kalmaktansa, ki yine kanaatimi arz edeyim. Bizim he yet buradan 

vapura binip de Londra yolunu tuttukları zaman İngilizler kuvveti pazuya verdirerek Yunana 

son bir taarruz daha yaptıracaktır. Gayet fazlayız, Ordumuz onların kafasını patlatacaktır. 

Yine onlar, o zaman giden heyeti murahhasa semi'na ve âtâ'na diyeceklerdir. Şimdi biz 

diyoruz ki böyle göndereceğimiz heyeti murahhasayı kısa bir yoldan anın âdemi 

muvaffakiyetle yoldan çevirmemek için, zaman kazanmak için lehimizde olan Fransa ve 

İtalyanları daha ziyade kazanmak için ismine diyelim ki heyeti siyasiye. Fakat mecmuu temsil 

ettiğimizi anlatmak için memaliki meşgule murahhaslarından, İzmir vesair meşgul yerlerden 

kıymetli arkadaşlarımızı koyalım içimize. Hatta benim fikrimce elli altmış kişiden - onun için 

yirmi otuz kişi bu miktarda heyeti siyasiye, on, on beş tane murahhas, on on beş tane siyasî 

adam koyarak kuvvetli sulhu yapacak bir heyeti mümkünse iki üç gün içinde hemen yola 

çıkaralım. Fakat propagandaya başlayalım ve diyelim ki İstanbul'la işittik ki Londra'da hiç 

Sevr'i nazarı mütalâaya almayalım ve bunda da bir sulh olacağını ve bundan da sulh 

murahhaslarının lâzım geleceğini şart olacağını işittik. Amal ve metalibi milliyemize muvafık 

ve âdil bir sulh müzakeresi için hemen bir heyeti siyasiye izam ediyoruz. Efendiler bu heyeti 

siyasiyeyi yoldan Londra götüremeyecek. İskoçya ile görüşecek, İtalyan amelesiyle 

konuşacak, oradan kalkıp Paris'e gidecek her yere girip çıkacak, oradan Londra'ya gidecek, 

orada bu işi yapacak, Londra'ya kemali ihtifalat ile gidecektir. Omuz omuza gidecek, şan ve 

şerefle gidecek. Çok mühim fark vardır. Heyet oraya gittiği zaman inşallah defolmuş 

olacaktır. O zaman diyecekler ki ne istiyorsunuz? Biz onlara değil, onlar bize soracaklar, ne 
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için geldiniz? Biz diyeceğiz ki biz sulh için geldik, sulh yapmak istiyoruz. Bu maksadımızda 

samimiyiz.107  

Vehbi Bey (Karesi) — Bizim heyeti siyasiyemi/i kabul edecekler mi?  

Hüsrev Bey (Devamla) — Elbette paşam. Çünkü bakınız şimdiden ismini sulh 

murahhas heyeti... İstanbul ile beraber gitmiyoruz, kabul etmeyecekler.  

Hüseyin Avni Bey (Erzurum) — Efendim bir kere teklifim reye konsun, müzakere lüzum 

kalmaz.  

Ferid Bey (Maliye Vekili) (İstanbul) — Mesele bir kere ekseriyetle kabul edilmiştir. O 

tarzı tahrirde, bilmiyorum, heyeti murahhasa denmiş ise bu heyeti murahhasadır. Heyeti 

murahhasa izamını arzu etmeyen arkadaşlar heyeti murahhasa izamının kabul edildiğini 

görünce onu heyeti siyasiye şeklinde tadil etmek istiyorlar. Fakat tadil etmek eğer hakikî bir 

şey ı olsaydı kabul ederdik. Bendenizin mütalaalarımca heyeti siyasiye meselesi kabili kabul 

değildir. 108 

 Reis — Tabii Heyeti Hükümet namına söylüyorsunuz değil mi?    

Ahmet Ferit Bey (Devamla) — Şimdi efendim, heyeti siyasiye diyecek olursak bunun 

bütün mana ve mahiyetini üzerinden kaldırmış oluruz. Heyeti siyasiyeyi biz her ne zaman 

istersek gönderebiliriz ve heyeti siyasiye diye gönderseniz bazen Bolşeviklerin gönderdikleri 

heyeti siyasiyeye benzer ki ... kapanır ... Heyeti siyasiye meselesi gayet bir meseledir. Fakat 

buyuruyorlar ki heyeti siyasiye denilirse belki gider belki gitmez. Biz aksini mütalâa 

ediyoruz. Biz diyoruz ki, biz heyetimize eğer heyeti murahhasa demezsek onun kıymet ve 

mahiyeti olmaz. Bir payitahta( gittiği zaman heyeti murahhasanın etrafını.   

Reis— Tekrar reye arz edeceğim sırada ve heyeti siyasiye meselesinin hakkında bir 

teklif olmadığı ... Meclisi Âlinin ve bundan başka Riyasetin yapacağı vazife yoktur. Şimdi üç 

takrir vardır. Birisi gidecek heyetin heyeti siyasiye veya heyeti murahhasa olacağının tayini 

esami ile reye vazına dairdir.109     

Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Efendim, dün İstanbul’a yazılacak beyannamenin 

müsveddesini Divanı Riyaset yaptı. Hamdullah Suphi Beyin kaleminden çıktığı için müsaade 

buyurursanız kendisi okusun.        

Hamdullah Suphi Bey (İstanbul) — Arkadaşlar müsaade buyurur musunuz? Bir 

noktayı tavzih edeceğim. Meclisin doğrudan doğruya bir hitabı olmayacaktır. Divan bu 

salâhiyetlerini haiz olan Meclisin İstanbul'da Tevfik Paşaya hitap etmesini muvafık 
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görmemiştir. Kendisi bundan yüksektir. Buna binaen bura ile İstanbul arasındaki muhaberat 

cereyan ediyor... Müzakerelerin ruh ve manası alınır. Doğrudan Meclis Tevfik Paşa ile yani 

doğrudan doğruya Meclisi Âliniz Tevfik Paşayı muhatap addetmemiştir. 110     

Tunalı Hilmi Bey (Bolu) — Efendim Cenabı Hakkın inayetiyle arkadaşlarımız inşallah 

memulun fevkinde muvaffak olurlar. Fakat aksini daima düşünmek elbette büyük bir vazife 

addedilir. Öyle zannediyorum ki ne kadar kuvvetimiz varsa cephe gerilerinde mümkünse 

onları tayyarelerle vesair vesaiti seria ile cephe tarafına alalım bu maddî kısmı böyle olduğu 

gibi manevî kısmı da teşebbüs etmemiz lâzım gelir. Yalnız bu Türkçe olarak neşredilmemeli 

Arapça ve mümkünse Acemce neşredilmelidir. Şu halde Âlemi İslâm la olan alâkamız ve 

Âlemi İslâm in bize olan alâkası. Sonuna doğru bir kaç güzel cümle ilâve edilirse hissiyat 

namına daha müessir olur zannederim.111       

Basri Bey (Karesi) — Dün akşam İstanbul heyetine Heyeti Vekile tarafından tebliğ 

edilmek üzere Heyeti Celilenin noktai nazarını tespit eder mahiyette bir şey kaleme alınması 

tekarrur etmişti. Hakikaten yazılan bu karar iyi bir şekilde kaleme alınmıştır. Esasen 

Hamdullah Suphi Bey tarafından meydana getirilen bu eserin iyi olduğu bedihidir. Yalnız bu 

karar Meclisi muhteremin vicdanı müşterekini tespit edeceği için, Meclisi muhteremin 

sinesinde bulunan bütün azanın ifrat, tefrit, itidal noktalarından haiz olacağı hissiyat ve 

ruhiyatı ihtiva etmesi lâzım geleceği için, sonra yine bu karar bu üç noktada mütefavit olan 

Türkiye halkının, milletimizin ve hatta bütün Müslümanların hissiyatı müşterekesini 

tamamıyla izhar edeceği için bu kararın o noktai nazardan Meclisçe kemali itina ile tetkik 

edilmesi lâzımdır. İhtimal ki efendiler namıkulhuruf Hamdullah Suphi Beyefendi kendi 

hislerinden tecerrüt edememiş olabilirler. Çünkü Hamdullah Suphi Beyefendi de elbette 

kendisine mahsus bir fikir ve hisse maliktir ve bundan dolayı tayip edilmez.112 

 Reis — Basri Bey, teklif. Divan Heyetinin teklifidir. O nokta üzerine söyleyiniz.  

Basri Bey (Devamla) — O halde efendiler: Hamdullah Suphi Bey tarafından kaleme 

alınan beyannamenin zannediyorum ki yine Meclisin ekseriyetinde hâkim olan hissiyata, 

ruhiyata tevafuk etmek için herhalde fıkra fıkra nazarı tetkike alınması lâzımdır. Sonra 

efendiler; dün böyle bir beyannamenin kaleme alınması teklif edildiği zaman mevzuların 

nelerden ibaret olması lâzım geldiğini burada arz ve izah eylemiştim. Biraz lisan mutedil 

olmalıdır ki efkârı umumiye üzerinde lâzım gelen tesiri icra edebilsin. Ben lisanı müfrit 

                                                             
110- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 403 
111- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 403 
112- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 404 
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görüyorum. Eğer yazılan şey iyi  bir tesir icra etmek maksut ise iyi bir tesir icra edecek bir 

şekilde tetkik edilmesi lâzımdır. Benim kanaatim böyledir. 

Reis — Efendim bir meselei müstaahare zuhur etti. Basri Beyin söyledikleri gibi Dr. 

Refik Bey de bu mealde takrir veriyorlar. Zaten bu bir karardır. Bu karar ya fıkra fıkra okunur 

reyinize vazedilir, lâzım gelen tashihat yapılır veyahut toptan okunur yine söz alınır lâzım 

gelen tashihat yapılır. Arzu ederseniz böyle yapalım. Arzu ediyorsanız yarınki içtimaa 

bırakalım. Bunun o kadar müstaceliyeti yok, bunu yarına kadar tehir edelim. Kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. Şimdi efendim heyeti murahhasanın gitmesini 

Heyeti Âliniz kabul etti. Fakat heyeti murahhasa kimden ibaret olacaktır? Bunların tayini 

için Heyeti Ve kileye mi salâhiyet vereceksiniz, yoksa kendiniz mi intihap edeceksiniz? O 

yolda bir takrir vardır ve bir de esami listesi vardır.  

Riyaseti Celileye  

Dâhilî ve haricî suitesirata meydan kalmamak için Londra konferansına müstakilen 

iştirak edilmesini ve murahhasların zirde esamisi muharrer zevat meyanından intihap ve 

bunlara icap ederse hariçten mütehassıslar ilâve edilmesini teklif eyleriz. 4 Şubat 1337 

 

Ertuğrul                        Ertuğrul                          İzmit                 Aydın 

Mustafa Kemal               Necip                   Halil İbrahim      Yunus Nadi Bey  

    (İzmir                        İstanbul                       Karesi                  Konya 

        Mahmud Esad Bey         Muhtar Bey               Vehbi Bey         Vehbi Efendi 

                Trabzon                      İzmit                       Erzurum                                              

         Ali Şükrü Bey              Sırrı Bey                 Celâlettin Arif Bey 

Reis — Şimdi bu meseleyi halletmek icap ediyor. 

21-Suad Bey (Kastamonu) — İcra Vekilleri tarafından intihap edilmiş olan zevatın 

düşünülmüş olan mahiyette ayrı bir şekilde tecelli. Binaenaleyh bendeniz gidecek heyetin altı 

kişiden ibaret olmasını ve yine altısının da bu heyet arasından intihap edilmesini teklif 

ediyorum.  

22-Salih Efendi (Erzurum) — Arkadaşlar gönderilecek heyeti şu suretle intihap etmek 

temennisinde bulunuyorum. Divanı Riyasete Heyeti Vekile versin, biz de her encümende birer 

intihap yapalım, toparlayalım. o intihap listesini Heyeti Umumiyeye verelim, ekseriyeti kim 

ihraz ederse o olsun.113 

                                                             
113- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 404 
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23-Hamdullah Suphi Bey (Antalya) — Arkadaşlar Heyeti Vekilenin hatırına gelen 

isimler daha Riyasete takdim edilmiş. Heyeti Vekilece mutasavver isimlerin bir kısmı arz 

edildi efendim demek ki bitmiş bir şey karşısında değildir, Riyaset efendim Meclisin Reisi 

olmak hasebiyle namınıza imza etmek. o zamana kadar arzu buyurursanız efendim gün 

kalmamıştır. 21 Şubat’tır. Eğer bunun üzerine aramızdaki münakaşa dolayısıyla vakit 

geçirirseniz olmaz. O halde arkadaşlar dün zaten Reis Paşa Hazretleri de söylemişlerdi; 

arzularınızı Riyasete bildiriniz, Riyaset tetkik ederek, sizin de arzularınızı nazarı dikkate 

alarak tadilât yapar.  

24-Vehbi Bey (Karesi) — Paşa Hazretleri ki ikinci bir derecede olarak Meclise 

gelecektir ve arkadaşların mezuniyeti talep edilmiş olacaktır. O vakit kime seyyidena Heyeti 

Celile tasdik edecektir, demişlerdi.  

26-Adnan Bey (İstanbul) — Meclis intihap edecektir demektir.  

27-Hamdullah Suphi Bey (Antalya) — Heyeti Vekile tarafından teklif edilen isimler 

Riyaset tarafından tasdik edilmek, edilmemek mümkündür. Fakat Riyasetin de noktai nazarı 

buna taalluk ettiği halde yine bunu münakaşa etmeyi kabul ediyorsanız bu bitmiştir. Gidemez 

artık.  

28-Hamdi Namık Bey (İzmit) — Efendim bendeniz Heyeti Celilenizin iki noktada 

nazarı dikkati âlinizi celp edeceğim. Heyeti Vekilenin listeyi tanzim etmesi muvafıktır. Fakat 

şunu rica ederiz ki murahhaslar Meclisi Âliniz azası meyanından bulunsun. İkincisi; 

Londra'ya murahhas göndermeye muarız kalan arkadaşlarımızın istinat ettiği nokta iştirakten 

bir şey ümit etmedikleri kanaatinden mütevelliddir. Binaenaleyh onlar meyanından da 

bulunması lâzımdır.114  

29-Reis — Efendim murahhasların Meclis azasından olmasını kabul edenler el 

kaldırsın... Müttefikan kabul edilmiştir. Efendim bir kere murahhasların Meclisi Âliniz 

azasından olması iki günlük müzakere neticesi iktizasındandır. Mademki murahhaslar Meclisi 

Âliniz azasındandır. Heyeti Vekile veyahut Makamı Riyaset Heyetiniz bunlara mezuniyet 

verecektir. Tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Eller kalkar, şimdi efendim adedi hakkında 

Suad Beyin bir takriri vardır. Fakat tensip buyurursanız bunu adetle tespit etmeyelim. 

Mezuniyeti tasdik edilmediği takdirde o arkadaş gidemez... Diğerlerini Heyeti Vekile tasvip 

etmiş olsun, 'tensip etsin, tasdik etsin ne olursa olsun. Bunlara Meclisi Âliniz mezuniyet 

verecektir ki gitsinler. Mezuniyetleri burada okunurken eğer herhangi bir murahhasın 

                                                             
114- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 405 
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mezuniyeti tasvip ve tasdik edilmeyecek olursa o arkadaş gidemez bu da hem Heyeti Vekile 

için hem de münasip bir şekil olmaz, 

30-Riyaseti Celileye  

Şahıslarının masuniyeti kumandanlıktan çekilmeleri Meclisçe yine şayanı takdir 

olacağı manasını muhtevi Paşa Hazretleri vasıtası ile Meclis namına bu akşam bir telgraf 

keşidesi şartı ile meselenin tamamen Heyeti Vekileye terk edilmesini teklif eylerim.115  

                                                                        Eskişehir Mebusu Mehmet Emin 

31-Riyaseti Celileye 

 Bütün millet ve dolayısıyla âlemi İslâmiyet’in hükmü idamını münteç bir mahiyette 

bulunan Sevr muahedesini Allah'tan korkmayarak, milletten utanmayarak mademki İstanbul 

bülehası tasdik etmiştir ve mademki Tevfik Paşaya tebliğ olunan Kanunu Esasi mevabdı 

muaddelesine uymakta tasarrufatı kavliyeden memnu, mahcur olması lâzım gelen İstanbul 

hanedanı abesla iştigal mahiyetini vererek Büyük Millet Meclisinin meşruiyetini tasdikten 

imtina etmiştir. Artık onlarla tevhidi mesai belâhetlerine iştirak demek olduğundan 

veçhenminelvücuh caiz değildir. Ancak konferansa bizden murahhas göndermemek efkârı 

umumiyei cihan karşısında cidalci göstermek isteyen Avrupa, bilhassa İngiliz siyaset dolabına 

yağ sürmek demek olacağı da bedihidir. Binaenaleyh Misakı Milli ile müşeyyet olan gayei 

mukaddesemizden gayrı bir fikir ve emel takibinden münezzeh olduğumuzu bir kerre daha 

bütün âlem nazarında ispat etmiş olmak üzere, Meclisi Âlimizi teşkil eden zevatı kiram 

meyanından kehaneti siyasiye ile müştehir ve maruf vatanla alâkadar olanların tefriki ile ve 

her türlü mahzurat ve ihtimalâta karşı salâhiyet ve hattı hareketlerinin tahdidi ile bir taraftan 

müheyya bulundurulması ve diğer taraftan dahi lâyetegayyer olan noktai nazar ve azmi katii 

millimizin istihsali için (Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salâh) mantığınca sulhu musellah 

farizasından gaflet olunmayarak ordularımızın tezyit ve teşdidi ile beraber murahhaslarımızın 

resen Londra'ya izamı suretiyle konferansa iştirak edilmekle âlemi İslâm ve efkârı umumiyei 

cihan karşısında rüştü siyasimizin ispatını ve İstanbul ile muhaberemizden sarfı nazar 

olunmasını teklif ederim.116  

                                                                                  Muş Ahmet Hamdi 

                                                             
115-T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 406 
116-T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 407 
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32-Riyaseti Celileye 

 Londra Konferansına murahhas izamı hakkında ekseriyetin vermiş olduğu karar altı 

aydan beri istinat etmekte olduğumuz ve istinat etmek istediğimiz Rus siyasetini zirüzeber 

ettiğine kaniim. Londra Konferansından büyük bir istifade temin edilemeyeceği hakkındaki 

Hükümet beyanatına bakarak Türkiye Büyük Millet Meclisi için hem Şarkın, hem de Garbın 

kaybedilmiş olacağı neticesine vasıl oluyorum. Binaberin Hükümetin bu bapta ne 

düşündüğünün ve bu hususta bizleri de tenvir eylemesinin müstacelen Hariciye Vekâletinden 

sual edilmesini teklif ederim.117 5 Şubat 1337  

                                                                          Bursa Mebusu Dr. Operatör Emin 

Sevr muahedenamesi hakkında İstanbul'da Tevfik Paşa'ya çekilen telgraf 

 a-Reis — Mevzuun müzakeresine başlıyoruz. Söz Heyeti Vekile Reisi Fevzi Paşa 

Hazretlerinin. Buyurun efendim.  

B-Fevzi Paşa (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — Efendim, İstanbul ile muhaberenin 

neticesini arz etmiştim. Bunun üzerine Heyeti Âliyeniz cevap vermek için bir karar ittihaz 

buyurmuştu. Üç, dört gündür bunun tehiri İstanbul münasebatında bazı teşevvüşata sebebiyet 

veriyor. Rica ederim cevap verilsin de İstanbul'la hesabımız kesilsin.  

c-Mehmet Akif Bey (Burdur) — Efendiler, İstanbul'la aramızdaki sui tefehhümün 

kalkması bu ikiliğin bertaraf edilmesi için Meclisi Âliniz karar verdi. İstanbul'a bir telgraf 

yazılacaktı ve bu da Meclis tarafından yazılacaktı ve son cevap olacaktı.  

ç-Hamdullah Suphi Bey (Antalya) — Beyefendi yazmışlar, geldiler burada okudular. 

d- Mehmet Akif Bey (Burdur) — Sadi; Şarkın en hâkim şairi Sadi der ki : «İnsan daima 

doğru söylemelidir. Her söylediği doğru olmalıdır. Fakat her doğruyu her vakit 

söylememelidir.» Bendeniz o telgraf müsveddesinde bugün söylenilmesi muvafık olmayacak 

birçok hakikatler gördüm. İcap eden yerlerde gayet şedit bir lisanla ifade edilmiş. Eğer maksat 

itilâfın temini ise bu lisan tahfif edilmelidir. Daha itilâfcıyâne yazılmalıdır. Biz metalibimizi 

bir lisanı mutedil ile bîr üslubu leyyih ile ifade edersek ve onlar kabul etmezlerse o zaman 

mesuliyet ve vebal onların omuzlarına gider, kabul ederlerse iş bitmiş olur. Bendeniz bir şey 

karaladım. Müsaade buyurursanız okuyayım.118 

 (Ankara ile İstanbul arasında cereyan eden muhaberattan İstanbul'un henüz gerek 

kendi vaziyetini, gerek Anadolu’nun vaziyetini lâyıkıyla ihata edemediği kanaati hâsıl oluyor. 

Milletin beratı idamından başka bir şey olmayan Sevr muahedenamesini İstanbul'a kabul 

                                                             
117-T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I, s. 407 
118- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I. s. 410 
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ettiren esbabın burada mevzu bahsedilmesini münasip görmüyoruz. Ancak milletin istiklâli o 

muahedenamenin bir kaç maddesinin tadil ve tebdiliyle temin olunamayıp, büsbütün ortadan 

kalkmasına mütevakkıf bulunmasına nazaran vaktiyle o muahedenameyi kabul edenlerin 

bugün konferansta lâzım gelen vak-ü tesiri haiz olamayacakları pek tabidir. Mütarekeden beri 

devam eden \t inayeti Hakla hayat ve istiklâlimizin halâsına kadar devamı muhakkak olan 

mücahedei milliye sayesinde bugün lehimize olarak bir vaziyet inkişaf - etti. Bu müsait 

vaziyetten istifadeye koşmak bütün kuvvayı Devlet için bir vecibei hayatiye iken, İstanbul'un 

hakayiki ahvale göz yumarak ruhtan ziyade şekil ile meşgul olduğu nazarı teessüfle 

görülüyor. Zaman, geçmiş vakayı tahlil ile uğraşacak zaman değildir. Ecnebiler Devletimizin 

bütün varlığını payimal etmişler, en tabii hukukunu çiğnemekten sıkılmamışlardır. Bu 

tecavüzlere diğer taraflardan evvel maruz kalan ve halen ecnebi tahakkümü altında baş bile 

kaldıramayan İstanbul'un bu ahvali göz önünde tutarak ona göre bir vaziyet ittihaz etmesi 

zarurî iken, makûs bir istikamet alması cidden mucibi teessüftür. İstanbul nazarında henüz 

resmen âsi telâkki edilen Anadolu bugün istiklâli için, Makamı Hilâfet ve Saltanatın, tahlisi 

için canla başla uğraşıyor, düşmanların muhacematına göğüs geriyor, bu yolda kanını 

döküyor. Binaenaleyh bugün söz sahibi ancak kendisi olmak icap edeceğini itiraf ve kabul 

etmek ve aradaki sui tefehhümü bertaraf ederek B. M. M.'n tefvizi umur eylemek kendisinin 

ve bütün memleketin selâmeti namına İstanbul için en mütekaddim ve en mütehattim bir 

vazifedir. Bugün İnayeti Hakla millet vahdetini temin etmiş, meşru Meclis ve Hükümetini 

teşki ile ordularını tanzim eylemiş, her türlü nıüdahalâtı ecnebiyeden azade olarak tenfizi 

ahkâm ve kazada bulunmuş iken, bütün bu şeraitten tamamiyle mahrum bulunan İstanbul'un 

hâlâ eşkâl ve merasim ile uğraşması menafii millet ve maslahatı ümmetle katiyen kabili telif 

değildir. Bugün İstanbul'un uhdei hamiyetine düşen en mühim vazife derhal B. M. M. nin 

meşruiyetini tasdik ve konferansa murahhas göndermek hakkının münhasıran bu Meclise ait 

olduğunu ilân etmektir. Bunun hilâfında hareket milletin halâsına set çekmek, tefrika ve 

inkisama badi olmak, Makamı Hilâfet ve Saltanatı (papalık) gibi kuvvayı maddiyeden 

mahrum ve gayrimeşru bir şekle sokarak ecnebilerin amaline bâziçe derekesine indirmek 

demektir. Buna ise Şeriatı garrayı İslâmiyenin katiyen müsaadesi yoktur. Kaldı ki 

Müslümanlık nazarında pek büyük bir mevkii dinîsi olan Makamı Muallâyı Hilâfeti vazı 

meşruundan çıkarmaya hiçbir ferdin, hatta o makamı işgal eden Zatı Şahanenin bile salâhiyeti 

olamaz. İradei Şahane maslahatı ümmet üzerine ibtina ederse muteber ve muta olur. Evet, zatı 

Şahanenin arzuyu zati ve emri hususileri başkadır; Ümmetin emini olmak haysiyetiyle deruhte 

buyurdukları emaneti Hilâfetten mütehassıl şahsiyeti maneviyenin iradesi başkadır. 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1076 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Binaenaleyh bugün Zatı Şahane bütün âmâli hususiyelerinden tecerrüt etmek ve o, deruhte 

buyurdukları emaneti kubradah mütehassıl şahsiyeti maneviye namına maslahatı Ümmet 

muklezası veçhile iradatı âliyede bulunmak mecburiyeti şer iyesindedirler. Maslahatı 

Ümmetin muktezası ise (icmaı ümmet) mahiyetinde olan ve bir kuvvei maddiyeye istinad 

eden B. M. Meclisi, evet ancak bu Meclis izhar etmek mevkiinde bulunuyor. Malûmdur ki 

dini İslâm’ın kıyam ve bekası için zarurî olan teçhizi cüyûş, şeddi sugur. tenfizi ahkâm ve 

kaza şeraiti esasiyesini bil külliye iptal ile Makamı manayı Hilâfeti mühmel bir hale koyan 

(Sevr) muahedenamesini kabule cevazı şer'i yoktur. Şayet İstanbul'u böyle gayrimeşru bir 

vaziyete sokan sebep cebri ikrah ise bugün o sebebin zail olduğu iddia olunamaz. Binaenaleyh 

ecnebilerin cebrü ikrahiyle bütün şeraiti esasiyei şeriyesinden tecrit edilen Makamı Hilâfet ve 

Saltanat için o şeraiti temin eden B. M. M.'ni derhal Makamı Celili Hilâfetin kuvvei 

müeyyidesi olarak tasdik ve bu Meclisin icmaı ümmet mahiyetinde olan mukarreratını kabul 

ile kendi vazı meşruunu iktisap etmek bir vazifei seriye olduktan başka beynel Müslim’in 

büyük bir mevkii ihtiramı bulunan Hanedanı Âli Osman’ın ilelebet bu mevkii mümtazı 

muhafaza edebilmesi için de elzemdir. Gerek Zatı Şahanenin, gerek bütün Cihanı İslâm’ın 

malûmu olmalıdır ki T B M. Meclisince bugün Makamı Hilâfet ve Saltanatın halâsını ve 

milletimizin istiklâli tammını temin etmekten başka hiçbir gaye mutasavver değildir ve bunun 

böyle olduğunu her milletvekili ferden ferda yemin ile teyit etmiştir. Onun için bugün 

İstanbul'un manasız vesveselerle nazarı ecanipte milletin vahdetini kesr edecek gayrimeşru bir 

tavır takınmasına TBM Meclisi son derecede müteessiftir. Artık bu gayrimeşru vaziyete bir an 

evvel hatime vermek; bu zavallı, bu fedakâr milletin mukadderatını idare etmekte bulunan B. 

M. Meclisiyle tevhidi mesai etmek, aynı gayenin husulüne elbirliğiyle çalışmak dinî, vatanî, 

millî vazaifin akdemidir. Binaenaleyh gayemizin husulünden sonra aramızda halli pek kolay 

olan mesaili dâhiliyeye ait birtakım noktai nazar ihtilâflarının bugün katiyen mevzuubahis 

edilmemesini ve yalnız dini milletin menafii âliyesi düşünülerek derhal B. M. Meclisinin 

meşruiyetinin kabul ve intihap ettiği murahhasların tasdik edilmesini, bu suretle aradaki 

ikiliğin kaldırılarak Kuran’ın ve sünneti Resulün emri veçhile Devlet ve milletimizin ecanibe 

karşı yekpare bir bünyeni marsus halinde tecelli ettirilmesini selâmeti dini devlet namına son 

defa olarak temenni ederiz. (İşbu kararımız Tevfik Paşaya aynen tebliğ olunmak üzere Heyeti 

Vekileye tevdi olundu.)119 

e-Hamdullah subhi bey (Antalya) — Arkadaşlar; Burdur Mebusu muhteremi Mehmet 

Akif Beyin teklif ettikleri şekli bendeniz dinledim. Bir noktada kendilerine iştirak etmek 
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mümkün olduğunu arz edeceğim. Eğer Riyaseti Celile, ile Heyeti Vekile ile İstanbul arasında 

olan muhaberat satır besatır hatıranızda kalmış ise tahattur buyurursunuz. Arzu ettiklerini esas 

itibariyle bidayette biz teklif ettik. Hiçbir nama bir heyeti murahhasa izamı mümkün 

olamayacağı ve bizim yollayacağımız heyet bütün memleketi temsil eder diyen birinci 

telgraftı. İkincide, üçüncüde aynı noktai nazarı müdafaa ettik. Kendileri bir daha tecrübe 

etmek istiyorlardı. Şimdiye kadar teati edilmiş telgraflardan anlaşılmıştır ki İstanbul'u aklı 

mantık dairesinde harekete getirmek imkânsızdır. Müfrit bir hayrıhahlıkla, azamî bir 

vatanperverlikle lâzım gelen şeyi yapınız ve hatta yazılması icap eden her şeyi yazınız, yine 

faydasızdır. İstanbul saraydan başlayarak bütün sarayın nüfuzu altındaki eşhasa varıncaya 

kadar öyle bir karanlık ve delâlet içindedirler ki bunları akla mantığa ircaa imkân yoktur. 

Bendeniz de ilk zamanlarda mülâyemet ile işi halletmek taraftan idim. Fakat bilâhare kani 

oldum ki, belâhet yolunda saray berdevamdır ve sonuna kadar devam edecektir. Aklı mantık 

dairesine gelmeleri imkânı yoktur ve bizim en müsait şekillerle hatta Loyd Corç'un (Lloyd 

Georges) söylemiş olduğu ki Loyd Corç'un bu sözünü burada aynen tekrar edemeyeceğim, 

çünkü gazete yanımda yoktur eğer İstanbul Hükümeti razı olursa biz o zaman Ankara 

Hükümetiyle temas ederiz, diyordu. İstanbul Hükümeti razı oluyoruz diyemez miydi 

arkadaşlar? En büyük düşmanımızın nazırı söylüyor. Bizimle maksatta müttefik olan bir heyet 

bunu diyemez miydi? Biz aradan ^çekiliyoruz, hakikaten haizi salâhiyet olan orasıdır 

diyemediler. İltihak etsinler ve buradan salâhiyet alsınlar gitsinler. Bunlar malûm olduktan 

sonra bizim ümidimiz kalmadı. Biz kani olduk ki İstanbul'dan aklı mantık dairesinde bir şey 

beklenemez.120  

f-Hacı Ahmet Efendi (Muş) — Efendiler, bendeniz de Mehmet Akif Beyin fikirlerine 

iştirak etmekle beraber bazı mütalâatta bulunacağım. Celse mademki hafidir, serbestçe, fakat 

ruhu meseleye dair muhtasaran söyleyeceğim. Ben derim ki siyaset, duruğu maslahatâmiz 

terkibinden ibarettir. Binaenaleyh mademki milletin ekseriyete karip bir kısmı hilâfet ve 

saltanata 4âyenkasem bir rabıtai maddiye ve menviye ile merbuttur ve elyevm Halife namı 

tahtında bulunan Sultan, hakkı Hilâfeti zirüzeber edercesine efkân umumiyei milletten 

mülhem olmayan bir muahedeyi tasdik etmiş ve milletin mebhusünan kısmı ise halifei hazının 

hakkı kaza sakıt, iyiyi ve kötüyü takdirden acil, ecnebilere münkat bir mahlûktan gayri bir şey 

olamayacağına gayri muttali bulunmuştur. Şu halde bir taraftan o kısmı milleti bu hususta 

tenvir, diğer taraftan da millî hudutlarım muhafaza ve halife makamını düşmandan tahlis 

maksadıyla teşekkül etmiş olan B. M. Meclisi, Türkiye halkını emperyalizm I ve kapitalist 
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tahakkümünden ve zulmünden kurtarmak irade ve hâkimiyetin bilâ kaydı şart milletin olduğu 

anlatılmalı. B. M. Meclisinin maksadı ve istihdaf ettiği gayeyi bir lisanı leyyin ile tasvir eden 

beyannamelerle milletle Padişahın ikazını temin etmeli.  

g-İsmail Safa Bey (Mersin) — Efendim, bendenizce henüz zamanı gelmemiş bir 

meseleyi münakaşada ısrar ediyoruz. İhtilâf uçurumu, zihniyet farkı zannederim ki artık 

tamamıyla meydandadır. İstanbul Anadolu’yu ezmek ve iğfal etmek için hiçbir şeyden 

çekinmedi. Bazen fetvalarıyla, bazen düşmanla yan yana yürüyen, silâhlarla, her türlü vesait 

ile bizi ezmeye, bizi mağlup etmeye çalıştılar. İstanbul'daki insanlar kimlerden ibaret olursa 

olsun ve ne mahiyette bulunursa bulunsun, netice itibariyle, aynı zihniyette birleşiyorlar ve 

hepsi Anadolu’nun meşruiyetinden ve Anadolu’nun mukaddes bir dava takip ettiğinden şüphe 

ediyor. Nitekim bugünkü vaziyeti meydana getiren Anadolu’ya murahhas göndermek hakkını 

çok görüyorlar. Eğer İstanbul şüphe etmemiş olsa idi, Anadolu’nun bütün milletin arzusunu 

temsil ettiğini kabul etmiş olsaydı zannederim ki bileklerimizin kuvvetiyle meydana gelmiş şu 

fırsattan istifademize mani olmaz ve şu hakkın bize mahsus, bizim hakkımız olduğunu tasdik 

ederdi. Hükümet İstanbul ile bir muhabere kapısı aradığı ve hepimiz de bunu arzu ettiğimiz 

halde, ihtimal ki zamanı gelmediği için söylenmesini muvafık bulmadığımız birçok sözler 

söylendi. Buna karşı da İstanbul muannit bir vaziyette kaldı ve yine bildiğinden şaşmadı. Biz 

de, tabii, kararımızı verdik ve İstanbul peşinde davamızı takip için Londra'ya 

murahhaslarımızı intihap ettik ve gönderdik. Binaenaleyh mesele bendenizce artık 

kapanmıştır. Bir daha İstanbul’un karşısına çıkıp da siz susunuz demek doğru değildir. Çünkü 

İstanbul, arkadaşlar açık söyleyeyim, bizden serbest bulunuyor. İstanbul söz söylerken vatan 

endişesinden uzak olarak aklına geleni söylüyor.121 Bize şaki diyor, haydut diyor. Halifeye 

isyan etmiş diyor. Memleketin menfaatini düşünmeksizin söylüyor. Hâlbuki biz, hepiniz 

biliyorsunuz ki, birtakım endişeler altındayız. Karşımızda memleketin menfaati var. Daima 

onu müteessir edeceğinden korkarak sözlerimizi, adımlarımızı ona göre atmaya, söylemeye 

mecbur oluyoruz. Bugün İstanbul hakikaten ters bir vaziyet alırsa biz ona karşı bir şey 

yapacak değiliz. Filhakika zamanı gelirse biz İstanbul'a karşı her türlü vaziyetimizi, her türlü 

kararımızı serbest vermekte haklıyız. Fakat bu zaman gelmemiştir zannediyorum. Zamanı 

gelmediği için bu meseleyi kurcalamak memleketin menafiine muvafık değildir. Bunu 

kapamalıdır. 

ğ-Hamdi Namık Bey (İzmit) — Mehmet Akif Bey biraderimiz İstanbul'a yazılacak 

telgrafnamenin Heyeti Vekilece kabul edilen şeklinin şedit olduğunu söylediler. Ben bunun 
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aksini iddia edeceğim. Kendilerinin temas ettikleri üç mühim noktayı izah ederek ispat 

edeceğim.  

Yazdıkları cevapta Mehmet Akif Bey buyuruyorlar ki: Birincisi, İstanbul'a karşı 

Meclisin meşruiyetini tanımaları lâzım geleceğini, ikincisi, Sevr muahedesinin kabul 

edilmemesi; üçüncüsü, Makamı hilâfet ve Saltanatın bu feverana ittiba etmelerini yazıyor. 

Zannederim geçende Heyeti Vekile ile İstanbul arasında cereyan eden şeyler okunmuş idi. 

Gerek Mustafa Kemal Paşa Hazretleri tarafından ve gerek Fevzi Paşa Hazretleri tarafından 

milleti temsil eden yegâne heyet Meclisi Âliniz olduğunu söyledikleri halde yalnız Mustafa 

Kemal Paşa ve Fevzi Paşa Hazretlerine tevcihi hitap ediyorlardı. Bundan anlaşılıyor ki, zaten 

meşruiyetini tanımadıklarını söylüyorlar. Binaenaleyh meşruiyetimizi tanımayan bu heyete 

bunu bir daha söylemek haşvi zaittir, zaaftır. Saniyen, İstanbul Hükümeti Sevr muahedesini 

kabul etmiştir. Üçüncüsü; Makamı Hilâfet ve Saltanattan bahsediyorlar. Hâlbuki Heyeti 

Vekilenin bu cevabında bundan bahsedilmemiştir. Bendeniz zannediyorum ki, şimdi bundan 

bahsetmek nabemahaldir. Böyle bir hatve atarsak bundan rücu etmek mümkün değildir. Eğer 

buna Padişah itaat etmezse Padişahın hal'i lâzım gelir. Bu nazik nokta ile oynamak şimdi 

doğru değildir. Binaenaleyh Heyeti Vekilenin lisanında şiddet varsa o şiddeti tadil ederiz. 

Fakat Heyeti Vekilenin yazdığı cevap şedit ise bu ikinci cevap muzırdır. Arkadaşlar, bir 

noktayı daha izah edeyim ki, teklif Divan Heyetini memur etmiştir. Divan Heyetinin 

teklifidir.122 

h-Tunalı Hilmi Bey (Bolu) — Efendim, Hamdullah Suphi Bey de, Safa Bey de derin 

bir hakikatten bahsettiler. Maatteessüf Safa Bey arkadaşımıza iştirak edemeyeceğim. 

Herhalde kararnamenin İstanbul'a tebliği elzemdir ve bundan maksat da İstanbul ile uzlaşmak, 

uzlaşmamak meselesi değildir. Zira bu kararname sırf propaganda noktai nazarından 

elzemdir. Zira bu kararname geçen de söylediğim veçhile, Arapça, Acemce de tabedilerek 

neşredilmekle beraber (kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla) kabilinden esasen millete 

hitap edilmiş bir kararname demektir. Bunun bu noktai nazardan derin bir tesiri olacaktır. 

Binaenaleyh katiyen bu kararnamenin gönderilmesi lâzımdır. Kaldı ki müsveddeden hangisini 

tercih meselesi... Hamdullah Subhi Bey bendenizi mazur görsünler. Pek dar bir zamanda, 

yekten hakikaten mükemmel görülüyor. Lâkin bazı noktalan birdenbire atlayıveriyorlar ve 

bahusus sonu yoktur. Bunları sonra tabiî Hamdullah Subhi Bey tertibinde tanzim ederler. O 

kolaydır. Yalnız meal, tarzı ifade bir de şümulü olmak noktai nazarından herhalde Akif Bey 

hocamızın müsveddeleri cidden müreccahtır. Bendeniz Akif Beyinkini göndermek istiyorum. 
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İki üç kelimeye dokunacağım. Beratı idam denilmiş. Berat kelimesi güzel noktalarda 

kullanılır. Ecnebiler denilmiş. Müşrik hasımlar dense daha iyi olur.123  

ı-Muhittin Baha Bey (Bursa) — Efendim; bendenizce ne şekilde yazılırsa yazılsın 

İstanbul'un zihniyeti başka, bizim zihniyetimiz başkadır. Bizim zihniyetimiz milletten doğan 

bir zihniyettir. Onlarınki tefessüh etmiş bir zihniyet, bizimki milletin ruhundan doğan yeni 

zihniyettir. Bu mütefessih zihniyetin bizim zihniyetimizi anlamasına imkân yoktur. Fakat 

mademki Meclisi Âliniz böyle bir şeyin yazılmasına karar vermiştir, Hamdullah Subhi Bey 

kardeşimizle, Mehmet Akif Beyefendi üstadımız bir şey hazırlarlar. Şiddet itibariyle daha 

muvafık gördüğüm Hamdullah Subhi Beyin yazdığı şeyi aynen kabul buyurmazsanız Mehmet 

Akif Beyefendininki gayet iyi yazılmış veyahut üç dört kişi tarafından bir müsvedde kaleme 

alınmasını teklif ediyorum. Şunu da arz edeyim ki, tarihimizin en mühim noktasında, buraya 

kadar geldikten sonra zaaf ile mevkiimizi küçültmeyelim. Bulunduğumuz yeri muhafaza 

edelim, inmeyelim.124  

i-Emir Paşa (Sivas) — Efendim, Meclisi Âliniz tarafından yazılacak olan cevapname 

hakkındaki karar murahhaslarımızın gitmesinden evvel verilmişti. Şimdi Meclis 

murahhaslarını tayin etti ve yola çıkardı. İnşallah muvaffak olurlar. Bendeniz zannediyorum 

ki o zamanki verdiğimiz karar o zamanın fikriyle ve o zamana göre düşünülmüş idi. Şimdi 

ittihaz etmiş olduğumuz bu karar heyetin yola çıkmasıyla değişmiş oluyor. (Hayır sesleri) 

Hayır demeyiniz. İstanbul'un aldığı vaziyet zaten malûmdur. İstanbul meşru hakkımızı 

dinlemiyor. Yahut telâkki edemiyor. İstanbul'un telâkki edip edememesi meselesi kendi 

fikriyle, reyi ile hareket eden bir heyet vaziyetinde olduğuna kani değilim bendeniz. Herhalde 

hasımlarımızın tesiriyle hareket ediyorlar. Bizim de onlara karşı aldığımız vaziyet meşru bir 

vaziyettir. Kendilerine ediyoruz. Fakat aynı zamanda İstanbul da kendi İstanbulluğundan 

düşmek istemez. Bundan dolayı her şeyi yapmak ister. Şimdi İstanbul'a bir şey yazmak 

mevzubahis olunca, her halükârda bizim hakikatlerimizin kendilerine ilka ettiği ve şu vaziyete 

göre lâzım gelen şeyi söylemek ve söylediğimizi icra etmek istiyorsak, eğer bunun nihayetine 

de varamayacak isek, bir zaman için düşünmek ve son söyleyeceğimiz sözü söylemek doğru 

değildir. Artık vaziyet ortaya çıkmış, her şey anlaşılmıştır. Şiddetli söylemek olmuyor, 

mülayim, mütevazı söylemek de yakışmıyor. Mademki o yakışmıyor, bu yakışmıyor, biz de 

hiçbir şey söylemeyelim. Yok, eğer son sözümüzü söylemek istiyorsak söyleyelim ve 

sözümüzü yerine de getirelim. Doğrusu budur. Yalnız bir şey var efendiler. Biliyorsunuz ki 
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müekkilleriniz memleketleriniz bu gibi şeyleri can kulağıyla dinleyecektir. İstanbul B. M. 

Meclisi ile teşriki mesaiye kalkmış, B. M. Meclisi kabul etmemiş, Heyeti Vekilesi kabul 

etmemiş» gibi birtakım sözler meydana çıkacaktır. B. M. Meclisi tarafından bir şey kaleme 

alınsın, bu ilân edilsin. Bu ilân herhalde İstanbul'a da gidecektir. Tevfik Paşaya değil. İlân 

edilecek tarzda yazalım. Bütün Cihan İstanbul'un almış olduğu vaziyetin gayri münasip 

olduğunu tasdik edecektir. Buna karşı da Heyeti Vekilenin aldığı vaziyetle vesaireyi bir 

beyanname şeklinde yazalım.125  

j-Mustafa Kemal Paşa (Ankara)— Arkadaşlar; Londra konferansına davet 

münasebetiyle iki mesele karşısında kalmış olduğumuzu zannediyorum. Bunlardan biri, 

heyeti murahhasanın izamı ve şekli izamı idi, zannederim. Zannederim ki bu mesele 

hallolunmuştur. İkinci nokta; bu münasebetle İstanbul'a dahi aramızda âdeta münasebat 

başladı. Bu münasebat ve muhaberat ehemmiyetli bir noktada durdu. Malûmu âlileri 

Meclis Riyasetinden ve Heyeti Vekile Riyasetinden çekilen telgraflara cevaben Tevfik 

Paşadan gelen en son telgrafta takip edilmiş olan meşru hususun, makul ve katî hususum 

hiçbiri kabul edilmedikten maada, bizi bir de tarih ve vicdan muvacehesinde itham ediyor. 

İşte bu muhaberat üzerine Heyeti Vekile kendiliğinden hiçbir muamele yapmadı, Meclise arz 

etti ve Meclis o gün pek makul olarak son cevabın verilmesi kararını verdi. Fakat maatteessüf 

efendiler o karar o gün icra edilmek lâzım gelirken, o günden bugüne kadar geçti. Efendiler, 

dört saat zarfında vaziyeti siyasiyede birçok tebeddülat olur. Bir defa heyeti murahhasa 

meselesi bizce sureti kafiyede halledilmiş ve hatta tahrik edilmiştir. Bu kararın istilzam ettiği 

muamelâttan birisi de, doğrudan doğruya Düveli İtilaf iyeye birtakım notalar verildi. Diğer 

taraftan İstanbul ile olan münasebatımız da birtakım teşevvüşa uğradı, İstanbul burada hiçbir 

Meclisi tanımadı.126 Asi bir Mustafa Kemal tanıyordu. Ona da dedi ki, korkma ben 

seni*affettim. Mukarreratı sabıkam mülgadır. Binaenaleyh meşru hükümet benim dedi ve 

tuttu, şuna buna emirler vermeye başladı. Binaenaleyh o günkü karar ile bugünkü karar 

değişmiştir efendiler. Mamafih karar geçmiş olmakla beraber Tevfik Paşaya karşı vaziyeti 

hakikiyelerini müdrik olduğu halde Meclisi Âli millet namına son ve katî kararını tebliğ 

mecburiyetindedir, denir. Meclisi Âliniz bunu iki suretle yapabilir. Birisi; yalnız karar 

suretiyle yapar ve bunun sureti tebliğini Heyeti Vekileye tevdi eder. Diğer taraftan da bazı 

rüfekanın beyan buyurdukları misillu bu beyanname bu ithamat karşısında tarihe geçecek bir 

vesikadır. Ancak evvelce verilmiş karar mucibince, mufassalca bir suret tebliğ edilmek lâzım 
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gelirse, efendiler Burdur Mebusu Akif Bey biraderimizin yazmış olduğu şeyde bazı mühim 

tadilât yapılması lüzumunu görmekteyim ve bu hususu arz edebilmek için o takriri ele alayım. 

Baş tarafta Sevr muahedesinin bazı mad delerini kabul etmektense, Sevr muahedesinin heyeti 

umumiyesini tadil etmek lâzımdır, diyor. Bunu bugün B. M. Meclisinin beyannamesinde 

zikretmek diplomatik bir hatadır. Biz Sevr muahedesini kabul etmediğimizi ilân ettik ve bu 

azimde bulunduğumuzu birbirimize söylüyoruz. Fakat bundan sonraki muamelemizin katî 

ifadesi baş murahhasımızın sözüyle başlayacaktır. Bunun zamanı mıdır, değil midir? O ayrı, 

başlı başına bir meseledir. Sonra meselâ ikinci sayfasında («bugün lehimize olarak bir vaziyet 

inkişaf etti. Bu müsait vaziyetten istifadeye koşmak bütün kuvayı devlet için bir vecibei 

hayatiye iken İstanbul'un hakayiki ahvale göz yumarak» deniyor.)  Vaziyet böyle değildir 

efendiler. Elhamdülillah bizim vaziyetimiz iyidir. Muztar vaziyette değiliz, koşma vaziyetinde 

de değiliz. Henüz bize yapılan teklifin ciddiyetine emniyet yoktur. Biz koşmuyoruz, fakat bazı 

hukukumuzu dünyaya ilân etmek için gidiyoruz. Bu manada kabul, tabii Tevfik Paşanın 

dediği olmuştur, aman fırsat zuhur etmiştir. Hayır, efendiler; böyle değildir. Yani bu gibi ufak 

şeyler vardır.127 Sonra burada deniliyor ki bu Meclis meşrudur. Sonra burada deniliyor ki, 

(«Bugün İstanbul'un uhtei hamiyetine düşen en mühim vazife derhal Büyük Millet Meclisinin 

meşruiyetini tasdik ve konferansa murahhas göndermek hakkının münhasıran bu Meclise ait 

olduğunu ilan etmektedir...») Efendiler bu Meclis meşrudur ve bunun meşruiyetini kimseye 

tasdik ettirmek» lâzım değildir. İkincisi; bu meşru Meclis, meşru ve salâhiyettar olan 

murahhaslarını göndermiştir. Bu heyetin Avrupa’ca tanınması için Tevfik Paşaya ricaya 

ihtiyacımız yoktur. Binaenaleyh böyle bir şeyi beyannamemizde söylemek, giden heyeti 

murahhasamızın kıymetini katiyen sıfıra indirmek demektir.  

Sonra efendiler; makamı Hilâfet ve Saltanatın tabiri sırasında Papalık kullanılmıştır. 

Makamı Hilâfet ve Saltanatın Papalık kelimesiyle heyetimiz tarafından ifade olunmasına ve 

bu kelimenin kullanılmasına bendeniz şahsen taraftar olamam.  

Yine altıncı sayfada bazı izahat vardır. «Sevr muahedesini kabul etmeye cevazı şer'i 

yoktur» deniliyor. «Edilirse makamı muallâyı Hilâfeti mühmel bir hale getirir» deniyor. 

Hâlbuki Sevr muahedesi kabul edilmiş ve makamı hilâfeti mühmel bırakmıştır. Malûmu 

âlinizdir ki efendiler, Şûrayı Saltanatta Sevr muahedesini Zatı Şahane bizzat ayağa kalkmak 

suretiyle kabul etmiştir. Binaenaleyh vaki bir şeydir. Eğer bu vaki gibi kabul edilirse, zaten 

Makamı Hilâfet ihmal edilmiştir. Hâlbuki biz bunu itiraf etmek istemiyoruz. Onun için bunun 

da ifadesi zamanı gelmiş ise.  

                                                             
127-T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I, s. 414 
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Sonra yedinci sayfasında yine zatı Şahaneden B. M. Meclisinin tasdiki talep ediliyor. 

Evvelki başka bir manada idi. bu da başka bir manadadır. Hâlbuki efendiler biz Zatı Şahane, 

İstanbul’a düşman süngüsü altında iradesini istimale gayri muktedir, yani esirdir, dedik. 

Binaenaleyh bizim Meclisimizi bir esir tasdik edemez.128 Bu da doğru değildir. Olsa olsa o zat 

Meclisi kabul ettiğini ve tanıdığını dikkatle yazılmak lâzım geleceğine dair bir fikir vermek 

için söylüyorum, tanımak başkadır, tasdik etmek başkadır. Çünkü herkes tanıyabilir ilân 

etmesini.  

Sonra efendiler, sekizinci sayfasında bugün şöyle böyle anlaşalım ve bunun 

husulünden sonra aramızda pek kolay olan idarei dahiliyeyi. Şimdi efendiler, iki şahıs 

konuşmuyor. Bir milletle bir şahıs konuşuyor. Öyle pazarlık olamaz zannederim.1 Malûmu 

âliniz hâkimiyet bilâ kaydı şart milletindir. Artık bunda pazarlık hakkı, bizde mevcut değildir. 

Böyle bir pazarlık olamaz zannederim. Azmü imanımızda bir tereddüt ve teşevvüş olduğunu 

bugünden ilân etmiş oluyoruz. Binaenaleyh kimse ile pazarlığımız yoktur. Meşruiyet üzerinde 

bulunuyoruz. Akıl ve mantık üzerinde bulunuyoruz. Bunlardan sarfı nazar etmek doğru bir 

şey olamaz. 

Sonra, son sahifesinde bazı ifadeler var. Şöyle böyle olursa mevcut olan ikilik bertaraf 

edilmiş olur. Bu da tabii siyasî bir ifade değildir efendiler. Biz ikilikten bahsetmedik ve 

etmeyiz efendiler. Biz vahdeti tamme halindeyiz. İkilik iddia eden onlardır. Onu biz iddia 

etmekle sarahaten onların vaziyetini kabul etmiş oluyoruz. Bu tabiri yazmakla onların 

vaziyetini tasdik etmiş oluruz. İkilik yoktur. Vahdet vardır ve bu vahdeti tanımayan hali 

delâlette bulunanlar vardır. Binaenaleyh görülüyor ki bu gibi icraî hususta teferruata girişmek 

doğru değildir. Bir defa zaman meselesi çok mühim bir tesir yapıyor. Bendeniz yeni bir teklif 

arz etmek istiyorum. Meclisi Âlinin tebellür eden kararı ne ise Tevfik Paşaya son yazdığı 

telgrafa cevaben iki üç madde olarak sureti münasibe de ve kısaca yazmakla Meclisi Âli 

vazifesini ifa ederse, zannederim çok güzel olur. Yoksa şimdi bu yazılmış olanları bu heyete 

tevdi edersek doğru olmaz. Bu esas kararlar tespit edilir ve Heyeti Vekileye tevdi edilirse, 

Heyeti Vekile sureti münasibe de tebliğ eder efendim.129 

k-Reis — Mevzuu müzakere olan ve Divan namına teklif edilen, elimizde matbu 

nüshası bulunan bir teklif ile Akif Bey biraderimiz tarafından verilen ve tadilname 

mahiyetinde olan teklif var. Bir de verilecek cevabın kısa olarak Heyeti Vekile tarafından 

                                                             
128-T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I, s. 415 
129- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I, s. 415 
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yazılmasını ve Heyeti Vekilenin buna memur edilmesi bir takrirle teklif ediliyor. Kozan 

Mebusu Fikret Beyin bir takriri var, ki İstanbul ile hiç muhabere yapılmasın, diyor.  

Heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Müzakere 

kâfi görüldü. Şimdi vaziyeti izah ettim zannederim. Bir, Divanın matbu olan şekli vardır. Bir 

de istanbul ile hiç muhabere edilmesin diyor. Diğer bir takrir de bu hususa Heyeti Vekileyi 

memur edelim diyor.130 

l-Mustafa Kemal Paşa (Ankara) — Korkarım Heyeti Vekile müşkül bir vaziyette 

kalır! 

Reis — Verilecek tadil nameleri ve Mehmet Akif arkadaşımızınkini ve bunun daha 

mufassal olmasını arzu buyuruyorsanız. 

 m-Tahsin Bey — Efendim, Meclisi Âlinin bir defa Tevfik Paşa ile muhabereye 

salâhiyeti var mıdır, yok mudur? 

n-Reis — Cevap yazılması esasen kabul edildi ve cevap name Divanı Riyasete havale 

edildi. Artık bu cevap verilmesin gibi bir şey mevzuu bahs olamaz.  

o-Basrî Bey (Karesi) — Usulü müzakere hakkında söyleyeceğim. Bir mebusun usulü 

müzakere hakkında sonradan söz söylemeye hakkı vardır. İstanbul'a karşı değil, zahirde ona 

karşı değil, akıl ve mantıktan uzak olduğunu bildiğimiz İstanbul'a karşı değil, zahirde ona 

karşı, hakikatte efkârı umumiyeye karşı telkinat yapmamız lâzımdır. Meclisi Âli böyle bir 

cevabın yazılmasını kabul ettiği zaman, zannederim ki, Heyeti Vekile de kabul buyurmuştu. 

Zaman meselesidir buyruldu. Kelimeler üzerinde efendiler istediğimiz kadar tenkit ederiz. 

Dünyada tenkitten kolay bir şey yoktur. Tenkit ederiz, münakaşa ederiz. Fakat ruh ve esas 

itibariyle bir şey yazılmasına Heyeti Umumiyenizce karar verildikten sonra zannederim ki, bu 

kararın infazı lâzımdır. Bendeniz İstanbul'dan ziyade, ey millet, ey Âlemi İslâm; işte biz şunu 

yazdık. Bu rezil İstanbul zihniyeti bunu bile kabul etmiyor Hatta bu Âlemi İslâm’ın şairi 

tarafından yazılmıştır diye propaganda edilecek olursa gayet iyi tesir yapacaktır.  

ö-Reis — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İstanbul'a Meclisi Âliniz tarafından cevap yazılması hakkındaki kararı sabıkı muhafaza 

edenler lütfen el kaldırsın... Efendim bir şey yazılmamasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

Kabul edilmiştir efendim.131  

                                                             
130- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I, s. 415 
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Görüşmelerin Sonuçlandırılması için Verilen Takrirler 

1-Riyaseti Celileye  

İstanbul'a yazılacak telgrafnamenin tehiri tetkik ve keşidesinden naşi birçok mahazir 

tevellüt etmekte olduğundan bunun bugün müstacelen müzakeresini teklif ederim.  

                                         7 Şubat 1337 

                                                                                                İzmit Mebusu Hamdi  

2-Riyaseti Celileye  

İstanbul ile muhabereyi sureti katiyede kafa karar vermeksizin yalnız sükût ile 

mukabele edilmesini teklif ederim.132  

                                      7 Şubat 1337 

                                                                                  Bursa Mebusu Dr. Operatör Emin 

 

3-4.Londra Konferansına iştirak etmek üzere intihap olunan heyete verilen talimat 

a-Reis — Londra sulh konferansına intihap olunan heyeti murahhasaya verilen 

talimata dair izahat verilecektir. Söz Fevzi Paşa Hazretlerinindir.  

b-Fevzi Paşa (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — Efendim, Londra konferansına iştirak 

etmek üzere intihap olunan heyeti murahhasaya müzakerata esas olmak üzere bir talimat 

tanzimi için Heyeti Vekilede yapılan müzakeratı medide neticesinde gayet veciz ve milletin 

bir çok defalar âleme ilân ettiği esasatı havi olan Misakı Millî mevaddı dairesinde hareket 

olunmasını en makul; en mantıkî bularak kendi ellerine bunu tevdi ettik. Bunun mevaddı ilân 

olunmuş ve herkesçe malûmdur. Ancak bizim heyeti murahhasanın Londra'ya muvassalatına 

kadar ne gibi mevad üzerinde müdafaatta bulunacağının mektum kalması doğrudan doğruya 

menafii millîye iktizasındandır. Orada neyi müdafaa edeceğimizi kimsenin bilmemesi 

lâzımdır. Bu suretle bizim verdiğimiz talimatı esasiyenin doğrudan doğruya Misakı Millîden 

ibaret olduğunu kimseye alenen söylemedik. Doğrudan doğruya Heyeti Âliyenize arz 

ediyorum ve bunlar hakkında arzu buyrulursa izahat vereyim.133 

 c-Hakki Hami Bey (Sinop) — Bu talimatı şimdi burada okumak belki aramızda ihtilâf 

hâsıl etmekten başka bir şeye yaramayacaktır ve esasen bunun gayet mektum tutulması lüzum 

ve ehemmiyeti de Hükümetçe zikrü beyan ediliyor. Mademki Heyeti Celile bunun üzerine 

                                                             
132-T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I, s. 416 
133-T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I, s. 418 
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hiçbir şey yapmayacaktır. Heyeti murahhasanın konferansa iştirakini temin için tabiî bir 

talimat yapılır. Bunu mevzubahse lüzum yoktur.   

ç-Tahsin Bey (Aydın) — Efendim, Paşa Hazretlerine bir şey söyleyeceğim. Efendim 

Misakı Millî ahkâmı malûmdur. Fakat malûmu âliniz bizim Londra konferansına davetimiz 

için yapılan tebligat ve istitlaat meyanında, Yunanlılarla bizim aramızda müzakerata bir 

zemin ittihaz edilmekte olduğu anlaşılıyor. Misakı Millî hududu dahilinde Yunanlıların hiçbir 

hukukunu tanımadığımızdan ve onlarla bizim aramızda müzakere edilecek hiçbir şey 

olmadığından dolayı bendenizce hiçbir hususta Yunanlılarla müzakereye girişilmesinin tebliğ 

edilmesi lâzımda. Bunun heyeti murahhasımıza tebliğini teklif ederim. 134 

Td-unalı Hilmi Bey (Bolu) — Efendim eğer burada bir ruh bulunmasa idi, 

Yunanlılar, o hayalci Rumlar memleketimize dolmasalardı, Avrupa’nın aylardan beri böyle 

vahi ve hayalî sözlerle zihinlerini doldurarak birtakım müddeiyatta bulunmasalardı Tahsin 

Beyin sözleri doğru olurdu. Halbuki Yunanlıların ellerinden gelse baştan başa bütün 

Anadolu’yu Yunanistan yapacaklar. 

E-Basri Bey (Karesi) — Efendiler, Hakkı Hami Beyin sözlerine iştirak ediyorum. 

Mademki B. M. Meclisi Hükümetini teşkil eden Heyeti Vekile mesuliyeti deruhte etmiştin bu 

mesuliyet dairesinde icap eden talimatı tanzim eder, murahhaslarımız da bu dairede hareket 

eder. Bizim esasımız taayyün etmiştir. Ayrıca müddeaya hacet yoktur. Bendeniz burada 

Balıkesir'den aldığım mektuplardan hissettiğim bir arzudan bahsetmek istiyorum. Efendiler, 

bizim ordumuzu kazandıracak yegâne çare kuvvettir, İnönü muzafferiyeti. (Meclis 

müzakeratını işkâl eden Bursa Mebusu Operatör Emin ve İzmit Mebusu Hamdi Beyler 

Riyasetin teklifi ve Heyetin kararıyla Meclisten ihraç edilmişlerdir.)  

f-Basri Bey (Devamla) — Efendiler, bu Meclisi muhteremimizin, hamaset itibariyle 

tarihi millîmizde ihraz ettiği mevkie munzam olarak diğer bir meziyeti istisnaiyesi daha vardır 

ki, o da Meclisi teşkil eden zevatın gayri Müslimlerden azade ve sırf Müslümanlardan 

mürekkep olmasıdır. Müslümanlıkta esas kardeşliktir, samiyettir. Hepimiz aynı gayeye 

yürüyen kardeşleriz. Binaenaleyh burada kardeş arasında samimiyet hilâfında hareket 

olunması, zannederim doğru değildir. Londra konferansında bizim davayı millîmizi 

halledecek yegâne amil arz ettiğim veçhile kuvvetimizdir. Bizim inkirazımıza mani olan 

İnönü muzafferiyeti vaziyeti siyasiyede pek mühim bir tebeddül ve tahavvül husule 

getirmiştir. Efendiler, biz bir taraftan müzakeratı sulhiyeyi icra ile beraber, diğer taraftan da  
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eğer imkân varsa, bilmiyorum var mı, yok mu  emri vakiler ihdasına çalışalım. Emri vakiler 

ihdas ettikçe biz davamızı kazanacağız.135  

g-Fevzi Paşa(Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — Efendiler, geçen celselerin birinde arz 

etmiştim. Harbi Umumîde bir taraftan cephelerde çalışılıyordu, diğer taraftan da sulh 

müzakeratına girişiliyordu. Nasıl muharebelerde askerler birbirini mağlup etmek için manevra 

yapıyorlarsa bu harp manevrasına hiçbir veçhile mani olamaz. Biz bir taraftan Ordumuzu 

tensik edeceğiz ve fırsat düştükçe - düşmanlarımız bizim üzerimize gelecek olurlarsa - onları 

tepeleyeceğiz. Mümkün olursa biz kendimiz taarruz ederekten onları memleketimizden 

çıkarmak imkânını istihsal edeceğiz.136  

ğ-Emir Paşa (Sivas) — Bendenizin söyleyeceklerim, Basri Beyin söylediklerinden 

hariç bir şey değildir. Basri Beye gelen mektupları okuduk. Her gelen söylüyor. Yunanlıların 

icra ettiği mezalim pek müthiştir. İnönü muzafferiyeti elhamdülillah epeyce vaziyetimizi 

temin etti. Eğer müdafaa hususunda yalnız tedafüi değil, tecavüz için bir şey yapılmak icap 

ediyorsa heyetimizin burada oturması kâfi meblağ muvakkat bütçe ile Meclisi Âlinizin reyine 

arz edildiği için bir kere bu rakamın tayinine imkân yoktu. Müzakere ettiğimiz bütçe, pekâlâ 

biliyorsunuz ki, bir şekilden ibarettir. Esasen 59 - 60 milyona baliğ olduğu halde Meclisi 

Âliniz her nasılsa 67 milyona mezuniyet verdi. Heyeti umum iyesi müzakeresinde yine o fazla 

mezuniyeti istirdat yolunda karar ittihaz edildi. Yani bu fasıllarda gerek paranın sarfiyatı ve 

gerek miktarı itibariyle para sarf edilmişti. Hem de sarfına daha evvel muvakkat bütçelerle 

mezuniyet verilmişti. Ekseriyet; benim Divan kâtipleriyle bilistişare takdir ettiğim ekseriyet 

hilâfında ise cidden bendenizi affetmenizi rica ederim. (Hayır hayır sesleri) Bu da ancak 

tayini esami ile belli olacaktır. Dünyada vicdanımdan, elime verdiğiniz ve tatbikine memur 

ettiğiniz nizamnameden başka hiçbir şey düşünmem. Bu itibarla bunun muamelesi 

nizamname mucibince tamamdır. Fakat çok istirham ederim, alenî celsede meseleyi reyinize 

koyacağım. Mesele taayyün etsin ve bu mesele taayyün edinceye kadar bendenizi affediniz. 

İtimadınızın zerre kadar bendenizden zail olduğunu hissettiğim dakikada ben orada ifayı 

vazife edemem. Çünkü müteessir olacak olan vazifedir. Memleketin bütün mukadderatı 

burada mevzuubahis oluyor. Bu hal bendenizi huzuru âlinizde bu maruzatta bulunmaya sevk 

etmiştir.  

h-Salih Efendi (Erzurum) — Efendim, bir usul meselesi vardır. Meclisin senei 

devriyesi dahilinde ittihaz etmiş olduğu bir karar hakkında yine o sene içerisinde tekrar o 
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meseleyi rüyet etmesi doğru mudur, değil midir? Bunu bir kere Riyasetten sual ediniz. 23 

Nisandan evvel tekrar bir takrir verilebilir.  

ı-Mehmed Şükrü Bey (Karahisarı Sahib) — Burada mevzuubahis olan itimat ve ademi 

itimat meselesi değildir. Her iki taraf da galatı rüyet olmak meselesidir. Bir taraf iddia ediyor 

ki, ekseriyet bu takriri nazarı itibara almadı. Divanı Riyaset kâtipleriyle görülüyor ki değildir. 

Bütün mevcudiyetimizle çalışalım. Yalnız İnönü muzafferiyetiyle kalmayalım, elimizden 

geleni yapalım. Vuracağımız darbeler konferansa tesir edecektir. Bahar geliyor, bizim de 

aradığımız budur. 

i-Fevzi Paşa (Heyeti Vekile Reisi) (Kozan) — Efendim, muharebede müdafaai 

mutlaka ile hiçbir netice istihsal edilemeyeceği bir kaidei ezeliyedir. Biz murahhaslarımızı 

göndermekle büsbütün gevşeyecek değiliz. Uğraşacağız. Fakat bunun zamanı bugün müdür, 

değil midir, bugün mü yapalım, yarın mı yapalım, bu bir zaman ve takdir meselesidir.137 

j-Emir Paşa (Sivas) - Bunun zamanını tayin etmek bu heyete aittir. Herhalde ne 

yapmak lâzım geliyorsa biz çalışacağız. Nasıl ve ne yolda çalışacağız? Bunu tayin buyurunuz, 

dedim. Bendenizin temenniyatım budur.138  

Reis — Efendim celseye bir dakika ara veriyorum.  

Reis — Efendim, bu bapta müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kâfi 

görülmüştür efendim.  

k-Hasan Fehmi Bey (Gümüşhane) — Arkadaşlar, alenî celsemizde cereyan eden 

müzakere neticesin de kürsüde Riyaset mevkiinde bulunduğum zaman 15 imzayı havi, rüfeka 

tarafından verilmiş bir takrir hakkında müsaadenizle ufak bir maruzatta bulunacağım. Evvela 

şunu arz edeyim ki, herhangi bir Meclis olursa olsun, meclislerin hürriyeti kelâm ve hürriyeti 

fikriyelerinin en mühim miyarı nizamnamei dâhilîleridir ve bunun isminin nizamname olması 

bizim bildiğimiz manayı lugavîsi ile nizamname değil, kavanindir. Bu kavaninin azayı kirama 

temin ettiği hukuk cümlenizce malûmdur. Meclisin intizam ve müzakerenin selâmeti 

cereyanını temin için Riyasete birtakım vezaif verilmiş. Bilhassa ekseriyet hakkında 

nizamnamenin o maddesinin azayı kiram tarafından ayrı ayrı okunmasını rica ettim. Bu 

maddeyi reyinize vazettiğim vakitte bendeniz de insanım sağa sola bir kaç defalar baktıktan 

sonra bu hususta Divan kâtibi olan beylerle istişare ettim. Onların reyi benim reyime tevafuk 

ettiğinden dolayı neticeyi tefhim eyledim. Esasen onların reyi benim reyime tevafuk etmese 

dahi, zaten mesele bu nizamnamede şekil ve kanuna taalluk eder aksamdır. Neticei ara tefhim 

                                                             
137- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I, s. 419 
138- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I, s. 420 
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edildikten sonra nizamname ki o hakkı takdiri bilâ kaydı şart Riyasete bırakmıştır fakat tabii 

bu hakkı takdiri suiistimal edecek veya israf edecek derecede bulunan bir arkadaşınızı ne siz 

intihap edin ve ne de biz 6 vazifede bulunalım. Malûmu âliniz bizim nizamnamemiz eski bir 

nizamnamedir. 93 nizamnamesi... 328, 329, 330, 331, 332, 333 tatbik edilmiş ve Kanunu 

Esasinin tadili ahirine göre nizamnamemizde, hâkimiyeti milliyenin derecesine göre, yani o 

şekle devam olarak yürüyecek bir' şekle ifrağ edilmişti.139 İstanbul Meclisi için yapılan bu 

nizamname belki bu Meclisi Âli için dar gelebilir. Çünkü hâkimiyet bilâ kaydı şart milletindir. 

Fakat yerine herhangi birisi ikame edilinceye kadar. Meclisi Âlinizin kararıyla bu, mevkii 

tatbik ve meriyete konulmuştur. Muamelât itibariyle bendeniz yanımda bulunan refiklerimin 

tamamen kendi fikrime muvafık gelen reylerinin inzimamiyle neticeyi tefhim eylediğimden 

dolayı vicdanen müsterihim. Yalnız arkadaşlardan bir kısmının alenî celsedeki ısrarları ve 

tayini esami teklifi verilmesi gerçi mesele kanunen tekemmül etmiştir ve mesele tekrar mevkii 

müzakereye konamaz ve zaten biliyorsunuz ki ahzı asker şubelerinin lağvı hakkında bundan 

evvel bir teklif vuku buldu, bu teklif encümenlerden geçti ve Heyeti Celileniz uzun uzadıya o 

lâyiha üzerine müzakere yaptı, reddetti. Yine kaidei umumiyemize tevfikan o teklif bu senei 

içtima iyemizde müzakere edilemezdi. Fakat Mart birden sonra herhangi bir arkadaş teklif 

edebilirdi. Fakat bu, bütçe dolayısıyla verildiği için ve bütçede murakkam olan miktar, 

ekseriyet öbür tarafta. Bu itimat ve ademi itimat meselesi değildir. Buyurdukları gibi meseleyi 

daha vazıh bir surette gösterecek tayini esamidir. Hangi taraf aldanmıştır, hangi taraf 

rüyetinde sakattır anlaşılacaktır. İkinci mesele; Salih Efendinin söyledikleri gibi senesi 

zarfında mevzuubahis edilen bir meselenin tekrar mevzuubahis olmaması, kanun 

meselesindedir. Fakat kararlar mevzuubahis olabilir. Hatta böyle Meclisi Âlinin ittihaz etmiş 

olduğu bir çok kat tadili ahirine göre nizamnamemizde, hâkimiyeti milliyenin derecesine 

göre, yani o şekle tevem olarak yürüyecek bir' şekle ifrağ edilmişti. İstanbul Meclisi için 

yapılan bu nizamname belki bu Meclisi Âli için dar gelebilir. Çünkü hâkimiyet bilâ kaydı şart 

milletindir. Fakat yerine herhangi birisi ikame edilinceye kadar. Meclisi Âlinizin kararıyla bu, 

mevkii tatbik ve meriyete konulmuştur. Muamelât itibariyle bendeniz yanımda bulunan 

refiklerimin tamamen kendi fikrime muvafık gelen reylerinin inzimamiyle neticeyi tefhim 

eylediğimden dolayı vicdanen müsterihim. Yalnız arkadaşlardan bir kısmının alenî celsedeki 

ısrarları ve tayini esami teklifi verilmesi gerçi mesele kanunen tekemmül etmiştir ve mesele 

tekrar mevkii müzakereye konamaz ve zaten biliyorsunuz ki ahzı asker şubelerinin lağvı 

hakkında bundan evvel bir teklif vukubuldu, bu teklif encümenlerden geçti ve Heyeti 

                                                             
139- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I, s. 420 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1090 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Celileniz uzun uzadıya o lâyiha üzerine müzakere yaptı, reddetti. Yine kaidei umumiyemize 

tevfikan o teklif bu senei içtimaiyemizde müzakere edilemezdi. Fakat Mart birden sonra 

herhangi bir arkadaş teklif edebilirdi. Fakat bu, bütçe dolayısiyle verildiği için ve bütçede 

murakkam olan miktar, ekseriyet öbür tarafta. Bu itimad ve ademi itimad meselesi değildir. 

Buyurdukları gibi meseleyi daha vazıh bir surette gösterecek tayini esamidir. Hangi taraf 

aldanmıştır, hangi taraf rüyetinde sakattır anlaşılacaktır. İkinci mesele; Salih Efendinin 

söyledikleri gibi senesi zarfında mevzuubahis edilen bir meselenin tekrar mevzuubahis 

olmaması, kanun meselesindedir. Fakat kararlar mevzuubahis olabilir. Hatta böyle Meclisi 

Âlinin ittihaz etmiş olduğu bir çok kararlar vardır. Biz bidayette nizamnamei dâhilinin kabul 

edilmemesine karar verdik, sonra döndük kabul ettik. Pekâlâ niçin ettik? Kabul edilmemesi de 

bir karar idi. Tekrar kabulü de bir karardır. Ağnam resmi de vardır. Misal irad edilecek olursa 

birçok misaller bulmak kolaydır.140 

k-Reis — Zannederim Hasan Beyefendinin dermeyan etmiş olduğu mütalaat ve 

mülâhazat malûmu âliniz oldu. Tensip buyurursanız evvelâ mevzuubahis olan takriri reyi 

âlinize vazedeyim.  

l-Mehmed Şükrü Bey (Karahisarı Sahip) — Müsaade buyurulurmu Paşa Hazretleri; bu 

eğer hafî celsede olacak olursa zabıtlarda meskût kalır. Alenî celsede olursa mesele zabıtlara 

geçer. 

m-Reis — Efendim mesele burada hallolunursa zahirî olarak tekrar celsei aleniyede 

bahs olunabilir. Şimdi bu takririn burada kabul edildikten sonra bir de alenî celse 

mevzuubahis olmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Yarın, bermutat 

içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum.141 

4-Londra Konferansı hakkında Hariciye Vekili Ahmet Muhtar Beyin Açıklaması. 

 

  a-Ahmet Muhtar Bey (Hariciye Vekili) (İstanbul) — Sureti malumede Londra'ya davet 

edilmiş olan heyeti murahhasamızın oraya muvasalat ve konferans mahafili ile olan temasına 

ve bu temastan mütevellit tahassüsatına dair bundan evvelki celselerde bazı maruzatta 

bulunmuş idim. O zaman, yani aşağı yukarı, 28 Şubattan beri heyeti murahhasamızdan gerek 

müzakerat ve gerekse ittihaz edildiği ajans telgraflarından anlaşılan mukarrerat hakkında 

doğrudan doğruya ve resmî mahiyeti haiz hiçbir telgrafname alınmıyordu. Bunları da bilvesile 

arz etmiştim. Bundan dolayı bittabi Hükümetiniz de endişeli bulunuyordu. Son zamanlarda, 

                                                             
140- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I, s. 420-421 
141- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I, s. 421 
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yani bundan üç gün mukaddem imzasız olmak ve menşei malûm bulunmamak üzere gayri 

mutaf bir vasıta ile bir telgraf aldım ve onu takip eden günlerde imzayı havi iki telgrafname 

daha alınmıştı. İşte o vakit heyeti murahhasamn müzakerat ve mukarreratı hakkında sıhhate 

karin bir malûmat elde edilmiştir. Şimdi heyetin oraya muvasalatından sonra son işaretine 

değin yazmış olduğu telgrafların cümlesini müzakeratın safahatı mütahavvilesi hakkında bir 

fikri sabit olmak üzere okuyacağım. 142 

 “Bekir Sami, Türklerin konferans üzerinde iyi izlenim meydana getirdikleri ve 

İngiliz kamuoyunun Türklerden ya dönmeye başladığına inanıyor. 26 Şubat’ta 

Ankara’ya gönderdiği gizli telgrafta “Briand Sforza’nın, konferansta durumun Türklerden 

yana olduğunu kendisine söylemiş olduklarını,; bu arada, İzmir ve Trakya’daki durumu 

araştıracak, uluslararası bir komisyon kurulmasını kabullendiğini bildirmiş, Winston 

Churchill ve Lord Derby gibi İngiliz devlet adamlarının, “eski başbakanlardan” 

Palmerston’un Türkiye’ye karşı uygulamış olduğu dostluk siyasetine doğru yöneldiklerini;  

Sevr Antlaşması’nın ancak adını sürdürmek, ama içeriğini Türk emellerine göre değiştirmek 

konusunda İngiltere’nin iznini sağlamaya çalışmakla, bu ülkeye sağlam ve sürekli bir 

anlaşmaya varılabileceğini; dolayısıyla Türkiye’ye mutluluk ve ilerleme getirecek bir barış 

döneminin sağlamış olacağını eklemiştir.” Buna 29 Şubat’ta cevap veren Mustafa Kemal 

Paşa, barış ilkeleri, Türklerin ulusal emellerini belirterek, kesin güvence altına alırsa, 

anlaşma adının pek önemli olmayacağın, ancak, söz konusu bölgeler önceden Yunanlılarca 

boşaltılırsa, Uluslar Komisyonunun kabul edileceğini; 1 Mart’ta gönderdiği gizli telgrafta 

ise, iktisadi ve mali sorunlarla Türk ilkelerini değiştirilemeyeceğini, İngiltere’nin onurunu 

incitmemek amacıyla titizlik gösteren Bekir Sami Bey’in, bu konularda İngiltere’ce 

aldatılmamaya büyük dikkat göstermesin; barışı sağlamak için İngiltere’ye ismen bile olsa 

ödünler vermemesini Ankara’nın onaylamadığını bildirmiş, Bekir Sami Beyi şöyle 

uyarmıştı.”Ekselansınıza ve başkanlığınızdaki kurula verilen yetkiler, Misak-i Milli’nin tespit 

etmiş olduğu sınırları aşamaz., 143 

 Ahmet Muhtar Bey (Devamla) — Biliyorsunuz, heyeti murahhasamız buradan 

Roma'ya gitti. İtalyanlar arkalarından römorka etmek istediler. Bizi resmen davet etsinler, 

dedi. Fransa ve İngiliz sefiri ile görüştüler. Müşafehe esnasında vakit fevt etmeksizin 

gitmelerini söylemiş. Bunlar da resmen davet edilmedikçe gitmeyiz demişler. İngilizler sefiri 

marifetiyle heyeti murahhasaya bir daveti resmi göndermiştir. Bunun üzerine gitmişlerdir. (26 

                                                             
142- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 17 Mart 1337 (1921), II, s. 3 
143-Salahi R. Sonyel; Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş Savaşı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008, III. 
s.1023 
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tarihli telgraf okundu) Raporlar bunlardan ibarettir. Arada başka bir şey varsa gelmemiştir. 12 

Martta alınan ve imzası bulunmayan bir telgrafname var, bunu okumadan evvel verilen cevabı 

okuyacağım. İki cevap yazılmıştır. (Cevaplar okundu)144  

 Londra Konferansı’nın iyi gitmediği günlerde, Ahmet Muhtar bey, 3 Mart’ta 

Bekir Sami Beye gönderdiği gizli telgrafta özetle şöyle demişti: “Londra Konferansındaki 

son gelişmeler bize olumsuz ve yararsızdır. Bağlaşıkların ulusal haklarımızı 

kabulleneceklerini gösteren hiçbir belirti yoktur. Ayrıca ana konulardan yan konulara 

sapmışlardır. Bu bir çıkmaz yoldur. Bizi, konferansı bozmakla suçlamaya çalışacaklar ve 

konferanstan, ulusumuzun gözünde düşük olarak, Yunanistan ise güçlü olarak çıkacaktır.       

İngilizler aynı nakaratı sürdürüyor, kötü örnek oluşturmadan anlaşmayı imzalamamızı ve 

savaş tutsaklarını değiş tokuş etmemizi istiyorlar. Böylece İngiltere, kendi saygınlığını 

korumuş olacaktır. İzlenecek yöntemler, Sevr Antlaşması’nın, Türkiye’nin bağımsız bir ülke 

olarak yaşama hakkının tanınmadığını haykırarak söyleyiniz. Türkiye’ye öteki ülkelere 

verildiği gibi, yaşama hakkı tanınmalıdır. Konferansta kesinti olacaksa , bu nokta üzerinde 

olmalıdır. Sevr Antlaşması kökten değiştirilmelidir. Bağlaşıkların amacı bizi aldatmak ve 

ulusumuzu mahvetmektir.”145 

SONUÇ 

 Londra Konferansı 22 Şubattan 12 Mart 11921’e kadar sürdü. İtilaf Devletleri, Serves 

antlaşmasının esasında bir değişiklik yapmayıp, bir iki küçük değişiklikle yetindikleri146 

Türkiye de Misakı Milli’yi izah ile her şeyden önce Yunanlıların Anadolu’yu boşaltmalarını 

istedi. Yunanlılar ise ne bunu, nede Serves antlaşmasında yapılan küçük değişiklikleri bile 

kabul etmediklerinden, herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Bununla beraber, “Şark 

mefkûresinin kuvvetli taraftarlarından” iken, 1920 yazında yapılan Moskova görüşmelerinde 

hayal kırıklığına uğrayıp, şimdi “Garp mefkûresine dönmemiz ve garplılaşmamız gerektiğini 

söyleyen” Bekir Sami Bey, Londra’da, İngiltere, Fransa ve İtalya ile bir takım anlaşmalar 

yaptı. 10 Mart 1921 tarihli Türk-İngiliz anlaşması, esirlerin değişimine ait olup, İngilizler, 

“Ermeniler ve İngilizlere fena muamele etmemiş olan” Türk esirlerini geri vermeyi kabul 

                                                             
144- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 17 Mart 1337 (1921), II, s. 3 
145- Sonyel, a.g.e. s.1026 
146-Önerilen Sevr Değişiklikleri Osmanlı’ya bırakılan Jandarma ve diğer askeri birliklerin sayısı arttırılacak,İtilaf 

Devletleri’nin Osmanlı’da kalmasını istediği subayların sayısı azaltılacak,Çanakkale ve İstanbul Boğazlar bölgesindeki itilaf 
devletlerinin toprak genişliğini biraz ufaltmak,Osmanlı yıllık bütçesi üzerindeki etkiyi yüzdesel olarak düşürmek,İmar 
işlerine Osmanlı’ya izin verme,Kapitülasyonlarda bazı değişliklerin yapılması,Gelibolu’da yönetimi Yunanistan alacak,Kürt 
bölgesinin yüz ölçümüyle ilgili düzenlemelerin yapılması,Ermeni sınırının çizilmesi,Trakya bölgesinde referandum 
uygulanacak,İzmir kendi başına özerk bir yapıda olacak 5 yıl sonra Milletler Cemiyeti’ne başvuru hakkı olup referandumla 

Türk veya Yunan tarafına katılabilecek veya istekler değişebilecekti 
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ediyorlardı.  11 Mart 1921 tarihli Briand-Bekir Sami anlaşması ile de Fransızlar, güney 

cephemizdeki çarpışmalara son vermeyi ve Serves’ten farklı olarak Urfa ve Gaziantep’i 

Türkiye’ye bırakmayı kabul ediyorlardı. Ancak buna karşılık Elazığ, Diyarbakır Sivas 

bölgelerinde bir takım ekonomik imtiyazlar kazanıyorlardı. 12 Mart 1921 de İtalya ile yapılan 

anlaşmaya göre de İtalya, İzmir bölgesi ve Trakya’nın Türklere geri verilmesi için çaba 

harcamayı kabul ediyor, fakat karşılığında Antalya, Burdur, Muğla, Isparta, Aydın, Afyon, 

Kütahya ve Konya illerinde ekonomik imtiyazlar elde ediyorlardı. Bütün bu anlaşmaları Bekir 

Sami be, Ankara’ya danışmadan kendi inancına göre imzalamıştı. I. Dünya Savaşı sırasında 

İtilaf Devletleri’nin aralarında imzaladıkları ve Anadolu’yu paylaşma amacını güden 

anlaşmalara çok benzeyen ve her şeye rağmen o anlaşmaları gerçekleştirme amacını güden bu 

anlaşmalar, “Hükümeti Milliye prensipleriyle bağdaşamayacağından, retten başka bir 

muameleye maruz kalamazdı” Bunlar kabul ve tasdik edilmedikleri gibi, Bekir Sami Bey de 

Dışişleri Bakanlığı’ndan uzaklaştırıldı ve yerine Ali Fuat Cebesoy ile Moskova’ya giden 

Yusuf Kemal (Tengirşek) Bey getirildi. Türkler açısından Londra konferansının en büyük 

kazancı Ankara Hükümetinin tasdiki olmuştur. 

 Londra Konferansının önemli sonuçlarından biri de, İtilaf Devletleri arasında görüş 

ayrılığının ortaya çıkartmış olmasıydı. İtalya’nın içi kaynıyordu ve İtalyan Hükümeti Anadolu 

macerasından bir an önce yakasını kurtarmaya çalışıyordu. Nitekim Yunanlılara karşı II. 

İnönü zaferinin kazanılması üzerine, Haziran ayından itibaren Anadolu’daki kuvvetlerini 

çekmeye başlamışlardı. Aynı şey Fransa içinde ortaya çıkmıştır. Fransa’nın bu sıradaki esas 

davası, Almanya’dan duyduğu korku dolayısıyla, güvenlik t6edbirlerini bir an önce kurmaktı. 

Ankara Hükümeti’nin gücü ise her gün biraz daha kesin bir şekilde ortaya çıkıyordu. Anakara 

Hükümeti Bekir Sami Bey anlaşmalarını açıkça ret etmekten çekinmemişti. Üstelik Londra 

Konferansının sonuçsuzluğu üzerine Yunanlılar, Milli Hükümete savaş alanında kesin darbe 

indirmek için harekete geçmiştir. 30 Mart-1 Nisan 1921 de İnönü’de Türk cephesine karşı 

yeniden taarruz ederek ikinci defa yenilmişlerdir. II. İnönü Zaferi, Fransızların Milli 

mücadeleye karşı politikalarında bir dönüm noktası oldu. Güney cephesinde ise Türk 

Mücahitlerinin sert mukavemeti ile uğraşıyordu Suriye’deki milli hareket de gerçek bir 

mesele olmaya başlamıştı. İşin kestirmesi, Ankara ile hesapların barışçı yolla tasfiyesi idi.  

 TBMM’nin Katılma Amaçları varlığını kabul ettirmek ve Misak-ı Millîyi tüm dünyaya 

duyurmaktı.“Türkler barış istemiyor” propagandalarını engellemek, Uluslararası platformda 

saygınlık kazanmak.  
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Londra Konferansının Önemi ve Sonuçları somut bir sonuç elde edilmemiştir.Türk-Yunan 

savaşı uzamıştır.İngiltere ve Yunanistan’ın neler istediği açıkça anlaşılmıştır.TBMM, İtilaf 

devletleri tarafından tanınmış ve kabul edilmiştir.Misak-ı Milli resmi olarak tüm dünyaya 

duyurulmuştur.Yunanistan’da siyasi dengeler oynamıştır.Türk temsilcileri bu konferansa 

katılarak barıştan yana olduklarını kamuoyuna göstermişlerdir. 

KAYNAKLAR 

a-Resmi Kaynaklar 

- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 4 Şubat 1337 (1921) Cuma, I 

- T. B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 5 Şubat 1337 (1921) Cuma, I 

- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 8 Şubat 1337 (1921) Salı, I 

- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 12 Şubat 1337 (1921)Salı, I 

- T. B. M.M. Gizli Celse Zabıtları, 17 Mart 1337 (1921), II 

Diğer Yayınlar 

- Abdülahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Anakara, 1991 

- Cemal Kutay, Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi; İstanbul, 1961, XIX, s.11098 

- Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi tarihi (1914-1990), İş Bankası Yayınları, Ankara, 1991 

- Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, Ankara 1983 

- Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi-IV 1921-1922 Cumhuriyete Doğru, İstanbul 

- Osman Özsoy, Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı 1918-1923, İstanbul, 1997 

- Salahi R. Sonyel, Mustafa Kemal (Atatürk) ve Kurtuluş savaşı, Türk Tarih Kurumu Yayını, 

Ankara, 2008 

-Yusuf Hikmet Bayur, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasiyesi, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları,Ankara, 1995 

 

 

 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1095 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

MURADİYE VE ÇALDIRAN YÖRESİNDEKİ HEMODİYALİZ UYGULANAN 

HASTALARDA BAZI KAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ 

Öğr. Gör. Yakup DİLBİLİR 

Muş Alparslan Üniversitesi, Bulanık Meslek Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Salih ÇİBUK 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

Prof. Dr. Handan MERT 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bölümü 

Uz. Dr. Yusuf TOHMA 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü  

 Prof. Dr. Nihat MERT 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Bölümü 

ÖZET 

Hemodiyalize giren hastaların bazı parametrelerinin incelendiği bu çalışma, Van’ın Muradiye 

ve Çaldıran ilçelerinde böbrek fonksiyonu bozulmuş 27-74 yaş aralığında 20 hasta üzerinde 

yapıldı. Hastaların ne kadar aralıklarla diyalize girdiği, ne kadar süre diyalizde kaldığı, başka 

hastalıklarının olup olmadığı, sosyoekonomik durumları, BMI gibi bilgileri anamnezlerle tek 

tek kayıt edilip hastalardan kan örnekleri alındı. Her bir hastanın biyokimyasal 

parametrelerinden üre, kreatinin, fosfor, Ca, aylık olarak dört ay süreyle, ferritin, PTH, 

kolesterol düzeyleri ise birinci ve dördüncü ayda alındı. Alınan kan örnekleri usulüne uygun 

şekilde pıhtılaşmaya bırakıldı. Daha sonra kan örnekleri 4000 rpm’de 10 dakika santrifüj edildi. 

Elde edilen serumlardan üre, kreatinin, fosfor, ferritin, PTH, kolesterol, Ca analizleri hemen 

gerçekleştirildi. Dört aylık üre ortalamaları Üre 101.70-104.7 mg/dl, kreatinin 8.41-9.73 mg/dl, 

kalsiyum 8.70-9.00 mg/dl, fosfor 3.85-5.90 mg/dl, hemoglobin 10.70 – 11.70 g/dl arasında 

saptanırken, birinci ve dördüncü ayda kolesterol 169-170 mg/dl, PTH 304.50-341.00 pg/ml, 

ferritin ise 1192.10-1139.65 mg/dl arasında ölçüldü. Üre, kolesterol, PTH ve ferritin düzeyleri 

arasındaki farklılıklar istatistiksel önem göstermezken, kreatinin, fosfor, kalsiyum ve 

hemoglobin ortalamaları arasındaki farklılıklarda p ≤ 0.005 düzeyinde önem saptandı. 

Parathormon düzeyi hemoglobin düzeyindeki değişiklikler gibi sadece tek bir faktöre bağlı 

olarak değil çoklu faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Serum kreatinin, hemoglobin ve total 

protein ile yaşam kaliteleri, fiziksel ve mental sağlık durumları arasında önemli bağlantılar 

vardır. Hemodiyaliz hastalarının yetersiz proteinli diyetler tüketmesi sonucunda kalsiyum ve 

fosfor alım miktarları da azalır. Hemodiyalizli hastalarda nefronların kaybolması ile ilişkili 

fosfat artışı ve hipokalsemi oluşmakta ve bu durum paratiroit hormonu aktivitesini 

artırmaktadır. Yani bu çalışmada incelenen parametrelerdeki bazı değişimler çoklu faktörlere 

bağlı olarak değişebilmektedir.  
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Hastalardan elde edilen bireysel sonuçlar değerlendirildiğinde, hastaların D vitamini 

düzeylerine eş zamanlı olarak bakıldığı diyet, beslenme durumunun, diyaliz hastalarında 

eritropoetin direncine neden olabilecek bazı faktörlerin de incelendiği daha kapsamlı çalışmalar 

yapılması gerektiği, ancak bu araştırmada elde edilen sonuçların da diyaliz hastalarının medikal 

değerlendirilmesinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Biyokimyasal Parametreler, Hemodiyaliz, İnsan, Kronik Böbrek 

Yetmezliği, Serum. 

INVESTIGATION OF SOME BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS 

UNDERGOING HEMODIALYSIS IN MURADIYE AND CALDİRAN REGION 

ABSTRACT 

This study was performed to examines some parameters of hemodialyzed patients, on 20 

patients ages between 27-74,  with impaired renal function in the Muradiye and Caldiran 

districts of Van. Blood samples were taken from the patients one by one with the records of 

how long they were dialyzed, whether they had other illnesses, socio-economic status, BMI. 

Biochemical parameters  such as  urea, creatinine, P, Ca of each patient were determined for 

four months, Ferritin, PTH, Cholesterol levels wereonly  analyzed for the first and fourth 

months. Blood samples were taken to coagulate in accordance with the procedure. Blood 

samples were then centrifuged at 4000 rpm for 10 minutes. Urea, creatinine, Phosphorus, 

Ferritin, PTH, Cholesterol, Ca were analyzed immediately in the obtained serum. When the 

four-month averages were examined, values was found to be  between ;urea 101.70 -104.7 

mg/dl, creatinine 8.41-9.73 mg/dl, Ca 8.70-9.00 mg/dl, phosphorus 3.85-5.90 mg/dl, 

hemoglobin 10.70-11.70 g/dl. In the first and fourth months the  values of cholesterol was 

measured between 169-170 mg/dl, PTH 304.50-341.00 pg/ml and  ferritin levels 1192.10-

1139.65 mg/dl While differences in urea, cholesterol, PTH and ferritin levels were not 

statistically significant, differences in creatinine, phosphorus, calcium and hemoglobin 

averages were significant at p ≤ 0.05 level. Parathormone levels vary not only by a single factor 

but by multiple factors such as changes in hemoglobin level. There are important links between 

serum creatinine, hemoglobin and total protein and quality of life, physical and mental health 

status. As hemodialysis patients consume inadequate protein diets, calcium and phosphorus 

uptake also decreases. Phosphate elevation and hypocalcemia associated with the loss of 

nephrons in hemodialysis patients occurs, which increases parathyroid hormone activity. Some 

changes in the parameters examined in this study may vary depending on multiple factors.  
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When the individual results from the patients were evaluated, it was concluded that more 

comprehensive studies should be carried out in which the dietary, nutritional status of patients 

with vitamin D concentration were examined and some factors that might cause erythropoietin 

resistance. However, the findings obtained in this study are important in the medical evaluation 

of dialysis patients.  

Keywords: Biochemical Parameters, Hemodialysis, Human, Chronic Renal Failure, Serum. 

GİRİŞ 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY), böbreklerin vücut sıvılarının dengesini sağlayamayıp 

irreversib bir duruma gelmesidir. Böbrek fonksiyonlarının bozulmasından kaynaklı 

nefrotoksik etkiye sahip olan kreatinin, üre ve ürik asit gibi protein yapılı atıkların kandaki 

yoğunlukları yükselir. Bununla birlikte Na, K, P gibi bazı elementlerin kandaki 

yoğunlukları artarak, böbreğin elementleri birleştirici ve metabolize etme kapasitesi 

bozulur (Baysal ve ark., 2002). 

KBY‟nin son aşaması olan son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) teşhisinden hemen sonra 

gerekli tedavilere başlanmalıdır. Kronikleşmiş olan böbrek fonksiyon kaybının medikal 

tedavi ile düzeltilmesinin imkânsız olmasına karşın, belirtilerini kontrol altına alıp 

oluşabilecek komplikasyonları minimum seviyeye getirip, hastalığın ilerleyici durumunu 

azaltmaya yönelik tedaviler uygulanır (Öztürk D, 2009). 

Hastalığın başında yani akut böbrek yetmezliğinin (ABY) yaşandığı dönemde diyet ve 

medikal tedavi yeterli olsa da, böbrekler fonksiyonlarını kaybettiği durumda hemodiyaliz, 

periton diyaliz (PD) ve transplantasyon uygulamaları başlamaktadır. Günümüz 

koşullarında böbrek fonksiyonlarını yitirmiş hastalar için ilk tedavi yöntemi 

hemodiyalizdir (HD). Aynı zamanda böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalarda 

semptomların azaltılması ve ilerlemesinin engellenmesi için diyet uygulamaları da çok 

önemlidir (Topallar ve Bayrak, 1998). 

Hemodiyaliz, kanda birikmiş olan metabolik atıkların ve elementlerin yarı geçirgen bir 

membran aracılığıyla çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesini sağlayan bir 

yöntemdir (Baysal ve ark., 2002). Bu yöntemle hastanın kanı gerekli ekipmanlarla vücudun 

dışına çıkarılıp yapay böbrek olarak adlandırılan diyalizörün içinde dolaştırılır. Diyalizörün 

içi yarı geçirgen bir maddeyle yapılıp iki bölüme ayrılmıştır. Zarın bir tarafından kan diğer 

bölümünden diyaliz sıvısı geçer. Diyalizat ve kan arasında difüzyon ve osmotik basınç 

mantığıyla sıvı elektrolit değişimi olur. Kanın içerisinden üre, ürik asit, potasyum, kreatinin 

vb. maddeler diyalizat içerisine geçerek temizlenir (Köksal ve Gökmen, 2000). 
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Sunulan çalışmada Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde böbrek yetmezliği ile diyaliz işlemine tabi 

tutulan hastaların dört ay süre ile kanlarında meydana gelen değişimleri araştırmak ve diyaliz 

işleminin hastalar üzerine yaptığı etkileri, uygulanacak anket soruları ile saptamak 

hedeflenmiştir. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışma Van'ın Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde böbrek fonksiyonu bozulmuş 27 - 74 

yaş aralığında 20 hasta üzerinde yapıldı. Hastalardan kan örnekleri almadan önce onam 

alınmıştır. Hastaların bir ay içerisinde ne kadar aralıklarla diyalize girdiği, ne kadar süre 

diyalizde kaldığı, başka hastalıklarının olup olmadığı anamnezlerle tek tek kayıt edilip kan 

örnekleri alındı. Her bir hastanın biyokimyasal parametreleri aylık ve dört aylık ortalaması 

olarak saptandı. Hastaların hepsinin biyokimyasal parametrelerinin dört aylık genel 

ortalaması alınıp istatistiksel olarak değerlendirildi. Etik kurul onayı Van Bölge Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Etik Kurul Başkanlığı‟ndan alındı. Araştırma; Van ili Muradiye Devlet 

Hastanesi ve Çaldıran Devlet Hastanesi diyaliz servisinde diyaliz tedavisi alan, araştırmaya 

katılmayı gönüllü olarak kabul eden hemodiyaliz hastalarında gerçekleştirildi. 

Araştırmanın verileri 01.07.2016 ve 31.10.2016 tarihleri arasında toplandı. 

Kan örnekleri bir seferde staz ve hemoliz oluşturulmamasına dikkat edilerek kübital venden 

10–12 ml olacak şekilde ayda bir kez dört ay süreyle vakumlu tüplere alındı. Alınan kan 

örnekleri usulüne uygun şekilde pıhtılaşmaya bırakıldı. Daha sonra kan örnekleri 

dengelenerek 4000 rpm‟de 10 dakika santrifüj edildi. Elde edilen serumlardan üre, kreatinin, 

fosfor ve Ca aylık; ferritin, PTH ve kolesterol ise 1. ve 4. aylarda alınan numuneler 

kullanılarak analiz edildi. 

BULGULAR 

Hastalardan her ay alınan, sadece birinci ve dördüncü aylarda alınan parametreler ve 

bunların aylık ortalamaları Tablo 1’de gösterildi. 

Tablo 1. 1. aya ait genel tanımlayıcı istatistikler. 
 

 Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 

Üre (mg/dl) 20 71,00 160,00 106,32 20,87 

Kreatinin (mg/dl) 20 3,86 13,50 9,04 2,55 

Fosfor (mg/dl) 20 3,26 11,30 5,71 1,65 

Kalsiyum (mg/dl) 20 8,10 11,10 9,17 0,99 

Kolesterol (mg/dl) 13 103,00 224,00 165,84 36,40 

Hemoglobin (g/dl) 18 7,40 15,20 11,56 1,72 

PTH (pg/ml) 20 27,00 2119,00 551,25 
 

 

531,69 

Ferritin (mg/dl) 20 69,28 1889,00 1135,86 452,12 
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 Tablo 2. 2. aya ait genel tanımlayıcı istatistikler. 

 

 Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 

Üre (mg/dl) 20 54,00 248,24 141,00 71,48 

Kreatinin (mg/dl) 20 4,75 12,19 9,07 2,17 

Fosfor (mg/dl) 20 2,50 11,00 5,87 2,02 

Kalsiyum (mg/dl) 20 6,90 11,30 9,10 1,23 

Kolesterol (mg/dl) 0     

Hemoglobin (g/dl) 20 8,00 14,90 10,83 1,79 

PTH (pg/ml) 0     

Ferritin (mg/dl) 0     

Tablo 3. 3. aya ait genel tanımlayıcı istatistikler. 
 

 Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 

Üre (mg/dl) 20 45,00 194,70 112,22 46,12 

Kreatinin_3 (mg/dl) 20 4,02 12,40 7,99 2,21 

Fosfor (mg/dl) 20 2,50 7,00 3,96 1,22 

Kalsiyum (mg/dl) 20 7,40 11,30 8,94 1,14 

Kolesterol (mg/dl) 0     

Hemoglobin (g/dl) 20 7,00 14,30 10,68 2,01 

PTH (pg/ml) 0     

Ferritin (mg/dl) 0     

Tablo 4. 4. aya ait genel tanımlayıcı istatistikler. 
 

 Hasta sayısı Minimum Maksimum Ortalama Standart sapma 

Üre (mg/dl) 19 52,00 166,92 103,95 39,17 

Kreatinin (mg/dl) 19 4,71 11,77 9,02 1,95 

Fosfor (mg/dl) 19 3,10 6,70 4,76 1,15 

Kalsiyum (mg/dl) 19 7,20 10,40 8,57 ,78 

Kolesterol (mg/dl) 19 100,00 241,00 166,31 39,00 

Hemoglobin (g/dl) 19 7,60 15,10 10,81 2,07 

PTH (pg/ml) 19 23,00 1850,00 463,51 417,45 

Ferritin (mg/dl) 20 10,78 1650,00 1008,13 601,57 

Aylık dağılımlar Tablo 5‟te bir fikir verme açısından bireysel olarak sunuldu. 

Tablo 5‟te incelenen tüm parametrelerin aylara  göre  saptanan  ortalama  değerleri gösterildi 

ve gruplar arasında istatistiksel değişimler yorumlandı. 

Üre düzeyi 2. ayda farklılık göstererek 141,00 mg/dl en yüksek düzeydedir. 

Diğer aylarda çok önemli farklılık bulunmuştur (p<0,05). Kreatinin düzeyinde 3. ve 

4. ay p<0,05; fosfor 3. ve 4. ay p<0,05 bulunmuştur. Kalsiyum 4. ay, hemoglobin 2. 

ve 3. ayda farklı olup istatistiksel önemde değişmiş bulundu. 

Kolesterol, PTH ve ferritin hastaların rutin tahlillerinde sadece 1. ve 4. ayda 

alınmış olduğundan belirtilen aylardaki düzeyler tablo 5’te gösterildi. Bu verilere göre 

de önemli sapmalar bulunamadı. 
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Tablo 5. Aylara göre kan değerlerinin karşılaştırması. 

 Aylar Medyan Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum 

 
Üre 

(mg/dl) 

1 104,70 B 106,32 20,88 71,00 160,00 

2 141,00A 142,05 71,48 54,00 284,24 

3 101,35 B 112,23 46,12 45,00 194,70 

4 104,86 B 103,95 39,17 52,00 166,92 

 
Kreatinin 

(mg/dl) 

1 9,78 A 9,05 2,55 3,86 13,50 

2 9,34 A 9,07 2,17 4,75 12,19 

3 8,41 B 7,99 2,21 4,02 12,40 

4 9,13 AB 9,02 1,96 4,71 11,77 

 1 5,30 A 5,71 1,66 3,26 11,30 

Fosfor 

(mg/dl) 

2 5,90 A 5,88 2,02 2,50 11,00 

3 3,85 C 3,96 1,22 2,50 7,00 

4 4,70 B 4,76 1,15 3,10 6,70 

 1 8,85 A 9,17 1,00 8,10 11,10 

Kalsiyum 

(mg/dl) 

2 9,00 A 9,11 1,23 6,90 11,30 

3 8,95 AB 8,94 1,14 7,40 11,30 

4 8,70 B 8,57 ,78 7,20 10,40 

 
Kolesterol 

(mg/dl) 

1 170,00 A 165,85 36,40 103,00 224,00 

2 . . . . . 

3 . . . . . 

4 169,00 A 166,32 39,00 100,00 241,00 

 
Hemoglobin 

(g/dl) 

1 11,70 A 11,56 1,72 7,40 15,20 

2 11,35 B 10,84 1,79 8,00 14,90 

3 10,75 B 10,68 2,01 7,00 14,30 

4 10,70 AB 10,82 2,07 7,60 15,10 

 
PTH 

(pg/ml) 

1 304,50 A 551,25 531,69 27,00 2119,00 

2 . . . . . 

3 . . . . . 

4 341,00 A 463,51 417,45 23,00 1850,00 

 
Ferritin 

(mg/dl) 

1 1192,10 A 1135,87 452,12 69,28 1889,00 

2 . . . . . 

3 . . . . . 

4 1139,65 A 1008,13 601,57 10,78 1650,00 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Sunulan bu tezde, tartışma bölümünde, öncelikle hastaların kan tablosunun bireysel 

incelenmesi yapılmış, daha sonra saptanan değerlerin literatürdeki diğer çalışmalarla 

karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir.  

Serum albümin, kreatinin ve total kolesterol düzeyleri beslenme göstergeleridir. Bunları ve 

günlük diyetleriyle yeterli enerji ve protein alan hastalarda, günlük yetersiz alanlara göre 

daha yüksek düzeyler belirlenmiştir. Yeterli beslenmenin hemodiyalizli hastalarında yaşam 

kalite düzeyleri ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Hastaların beslenmesinde dikkate alınması 

gereken besin öğeleri potasyum, fosfor, sodyum ile sıvı tüketimi olup tansiyon problemi 
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olanlarda özel bir öneme sahiptirler. Sigara kullanımı ve alkol kullanılması da 

hemodiyalizli hastalarda dikkat edilmesi gereken durumlardır. Sigara kullanımı, koroner ve 

periferik damarlarda aterosklerozun gelişmesini tetikler. Özellikle sigara dumanında fazla 

miktarda serbest radikal ve nitrik oksit bulunmaktadır. Buradaki oksijen radikalleri damar 

endoteline ulaşarak NO ile etkileşir. Akabinde LDL-kolesterol ve lipoprotein(a) okside 

edilerek endotele bağımlı vazodilatasyon cevabı bozulur. LDL-kolesterol ve trigliserid 

düzeyi artar, HDL-kolesterol miktarı azalır. Oluşan lipid bozuklukları hastalarda KVH risk 

faktörü oluşturmaktadır (Akçakoyun, 2004). 

Bu çalışmada hastaların %20'sinin sigara içtiği belirlendi. Alkol tüketiminin olmadığı 

saptandı. Hemodiyaliz hastalarında KBY‟ye eşlik eden diğer hastalıkların başında KVH 

yani semptomatik olarak hipertansiyon ve diyabet gelmektedir. Hastaların % 50‟side KBY 

haricinde hastalık bulunmaktadır. Gerçekten de Arslan (2008) KBY hastalarında en sık sol 

ventriküler hipertrofi (LVH), ateroskleroz, hipertansiyon, kardiyak yetmezlik kardiyak 

dilatasyon, ve iskemik kalp hastalığına işaret etmiştir. Hipertansiyon miyokardial atağa 

neden olmaktadır (Amaresan, 2005). KBY hastalarında istenen kan basıncının 130/80 

mmHg düzeyinde olması gerektiği bildirilmiştir (Akpolat ve ark., 2007). Bu değerin 

üzerindeki kan basıncı KVH için bir risk oluşturur. Böbrekle ilişkili kardiyovasküler risk 

faktörleri arasında anemi önemli yer tutar ve anemi LVH ve kardiyak dilatasyon oluşumuna 

neden olur. (Al- Ahmad ve ark., 2001). 

Hemodiyalize giren hastalarında Hb<11 g/dl ve Htc<%33 olması KVH oluşmasını 

körükleyebilir (Anonim, 2007). Bu çalışmada hastaların serum Hb düzeyi 11 g/dl civarında 

bulunmuştur. Hemodiyaliz hastalarda yapılan bir çalışmada, Hb düzeyinin ortalama 1 g/dl 

düşmesi halinde kalp yetmezliğine rastlanma oranının %25 yükseldiği, EKG 

anormalliklerin oluşması ile LVH‟nin %42 oranında arttığı ve dolayısıyla ölüm riskinde 

%14 oranında artış olduğu bildirilmiştir (Metivier ve ark., 2000; Baugh ve ark., 2001). 

Hemodiyaliz hastalarında yaptıkları çalışmada, 158 hastanın serum total kolesterol 

167.3±3.3 mg/dl, 75.0±3 mg/dl olarak bulmuşlardır. NKF ve ATPIII kriterleri hemodiyaliz 

hastalarında serum total kolesterol değerlerinin ≤ 200 mg/dl altında olması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu çalışmada hastaların serum total kolesterolü 170 mg/dl civarlarında 

saptanmıştır. Arslan (2008) serum kreatinin, hemoglobin ve total protein ile yaşam 

kaliteleri, fiziksel sağlık özeti ve mental sağlık özet skoru arasında önemli bağlantılar 

bulmuşlardır (p<0.05). Yine aynı araştırıcı diyalize girme süresinin artmasıyla serum 

kreatinin düzeylerinin de arttığını saptamıştır. Serum kreatinin düzeyleri hemodiyaliz 

hastalarında böbrek fonksiyonu olduğu gibi beslenme durumu ile de ilintili bir diğer 
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göstergedir. Arslan (2008) incelediği KBY hastalarında serum kreatinin düzeyini 1.4 mg/dl 

üzerinde bulurken sunulan bu çalışmada kreatinin değerleri normal düzeyin çok üzerinde 

bulunmuştur. Hemodiyaliz hastalarının yetersiz proteinli diyetler tüketmesi sonucunda 

kalsiyum ve fosfor alım miktarları da azalır. Hemodiyaliz hastalarının, gıdalarıyla fazla 

fosfor alması hiperfosfatemiye neden olacağından, diyette fosfor ve kalsiyum kaynakları 

da kısıtlanmaktadır. Genellikle bu hastalarda hiperfosfatemi görüldüğünden süt ve türevleri 

kısıtlanmaktadır. Arslan (2008) yaptığı çalışmada hastaların serum fosfor düzeyleri ise 

(5.4±1.75 mg/dl) referans değerlerin üzerinde ölçülmüştür. Sunulan bu çalışmada da P 

düzeyleri 1. ve 4. aylar arasında sırasıyla 5.71 – 5.88 – 3.96 – 4.76 mg/dl olarak 

ölçülürken birinci ve ikinci ayda yüksek değerler saptanmıştır. Fosforun renal atılmasında 

gözlenen yetersizlik GFR ile yakından ilişkilidir. Tek bir nefronda bile fonksiyon kaybının 

gözlenmesi fosfor atılmasında yetersizliğe yol açıp plazmada fosfor birikimine neden 

olabilmektedir. GFR normal değeri olan 120 mL/dk dan 25 mL/dk‟ ya düşünce plazmada 

fosfor birikimi çok bariz şekilde görülmektedir (Akoğlu, 2000). Hemodiyaliz hastasında 

serum fosfor düzeyini Kopple ve ark. (1999) 6.1 mg/dl, Guida ve ark. (2004) ise 5.6±1.6  

mg/dl  olarak  bulmuşlardır.  Yapılan bir  diğer  çalışmada  KBY‟li  hastalarda GFR düşmeye 

başladığında renal tübüllerden fosfor atılımında azalma ve serum fosforda artış saptanırken 

kalsiyum değerinde azalma gözlenmiştir (Akoğlu, 2000). Sunulan bu çalışmada hastaların 

serum kalsiyum düzeyleri referans değerler içerisinde 8.57- 9.17 mg/dl arasında 

bulunmuştur. Kopple ve ark. (1999) hemodiyaliz hastalarında serum kalsiyum düzeyini 9.1 

mg/dl, Guida ve ark. (1968) ise 9.4±0.8 mg/dl olarak bildirmişlerdir. 

Hemodiyalizli hastalarda nefronların kaybolması ile ilişkili fosfat artışı ve hipokalsemi 

oluşmakta ve bu durum paratiroit hormonu aktivitesini artırmaktadır (Amaresan, 2005). 

Hemodiyaliz hastalarında yüksek Ca x P düzeyi arterlerde kalsiyum birikimine neden 

olarak kalp kapakçıklarında ve miyokartta kalsifikasyona akabinde LVH gelişimi 

Ģekillendirmektedir (Al-Ahmad ve ark., 2001). Hemodiyalizli hastalarda en yüksek 

morbidite nedeni olan renal osteodistrofide serum kalsiyum ve fosfor düzeyleri normal 

miktarlarda tutulmalı, kemik hastalık iyileştirmeli ve yumuşak doku kalsifikasyonu 

engellenmelidir (Akpolat ve ark., 2007) 

Son dönem böbrek yetmezliğinde tedavi seçenekleri hemodiyaliz, periton diyalizi ve 

böbrek naklinden oluşmaktadır. Bu renal replasman tedavilerinin her biri kendine özgü 

yararlar ve risklere sahiptir. Şu anda ABD de son dönem böbrek hastalığı popülasyonunun 

yılda %7 oranında artış göstereceği öngörülmektedir. Bu tedaviler birbirinin tamamlayıcısı 

ve alternatifi olabileceği gibi klinik duruma, hastanın sosyoekonomik düzeyine göre tedavi 
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seçeneği ayarlanabilmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi hemodiyalize giren hastaların 

bazı parametreleri incelenmiştir. Diyalize ne zaman başlanacağı hastanın üre ve kreatinin 

değerinden çok hastanın belirti ve bulgularına bağlıdır. Erken diyalize başlamanın yararları 

arasında malnutrisyonun önlenmesi, fosfor ve diğer üremik toksinlere maruz kalmanın 

azalması yer almaktadır. Hemodiyaliz böbreğin iki önemli fonksiyonunu yerine 

getirmektedir, bunlar solüt ve sıvı atılımıdır ve bu yarı geçirgen bir membran aracılığıyla 

olmaktadır. İncelenen parametrelerdeki bazı değişimler, çoklu faktörlere bağlı olarak 

değişebilmektedir. Örneğin hemoglobin değerindeki değişiklikler, erken başlanan diyaliz 

uzun dönemde hemoglobin değerinde düzelme sağlayabildiği gibi hemodiyalizin uzun 

dönem komplikasyonları arasında anemi de yer almaktadır. Azalmış eritropoetin üretimi 

kronik böbrek hastalarında aneminin en önemli nedenidir. Bunun yanında eritrosit yaşam 

süresindeki kısalma, eritropoezin üremik toksinlere bağlı olarak inhibe edilmesi, demir 

emiliminin azalması, gastrointestinal kanama, hemodiyaliz sırasındaki kan kayıpları gibi 

nedenler anemiye neden olabilmektedir. 

Ayrıca böbrek hastalarında uygun hemodiyalizle kemik hastalığı seyri azalmaktadır. Renal 

osteodistrofi olarak adlandırılan bu durum uygun diyalizle geç dönemde görüldüğünden 

hemodiyalizin nasıl bazı faktörlerle hemoglobinde azalma, bazı faktörlerle ise hemoglobin 

seviyesinde düzelme ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Kronik böbrek hastalarında 

kemik hastalığının bir formu olan osteitis fibrosis sistika sekonder hiperparatiroidizm 

nedeniyle (parathormon seviyesinde artış vardır) artmış kemik döngüsünün olduğu bir 

durumdur. Kemik biyopsisi böbrek ilişkili kemik hastalığının hangi formda olduğunu 

belirlemek için altın standarttır ve bu durumlar parathormon, kalsiyum ve fosfor seviyeleri 

ve hastanın klinik bulgularıyla tanı alırlar. Günümüzde adinamik kemik hastalığı diyaliz 

hastalarında kalsiyum ihtiva eden bağlayıcı maddeler ve vitamin D analoglarının uygunsuz 

kullanımı ile parathormonun aşırı baskılanmasının bir sonucu olarak ana kemik lezyonudur. 

Yani parathormon düzeyi de aynen hemoglobin düzeyindeki değişiklikler gibi sadece tek 

bir faktöre bağlı olarak değil çoklu faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla 

saptanan sonuçlara göre bazı durumlarda hemoglobin ve parathormon düzeyinde 

beklenenin aksi yönde değişiklikler göstermiştir. Çalışmalar göstermektedir ki uzun süreli 

diyaliz yapılan ve beslenme düzeyi iyi olan hastaların sonuçları, düşük bun düzeyi ve kısa 

süreli diyaliz tedavisi olan hastaların sonuçlarından daha iyidir. Parathormon düzeyi 

hemoglobin düzeyindeki değişiklikler gibi sadece tek bir faktöre bağlı olarak değil çoklu 

faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Serum kreatinin, hemoglobin ve total protein ile 

yaşam kaliteleri, fiziksel ve mental sağlık durumları arasında önemli bağlantılar vardır. 
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Hemodiyaliz hastalarının yetersiz proteinli diyetler tüketmesi sonucunda kalsiyum ve 

fosfor alım miktarları da azalır. Hemodiyalizli hastalarda nefronların kaybolması ile ilişkili 

fosfat artışı ve hipokalsemi oluşmakta ve bu durum paratiroit hormonu aktivitesini 

artırmaktadır. Yani bu çalışmada incelenen parametrelerdeki bazı değişimler çoklu 

faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Hastalardan elde edilen bireysel sonuçlar 

değerlendirildiğinde, hastaların D vitamini düzeylerine eş zamanlı olarak bakıldığı diyet, 

beslenme durumunun, diyaliz hastalarında eritropoetin direncine neden olabilecek bazı 

faktörlerin de incelendiği daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği, ancak sunulan bu 

araştırmada elde edilen sonuçların da diyaliz hastalarının medikal değerlendirilmesinde 

önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

“Phubbing” cep telefonu bozuklukları kapsamında dilimize girmiş yeni bir kelime olarak 

kullanılmaktadır. Phubbing, insanların sosyal ve fiziksel olarak etkileşim içerisinde bulunduğu 

durumlarda, fiziksel olarak sosyal bağlam içerisinde yer alıp, zihinsel olarak mobil teknolojiler 

ile etkileşimi olarak tanımlanabilir. Phubbing kavramı “Phone” (Telefon) ismi ve “Snub” 

(Görmezden Gelme) fiilinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu çalışmada Genel Phubbing ölçeği 

(GSP)’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılmıştır. GSP ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmıştır.  Araştırma 2018-2019 öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversite Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören 226 öğrenciden oluşmaktadır. Orijinal Genel Phubbing Ölçeği 

(GSP) incelendiğinde 15 maddeli ve 7’li Likert tipi ölçektir. Orijinal ölçeğin Cronbach’s Alfa 

güvenirlik katsayısı r= 0.809 olarak hesaplanmıştır. Uyarlanan Genel Phubbing ölçeği (GSP) 

15 maddeli ve 5’li Likert tipi ölçektir. Ölçeğin Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı r=0.853 

olarak saptanmıştır. Ölçeğin Türkçeye çevrilmesi dil uzmanlarınca yapılmıştır. Elde edilen 

ölçek orijinal haliyle karşılaştırılıp uzman görüşüne sunulmuştur. Ölçek maddelerinde soruların 

anlaşılırlığı ve dil yapısına uygunluğuna önem verilmiştir. Türkçeye uygunluk, ölçme 

değerlendirme ve içerik yönleri uzmanlar tarafından incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

GSP faktör analizi düzeylerinin onaylanabilir seviyede olduğu görülmüştür. Phubbing, GSP 

ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve geliştirilmesinin hedeflendiği bu çalışmada alan yazındaki 

bu boşluğu dolduracak olması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Phubbing 

özelliklerini taşıyan bireylerin arkadaşları ile olan yüz yüze iletişimlerini olumsuz yönde 

etkilediği görülmüştür. Kişilerin akıllı telefona olan düşkünlükleri sosyal ortamlardan 

soyutlanmalarına neden olmakta, bu durum kişilerarası ilişkilerini olumsuz etkilemekte olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Uyarlanan ve geliştirilen ölçekler ile yetişkinlerin Phubbing olma seviyelerinin tespit edilmesi 

ve bu sonuçlara uygun tedbirlerin alınması konusunda yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

İlerleyen aşamalarda farklı yaş ve farklı örneklem grupları için benzer ölçekler geliştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Phubbing, Ölçek, Uyarlama 
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TURKISH ADAPTATION STUDY OF GENERAL PHUBBING SCALE 

ABSTRACT 

“Phubbing" is a new word that has entered our language in the context of mobile phone 

disorders. Phubbing can be defined as the interaction of people with mentally mobile 

technologies in situations where they interact socially and physically. The concept of 

phubbing was formed by the combination of the name "Phone" and "Snub" verb. In this study, 

the adaptation of General Phubbing Scale (GSP) to Turkish was performed. Validity and 

reliability of GSP scale were studied. The research consists of 226 students studying at 

Yüzüncü Yıl University Faculty of Education in 2018-2019 academic year. Original General 

Phubbing Scale (GSP) is a 15-item, 7-point Likert-type scale. Cronbach's Alpha reliability 

coefficient of the original scale was calculated as r = 0.809. The General Phubbing Scale 

(GSP) was a 5-point Likert-type scale with 15 items. Cronbach's Alpha reliability coefficient 

of the scale was determined as r=0.853. The translation of the scale into Turkish was done by 

language experts. The scale was compared with the original version and presented to the 

expert opinion. In the scale articles, the importance is given to the intelligibility of the 

questions and their relevance to the language structure. Compliance with Turkish, assessment 

and content aspects were examined by experts. According to the results of the study, GSP 

factor analysis levels were found to be verifiable. In this study, which aims to adapt and 

develop the Phubbing, GSP scale into Turkish, it is thought to be important in terms of filling 

this gap in the literature. It was seen that individuals with phubbing characteristics negatively 

affected their face to face communication with their friends. It is concluded that individuals' 

devotion to smart phone causes them to be isolated from social environments and this 

situation affects their interpersonal relations negatively. It is thought that with the adapted and 

developed scales, it can help to determine the Phubbing levels of adults and to take 

appropriate measures to these results. Similar scales can be developed for different age and 

different sample groups in the following stages. 

Keywords: Phubbing, Scale, Adaptation 

GİRİŞ 

1980’li yıllarda büyük boyutlardaki sabit telefonlarından, taşınabilir nitelikteki el telefonlarına 

geçiş ile başlamıştır. Modern niteliklere sahip, küçük mobil telefonlara geçiş ise 1990’lı 

yıllarda cep (mobil) telefonları ile olmuştur. 2000’li yıllarda ise cep telefonları ile bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin birbirleriyle bütünleşik edilmiş halde çalışabilecekleri şekilde 

geliştirme çalışmaları başlamış ve günümüze değin hala devam etmektedir.  
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İnternet teknolojilerinin gelişimiyle beraber mobil cihazların (cep telefonu, tablet, pda vb.) 

internete erişiminin kolaylaşması, iletişim firmalarının 3G ve 4G gibi bağlantı teknolojilerine 

olan talepleri değerlendirerek altyapılarını sürekli güçlendirmeleriyle entegrasyon süreci 

gelişimi devam etmektedir.  Gelişimlerle beraber birçok farklı kavram ortaya çıkmıştır. Bu 

kavramlardan biri de “Phubbing” kavramıdır. 

“Phubbing” cep telefonu bozuklukları kapsamında dilimize girmiş yeni bir kelime olarak 

kullanılmaktadır. Swensea Üniversitesinden internet bağımlılığı uzmanı psikoloji profesörü 

Phil Reed (2013), internet bağımlılığının olumsuz etkilerini incelediği araştırmasında 

phubbing kavramı ile ilgili olarak; mobil telefonlar ve internete olan bağımlılığın artması 

sonucu ve sosyal etkileşimin değişimi olarak tanımlamıştır. Phubbing, sosyal bir ortamda 

yakın çevrenizle iletişim kurmak yerine telefona odaklanma, karşısında ki kişiyi görmezden 

gelme durumudur (The Guardian, 2013). 

Phubbing Kavramı 

Phubbing, insanların sosyal ve fiziksel olarak etkileşim içerisinde bulunduğu durumlarda, 

fiziksel olarak sosyal bağlam içerisinde yer alıp, zihinsel olarak mobil teknolojiler ile 

etkileşimi olarak tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, sosyal bir varlık olan 

insanların, bir araya gelip etkileşimde bulunduğu durumlarda sosyal etkileşimden uzaklaşarak 

mobil cihazlar ile etkileşime geçmesi, karşısındaki kişilerle olan diyaloglarından uzaklaşarak 

zihinsel olarak bağlamdan kopması, diğer birey ya da bireylerle iletişimini geçici ya da kalıcı 

olarak kapatmasıdır. Bu davranış neticesinde beşeri ilişkilerin zarar görmesi ve yüz yüze 

fiziksel birlikteliklerin getirdiği sosyal değerin azalması gerçekleşebilmektedir. 

Phubbing Kavramının Tarihçesi 

Phubbing kavramı 2013 yılı Sydney Üniversitesi’nde bulunan sözcük bilimcisi, ses bilimcisi, 

şair, çapraz bulmaca uzmanı, münazara şampiyonu ve birkaç yazarın bulunduğu bir grup ile 

uygun kelimeyi bulmak için yaptıkları araştırmadır.  

Phubbing kavramı “Phone” (Telefon) ismi ve “Snub” (Görmezden Gelme) fiilinin 

birleşmesiyle oluşmuş, Türkçe karşılığı olarak “Mobil Körlük/Sağırlık”, “Sosyotelizm 

(Karadağ & Tosuntaş, 2016)”, “Dijital Körlük”, “Mobil İhmalkarlık” gibi farklı kavramlar 

kullanılmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Varoth Chotpitayasunondh, Karen M. Douglas (2018) tarafından geliştirilmiş 

olan Genel Phubbing Ölçeği(GSP)’nin Türkçeye uyarlaması ve geliştirilmesi çalışması 

yapılmıştır. 
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YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesine bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmeni, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Öğretmenliği, Resim Öğretmeni, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Rehber 

Öğretmeni, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği Bölümü alanlarında öğrenim 

görmekte olan 226 öğrenciden oluşmaktadır. 

Orijinal Ölçek 

GSP Ölçeği incelendiğinde; GSP (Genel Phubbing Ölçeği)   ölçeği son hali dört faktör ve 15 

madde olarak muhafaza edilmiştir.7’li Likert tipindeki (1=Nadiren, 7=Her zaman) ölçektir. 

Birinci Faktör olan NomoFobi (NP) bireyin cep telefonundan ayrılma korkunu yansıtan dört 

madde içermektedir.(α = 0.84). İkinci faktör olan  Kişilerarası Çatışma (IC) bireyin kendisiyle 

diğerleri arasındaki algılanan çatışmaya ilişkin dört madde içermektedir(α = 0.87). Üçüncü 

faktör olan Kendinden İzolasyon (SI) bireyin, sosyal faaliyetlerden kaçmak, telefon kullanımı 

ile ilgili dört madde içermektedir (α = 0.83).  Dördüncü faktör olan Sorun Tanıma (PA), 

katılımcıların Phubbing problemi olduğunu kabul etmeleriyle ilgili üç madde içermektedir (α 

= 0.82). (α aralığı 0.85 ile 0.92, M = 45.84, SD = 18.65). Faktörler arasındaki korelasyonlarda 

pozitif ve orta ile güçlü arasında bir sonuç çıkmıştır. 

GSP (Genel Phubbing Ölçeği)’nin Türkçeye Çevrilmesi 

Ölçeklerin Türkçeye çevrilmesi dil uzmanlarınca yapılmıştır. Türkçeye uygunluk, ölçme 

değerlendirme ve içerik yönleri uzmanlar tarafından incelenmiştir. 

 

Verilerin Analizi  

Verilerin analizinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. İç tutarlılığı için 

Cronbach’s Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Verilerin analize uygunluğu için Kaiser- Meyer-

Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett testi incelenmiştir. Ölçeğin yapısal olarak geçerliliğini 

sağlamak için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

GSP (Genel Phubbing Ölçeği)  Faktör Analizi 

a. Verilerin Faktör Analizi İçin Uygunluğunun Değerlendirilmesi 

Tablo 1: GSP Ölçeğinin Faktör Analizine Uygunluğuna İlişkin Veriler 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) 

Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği 

0,879 

Barlett Testi Ki-Kare 1321,996 

Sd 105 

Sig. ,000 

Cronbach’s Alpha ,853 

p<0.01 

 

Cronbach's Alpha Katsayısı 0.70 – 1 arasındaysa güvenilirliği yeterlidir. Bu bağlamda 

Cronbach’s Alpha Katsayısının 0,853 olması ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu 

şeklinde yorum yapılır. 

Faktör analiz uygunluğunu değerlendirmede Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi kullanılır. 

Yeterli örneklem büyüklüğü Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ile test edilir. Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testi sonucu KMO≥0.50'den büyük olması durumunda örneklem büyüklüğünün faktör 

analizine uygun olduğu yorumu yapılır. KMO≤0.50’den küçük olması durumunda faktör 

analizinin yapılamayacağı yorumu yapılır (Çokluk ve ark,2010:207). Ölçeğin Kaiser-Meyer-

Olkin Testi değeri 0,879; Barlett testi değeri χ2=1321,996 (sd=105, p=0,00) olarak 

bulunmuştur. Bu sonuç, ölçekte yer alan verilerin faktör analizine elverişli olduğunu 

göstermektedir (Sönmez ve Alacapınar, 2014).   

b. Faktör Deseninin Belirlenmesi 

 

Tablo 2: GSP Ölçeği’nin Faktör Yapıları(Döndürülmemiş Varyans Değerleri) 

Faktör Özdeğer Varyans Yüzdesi Toplam Varyans Yüzdesi 

Faktör 1  3,061 20,408 20,408 

Faktör 2 2,902 19,344 39,752 

Faktör 3  2,754 18,361 58,113 
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Phubbing, GSP ölçeğinin faktör desenini bulmak için faktörleştirme yöntemi olarak varimax 

kullanılmıştır. Faktör sayısını ortaya koymak için birikinti grafiği, varyans, toplam varyans ve 

özdeğer sonuçlarından faydalanıldı (Çokluk ve ark, 2012). Faktör analizi sonucunda 15 

madde için öz değeri 1’in üzerinde üç bileşen ve toplam varyansın % 20,408 ’ini birinci, % 

19,344’sini ikinci, % 18,361’unu ise üçüncü bileşenin açıkladığı, toplam varyansa ise % 

58,113 oranında katkı yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum, birikinti grafiğinde de 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 1: GSP Ölçeğinin Faktör Sayısına İlişkin Yamaç Birikinti Grafiği 

 

Analizde öz değer ölçütüne göre faktör sayısı üç olarak sonuçlandırılmıştır. Bu durum çizgi 

grafiğinde de faktör sayısını doğrular niteliktedir. Bu sonuç GSP ölçeğinin genel bir faktöre 

sahip olabileceğini göstermektedir. Ayrıca grafikte üçüncü faktörde daha az bir düşüş 

gözlemlendiğinden ölçeğin üç faktörlü olduğu görülmektedir. Dördüncü ve sonraki 

faktörlerde grafikte yatay bir gidişin olduğu görülüp dikkat çekecek bir eğilim 

gözlenmemektedir.  

 

c. Faktör Maddelerinin Belirlenmesi 

Tablo 3 

 Initial Extraction 

1.Telefonum yanımda değilse gergin hissederim. 1,000 ,775 

2.Telefonumu yalnız bırakmaya dayanamam. 1,000 ,779 

3. Telefonumu görebileceğim bir yere koyarım. 1,000 ,627 



ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1111 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

4. Telefonumu kontrol etmezsem önemli bir şeyleri kaçırıyorum diye endişe 

duyarım. 

1,000 ,654 

5. Telefonumu kullandığım için başkalarıyla sıkıntılar yaşarım. 1,000 ,544 

6. Çevremdekiler telefonumla çok fazla uğraştığımı söylerler. 1,000 ,650 

7. Başkaları telefonumu bırakmamı ve onlarla konuşmamı isterse rahatsız 

olurum. 

1,000 ,325 

8. Başkalarını rahatsız ettiğini bilmeme rağmen telefonumu kullanırım. 1,000 ,316 

9. Başkalarıyla konuşmaktansa telefonumla ilgilenmeyi tercih ederim. 1,000 ,663 

10. Başkaları yerine telefonumla ilgilendiğim zaman memnun hissederim 1,000 ,768 

 11. Başkalarına odaklanmayı bırakıp telefonumla ilgilendiğim zaman iyi 

hissederim.   

1,000 ,620 

12. Başkalarını görmezden gelip telefonumla ilgilenerek stresten 

kurtulurum. 

1,000 ,599 

 13. Telefonumla harcamayı düşündüğümden daha uzun süre ilgilenirim. 1,000 ,444 

14. Telefonumu kullandığım için başkalarıyla konuşma fırsatlarını 

kaçırdığımı bilirim. 

1,000 ,612 

15. Telefonumu kullanırken kendimi “birkaç dakika daha kullanayım” diye 

düşünürken bulurum. 

1,000 ,341 

 

“Communalities” tabloları incelendiğinde analize alınan K=15 değişkenin üç faktör 

şeklinde toplandığı görülmüştür. 

Tablo 4: Component Matrixa 

 1 2 3 

6. Çevremdekiler telefonumla çok fazla uğraştığımı söylerler. ,771 -,074 ,224 

2.Telefonumu yalnız bırakmaya dayanamam. ,696 ,471 -,270 

10. Başkaları yerine telefonumla ilgilendiğim zaman memnun 

hissederim 

,674 -,518 -,213 

5. Telefonumu kullandığım için başkalarıyla sıkıntılar yaşarım. ,670 ,116 ,286 

4. Telefonumu kontrol etmezsem önemli bir şeyleri kaçırıyorum diye 

endişe duyarım. 

,650 ,480 -,045 

13. Telefonumla harcamayı düşündüğümden daha uzun süre ilgilenirim. ,636 -,033 ,194 

9. Başkalarıyla konuşmaktansa telefonumla ilgilenmeyi tercih ederim. ,636 -,429 -,272 
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12. Başkalarını görmezden gelip telefonumla ilgilenerek stresten 

kurtulurum. 

,581 -,468 -,207 

11. Başkalarına odaklanmayı bırakıp telefonumla ilgilendiğim zaman 

iyi hissederim.   

,538 -,488 -,304 

8. Başkalarını rahatsız ettiğini bilmeme rağmen telefonumu kullanırım. ,533 -,138 ,111 

7. Başkaları telefonumu bırakmamı ve onlarla konuşmamı isterse 

rahatsız olurum. 

,526 -,089 ,202 

15.Telefonumu kullanırken kendimi “birkaç dakika daha kullanayım” 

diye düşünürken bulurum. 

,406 ,134 ,398 

1.Telefonum yanımda değilse gergin hissederim. ,584 ,604 -,260 

3. Telefonumu görebileceğim bir yere koyarım. ,515 ,530 -,286 

14. Telefonumu kullandığım için başkalarıyla konuşma fırsatlarını 

kaçırdığımı bilirim. 

,526 -,079 ,573 

 

Tablo 5:GSP Ölçeğinin Faktör Deseni(Dik Döndürme-Varimax) 

 Döndürülmüş Faktör Yük Değerleri 

Maddeler 

Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 

10. Başkaları yerine telefonumla ilgilendiğim zaman memnun 

hissederim 

,841 ,071 ,236 

9. Başkalarıyla konuşmaktansa telefonumla ilgilenmeyi tercih ederim. ,784 ,141 ,167 

11. Başkalarına odaklanmayı bırakıp telefonumla ilgilendiğim zaman 

iyi hissederim.   

,781 ,058 ,081 

12. Başkalarını görmezden gelip telefonumla ilgilenerek stresten 

kurtulurum. 

,750 ,056 ,185 

1.Telefonum yanımda değilse gergin hissederim. ,046 ,866 ,150 

2.Telefonumu yalnız bırakmaya dayanamam. ,207 ,832 ,210 

3. Telefonumu görebileceğim bir yere koyarım. ,067 ,784 ,088 

4. Telefonumu kontrol etmezsem önemli bir şeyleri kaçırıyorum diye 

endişe duyarım. 

,075 ,720 ,360 

14. Telefonumu kullandığım için başkalarıyla konuşma fırsatlarını 

kaçırdığımı bilirim. 

,109 -,013 ,775 

6. Çevremdekiler telefonumla çok fazla uğraştığımı söylerler. ,403 ,268 ,645 
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5. Telefonumu kullandığım için başkalarıyla sıkıntılar yaşarım. ,187 ,326 ,634 

15.Telefonumu kullanırken kendimi “birkaç dakika daha kullanayım” 

diye düşünürken bulurum. 

-,029 ,151 ,564 

13. Telefonumla harcamayı düşündüğümden daha uzun süre 

ilgilenirim. 

,310 ,237 ,540 

7. Başkaları telefonumu bırakmamı ve onlarla konuşmamı isterse 

rahatsız olurum. 

,279 ,134 ,479 

8. Başkalarını rahatsız ettiğini bilmeme rağmen telefonumu kullanırım. ,357 ,140 ,410 

“Component Matrix”  sonuçları incelendiğinde 15 maddenin tamamının birinci faktör yük 

değerinin 0.515 üstünde olduğu bulunmuştur. Bu sonuç ölçek maddelerinin genel bir faktörü 

barındırdığını gösterir. Döndürme aşaması öncesinde birinci faktörün varyans değerinin  % 

58.13 olması da genel bir faktöre sahip olduğunun başka bir kanıtıdır. Ancak üç önemli 

faktörün içerdiği maddeler bakımından kolay tanımlanabilesine de olanak sağlayan faktör 

döndürme sonuçları (Rotated Componen Matrix) incelendiğinde, 9-10. Maddelerin ilk 

faktörde, 1-2. Maddelerin ikinci faktörde, 14-6.maddelerin ise üçüncü faktörde daha yüksek 

değerler verdikleri anlaşılmaktadır. Faktör yük değerinin tamamı 0.578 ve üzerindedir. 

SONUÇ 

Phubbing, GSP ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve geliştirilmesinin hedeflendiği bu 

çalışmada alan yazındaki bu boşluğu dolduracak olması açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre Phubbing yapan bireylerin arkadaşları ile olan 

yüz yüze iletişimlerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bu bağlamda kişilerin akıllı 

telefona olan düşkünlükleri sosyal ortamlardan soyutlanmalarına neden olmakta, bu durum 

kişilerarası ilişkilerini olumsuz etkilemekte olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada Phubbing 

davranışlarının arkadaşlık ilişkilerine etkisine yönelik görüşleri incelendiğinde kişilerin 

davranışın olumsuz sonuçlarının farkında olmasına rağmen davranışı sergilemeye devam 

ettikleri gözlenmektedir. Phubbing davranışı gösteren bireylerin uyarı almaları, göz teması 

kuramamaları, ortamdan soyutlanmaları, karşı tarafın ciddiye alınmadığını hissetmesi 

durumunda bile davranışlarını sürdürmeleri, kişilerin söylemlerinden anlaşıldığı gibi 

davranışın normalleştirilmesiyle açıklanabilir. Çalışmada bireyler bazı durumlarda ortamdaki 

arkadaşlık ilişkilerini erteleyip akıllı telefonuyla ilgilenmekte ve akıllı telefonuna büyük önem 

vermektedir. Bu bağlamda Phubbing kendinden önceki birçok sanal bağımlılık türünden daha 

sinsi ve tehlikeli sonuçlara gebe görünmekte ve ciddi sosyolojik sorunlara yol açmadan önce 

daha fazla inceleme yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bilgisayarca düşünme günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümünde bilgisayarları 

üretim amaçlı olarak kullanabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutum şeklinde 

tanımlanmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda bilgisayarca düşünme sadece bilgisayar bilimcilerin 

değil herkesin sahip olması gereken beceriler arasında görülmektedir. Okullarda öğrencilere 

bilgisayarca düşünme becerileri ve alt becerileri farklı disiplinler aracılığı ile kazandırılmaya 

çalışılmaktadır. Öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerisi ve alt becerilerine sahip 

olduklarından emin olunması gerektiği bilinmektedir. Barr ve arkadaşlarına (2011) göre bütün 

öğrencilerin bu becerilere sahip olması ve bu becerileri diğer problem durumlarına transfer 

edebildiklerinden emin olunması gerekmektedir. Bilgisayarca düşünme becerisine sahip 

olmada bazı değişkenlerin etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda cinsiyet, yaş, sınıf ve 

bilgisayar kullanma becerisi çalışma kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı 

öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin yaş, sınıf, cinsiyet, bilgisayar kullanım 

becerisi değişkenlerine göre incelenmesidir. Bu çalışmada betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 5. ve 6. sınıflarda eğitim gören 292 öğrenciyi 

kapsamaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerini ölçmek 

amacı ile “Bilgisayarca Düşünme Ölçeği (Ortaokul Düzeyi İçin)” kullanılmıştır (α=0,809). 

Veriler üzerinde aritmetik ortalama, mod, medyan, standart sapma, t testi, Anova, LSD testleri 

gerçekleştirilmiş anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kabul edilmiştir. Öğrencilerin bilgisayarca 

düşünme becerileri üzerinde yaş ve sınıf değişkenlerinin etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Cinsiyet, bilgisayar kullanma becerisi değişkenlerinin bilgisayarca düşünme becerisi üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları gözlemlenmiştir. Bilgisayarca düşünmenin alt 

becerilerinden algoritmik düşünme becerisi üzerinde cinsiyet ve bilgisayar kullanım becerisi 

değişkenlerinin etkili olduğu, yaratıcılık becerisi üzerinde cinsiyet ve sınıf değişkenlerinin 

etkili olduğu, işbirliklilik ve problem çözme becerileri üzerinde sınıf değişkeninin etkili 

olduğu, eleştirel düşünme becerisinde bilgisayar kullanma becerisi değişkeninin etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarca Düşünme, Algoritmik Düşünme, Problem Çözme 
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Abstract 

Computer thinking is defined as the knowledge, skills and attitudes required to use computers 

for production purposes in solving problems encountered in daily life. In the twenty-first 

century, computer thinking is seen as one of the skills that not only computer scientists but 

everyone should have. In schools, it is aimed to provide students with computer thinking 

skills and sub-skills through different disciplines. It is known that students should have 

computer thinking and sub-skills. According to Barr et al. (2011), all students should have 

these skills and make sure that they can transfer these skills to other problem situations. It is 

thought that some variables will be effective in having computer thinking skills. In this 

context, gender, age, classroom and computer skills were examined. The aim of this study is 

to examine the students' computer thinking skills according to age, class, gender, computer 

use skills. In this study, descriptive scanning model was used. The study group consisted of 

292 students in 5th and 6th grades. In the scope of the research, Düşün Computer Thinking 

Scale (For Secondary School Level) ”was used to measure students' computer thinking skills 

(α = 0,809).Arithmetic mean, mode, median, standard deviation, t test, Anova, LSD tests were 

performed and the significance level was accepted as 0.05. It was concluded that age and class 

variables were effective on students' computer thinking skills. It was observed that gender and 

computer use skills did not have a significant effect on computer thinking skills. It was 

concluded that the variables of gender and computer use skills were effective on the 

algorithmic thinking skills, which were sub-skills of computer thinking, gender and class 

variables were effective on creativity skills, classroom variable was effective on collaboration 

and problem solving skills, and computer use skill variable was effective on critical thinking 

skills. 

Keywords: Computer Thinking, Algorithmic Thinking, Problem Solving 

GİRİŞ 

Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin çözümünde bireylerin son zamanlarda başvurduğu 

yöntemlerden biri teknolojidir. Hayatın her alanında yararlanılan bu kavram bireylerin 

problemlerinin üstesinden gelirken onlara yardımcı olmaktadır. Gelişen teknoloji bireylere her 

alanda yardımcı olurken aynı zamanda bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bu 

sorumluluklardan birisi 21.yüzyıl bireylerinin bilgisayarca düşünme becerisine sahip olması 

gerekliliğidir. Wing’e (2006) göre bilgisayarca düşünme becerisi 21. yüzyılda herkesin sahip 

olması gereken becerilerden birisidir.  Bireylerin problemlerini çözerken teknolojiden 

yararlanmaları ve bilişsel süreçleri aktif olarak kullanabilmeleri için bilgisayarca düşünme 
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becerisine sahip olması beklenir. [International Sciety for Technology in Education [ISTE], 

2015)’e göre bilgisayarca düşünme kavramı teknoloji ile bilisel süreçleri birleştiren bir 

kavramdır. Bundy (2007) bilgisayarca düşünme kavramının hem sosyal bilimlerdeki hem fen 

bilimlerindeki araştırmaları etkileyerek büyük verilerin kolayca analizinin yapılmasını 

sağladığını ve işlenen veriler hakkında detaylı incelemeler yapılmasına olanak verdiğini 

belirtmektedir. Bilgisayarca düşünmeyi Özden (2015) günlük yaşamda karşılaşılan 

problemlerin çözümünde bilgisayarı üretim amaçlı olarak kullanabilmek için gerekli olan 

bilgi, beceri ve tutum şeklinde tanımlamıştır. Barr, Harrison ve Conery (2011) bilgisayarca 

düşünme kavramını tanımlarken 6 özellikten bahsetmiştir. Birinci özellik problem çözerken 

problemi bilgisayar ya da diğer teknolojik cihazların yardımcı olabileceği formata 

dönüştürme. İkinci özellik verileri mantıklı bir şekilde bir araya getirebilme. Üçüncü özellik 

soyutlama yaparak verileri bireylere sunma. Dördüncü özellik algoritmik düşünme yardımı ile 

problemlerin çözümlerini otomatik hale getirme. Beşinci özellik problem durumlarına 

geliştirilen çözümleri uygularken belirleme, analiz etme gibi uygulamayı kolaylaştırıcı 

kaynaklardan yararlanabilme. Altıncı özellik çözümü gerçekleştirilen problemleri diğer 

problem durumlarına transfer ederek yaygınlaştırma. Bu bağlamda bilgisayarca düşünme 

becerisinin alt becerileri olduğu yorumu yapılabilir. Bu yorumu destekler nitelikte ISTE 

(2015) bilgisayarca düşünme kavramının yaratıcı düşünme, problem çözme, işbirlikli 

düşünme, eleştirel düşünme ve algoritmik düşünme becerilerini kapsadığını ve bu kavramlar 

olmadan bilgisayarca düşünme kavramının tanımlanamayacağını belirtmiştir. Yapılan literatür 

araştırmalarından hareketle bilgisayarca düşünme kavramının bu beş faktör ile ifade 

edilebileceği yorumu yapılabilir. Bu faktörlerin okullarda bir çok ders kapsamında öğrencilere 

kazandırıldığı bilinmektedir. Barr ve arkadaşlarına (2011) göre bütün öğrencilerin bu 

becerilere sahip olması ve bu becerileri diğer problem durumlarına transfer edebildiklerinden 

emin olunması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılan alan yazın çalışmalarında öğrencilerin 

bilgisayarca düşünme becerilerini etkileyen farklı değişkenler açıcından yapılan çalışmaların 

azlığı dikkat çekmiştir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerin 

yaş, cinsiyet, sınıf ve bilgisayar kullanım becerisi değişkenlerine göre incelenmesidir. 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Ortaokul öğrencilerinin bilgisayarca düşünme beceri düzeylerinin yaş, cinsiyet, sınıf, 

bilgisayar kullanım becerisi değişkenlerine göre incelendiği bu çalışmada betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Karasar’a (2010) göre betimsel tarama modelinde var olan durum 

mevcut değişkenler açısından açıklanmaya çalışılır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada çalışma grubu Van ili Tuşba İlçesinde yer alan bir ortaokulda öğrenim 

görmekte olan 292 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilerin sınıflara ve cinsiyete göre dağılımı 

Tablo 1’ de gösterilmiştir. 

Tablo1:Çalışma Grubunun Sınıflara ve Cinsiyete Göre Dağılımı. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerinin toplanmasında iki araç kullanılıştır. Araştırmacılar tarafından 

geliştirilen, demografik verilerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Bu formda 

öğrencilerden yaş, cinsiyet, sınıf, bilgisayar kullanma yeterliliği bilgilerine yer verilmiştir. 

İkinci olarak da Korkmaz, Çakır ve Özden’in (2015) geliştirdiği Bilgisayarca Düşünme 

Ölçeği (Ortaokul Düzeyi için)” kullanılmıştır.  Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,81 olan 

ölçeğin alt faktörleri yaratıcılık, algoritmik düşünme, işbirlikli düşünme, problem çözme ve 

eleştirel düşünmedir. Bu faktörlere ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları ise 0,64-0,87 

arasında değer almıştır. 

 

 

 

 

 

 

Sınıf Toplam  Cinsiyet Toplam 

5 119 Kadın 149 

6 138 Erkek 143 

7 35   

Toplam 292 Toplam 292 
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Verilerin Analizi 

Çalışmada kullanılan “Bilgisayarca Düşünme Ölçeği (Ortaokul Düzeyi İçin)” 5’li likert 

tipinden oluşmaktadır. En olumludan (5),en olumsuza (1) olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. 

Çalışmada aritmetik ortalama, standart sapma, mod, medyan, Anova, t, LSD analizleri 

gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 2:Cinsiyet Değişkenine Göre Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Düzeyleri 

Faktörler Cinsiyet N X Ss t p 

F1: 

Yaratıcılık 

Kadın 149 3,9732 ,67543 1,884 ,061 

Erkek 143 3,7395 1,34756 

F2:Algoritmik  

Düşünme 

Kadın 149 3,5369 ,79077 2,373 ,018 

Erkek 143 3,3112 ,83456 

F3: İşbirliklilik 

 

Kadın 149 3,9279 ,76687 ,768 ,443 

Erkek 143 3,8566 ,81658 

F4:Eleştirel  

Düşünme 

Kadın 149 3,5235 ,82831 ,865 ,388 

Erkek 143 3,4388 ,84504 

F5:Problem 

Çözme 

Kadın 149 2,7897 ,99631 -2,415 ,016 

Erkek 143 3,0618 ,92515 

Bilgisayarca 

Düşünme 

Kadın 149 3,4811 ,46171 ,644 ,520 

Erkek 143 3,4434 ,53675 

 

Tablo 2’ de bilgisayarca düşünme beceri düzeyleri incelendiğinde cinsiyetin, algoritmik 

düşünme becerisi (t(2-290)=2,373; p<0,05) faktöründe kadınlar lehine farklılaştığı, problem 

çözme becerisi (t(2-290)=-2,415; p<0,05) faktöründe ise erkekler lehine farklılaştığı 

görülmektedir. Buna göre cinsiyetin algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinde 

etkisinin olduğu kadınların algoritmik düşünme becerisinde, erkeklerin problem çözme 

becerisinde kendilerini daha yeterli hissettikleri söylenebilir. 
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Tablo 3: Yaş Değişkenine Göre Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Düzeyleri 

 

Faktörler Yaş  N X Ss 

F1: 

Yaratıcılık 

10 22 3,7159 ,73313 

11 96 4,0339 1,50945 

12  116 3,8879 ,76496 

13  58 3,5647 ,67304 

F2: 

Algoritmik  

Düşünme 

10 22 3,4886 ,58492 

11 96 3,5339 ,73055 

12  116 3,4526 ,92543 

13  58 3,1724 ,76978 

F3: İşbirliklilik 

 

10 22 3,7841 ,82482 

11 96 3,9557 ,71726 

12  116 3,9375 ,78427 

13  58 3,7414 ,89830 

F4: 

Eleştirel  

Düşünme 

10  22 3,3750 ,75494 

11  96 3,6302 ,79138 

12  116 3,3944 ,91137 

13  58 3,4526 ,76298 

F5: 

Problem 

Çözme 

10 22 3,2045 1,009013 

11 96 3,0017 ,93424 

12 116 2,7945 ,98524 

13 58 2,9425 ,97009 

Bilgisayarca 

Düşünme 

10 22 3,4855 ,47495 

11 96 3,5739 ,49188 

12 116 3,4299 ,50082 

13 58 3,3354 ,49088 

 

Tablo 3’de öğrencilerin yaş değişkenine göre bilgisayarca düşünme düzeyleri verilmiştir. 

Ortalamalar incelendiğinde genel olarak 11 ve 13 yaş ortalamalarının yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu farklılaşmanın anlamlı olup olmadığına ilişkin analiz sonuçları Tablo 

4’de verilmiştir. 
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Tablo 4:Yaş Değişkeninin Bireylerin Bilgisayarca Düşünme Becerisine Etkisi 

F1: 

Yaratıcılık 

G.A 8,508 3 2,836 2,546 ,056 11 ile 13 

yaş 

arasında  

G.İ 320,853 288 1,114   

Toplam 329,360 291    

F2: 

Algoritmik  

Düşünme 

G.A 5,015 3 1,672 2,532 ,057 11 ile 13 

yaş 

arasında 

G.İ 190,152 288 ,660   

Toplam 195,167 291    

F3: 

İşbirliklilik 

G.A 2,202 3 ,734 1,175 ,320 - 

G.İ 179,891 288 ,625   

Toplam 182,093 291    

F4: 

Eleştirel  

Düşünme 

G.A 3,301 3 1,100 1,583 ,194 - 

G.İ 200,167 288 ,695   

Toplam 203,468 291    

F5: 

Problem 

Çözme 

G.A 4,275 3 1,425 1,523 ,209 - 

G.İ 269,574 288 ,936   

Toplam 273,850 291    

Bilgisayarca 

Düşünme 

G.A 2,262 3 ,754 3,090 ,028 11 ile 13 

yaş 

arasında 

G.İ 70,301 288 ,244   

Toplam 72,564 291    

 

Tablo 4 incelendiğinde yaş değişkeninin, bilgisayarca düşünme becerileri düzeyleri üzerinden 

toplam puan açısından (F(3-288)=3,090; p<0,05) ve bazı faktörler açısından (Yaratıcılık: F(3-

288)=2,546;  p<0,05;  Algoritmik Düşünme: F(3-288)=2,532 ; p<0,05) anlamlı farklılık olduğu 

gözlemlenmektedir.Yapılan LSD testi sonuçlarına göre hem toplam puan olan Bilgisayarca 

Düşünme becerisinde hem de alt faktörler olan Yaratıcı Düşünme ve Algoritmik düşünme 

becerilerinde farklılaşmanın 11 yaş ile 13 yaş grupları arasında olduğu, ortalamalar 

incelendiğinde ise anlamlı farklılaşmanın 11 yaş lehine olduğu görülmektedir.Buna göre yaş 

ilerledikçe öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerinin gerilediği söylenebilir. 

 

  

Faktörler       Var.                  Kareler              SD         Kareler                  F                   p               Fark 

                        Kay.                 Toplamı                           Ortalaması 
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Tablo 5:Sınıf Değişkenine Göre Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Düzeyleri 

Faktörler Sınıf N X Ss 

F1: 

Yaratıcılık 

5.sınıf 119 3,9958 1,37316 

6.sınıf 138 3,8569 ,79281 

7.sınıf 35 3,4000 ,57266 

F2: 

Algoritmik  

Düşünme 

5.sınıf 119 3,4748 ,74532 

6.sınıf 138 3,4457 ,88259 

7.sınıf 35 3,1857 ,77730 

F3: İşbirliklilik 

 

5.sınıf 119 3,9685 ,74044 

6.sınıf 138 3,9112 ,79448 

7.sınıf 35 3,5643 ,88147 

F4: 

Eleştirel  

Düşünme 

5.sınıf 119 3,5840 ,81970 

6.sınıf 138 3,4149 ,85888 

7.sınıf 35 3,4000 ,78637 

F5: 

Problem 

Çözme 

5.sınıf 119 3,1176 ,91785 

6.sınıf 138 2,8031 ,99700 

7.sınıf 35 2,7333 ,94730 

Bilgisayarca 

Düşünme 

5.sınıf 119 3,5817 ,49763 

6.sınıf 138 3,4242 ,49815 

7.sınıf 35 3,2091 ,39120 

 

Tablo 5 incelendiğinde sınıf değişkenine göre öğrencilerin bilgisayarca düşünme beceri 

düzeylerinde farklılaşmalar olduğu gözlemlenmektedir. Bu farklılaşmaların anlamlı olup 

olmadığına ilişkin yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 6’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Faktörler       Var.                  Kareler              SD         Kareler                  F                   p                 

Fark 

                        Kay.                 Toplamı                           Ortalaması 
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Tablo 6: Sınıf Değişkeninin Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeylerine Etkisi 

 

 

 

Tablo 6 incelendiğinde sınıf değişkeninin, bilgisayarca düşünme becerileri düzeyleri 

üzerinden toplam puan açısından (F(2-289)=8,747; p<0,05) ve bazı faktörler açısından 

(Yaratıcılık: F(2-289)=4,339;  p<0,05;  İşbirliklilik: F(2-289)=3,666 ; p<0,05; Problem Çözme: F(2-

289)=4,209; p<0,05) anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmektedir.Yapılan LSD testi sonuçlarına 

göre anlamlı farklılaşmanın 5. Sınıf ile 6. Ve 7.sınıflar arasında 5.sınıfın lehine olduğu 

gözlemlenmiştir.Buna göre sınıf düzeyi ilerledikçe öğrencilerin bilgisayarca düşünme 

becerilerinin gerilediği söylenebilir. 

 

 

 

 

F1: 

Yaratıcılık 

G.A 9,601 2 4,801 4,339 ,014 7 ile 5,6 

arasında G.İ 319,759 289 1,106   

Toplam 329,360 291    

F2: 

Algoritmik  

Düşünme 

G.A 2,357 2 1,179 1,767 ,173 - 

G.İ 192,810 289 ,667   

Toplam 195,167 291    

F3: 

İşbirliklilik 

G.A 4,506 2 2,253 3,666 ,027 7 ile 5,6 

arasında G.İ 117,587 289 ,614   

Toplam 182,093 291    

F4: 

Eleştirel  

Düşünme 

G.A 2,096 2 1,048 1,504 ,224 - 

G.İ 201,372 289 ,697   

Toplam 203,468 291    

F5: 

Problem 

Çözme 

G.A 7,750 2 3,875 4,209 ,016 5 ile 6,7 

arasında G.İ 266,099 289 ,921   

Toplam 273,850 291    

Bilgisayarca 

Düşünme 

G.A 4,142 2 2,071 8,747 ,000 5 ile 6,7 

arasında G.İ 68,422 289 ,237   

Toplam 72,564 291    
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Tablo 7: Bilgisayar Kullanma Becerisine Göre Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Düzeyleri 

Faktörler Bilgisayarca 

Düşünme Becerisi 

N X Ss 

F1: 

Yaratıcılık 

Acemi 17 3,7794 ,75974 

Orta 98 3,7066 ,65510 

İyi 96 3,9115 ,72546 

İleri 45 4,1889 2,08223 

Uzman 36 3,7569 ,92290 

F2: 

Algoritmik  

Düşünme 

Acemi 17 3,1471 ,77085 

Orta 98 3,2934 ,77661 

İyi 96 3,4375 ,83193 

İleri  45 3,6222 ,80943 

Uzman 36 3,6458 ,86267 

F3: İşbirliklilik 

 

Acemi 17 3,6912 ,67041 

Orta 98 3,8852 ,83894 

İyi 96 3,9974 ,75611 

İleri  45 3,8444 ,86814 

Uzman 36 3,7917 ,69565 

F4: 

Eleştirel  

Düşünme 

Acemi 17 3,3971 ,59331 

Orta 98 3,3367 ,70355 

İyi 96 3,4740 ,82676 

İleri  45 3,7944 ,91746 

Uzman 36 3,5486 1,08368 

F5: 

Problem 

Çözme 

Acemi 17 3,4608 ,70101 

Orta 98 2,8929 ,76442 

İyi 96 2,8212 ,98207 

İleri  45 2,8741 1,13549 

Uzman 36 3,0833 1,24116 

Bilgisayarca 

Düşünme 

Acemi 17 3,4920 ,52697 

Orta 98 3,3748 ,38592 

İyi 96 3,4640 ,47955 

İleri  45 3,5929 ,61535 

Uzman 36 3,5215 ,62120 
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Tablo 7’de bireylerin bilgisayarca düşünme ortalamaları ve faktör ortalamaları incelendiğinde 

öğrencilerin bilgisayar becerilerine göre farklılaşmalar olduğu gözlemlenmektedir.  

Bu farklılaşmaların anlamlı olup olmadığına ilişkin yapılan varyans analizi Tablo 8’ de 

verilmiştir. 

Tablo 8: Bilgisayar Kullanma Becerisinin Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Düzeylerine 

Etkisi 

 

 

 

Tablo 8 incelendiğinde bilgisayar kullanma becerisi değişkeninin, bilgisayarca düşünme 

becerileri düzeyleri üzerinden anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir. Bazı alt beceriler 

    Faktörler       Var.                  Kareler              SD         Kareler                  F                   p               

Fark 

                        Kay.                 Toplamı                           Ortalaması 

F1: 

Yaratıcılık 

G.A 7,919 4 1,980 1,768 ,135 - 

G.İ 321,441 287 1,120   

Toplam 329,360 291    

F2: 

Algoritmik  

Düşünme 

G.A 6,532 4 1,633 2,484 ,044 Acemi ile 

İleri,Uzman 

arasında 

G.İ 188,635 287 ,657   

Toplam 195,167 291    

F3: 

İşbirliklilik 

G.A 2,220 4 ,555 ,886 ,473 - 

G.İ 179,873 287 ,627   

Toplam 182,093 291    

F4: 

Eleştirel  

Düşünme 

G.A 6,750 4 1,687 2,462 ,046 İleri ile 

Orta,İyi 

arasında 

G.İ 196,719 287 ,685   

Toplam 203,468 291    

F5: 

Problem 

Çözme 

G.A 7,034 4 1,759 1,892 ,112 - 

G.İ 266,816 287 ,930   

Toplam 273,850 291    

Bilgisayarca 

Düşünme 

G.A 1,660 4 ,415 1,680 ,155 - 

G.İ 70,904 287 ,247   

Toplam 72,564 291    
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açısından (Algoritmik Düşünme: F(4-287)=2,484;  p<0,05;  Eleştirel Düşünme: F(4-287)=2,462 ; 

p<0,05) anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmektedir. 

Yapılan LSD testi sonuçlarına göre anlamlı farklılaşmanın bilgisayar kullanma becerisi acemi 

olanlarla ileri ve uzman olanlar arasında ileri ve uzman lehine olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 

bilgisayar kullanma becerisi ileri olanlarla orta ve iyi olanlar arasında ileri lehine anlamlı 

farklılaşma gözlemlenmiştir. 

SONUÇ  

Cinsiyet algoritmik düşünme ve problem çözme üzerinde etkilidir. Kadınların erkeklere göre 

algoritmik düşünme puanları daha yüksektir. Problem çözme beceri puanlarında ise erkekler 

kadınlardan daha yüksektir.  

Bilgisayarca düşünme becerisi, yaratıcılık ve algoritmik düşünme değişkeni açısından yaşın 

etkisi incelendiğinde 11 ile 13 yaş arasında 11 yaş lehine anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. 

Yani öğrencilerin yaşları arttıkça bilgisayarca düşünme becerilerinde, algoritmik düşünme 

becerilerinde ve yaratıcılıklarında azalma olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

Sınıf değişkeni bilgisayarca düşünme üzerinde etkilidir. Sonuçlar incelendiğinde 5.sınıfta olan 

öğrenciler ile 6.sınıfta ve 7.sınıfta olanlar arasında 5. Sınıfta olanlar lehine anlamlı farklılık 

gözlemlenmiştir. Yani sınıf derecesi yükseldikçe öğrencilerin bilgisayarca düşünme 

becerilerinde azalma olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca yaratıcılık ve işbirlikli düşünme 

becerilerinde 7. sınıfta olanlar ile 5.sınıfta ve 6. sınıfta olanlar arasında 5.sınıf ve 6. Sınıfta 

olanlar lehine anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Yani öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça 

yaratıcılık ve işbirlikli düşünme becerilerinde azalma olduğu söylenebilir. Sınıf değişkeni 

problem çözme becerisi üzerinde de etkilidir. Sonuçlar incelendiğinde 5.sınıfta olan 

öğrenciler ile 6.sınıfta ve 7.sınıfta olanlar arasında 5. Sınıfta olanlar lehine anlamlı farklılık 

gözlemlenmiştir. Sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin problem çözme becerilerinde de azalma 

olduğu dikkat çeken bir sonuç olarak gözlemlenmektedir. 

Bilgisayar kullanma becerisi algoritmik düşünme üzerinde etkilidir. Bilgisayar kullanma 

becerisi acemi olanlar ile ileri ve uzman arasında ileri ve uzman olanlar lehine anlamlı 

farklılık gözlemlenmiştir. Yani bilgisayar kullanma becerisinde ileri ve uzman olanların 

acemi olanlara göre algoritmik düşünme becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Ayrıca bilgisayar kullanma becerisi eleştirel düşünme üzeride etkilidir. Bilgisayar kullanma 

becerisi ileri olanlar ile orta ve iyi olanlar arasında ileri olanlar lehine anlamlı farklılık 

gözlemlenmiştir. Yani bilgisayar kullanma becerisi ileri olanlar orta ve iyi olanlara göre 

eleştirel düşünme becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 
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ÖZET 

Teknolojinin geniş yayılım gösterdiği günümüz dünyasında, matematikte bu durumdan 

etkilenme konusunda yoğun bir etkiyle baş başa kalmıştır. Bu etki teknolojinin derslere 

entegre edilmesine ve derslerin daha anlamlı bir şekilde öğretilmesine olanak sağlamıştır. Bu 

bağlamda değişen çağın gereklerine uyacak şekilde öğretimin düzenlenmesi bir gereklilik 

olmuştur. Teknolojinin derslerde uygulanabilecek çeşitli etkinlikler ve kullanılabilecek 

araçlara fırsat vermesi bakımından öğrenciyi matematikle birleştirmede önemli bir yatırımının 

olduğu açıktır. Matematik derslerinde etkili bir öğrenme ortamı sunan teknolojik araçlardan 

biri de dinamik yazılımlardır. Bu dinamik yazılımlardan Geogebra, çeşitli alternatiflerle 

derslerde uygulanabilirliğini arttırmıştır.  

Bu çalışmada öğretmenlerin Geogebra’ya yönelik teorik bilgilerinin uygulamadaki 

izdüşümünün matematik öğretimi çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda Van ili merkezinde bulunan 6 ilköğretim matematik öğretmeni ile birlikte yarı 

yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş olup 

görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yardımıyla incelenmiştir.  

Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre öğretmenlerin teorik bilgilerini kısmen de olsa 

uygulamaya entegre ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç kapsamında Geogebra’nın teori 

ve uygulamada matematik öğretimindeki yerine ilişkin öğretmenlerin olumlu ve olumsuz 

görüşlerinin olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda öğretmenler, Geogebra’nın kullanışlı bir 

yazılım olduğuna, somutlaştırma bağlamında etkisinin fazla olduğuna, anlamlandırmada 

olumlu yönde gelişimin olabileceğine ve özellikle geometrinin öğretiminde bu yazılımdan 

faydalandıklarına ilişkin olumlu görüşler belirtmiştir. Ancak Geogebra’nın sınıfa aktarımı 

noktasında sorun yaşadığını belirten bazı öğretmenler, bu yazılımın zaman bakımından 

kullanışlı olmadığını, öğrencilerin artık yazmaktan, çizmekten uzaklaşarak süreç içerisindeki 

adımlardan bihaber kaldıklarını ve sonuç odaklı düşünmelerine sebep olduklarını belirten 

olumsuz görüş bildirdikleri de görülmüştür. Ayrıca bu öğretmenler belirttikleri sebeplerden 

ötürü Geogebra’nın kullanımını sık gerçekleştirmediklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenler 

aynı zamanda etkili bir kullanım gerçekleştirilmesi için bu yazılımı kullanmaya özendirecek 
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çalışmalara yer verilmesi gerektiği, teknolojik alt yapıların iyileştirilmesinin zorunluluğu ve 

seminer tarzı bilgilendirici çalışmaların sayılarının artması gerektiği düşüncelerine de yer 

vermişlerdir. Çalışmada elde edilen sonuçlara dayalı olarak Geogebra’nın sınıfta 

uygulanmasına olanak sağlayacak etmenlere ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Matematik Öğretimi, Teori ve Uygulamada Geogebra 

 

EVALUATION OF GEOGEBRA PLACE IN MATHEMATICS TEACHING IN 

THEORY AND PRACTICE 

ABSTRACT 

In today's world, where technology is widely spread, mathematics has had an intense impact 

on being affected by this situation. This effect has enabled technology to be integrated into the 

lessons and taught the lessons in a more meaningful way. In this context, it has been a 

necessity to regulate teaching in order to comply with the requirements of the changing age. It 

is clear that technology has made an important investment in combining students with 

mathematics in terms of providing opportunities for various activities and tools that can be 

used in classes. One of the technological tools that provide an effective learning environment 

in mathematics is dynamic software. Geogebra, one of these dynamic softwares, has increased 

its applicability in courses with various alternatives. 

In this study, it is aimed to evaluate the projection of teachers' theoretical knowledge about 

Geogebra within the framework of mathematics teaching. For this purpose, semi-structured 

interviews were conducted with 6 elementary mathematics teachers in Van city center. The 

interviews were recorded with voice recorder and the data obtained from the interviews were 

analyzed with the help of content analysis.  

According to the data obtained as a result of the study, it was concluded that the teachers 

integrated their theoretical knowledge into the application, albeit partially. Within the scope 

of this result, it has been seen that teachers have positive and negative opinions about 

Geogebra's place in mathematics teaching in theory and practice. In this respect, the teachers 

expressed positive views that Geogebra is a useful software, that it has a great effect in the 

context of concretization, that there can be a positive development in the meaning and that 

they benefit from this software especially in the teaching of geometry. However, some 

teachers stated that Geogebra had problems in transferring to the classroom, and that this 

software was not useful in terms of time, students were no longer writing, drawing away from 

the steps in the process and reported that they are not aware of the negative opinion stating 

that they cause results. In addition, these teachers stated that they did not use Geogebra 

frequently because of the reasons stated.  
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Teachers also stated that there should be studies to encourage the use of this software for 

effective use, the necessity of improvement of technological infrastructure and the number of 

seminar-style informative studies should be increased. Based on the results obtained in the 

study, suggestions were made regarding the factors that would allow Geogebra to be applied 

in the classroom. 

Keywords: Technology, Mathematics Teaching, Geogebra in Theory and Practice 

1. GİRİŞ 

Bilgisayarlar var olan teknolojiler içinde eğitimde en çok tercih edilen , kullanılan ve birçok 

özelliği olan araçlardır (Tatar, Akkaya & Kağızmanlı, 2011). Okullarda yaygın kullanım alanı 

bulan bilgisayarlar öğrencilere öğretmenler aracılığıyla ulaşır. Bu nedenle çağımızın bilgi 

teknolojisine uyum sağlayabilecek insanları yetiştirecek öğretmenlerimize büyük görevler 

düşmektedir (Aktümen, Yıldız, Horzum & Ceylan, 2011). Öncelikle öğretime ardından ise 

öğrenciye teknolojiyi entegre etme işlemi dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu entegre 

etme işleminde bilgisayarın sunum aracı olarak kullanılmasından ziyade öğrenciyi aktif olarak 

işe koşmanın yolları aranmalıdır (Aktümen, Yıldız, Horzum & Ceylan, 2011). Öğrencileri 

aktif kılan öğrenme ortamlarında bilgisayarlar, matematiksel düşüncelerin görsel görüntülerini 

sağlamakta, analiz etmeyi ve yorumlamayı kolaylaştırmaktadır (Tutak, Türkdoğan & Birgin, 

2009).  

Matematiği öğrenme ve öğretmede bilgisayar cebiri sistemleri ve dinamik geometri 

yazılımları kullanılabilir (Hohenwarter & Jones, 2007). Matematik derslerinde kullanışlı bir 

öğretim ortamı sunan teknolojik araçlardan biri dinamik yazılımlardır (Baltacı & Yıldız, 

2015). Geogebra bu dinamik yazılımlardan bir tanesi olup ilköğretimin ikinci kademesinden 

üniversite düzeyine kadar öğretme ve öğrenme sürecinde yaygın bir şekilde kullanılabilen 

ücretsiz bir yazılımdır (Hohenwarter & Preiner, 2007). Sürekli olarak geliştirilmekte olan 

Geogebra geometri, cebir ve kalkülüsü tek bir ara yüze taşıyan açık kaynak kodlu dinamik bir 

matematik yazılımı olarak kullanılabilir hale gelmiştir (Hohenwarter & Lavicza, 2007). Bu 

gelişimler aynı zamanda Geogebra’nın kullanım alanını da genişletmiştir. Bu yüzden lisans 

öğretmen eğitimi programlarının içeriği bu hedeflere ulaşılabilecek şekilde düzenlenebilir 

(Horzum & Ünlü, 2017).  

Matematik öğretiminde Geogebra kullanımı önemli ölçüde etkilidir (Baydaş, Göktaş & Tatar, 

2013). Öğretmenlerin sahip oldukları teorik Geogebra bilgisini uygulamaya aktarmaları, 

öğrencilerin konuyu farklı bakış açılarıyla anlamlandırabilmeleri bakımından fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir.  Çünkü Geogebra görselleştirme, keşfetme, ispat yapma, tahmin 

etme vb. unsurları sunma noktasında kilit bir unsur görevi görmektedir (Doğan & İçel, 2011). 
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Bu çalışmada, öğretmenlerin Geogebra’ya ilişkin var olan teorik bilgilerinin uygulama 

esnasında işlevselleştirilebilmesi bağlamında öğretime sağlamış olduğu avantaj ve 

dezavantajların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda  

Geogebra’ya yönelik teorik bilgi uygulamada etkin olabiliyor mu?  

Uygulamada etkin olmuyorsa etkin olmama nedenleri nelerdir? 

Uygulamada etkin oluyorsa öğretime sağladığı avantaj/ dezavantajlar nelerdir? 

sorularının cevabı aranmıştır. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu 

Bu çalışma ilköğretim matematik öğretmenlerinin Geogebra’ya ilişkin var olan bilgilerinin 

uygulamadakiyansımalarını ve bu yansımaların öğretimdeki etkilerini belirlemek amacıyla 

yapılan nitel bir araştırmadır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

kullanılmıştır. Durum çalışmalarında amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya 

koymaktır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Çalışma Van ilinde görev yapmakta olan 6 ilköğretim 

matematik öğretmeni ile birlikte yürütülmüştür.  

2.2. Verilerin Toplanması 

Çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği 

bireylerin tutumlarını, görüşlerini, şikayetlerini vb. ifade etme olanağı tanıyan (Yıldırım & 

Şimşek, 2018) veri toplama aracıdır. Çalışmada soruların sayısında esneklik sağlayabilmesi 

ve içeriğin derinleştirilebilmesine olanak sağlaması bakımından (Yıldırım & Şimşek, 2018) 

yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler veri kaybını önleyebilmek 

amacıyla ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.  

2.3. Verilerin Analizi 

Veriler öncelikle yazıya geçirilmiş olup ardından içerik analizi yardımıyla çözümlenmiştir. 

İçerik analizinde temel amaç, elde edilen verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Verilerin analizinde öğretmenler Ö1, Ö2, … , Ö6 

şeklinde kodlanmıştır. Veriler belirli kategoriler altında toplanarak katılımcıların ifadelerinin 

doğrudan alıntılanması ile desteklenmiştir.   

3. BULGULAR 

Bu bölümde; ilköğretim matematik öğretmenlerinin Geogebra’ya yönelik teorik bilgilerinin 

uygulamadaki karşılığının matematik öğretimindeki etkisine yönelik görüşleri analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Bulgular Geogebra’nın matematik öğretimine etkisi konusunda olumlu ve 

olumsuz şeklinde iki kategori altında toplanmış olup katılımcıların görüşleri ile 

desteklenmiştir.  
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Geogebra’ya matematik öğretimindeki yerine yönelik etkiler 

Olumlu Etkiler Olumsuz Etkiler 

Somutlaştırabilmeyi arttırma Öğrencilerin çizim aşamalarını görmelerine 

engel olma 

Öğretimde birden fazla duyu organına hitap 

etmeyi olanaklaştırma 

Her sınıf düzeyinde kullanıma uygun 

olmama 

Az örnekle anlamlı öğrenmenin sağlanması Eğlence amaçlı olarak kullanmaya çalışma 

Gerçek ölçülerle çizim yapma ve bu çizimler 

üzerinden inceleme yapmaya olanak 

sağlaması 

Teknolojik alt yapı yetersizliği sebebiyle 

derse entegre edilememe 

Sonuç odaklı düşünce yerine süreç odaklı 

düşünceyi aktif kılma 

Sınıfların kalabalık olmasından ötürü fazla 

zaman ayıramama 

Mantıksal çıkarım gerektirecek soruların 

çözümünde, aşamaları zihinde 

canlandırabilmesine olanak tanıma  

Sınav merkezli bir sistemin yazılımın pratiğe 

aktarılmasına engel olması 

Farklı çözüm yollarının varlığına olan inancın 

geliştirilmesi ve grup şeklinde düşünmeye 

fırsat tanıma 

Öğretmenlerin yazılımla ilgili bilgi 

eksikliklerinin, ders esnasında kopukluklara 

sebebiyet vermesi 

Öğrencilerin ileriye dönük düşünmesine 

olanak tanıma 

Müfredatı yetiştirme gerekliliğinin 

kısıtlamaya sebep olması 

 Öğretmenlerin çoğu matematiği somutlaştırma bakımından çok etkili olduğunu 

belirtmişlerdir. 

“Görsel olarak sağladığı destek ile öğretimde birçok avantajı var. Soyut öğeleri  

somutlaştırabilme bağlamında çok etkili. Cebir, geometri vb. öğretimlerde gerekli girdiler 

yapılarak ortaya çıkan şekillerin incelenmesi ve üzerinde değişiklikler yapmaya fırsat 

sağlaması somut bir zeminde etkili bir öğretime destek oluyor.” (Ö1) 

“Öğrenciler şekilleri somutlaştırabiliyorlar ve eğlenerek dersi anlamlandırıyorlar.” (Ö4) 

Bir öğretmen ise bunlara ters bir örnek sunarak özellikle sınav maratonundan dolayı 

somutlaştırmaktan ziyade soru çözümüne ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

“Yeni nesil sorularda teknoloji işe yaramıyor. Bizim öğrettiğimiz kısa yollarla çocuk şekillere 

daha fazla aşina olabiliyor. Daha fazla soru çözülmesi daha net bilgiye ulaşmaya katkı 

sağlayacaktır.” (Ö2) 

Her sınıf düzeyine uyarlamaya uygun olmadığına yönelik öğretmenler fikirlerini ifade 

etmişlerdir. 
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“Özellikle 8. sınıflarda kullanmıyorum. Çünkü sınav dönemindeler ve çok daha fazla soru 

çözmeleri gerekiyor.” (Ö3) 

“5.  ve 6. sınıflarda kullanılabilir fakat 7 ve 8. sınıflarda kullanılmasını uygun bulmuyorum. 

Çünkü çıkılacak son düzlükteler.” (Ö2) 

2 öğretmen ise bu fikirlere karşıt olacak şekilde fikirlerini belirttiler. 

“ Sınav dönemi bence kritik bir etkiye sahip olmamalı. Çünkü somutlaştırarak 3 soru çözmek 

soyut olarak 6 soru çözmekten daha etkili ve verimlidir. Bu yönden kesinlikle zaman kaybı 

olarak bakılmamalı.” (Ö1) 

“ Kesinlikle her sınıf düzeyinde kullanılmalı. Çünkü alternatif fikirler üretmeye zemin 

hazırlıyor, yorum yapabilme kapasitesini arttırıyor.” (Ö5) 

Öğretmenlerin bilgi eksiklikleri, okulun alt yapı yetersizliği, öğrencilerin uygulamaya 

dökülme aşamasında yaratmış oldukları durumlara yönelik öğretmenler fikirlerini 

belirtmişlerdir. 

“Kullanmayı çok istediğim ve kesinlikle faydası olacağını düşündüğüm bir yazılım. Fakat 

görev yaptığım okulda akıllı tahta olmadığı için kullanamıyorum.” (Ö6) 

“Okulumda akılı tahta var fakat internet bağlantısı yok. Bu yüzden kullanamıyorum.”  (Ö5) 

“Yeterli bilgiye sahip olmadığım için uygulama esnasında sorun yaşayabiliyorum. Bu da 

öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına sebebiyet verebiliyor.” (Ö1) 

“Öğrenciler dersi direkt eğlenceye dönüştürmeye çalışıyorlar. Söylenilen şekillerin dışında 

kendi isteklerine uygun şekiller çizip resim çizme programıymış gibi davranıyorlar. Bu yüzden 

kullanım aşaması oldukça zor oluyor ve çoğu zaman kullanmayı göz ardı ediyorum.” (Ö4) 

Öğrencilerin ileriye dönük düşünmesine olanak tanıması bakımından öğretmenler fikirlerini 

belirtmişlerdir. 

“Bunu şöyle anlayabiliriz. Bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olsun fakat Geogebra 

kullanılmayan bir öğretimle temas hâlinde olsun. Diğer öğrencinin ise başarı seviyesi biraz 

daha düşük olsun ama Geogebra ile bir öğretimle temas hâlinde olduğunu kabul edelim. 

Başarı düzeyi düşük olan öğrencinin daha gerçekçi yorumlar yapabileceği açıktır. Çünkü 

ileriye dönük bir fikir yürütebiliyor.” (Ö1) 

“Öğrencilerin gerçekçi yorumlar yapabilmesine ve günlük hayattaki kullanımına ilişkin 

gerçekçi ölçümler yapabilmesine olanak sağlıyor. Örneğin öğrencilere yarıçapı 2m olan bir 

daire çizin dediğim zaman öğrenciler kâğıt üzerine bir daire çiziyor ve yarıçapına 2m 

yazıyor. Fakat öğrencileri dışarıya çıkarıp yarıçapı 2m olan bir daire çizin dediğim zaman 

çizemiyorlar.” (Ö4) 
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Müfredatı yetiştirememe korkusunun Geogebra ve benzeri yazılımların kullanımına engel 

teşkil etmesine yönelik öğretmenler fikirlerini belirtmişlerdir.  

“Yoğun bir müfredat var ve bunu yetiştirmemiz bekleniyor. Velilerde bunu istiyor. Dolayısıyla 

bu ve buna benzer yazılımları çok nadir kullanmak zorunda kalıyoruz.” (Ö3) 

“Yoğun müfredat bu yazılımı kullanma noktasında geri planda tutuyor beni.” (Ö2) 

Ö3’ün sınav odaklı düşünen çocukların ve velilerin, öğretmenler üzerindeki etkisine yönelik 

tespiti incelenmeye değerdir. 

“Çocuklar ve veliler şu an moda mod sınav odaklı düşünüyorlar. Bu yüzden öğretmende bir 

an önce tahtada konuyu anlatayım ve öğrenciler soruları çözsünler derdine düşmüş durumda. 

Bunlardan olayı bizim hedefimiz belirlenmiş oluyor: Sınav.” 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin Geogebra’ya yönelik teorik bilgilerinin 

uygulamadaki ve öğretimdeki yerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular 

incelendiğinde öğretmenlerin Geogebra’ya yönelik teorik bilgilerinin çoğu zaman teoride 

kaldığı, uygulamaya aktaracakları noktada ise çeşitli durumların engel olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin teoride kalan bilgilerinin gelişimlerine engel olduğuna ilişkin 

elde edilen fikir bir çalışmanın sonucuyla paraleldir (Öçal & Şimşek, 2017).  Aynı zamanda 

uygulamaya aktarıldığında öğretimde birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirten 

öğretmenlerde olmuştur.  

Bulgular çerçevesinde Geogebra’ya yönelik iki temel algı baş göstermiştir. İlki yazılımların 

kullanımının öğretimde fayda sağladığı ve çoğu zaman bu kullanımın olmazsa olmaz olduğu. 

İkincisi ise sınav temelli eğitim sisteminde böyle yazılımların zaman kaybı olduğuna 

yöneliktir. Bu iki algı çerçevesinde Geogebra’nın kullanılma ve kullanılmama nedenleri de 

kendini gösteriyor. Kullanılma nedenlerinde ağırlıklı olarak öğretimde kolaylık sağladığı, 

çoğu zaman öğrenciler tarafından yorumlamaların gerçekleştirilmesi, ileriye dönük bakış açısı 

oluşturma gibi yorumlar yer alırken kullanılmama nedenlerinde; müfredatın yoğun olması, 

teknolojik alt yapı yetersizliği, sınıfların kalabalık olması, daha fazla soru çözme isteği, veli 

baskısı gibi etkenler ön plana çıkmıştır. 

Teknolojik alt yapı yetersizliği uygulamaya aktarmada engel teşkil eden sorunlardan biridir. 

Öğretmenler böyle bir sorunun mevcudiyeti gözler önündeyken teknolojiye dönük öğretim 

yapabilmenin imkânını sorgulayan ifadeler kullanmışlardır. Bazı araştırmalarda bu yetersizliği 

ortaya koymuştur (Kaleli Yılmaz, Ertem & Güven, 2010; Birişçi & Çalık Uzun, 2014). 

Öğretmenlerden bazıları müfredat yoğunluğunun uygulamaya aktarmada dezavantaj olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu sonucu destekleyecek, şekilde müfredatın Geogebra’nın sınıf içi 
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kullanımını kısıtlayacağı yönündeki fikirler literatürde mevcut olan bir araştırma tarafından da 

bulunmuştur (Aktümen, Yıldız, Horzum & Ceylan, 2011).  

Öğretmenlerin bir kısmı Geogebra’nın ileriye dönük düşünme becerisi geliştirdiğine ve 

öğretimde somutlaştırmayı sağladığı için zamandan kazanç sağladığına değinmiştir. Bu bize 

Geogebra’nın okullarda kullanılmasına dönük bir tepkinin mevcut olduğu fikrini veriyor. 

Fakat bunların aksi yönde fikir belirten öğretmenlerde var. Geogebra ve benzeri 

uygulamaların kullanımını zaman kaybı olarak gören öğretmenlerden edindiğimiz fikir 

çerçevesinde genele yayılan “akıllı geleneksel öğretim” tarzının uygulandığı yorumunu 

yapabiliriz. Çünkü eğitime entegre edilen teknolojik araçlar genelde soru çözüm sayısını 

arttırmak amacı ile kullanılıyor olup asıl hedefinden uzaklaştırılıyor. Çocuklara birden fazla 

duyu organlarını aynı anda kullanmaya yönelik olanak sağlayan teknolojik araçlar istenilen 

doğrultuda kullanılmadığı takdirde, çocukların odak noktaları da ders esnasında farklı 

yönelimlere doğru ilerleyecektir. Buna paralel olacak şekilde akıllı tahtaların eğitime 

entegresinde öğretmenler tarafından yalnızca yansıtma aracı olarak kullanılmaması 

gerektiğine yönelik çalışma da mevcuttur (Korkmaz & Korkmaz, 2015).  Geogebra’da bu 

çerçevede değerlendirilecek olursa bazı öğretmenlerinde belirttiği gibi yalnızca çocukları 

eğlendirmek amacıyla kullanılacaktır ve asıl amacından uzaklaşacaktır. Amaç eğlendirmek, 

günlük hayata yakınlaştırmak, görselleştirmek ve nihayetinde öğretimi sağlamak olmalıdır.  

Öğretmenlerin Geogebra kullanımının arttırılması için verilecek olan seminer tarzı 

bilgilendirici etkinlikler, kullanımını özendirecek çalışmaların yapılması, teknolojik alt 

yapının iyileştirilmesi, müfredatın bu ve benzeri yazılımların daha fazla kullanılmasını 

gerektirecek şekilde düzenlenmesinin bu bağlamlar çerçevesinde etkili ve faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  
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DİNLEME ALANINDAALANINDA YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖZET 

BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK METİN YAZIM İLKELERİNE UYGUNLUĞU1 
 

Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Van 

Mizgin ALP 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, dinleme eğitimi alanında hazırlanan makalelerin özet bölümlerinin 

akademik metin yazım ilkelerine uygun olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu bağlamda, 

çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman 

taraması/ doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir. Çalışmanın 

nesnelerini 2005-2019 yılları arasında dinleme eğitimialanında yayımlanan makaleler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den 

özet bölümlerine ulaşılan makalelerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel  

analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına 

hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır.  

Araştırma sonucunda dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özetlerinin akademik 

metin yazım ilkelerine önemlioranda uygun olarak hazırlandığı belirlenmiştir.  

Bununla birlikte bazı makalenin özet bölümlerinin akademik metin yazım ilkelerine uygun 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuç özellikle lisansüstü öğretim programlarında, akademik metin 

hazırlama eğitimi vermeye dayalı derslerin yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dinleme eğitimi, Türkçe, makale, akademik yazım ilkeleri 

GİRİŞ 

Dil, anlama ve anlatma boyutları olan, kişioğlu için vazgeçilmez bir bildirişim aracıdır. Dilin 

anlama ve anlatma görevini üstlenen bir diğer boyut ise yazıdır. Yazı geçmişten günümüze 

değin önemini korumaktadır. Yazının bu kadar önemli olmasında elbette kalıcı olması ve daha 

çok kişiye ulaşmasıdır. Yazı bu kadar önemliyken yazılı anlatım da bir o kadar kıymetlidir. 

Özellikle akademik anlamda yazılan yazılar bildirişim özelliklerinden kaynaklı dikkat 

edilmesi gereken bir türdür. 

                                                             
1 Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından SAP-2019-8631 

kodlu “Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Araştırmaların ( Nitel, Nicel ve Karma Yöntem) Öğrencilerin 

Akademik ve Sosyal İletişim Becerileriyle İlişkisi” başlıklı proje kapsamında desteklenmiştir 
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Anne karnından itibaren oluşmaya başlayan ve öğrenilen ilk dil becerisi dinleme  becerisidir. 

Dinleme işitmeden farklıdır. Fakat dinleme işitmeyle karıştırılmaktadır.İşitmede bilinç 

yokken dinlemede bir bilinç söz konusudur. Bu farklılığının anlaşılması uzun zaman almıştır. 

Bu nedenlerden kaynaklı olarak  dinleme hak ettiği değeri diğer becerilere oranla daha geç 

kazanmıştır. Dinleme ve işitme arasındaki farklılığı belirtmek, dinleme türlerini izah etmek , 

etkili dinleme becerilerini ortaya koymak için makaleler yazılmıştır. Gerek dinleme eğitiminin 

anlaşılması gerekse yazım ilkelerine uyulması açısından akademik bir çalışma yapıldığında 

akademik yazı yazma ilkelerine uygun şekilde ele alınmalıdır. Çünkü bir çalışmanın 

alanyazına hizmet etmesi için öncelikle yazı yazma kurallarına uygun olması gerekmektedir. 

‘’Akademik yazma, ilgililerin eleştirel bakma becerilerini sergiledikleri, fikirlerini tartışarak 

ortaya koydukları, düşüncelerin farklı kaynaklardan yararlanılarak desteklendiği yazma 

çeşididir.’’ (tok, 2012: s6 Akt. Kardaş).  ‘’Yazıya ait genel kurallara uymanın yanı sıra 

bilimsel bir araştırmanın raporlaştırılmasında dikkate alınan bütün ilkelere ve o sürecin 

kendisine, araştırmanın metinleştirilmesi akademik yazma adı verilir.’’ (Bahar, 2014 : 

213Akt. Kardaş). Akademik yazma aynı zamanda, akademik bağlamdaki araştırmaların çeşitli 

türlerde raporlaştırılması sürecinde içerik, biçim, yazım ilkeleri, dil ve anlatım yönlerinden 

kendine has ilkeleri olan yazma becerisidir. (Deniz ve Karagöl 2017) şeklinde tanımlanmaktır.  

Toplumların bilim dünyasında söz sahibi olmalarını sağlayan faaliyetlerin başında yaptıkları 

bilimsel araştırmalar gerekmektedir. Bilim insanları yaptıkları araştırmaları okuyucuyla 

paylaşmak adına çalışma içerisine girerler. Akademik yazı yazmanın amacına ulaşabilmesi 

için akademik yazı yazmanın gerekli gördüğü ilkelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi 

halde bir bildirişim aracı olarak kullanılan akademik yazı yazma işlevini tam olarak yerine 

getiremez. Aademik yazı yazmanın birçok unsuru vardır. Bu unsurlardan herhangi birinin 

olmaması akademik yazıyı noksanlaştırır. Fakat özellikle bazı bölümler makalenin gidişatını 

etkilediği için daha fazla önem arz etmektedir. 

Bu bölümlerin başında özet bölümü gelmektedir. Özet bir makalenin vitrinidir. Vitrin yani 

özet ne kadar nitelikli olursa makale bir o kadar dikkat çekici ve güdüleyici olur. Çünkü 

akademik bir metinde okuyucunun başlıktan sonra karşılaştığı ilk bölüm özettir.   

Okuyucu bir makaleyi okumaya başlamadan önce yaptığı ilk çalışma başlık ve özellikle özeti 

okumasıdır. Okuyucu özette istediği bilgileri alamazsa, özet onu güdülemezse makaleyi 

okumak istemez. Bu kaygılar ışığında özet akademik yazı yazma ilkelerine uygun olarak ele 

alınmalıdır. 

Özet, akademik metnin bütün boyutları hakkında öz bilgiler veren bölümüdür. Diğer bir 

deyişle özet, araştırmacının kısa bir zaman diliminde, çalışmanın içeriğiyle ilgili temel 
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bilgileri anlamasına ve metnin kendi araştırmasına katkı sunup sunmayacağına karar 

vermesini sağlayan bölümüdür. Ayrıca dergi editörleri yayınlayacakları makalelerin yalnızca 

özet ve başlık bölümüne bakıyorlar. Hal böyle olunca bütün çalışmanın çöpe gitmemesi için 

özet çok özenle hazırlanmalıdır.  

Özette ilk cümle makalenin yazılış amacını belirten cümle olmalıdır. Gereksiz ifadelerden 

kaçınılmalıdır. Fakat gerektiğinde amaç cümlesi özetin diğer bölümlerine serpiştirilebilir. 

Özette başlıktan ve içerikten hareketle anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Makalenin 

alanyazında doğru yer alması için kullanılan sözcükler önem arz etmektedir. 

Özette veri toplama araçları tanıtılmalı, kısaltma isimleri verilmemelidir. 

Araştırmanın Yöntemi: Amaç cümlesinden sonra çalışmada kullanılan yöntem ve tekniğin 

yer alması gerekir.  

Araştırmanın Çalışma Grubu Örneklemi: Araştırma nitel veya nicel ise yönteme uygun 

çalışma grubu ve çalışma örneklemi açık seçik belirtilmelidir.  

Verilerin analiz edildiği, analiz edilen verilerin nasıl elde edildiği belirtilmelidir. 

Çalımada ulaşılan sonuçlara özette kısaca yer verilmelidir. Okuyucu çalışmanın sonucunu az 

da olsa bildiğinde makaleyi okuma isteği artacaktır. 

Akademik metinlerde özetler yazım ilkeleri doğrultusunda genellikle 100-250 sözcük arasında 

değişmektedir. Fakat genişletilmiş özetler dergi yazım ilkeleri doğrultusunda 750-1250 

sözcük arasında olabilir.  

 Özet bölümünde  kullanılan ifadeler yönteme uygun olacak şekilde temellendirilmelidir. 

Çalışmanın Amacı 

1. Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın amacına 

yer verilmiş midir? 

2.Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın yöntem 

ve teknik bilgisi aktarılmış mıdır? 

3.Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın  çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi aktarılmış mıdır? 

4.Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanınveri 

toplama aracı/araçları hakkında bilgi aktarılmış mıdır? 

5.Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, araştırmanın veri 

analiz tekniği/teknikleri hakkında bilgi aktarılmış mıdır? 

6.Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın sonucu 

hakkında bilgi aktarılmış mıdır? 
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7.Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde anahtar sözcükler 

aktarılmış mıdır? 

Yöntem 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden doküman 

taraması/doküman incelemesi yoluyla araştırma materyalleri incelenmiştir. Nitel araştırma ; 

gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı 

,algılabdığı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına 

yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. 

Çalışma materyali 

Çalışmanın materyalini2005-2019 yılları arasında dinleme eğitimi alanında yayımlanan 

makaleler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın materyali ile ilgili betimleyici bilgiler şu şekildedir alanında yayımlanan 

makalelerin yayımlandığı dergi türüne ilişkin bilgiler grafik 1’de verilmiştir.

 

Grafik 1. Makalelerin yayımlandığı dergi türüne ilişkin bulgular  

Grafik 1 incelendiğinde toplamda Dinleme Eğitimi alanında 100 makaleye ulaşıldığı 

anlaşılmaktadır. Ulaşılan makalelerin 61’i ulusal hakemi dergilerde, 39’u ise uluslararası 

hakemli dergilerde yayımlanmıştır.  

Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin yıllara dağılımına ilişkin bilgiler grafik 

2’de verilmiştir. 
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  Grafik 2. Makalelerin yıllara dağılımına ilişkin bulgular 

Grafik 2’deki veriler, Dinleme Eğitimi  alanında yapılan makalelerin en çok 2015 (f=72) 

yılında, en az ise 2005, 2008 (f=1) yıllarında yayımlandığını göstermektedir.  

Ayrıca tabloya göre Dinleme Eğitimi alanında yapılan makalelerin sayısının 2005’ten 2015 

yılına kadar (2007 ve 2008 yılı hariç) belirli bir artış gösterdiği, 2015’ten sonra belli bir 

nicelikte düşüş yaşandığı  ve tekrardan bir artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu durum son 

yıllarda ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar ve küresel çapta Türkiye’nin 

gelişmesiyle de ilişkilendirilebilir. 

Sınırlıklar 

 Araştırmanın verileri Google, Google Akademik, Dergipark, ULAKBİM’den özet 

bölümlerine ulaşılan makalelerle sınırlıdır. 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanan makale inceleme formu kullanılmıştır. Formda 

makalelerin özet bölümlerinde yer verilmesi gereken bilgiler yer almıştır. Bu bilgiler; 

Çalışmanın amacı, yöntemi-tekniği, veri toplama araçları, çalışma grubu- evren-örneklem-

materyal, veri analiz tekniği/teknikleri, sonucu, anahtar sözcükler, çalışmanın yılı, çalışmanın 

yayımlandığı dergi şeklindedir. 

Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan bu makale inceleme formu 

kullanılmıştır. 

Veri Analizi 

Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde nitel analiz tekniklerinden “betimsel  

analiz”  kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği kullanılarak araştırmanın problem sorularına 

hizmet eden veriler; yüzde, frekans vb. basit istatistiksel ögeleri ile tablolaştırılmış ve 

yorumlanmıştır.  
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Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın problem sorularına bağlı olarak ulaşılan veriler sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. 

1. Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın 

amacı aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan bulgular Grafik 3’te verilmiştir. 

 

Grafik 3’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların amaçları ile ilgili bilgilere yer 

verilip verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. Veriler incelendiğinde toplamda 100 

makalenin 71`inin özet bölümünde araştırmanın amacına ilişkin bilgilereyer verildiği, 39 

çalışmada ise araştırmanın amacına ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %71’inin özet bölümlerinde amacın 

belirtildiği, %29’’unda ise belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde amaç cümlelerine yer 

verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin Dinleme 

Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olduğu söylenebilir.  

2.Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın yöntem 

ve teknik bilgisi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin ulaşılan bulgular Grafik 4’te 

verilmiştir. 
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Grafik 4’de makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların yöntemi ile ilgili bilgilere yer verilip 

verilmediğine ilişkin veriler görülmektedir. 

 Veriler incelendiğinde toplamda 100 makalenin 34’ünde özet bölümünde araştırmanın 

yöntem ve tekniğine ilişkin bilgilereyer verildiği, 66’sında çalışmada ise araştırmanın yöntem 

ve tekniğine ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  

Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %34’inin özet bölümlerinde yöntemin 

belirtildiği, %66’’inde ise belirtilmediği görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde yöntem ve teknik 

cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir. Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna 

ilişkin Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmadığını 

göstermektedir. Bu durum alandaki araştırmalar için akademik metin yazım ilkeleri 

bakımından bir problem olarak görülebilir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen adaylarına 

akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 

3.Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin 

bulgular grafik 5’te verilmiştir. 

 

Grafik 5’te makalelerin özet bölümlerinde araştırmaların çalışma grubu/çalışma materyali, 

evren-örneklem, bilgisiile ilgili bilgilere yer verilip verilmediğine ilişkin veriler 

görülmektedir. 

 Veriler incelendiğinde toplamda 100 makalenin 80’inde özet bölümünde araştırmanın 

çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem bilgisine ilişkin bilgilereyer verildiği, 

20’sinde çalışmada ise araştırmanın çalışma grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisi 

ilişkin herhangi bir bilginin verilmediği anlaşılmaktadır.  
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Oransal olarak bakıldığında da incelenen makalelerin %80’inin özet bölümlerinde çalışma 

grubu/çalışma materyali, evren-örneklem, bilgisibelirtildiği, %20’sinde ise belirtilmediği 

görülmektedir.  

Akademik metin yazım ilkelerine göre çalışmaların özet bölümlerinde çalışma grubu/çalışma 

materyali, evren-örneklem bilgisi cümlelerine yer verilmesi gerektiği bilinmektedir. 

Grafikteki bilgiler, ilgili problem sorusuna ilişkin Yabancılara Türkçe öğretimi alanında 

yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu durum 

alandaki araştırmalar için akademik metin yazım ilkeleri bakımından önemli bir problem 

olarak değerlendirilmelidir. 

Bu problemin çözülmesi için, lisans ve lisansüstü eğitimleri sırasında akademisyen adaylarına 

akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 

4.Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın veri 

toplama aracı/araçları hakkında bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular 

Grafik 6’da verilmiştir.

 

 

Grafikte 100 makalenin 40’ında veri toplama araçları ile ilgili bilgilere yer verilmediği, 60 

çalışma da ise veri toplama aracı bilgisine yer verildiği görülmektedir. Makalelerin özetinde 

veri toplama aracı hakkında bilgi verilme oranı %60, yer verilmeme oranı ise %40 olarak 

tespit edilmiştir. 

5.Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde, araştırmanın veri 

analiz tekniği/teknikleri hakkında bilgi  aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular 

Grafik 7’de verilmiştir 

YOK; 100; %40

VAR;100; %60
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Grafikte 100 çalışmanın 42’sinde veri analiz teknikleri ile ilgili bilgilere yer verilmediği, 

58’inde de veri analiz tekniği ile ilgili bilgilere yer verildiği görülmektedir. Makalelerin 

çoğunluğunun özetinde veri analiz şekli hakkında bir bilgiye yer verilmemiştir. Oransal olarak 

%58 Var, %42 Yok olarak görülmektedir. 

6. Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde araştırmanın sonucu 

hakkında  bilgi aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 8’de verilmiştir. 

 

 

Grafikteki bilgiler incelendiğinde Dinleme Eğitimi alanında yapılan makalelerinin özetlerinde 

araştırmanın sonucu ile ilgili bilgilere yer verme oranının %24 Var, %76 Yok olarak tespit 

edilmiştir. Toplam 100 makale özetinin 24’ünde araştırmanın sonuçları belirtilmişken, 76 adet 

özette araştırmanın sonuçları belirtilmemiştir. Araştırma sonuçlarının yer almadığı makale 

özetleri %76 oranı ile dikkat çekmektedir. 

7. Dinleme Eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinde anahtar sözcükler 

aktarılmış mıdır? Problem sorusuna ilişkin bulgular Grafik 9’da verilmiştir. 
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Anahtar Kelimeler Grafiği incelendiğinde 100 çalışmanın tamamında Anahtar Kelimelere yer 

verildiği ve bu oranın da %100 olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

SONUÇ 

Araştırma sorularına bağlı olarak ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebişir: 

Dinleme eğitimi alanında yayımlanan makalelerin özet bölümlerinin akademik yazım 

ilkelerine uygunluğu bağlamında 100 çalışmaya ulaşılmıştır. 

Bu çalışmaların 61’i ulusal 39’ u uluslararası dergilerde yayımlanmıştır. 

Yapılan çalışmaların özet bölümleri akademikyazım ilkelerine uygunluğu açısından 

incelendiğinde, amaç ve anahtar sözcüklere yer verildiği söylenebilir. Fakat bu bilgilerin 

verilmediği çalışma sayısı da azımsanmayacak düzeydedir. 

Özet bölümlerinde yöntem, çalışma grubu , veri toplama araçları , veri analiz teknikleri, sonuç 

bilgisi verilme durumuna bakıldığında makalelerin çoğunda yeterli bilgi verildiği tespit 
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dilmiştir. Akademik yazım ilkelerine uygun olan makale sayısı fazladır ancak uygun 

olmayançalışmalar da bulunmaktadır. 

Bu sonuçtan hareketle: 

Akademik yazı yazma ilkelerineuygun şekilde yapılmayan çalışmalar sayıca az olsada yapılan 

hataların hala dvam ediyor olmaı düşündürücüdür. Bu durum akademik yazı yazma ilkeleri 

açısından problem olarak değerlendirilmelidir. 

Mevcut problemin çözülmesi için, öğrencilere ve akademisyen adaylarına lisans ve lisansüstü 

eğitimleri sırasında akademik yazma eğitiminin titizlikle verilmesi gerekmektedir. 

Kaynakça 

Aktaş,  Ş. ve Gündüz O.(2001).Yazılı ve sözlü anlatım.Ankara:Akçağ Yayınları 

Bahar, M.A.(2014).Lisanüstü eğitimde akademik yazma ve önemi,International Journal of 

Language Academy Volume 2/4 ss.209-233 

Bağcı, H. (2011) Yazılı anlatım ve unsurları. M.Özbay (Ed.) Yazma eğitimi içinde (s.85-124) 

Ankara:Pegem A Yayıncılık 

Cansız Aktaş, M.(2014).Nitel veri toplama araçları. Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri 

içinde (Ed. Mustafa Metin), s.337-371.Ankara: Pegem A 

Deniz, K. Ve Karagöl, E.(2017). Akademik yazma açısından tez yazım kılavuzları. Ana Dili 

Eğitimi Dergisi 5(2), 287-312. 

Kardaş, M.N.(2019).Akademik Metin Yazmanın Basamakları II : Başlık,Özet ve Anahtar 

Sözcük Yazma, M.N.Kardaş ve R.Koç (Ed.) Türk Dili II: Akademik Yazma Eğitimi içinde 

(s.103-132) Ankara: Pegem A Yayıncılık 

Tansel,F.A.(1978) İyi ve doğru yazma usulleri III. İstanbul:Kubbealtı Neşriyatı 

Tok,M.(2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akademik yazma becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik uygulamalı bir çalışma.Yayımlanmamış doktora tezi.Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi,Çanakkale. 

TDK(2018).Güncel Türkçe Sözlük.www.tdk.gov.tr 

 

 

 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1148 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

TÜRK EL SANATLARINI BESLEYEN KAYNAKLAR 

 

Araş. Gör. Nuray ELİK 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Eğitim Fakültesi,Güzel Sanatlar Bölümü 

Özet 

El sanatları, kültürümüzün en canlı delili ve nesiller boyu günümüze ulaşan paha biçilmez bir 

hazinedir.  El sanatlarının çok büyük bir bölümünün yöresel karakter taşıdığı bilinmektedir. 

Bu yöresel karakterin başlıca sebebi, kullanılan ham maddenin bu bölgeye has olması ve 

bulunduğu bölgelerden elde edilebilmesidir. Bunlardan çinicilik ve porselen; İznik, Kütahya 

ve yakın çevresinde, lületaşının Eskişehir’de, oniks taşının Kırşehir’de, Oltu taşının 

Erzurum’da, bakır işçiliğinin Gaziantep ve Maraş’ta, oyma işinin yine Maraş’ta, 

dokumacılığın Bursa ve Denizli’de, ipekçiliğin Bursa’da yerleşmiş olduğu belirtilebilir. 

Yöreye has olan el sanatları, başlangıçta herkesin kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı bir 

uğraştı. Daha sonra ticari nitelik kazanmış ve babadan oğula, anadan kıza geçerek bir meslek 

dalı haline gelmiştir. Ancak, bulundukları dar çevreden kurtulup yurt düzeyine yayılamaması, 

dolayısıyla ekonomik açıdan fayda sağlayamaması, bu meslek erbabını maddi sıkıntıya 

sokmuş ve neticede bir kısmı mesleği terk ederek başka işlere atılmışlardır. Büyük 

şehirlerdeki iş imkânlarının fazlalığı köyden şehre göçü başlatmış ve bu sanat dallarında 

çalışanların şehre göç etmesi sonucunda, el sanatları ile uğraşanların sayılarını daha da 

azalmıştır. Bunun yanında, el emeği ve göz nuru ile uzun zamanda meydana getirilen 

ürünlerin beklenilen ekonomik değerini bulmaması ve alıcısız kalması sonucunda bu sanat 

faaliyetleri giderek azalmış ve yaşlanan ustaların yanında çırak yetişememesi sonucunda yok 

olmaya yüz tutmuş ve hatta bir kısmı yok olmuştur. 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kentleşme insan yaşamını birçok yönden 

etkilemektedir. Dünya üzerinde çeşitli kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların eski 

kültürel değerleri de hızla yok olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel değerlerin saklanarak 

korunması oldukça önem kazanmaktadır. Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler 

olan el sanatları, asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada 

etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme 

düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Türk el sanatlarımızın 

hemen   hepsi, halk sanatlarımız içinde önemli bir yerde ve  köklü bir geçmişe sahiptir. El 

sanatlarımız içinde geniş yer bulan yöresel bebek yapımı, örücülük, değerli ve yarı değerli taş 

işlemeciliği, ağaç işlemeciliği ve gümüş kazaz örücülüğü ile yapılan sanat eserleri insanımızın 

duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır.  
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Anadolu insanı parçaları birleştirmiş üzerine örtü yapmış, doğadaki bitkileri örerek hem 

günlük yaşamına taşımış hem de kendine bir uğraş bir meslek edinmiştir. Yünü teriyle 

yoğurarak keçe yapmış, kışın soğuktan kendini korumayı bilmiştir. Anadolu kadını dokuduğu 

her halının ve kilimin desenlerine mana yükleyerek hüznünü, sevincini dileğini motiflerle 

anlatmıştır. Her ne kadar , sanayinin  gelişmesiyle beraber,  el sanatları yok olmaya yüz 

tutmuş gibi görünse de  teknoloji ile yarışını sürdürmeye devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: El sanatları, Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Dokuma, işçilik, 

Sanatkar, Sanat 

Abstract 

Handcrafts are the most vivid evidence of our culture and an invaluable treasure that has 

survived for generations. It is known that most of the handicrafts have local character. The 

main reason for this regional character is that the raw material used is unique to this region 

and can be obtained from the regions where it is located. Tile and porcelain; İznik, Kütahya 

and its immediate surroundings, meerschaum in Eskişehir, onyx stone in Kırşehir, Oltu stone 

in Erzurum, copper work in Gaziantep and Maraş, carving work in Maraş, weaving in Bursa 

and Denizli, sericulture in Bursa settled. Local handicrafts were initially an effort that 

everyone did to meet their needs. Later, it became a commercial branch and passed from 

father to son, mother to daughter. However, the fact that they could not get out of the narrow 

environment and spread to the dormitory level and thus could not provide economic benefits 

put this trainee in financial trouble and as a result some of them abandoned the profession and 

were thrown into other jobs. The large number of job opportunities in big cities started the 

migration from village to city, and as a result of the immigration of the people working in 

these branches of art, the number of people dealing with handicrafts decreased further. In 

addition, as a result of not finding the expected economic value of the products created by 

hand labor and eye light in a long time and remaining without buyers, these art activities 

gradually decreased and as a result of not being able to grow apprentices with aging 

craftsmen, some of them disappeared and even disappeared. 

Nowadays, rapidly developing technology and urbanization affect human life in many ways. 

With the disappearance of various cultures in the world, the old cultural values of the people 

have also disappeared rapidly. Therefore, preserving and preserving the old cultural values 

becomes very important. Handcrafts, the elements that best reflect the cultural values of a 

nation, have played an active role in conveying the art understanding and lifestyles of 

societies for centuries.  
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At the same time, the level of development in education, science, technique and other fields is 

parallel to the level of development in handicrafts. Almost all of our Turkish handicrafts have 

an important place in our folk arts and have a long history. The local dolls, knitting, precious 

and semi-precious stone processing, wood processing and silver goose knitting, which are 

widely used in our crafts, reflect the feelings and thoughts of our people. The Anatolian 

people joined the pieces and made a veil on them, weaving the plants in the nature and 

carrying them to daily life, and also acquired a profession. He made felt by kneading the wool 

with sweat and was able to protect himself from the cold in winter. The Anatolian woman 

expressed her sadness and joy with motifs by loading mana on the patterns of every carpet 

and rug she woven. Although, with the development of industry, crafts seem to have 

disappeared, it continues to compete with technology. 

Keywords: Handicrafts, Seljuk State, Ottoman Empire, Weaving, craftsmanship, Craftsman, 

Art 

Giriş 

El sanatları, ulusların kültürel kimliklerinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Ham maddesi, 

deseni ve üretim tekniği, üretenin katkısıyla, ait olduğu yörenin karakteristiğini taşımasıyla 

değer kazanır.  Özenle, alın teri ve el emeğiyle oluşturulan eserler ustaların duygu, düşünce ve 

ruhuyla bütünleşmektedir. El sanatı sözle ifade edilenden daha zengin bir anlam yüküyle 

doludur. Türk el sanatları; halıcılık, kilimcilik, cicim, zili, sumak, kumaş dokumacılığı, 

yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, hat, tezhip, minyatür, mine işçiliği, 

işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, 

sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, 

arabacılık vb. olarak sıralanabilir. 

El sanatları sanayi öncesi toplumların en başta gelen tarım dışı faaliyeti olarak, pek çok 

alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğundan çok geniş bir alanı kaplamaktadır. El 

sanatları kullanılan malzemenin türüne ve bu malzeme işlenirken kullanılan tekniğe göre 

çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik içinde, belli ihtiyaçları karşılamak üzere uzmanlaşıp toplumsal 

hayatta yer edinenler kendi kurumlarını oluşturarak geleneksel hale gelmişlerdir. Geleneği 

belirleyen başlıca unsurlar arasında imalat tekniği, kullanılan malzeme, bu malzemenin 

geldiği yer ve çeşitlerine göre belirlenmiş kullanım yerleri, mesleğe girenlerin etnik, dinsel 

ve/veya coğrafî kökeni, mesleğe mekânsal örgütlenme içinde tahsis olunan alan gibi unsurlar 

yer almaktadır. El sanatları geleneği içinde, malzeme ve teknik bakımından özelleşerek 

gelenek haline gelmiş on bir ana iş kolundan söz edilebilir.  
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Bunlardan ilki toprak işleridir. İkincisi ahşap ve tahta işleri, üçüncüsü deri, keçe ve cilt işleri, 

dördüncüsü maden işleri, beşincisi yapı, taş ve alçı işleri, altıncısı cam işleri, yedincisi kâğıt 

işleri, sekizincisi boynuz işleri, dokuzuncusu iplik işleri, onuncusu ot ve hasır işleri ve on 

birincisi sabun işleridir. 

Toprak işleri geleneği daha çok çanak-çömlekçilik konusunda uzmanlaşmıştır. Taşınabilir 

çanak-çömleklerin imalatına zamanla birer yapı unsuru olarak kullanılan çinilerin imal 

edildiği çinicilik de eklenmiştir. Pişmiş tuğla imalatı da bu geleneğin kapsamı içine girer. 

Ahşap işlemeciliği en eski el sanatlarından biridir. Bu gelenek dâhilindeki ana işkolu 

marangozluk olmakla birlikte, bunun yanı sıra bastonculuk, beşikçilik, dülgerlik, kaşıkçılık, 

künde kari işlemeciliği, oymacılık, sandıkçılık, sedefçilik ve semercilik gibi yan kollar da 

bulunmaktadır. 

Deri, keçe ve cilt işleri içinde cami kapısı imalatı, çarıkçılık, Karagöz imalatçılığı, 

koşumculuk, köşkerlik, mestçilik, kunduracılık, saraçlık, terlikçilik, ciltçilik, keçecilik gibi 

alanlar yer alır. 

Maden işlemeciliği bakırın kullanılmaya başlandığı İÖ. 6. binyıldan bu yana silâh başta olmak 

üzere dayanıklı malzeme üretiminde vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Geleneksel maden işleri 

arasında alemcilik, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık, gümüşçülük, kuyumculuk, kalaycılık, 

tombakçılık, nalbantlık, pirinççilik ve tenekecilik yer alır. 

Yapı, taş ve alçı işleri, geleneksel toplumda barınma ihtiyacının karşılanması ve kapalı 

kamusal alanların üretilmesinde hayatî bir yer tutmuştur. Taş oymacılığı, yapı ustalığı, kerpiç 

ustalığı, yapıların iç tezyinatında ve yapı ayrıntılarının şekillenmesi konusunda uzmanlaşmış 

alçıcılık bu gelenek çerçevesinde gelişmiştir. Taş işleri arasında küçük üretime yönelmiş 

dallar da gelişmiştir. Bunlar arasında oltu taşı işçiliğini, Eskişehir’in lületaşı işçiliğini ve 

mermerden mezar taşı yapımcılığını sayabiliriz. 

Cam işleri geleneksel el sanatları içinde en ince işçilik alanlarından birisidir. Türkiye’de cam 

işçiliği Roma, İslam ve Bizans geleneğini devralan Osmanlı döneminde çok gelişmiştir. Bu el 

sanatı içinde çeşitli ev eşyalarının yapımından pencere camlarına ve vitraylara kadar geniş bir 

sahada incelikli ürünler verilmiştir. 

Kâğıt sanatları, yazı ve resim sanatlarıyla birlikte düşünülen el sanatlarındandır. Bu çerçevede 

hattatlık, tezhipçilik, nakkaşlık, aharcılık ve ebruculuk, Selçuklularda olduğu gibi Osmanlı 

uygarlığının güzel sanatlara kapı açan en incelmiş örneklerini meydana getirmiştir. 

Türkler tarih öncesi devirlerden başlamak üzere yüksek bir kültüre ulaşmışlardır. Onlara ait 

kültürel izler kurgan adı verilen mezarlardan takip edilebilmektedir.  



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1152 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Türklerin bağlantılarının olduğu milletlere ait yazılı kaynaklar ve kendi milli kaynakları 

kültürlerine dair kayda değer bilgiler vermektedirler. Hem arkeolojik buluntular hem de yazılı 

kaynaklardaki bilgiler sayesinde Türk kültürü hakkında önemli bilgilere ulaşabilmekteyiz.  

Dünyada bir çok ilkin Türklere ait olduğu anlaşılmaktadır. Atın ilk kez Türkler tarafından 

binek hayvanı olarak kullanıldığı dikkati çekmektedir. Aynı zamanda binici kıyafeti olan 

pantolon, ceket, çizme bir Türk icadı olup, modern giyimin de temelini oluşturmaktadır. 

Türklerin demiri en iyi işleyen millet olduğu, demirden çeşitli gereçler yaptıkları 

bilinmektedir. Türklerin demirin yanında altın, gümüş vb. madenleri de çok iyi işledikleri 

buluntularla kanıtlanmıştır. Türklerin hayatında av, sürü ve akının da önemli bir yer tuttuğu 

ortaya çıkmıştır. Onların faaliyetlerinde spor ve eğlenceden de söz etmek gerekir. Bu 

faaliyetleri arasında at yarışları, ok atışları, güreşler, müzik ve kımız içimi vb. söz edilebilir. 

Türklerde tek tanrı inancı, tabiat kuvvetlerine inanma, atalara saygı, kamlar ve kam 

olmayanların faaliyetleri de önemli bir yer tutmaktadır. Türk kültür tipleri, Türk adı, bozkır 

coğrafyası, sosyal yapı, devlet, hukuk, ordu, sosyal hayat, iktisat, din, dil, yazı, edebiyat ve 

sanat anlayışı gibi temel konular Türk kültürünün temellerini oluşturmaktadır. Burada 

yaptığımız iş, Türk kültürüne dair temel konuları inceleyip, değerlendirme gayretinden 

ibarettir. 

Dünden Bugüne El Sanatları 

Türkler anayurdu olan Orta Asya'dan nüfus fazlalığı, otlakların verimsizleşmesi, su kıtlığı gibi 

nedenlerden dolayı göç etmişlerdir. Orta Asya’dan dört bir yana gerçekleşen göçlerden en 

önemlisi batıya doğru olanlarıdır. Bu göçler sonucunda Anadolu Türkleşmiş, daha sonra 

Avrupa içlerine kadar yayılmışlardır. Yerleşik hayata geçtiklerinde ise dünyanın en eski 

kültürleri ile boy ölçüşebilecek mimari eserler ve sanat eserleri bırakmışlardır. Köprüler, 

çeşmeler, kervansaraylar, hanlar, hamamlar, camilere yüzyıllar öncesinde yapılmış eserlere 

günümüzde de rastlanabilmektedir. Bu eserlerin örnekleri çok geniş bir coğrafyaya 

yayılmıştır. Çin, Hindistan, Moğolistan gibi Asya ülkelerinden batıda Bosna-Hersek ve 

Macaristan’a kadar geniş bir alanda bu kültür izlerine rastlan maktadır. Türk kültürüne ait 

eserlerin birçok farklı ülkelerde görülmesinde Türklerin Orta Asya’dan çeşitli yönlere göç 

etmeleri, geniş bir coğrafi sahaya yayılmaları ve buralarda hakimiyet kurmaları bilim, sanatta 

çok ilerlemeleri etkilidir. Türkler hakimiyet kurdukları yerlerde, eserler meydana getirerek bu 

alanları Türkleştirmişlerdir 

Her toplumun kendi kültürü vardır ve kültürün yükselmesi, İlerlemesi ve gelişmesi 

medeniyetin doğuşunu sağlar. Sosyolojik çerçevede kültür kavramı ‘bir yaşama biçimidir.  
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Bu yaklaşımda bir toplumda bulunan ve bulunmayan bütün İfade ve etkileşim biçimleri önem 

kazanır.  

Bu anlamda kültür, insan olarak belli bir toplumda öğrendiklerimizle, davranış, düşünce 

sistemimizin toplamı sayılabilir. Daha kapsamlı bir tanımlama yapacak olursak kültür; tarihsel 

ve toplumsal gelişim süreci içerisinde oluşturulan maddi (somut) ve manevi (soyut) değerlerin 

bütünüdür. Kültürün bir diğer özelliği ise yazılı, görsel ya da sözlü iletişimle nesilden nesile 

aktarılmasıdır. 

Manevi unsurların başında gelen dil, kültürün sözel yansıması ve temel iletişim aracıdır. Din 

ve inançlar, kültürel değer sisteminin anahtarı ve koruyucusu konumundadır. Ahlak ve hukuk 

kuralları ise genelde din ve inanç sisteminin doğru kabul ettiği davranışları koruyan, yanlış 

kabul ettiği davranışları ise cezalandıran sistemlerin bütünüdür. Bir kültürün temel manevi 

değerlerinden olan gelenek ve görenekler de toplumsal yaşam ile düşünce yapısının 

şekillendirdiği davranış ve düşünceler bütünü olarak tanımlanabilir. Bireyler birbirinden 

etkilendiği gibi, toplumlar ve kültürler de birbirinden etkilenir. Bu anlamda komşu kültürler 

de bir toplumda kültürün oluşmasında etkilidir. Siyasal örgütlenme ise bir toplumun nasıl 

yönetildiğiyle ilgili güncel ve tarihsel unsurları içerir. Örneğin, Avrupa kültür bölgesinde yer 

alan ülkelerin çoğunda sembolik de olsa kraliyetlerin devam etmesi bu duruma örnek olarak 

verilebilir.   

Kültürü etkileyen maddi unsurların en önemlisi coğrafi konumdur. Dünya üzerinde her 

kültürün bir doğum yani kaynak alanı ile yayılma alanı vardır. Doğa koşulları da kültürün 

şekillenmesi üzerinde çok etkilidir. İnsanlar, yaşadıkları bölgenin iklim koşullarına göre 

giyinirler. Barınılan yerin özelliği de iklim koşullarına göre farklılıklar gösterir. Kurak 

bölgelerde yapılan evlerin kerpiç, yağışlı alanlarda ise ahşap olması bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Yaşanılan yerde yetiştirilen tarım ürünleri ile temel ekonomik faaliyetler de 

iklimin yanı sıra yer şekilleri, su ve toprak özelliklerine bağlıdır. Kültürleri karakterize eden 

yapıların şekilleri ve yapı malzemelerinde, giyim-kuşam, el ve süsleme sanatlarında, sosyal 

ilişkilerde hatta insanların psikolojik ve fizyolojik özelliklerinin gelişmesinde bile doğal 

koşulların etkisini görmek mümkündür. 

El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. 

Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı 

toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hâle gelerek 

“geleneksel” vasfı kazanmıştır.  
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Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların 

kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur.  

Çok zengin el sanatları potansiyeline sahip olan Türk milletinin kültür tarihi incelendiğinde, 

asırlar öncesinden bile yaratıcı gücünü kullanarak madenlerden, taşlardan, bitkilerden ve 

hayvanlardan elde edilen ham maddeleri değerlendirerek çeşitli ihtiyaç maddelerini yaptıkları 

görülmüştür. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan göç yolunda karşılaştıkları kültürlerden 

de etkilenerek günümüze kadar uzanan zengin el sanatlarını oluşturmuştu 

Türkiye, insanoğlunun dünya üzerinde var olduğu çağlardan itibaren yerleşim görmüş, zengin 

kültürlerin, ihtişamlı medeniyetlerin kaynaştığı, bugün de jeopolitik önemini koruyan 

topraklar üzerindedir ve köklü tarihi ile neredeyse tüm dünyayı etkileyecek geniş bir 

coğrafyayı kapsayarak Anadolu’yu çoktan aşan bir kültürel birikime sahiptir. Bu birikim 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kendi kimliğini koruyarak sanata değer veren ve tutucu 

olmayan bir yaklaşımla değerlendirilmiş, 16. yüzyılda dünyada zirveye çıkan yeni bir sentez 

oluşturulmuştur.1 

Sanat eseri toplum ne kadar değer verirse o kadar değerlidir. Bu bir döngü. Sanatçı da 

toplumu ne kadar iyi gözlemler ve yansıtırsa o ölçüde başarılı olur, olacaktır. Özel yetenekleri 

olan sanatçılar, içinde yaşadıkları dünyaya ve topluma karşı daha çok sorumludur. Sanatçı, 

eserine somut biçimler verirken ona soyut manalar da katmalı, toplumunun kültür ve 

medeniyet seviyesini yükseltmeli, sorunlara duyarlı olmalı, yaşadığımız çağa ve onun 

sanatına katkı sağlamalı, ilklere imza atıp, örnek ve önder olmalı. Sanatçı eser verirken bu 

kaygıları taşımalı, işlevsel, kültürel, toplumsal düşünülmeli, bu anlayışla sanat eseri, 

seyredilen bir obje olmaktan çıkarak hayatın içinde yaşanan bir olgu olmalıdır.2 

El sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. 

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. 

Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı 

toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hâle gelerek 

“geleneksel” vasfı kazanmıştır. Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu’nun binlerce yıllık 

tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin 

bir mozaik oluşturmuştur. Çok zengin el sanatları potansiyeline sahip olan Türk milletinin 

kültür tarihi incelendiğinde, asırlar öncesinden bile yaratıcı gücünü kullanarak madenlerden, 

                                                             
1-El Sanatları, İsmek El Sanatları Dergisi, 2008/5,İstanbul Belediyesi Yayınları,   s.73 
2- El Sanatları, İsmek El Sanatları Dergisi,2008/5. İstanbul Belediyesi Yayınları   s.73 
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taşlardan, bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ham maddeleri değerlendirerek çeşitli 

ihtiyaç maddelerini yaptıkları görülmüştür.  

Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan göç yolunda karşılaştıkları kültürlerden de 

etkilenerek günümüze kadar uzanan zengin el sanatlarını oluşturmuştur.3 

Geleneksel Türk el sanatları; halıcılık, kilimcilik, cicim, zili, sumak, kumaş dokumacılığı, 

yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, hat, tezhip, minyatür, mine işçiliği, 

işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, 

sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik,  ahşap ve ağaç işçiliği, 

arabacılık vb. olarak sıralanabilir.4 

Anadolu Selçuklu Sanatı İlk Selçuklu Dönemi, kendinden önceki ve sonraki inanç dünyasını 

ritüelleri ile birlikte bünyesinde barındıran bir dönem olmuştur. Fakat bu zengin kültür ve 

coğrafya atmosferi bir karmaşa taşımaktadır. Bu karmaşa içerisinde eser ve dönem 

tanımlaması yapmak oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle tüm Selçuklu Dönemlerini birlikte 

inceleyeceğiz.  Maden sanatı Maden, bu zengin ve karmaşık dönem içinde kullanılan 

malzemelerden bir tanesidir. Maden ile üretilen objeler gündelik hayatta kullanılan bir obje 

olmasının yanı sıra zengin bir simgesel anlam da taşımaktadırlar. Genel halk kitlesinin 

kullandığı sade üretimler dışında sınıfsal erkin temsili olan üretimler de yapılmıştır. Dönemin 

tarih anlatıcılarından olan İbni Bibi, İzzeddin Keykavus’un düğününde altın ve gümüş 

kapların kullanıldığı anlatmaktadır. İbni Batuta ise Anadolu Beyliklerinde gümüş ve altın 

kaplar kullanıldığını aktarmaktadır. Selçuklu maden sanatı denildiğinde ilk olarak zengin bir 

figüratif gelenekten söz edilmelidir. Bitkiler ve hayvan figürleri kullanılmış, bunun yanı sıra 

gerçek dünyadaki figürlerle masalsı figürlerin sergilendiği bir anlam dünyası oluşturulmuştur. 

Bu karşıt evrenlerin yaratık formlarının astrolojik birer simge olarak kullanıldığı kanısı bir 

genel kabul oluşturmaktadır. Ayna, tarih boyunca tüm coğrafyalarda ve kültürlerde büyük 

sembolik anlamlar taşıyan bir malzeme olmuştur. Selçuklu aynalarının bir yüzleri cilalanmış 

ve parlatılmış, arka yüzleri de dökümle elde edilmiştir.5 

 Selçuklu Dönemi, kendinden önceki ve sonraki inanç dünyasını ritüelleri ile birlikte 

bünyesinde barındıran bir dönem olmuştur. Fakat bu zengin kültür ve coğrafya atmosferi bir 

karmaşa taşımaktadır. Bu karmaşa içerisinde eser ve dönem tanımlaması yapmak oldukça 

zorlaşmaktadır. Selçuklularda, Maden, bu zengin ve karmaşık dönem içinde kullanılan 

malzemelerden bir tanesidir.  

                                                             
3-El Sanatları Teknolojisi, Ankara, 2012, s. 3 
4- El Sanatları Teknolojisi, Ankara, 2012, s. 4 
5-El Sanatları Teknolojisi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları, Ankara, 2012, s. 4 
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Maden ile üretilen objeler gündelik hayatta kullanılan bir obje olmasının yanı sıra zengin bir 

simgesel anlam da taşımaktadırlar. Genel halk kitlesinin kullandığı sade üretimler dışında 

sınıfsal erkin temsili olan üretimler de yapılmıştır.  

Dönemin tarih anlatıcılarından olan İbni Bibi, İzzeddin Keykavus’un düğününde altın ve 

gümüş kapların kullanıldığı anlatmaktadır. İbni Batuta ise Anadolu Beyliklerinde gümüş ve 

altın kaplar kullanıldığını aktarmaktadır. Selçuklu maden sanatı denildiğinde ilk olarak 

zengin bir figüratif gelenekten söz edilmelidir. Bitkiler ve hayvan figürleri kullanılmış, bunun 

yanı sıra gerçek dünyadaki figürlerle masalsı figürlerin sergilendiği bir anlam dünyası 

oluşturulmuştur.  

Osmanlılar, dünyaca ünlü imparatorlukların kültürel geleneklerinin varisi olmuşlardır. 

Bunların arasında Timurlular, Anadolu ve batı Asya Selçukluları ve Atabekler, Mısır ve 

Suriye Memlukluları, Bizanslılar ve Balkanlar ile Akdeniz’in Hıristiyan Devletleri vardır. 

Osmanlı el sanatlarında gözlenen dinamizmin sebebi kısmen ihtiva ettiği İslam, Türk ve 

Avrupa unsurlarına- kısmen de imparatorluğun hamiliğini yaptığı sanat hareketlerinin 

varlığına bağlanabilir. Osmanlılara altı yüz yılı aşan bir süre içerisinde üç kıta arasındaki 

bağları kontrol eden politik ve ekonomik yönden çok güçlü bir imparatorluk kurmakla 

kalmayıp, aynı zamanda kendilerine miras olarak kalan gelenekleri sindirip geliştirerek, 

toplumlarını ve kültürel kimliklerini temsil eden bir ifade şekli oluşturdular. 

İlk Selçuklu Dönemi, kendinden önceki ve sonraki inanç dünyasını ritüelleri ile birlikte 

bünyesinde barındıran bir dönem olmuştur. Fakat bu zengin kültür ve coğrafya atmosferi bir 

karmaşa taşımaktadır. Bu karmaşa içerisinde eser ve dönem tanımlaması yapmak oldukça  

aden, bu zengin ve karmaşık dönem içinde kullanılan malzemelerden bir tanesidir. Maden ile 

üretilen objeler gündelik hayatta kullanılan bir obje olmasının yanı sıra zengin bir simgesel 

anlam da taşımaktadırlar. Genel halk kitlesinin kullandığı sade üretimler dışında sınıfsal erkin 

temsili olan üretimler de yapılmıştır. Dönemin tarih anlatıcılarından olan İbni Bibi, İzzeddin 

Keykavus’un düğününde altın ve gümüş kapların kullanıldığı anlatmaktadır. İbni Batuta ise 

Anadolu Beyliklerinde gümüş ve altın kaplar kullanıldığını aktarmaktadır. 

Selçuklu maden sanatı denildiğinde ilk olarak zengin bir figüratif gelenekten söz edilmelidir. 

Bitkiler ve hayvan figürleri kullanılmış, bunun yanı sıra gerçek dünyadaki figürlerle masalsı 

figürlerin sergilendiği bir anlam dünyası oluşturulmuştur. Bu karşıt evrenlerin yaratık 

formlarının 

Osmanlılar Anadolu’da güçlendikleri zaman bölgede farklı dinler, etnik gruplar ve diller 

mevcuttu. İmparatorluk genişledikçe daha değişik kültür varlıkları da bünyelerine katıldı.  
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Bu karşılıklı etkileşim ve3 sentez, çeşitli gelenekleri uyum içinde birleştirerek, orijinal 

Osmanlı üslup ve temaları ortaya koymak üzere sanatlara yeniden hayat verdi.  6 

Devlet yönetimiyle paralellik gösteren Osmanlı İmparatorluğu’nun sanat ile ilgili üretimi 

merkeziyetçi idi. Özellikle saraya bağlı atölyelerde faaliyet gösteren ve sultanların 

himayesinde çalışan sançtılar, devletin ufuksal dehasını oluşturuyorlardı. İstanbul’da Topkapı 

Sarayı’nın kuruluş yıllarında saray atölyeleriyle ilgili bilgi bulmak oldukça zor olmakla 

beraber, XVI yüzyılın ikinci yarısından günümüze ulaşan belgeler, bu sanatçıların ve esnafın 

büyük bir gelişme gösteren önemli bir grup oluşturduğunu ortaya koyar. Diğer Osmanlı 

kurumlarına benzer şekilde teşkilatlanmış, imparatorluğun çeşitli yerlerinden gelen 

hattatlardan otağ yapımcılarına kadar farklı yetenekleri olan yüzlerce insanın oluşturduğu bu 

gruplara, topluca Ehl-i Hiret (Saray Sanatçıları Topluluğu) deniliyordu. Herat, Tebriz, Şam, 

Bağdat ve Kahire’den gelenlerin yanı sıra, Çerkezistan, Gürcistan, Sırbistan, Bosna, 

Macaristan ve hatta Avusturya ve İtalya’da yerli ustalarla işbirliği yaparak, bu dönemin sanat 

faaliyetlerine kimlik kazandıran üslup ve temalar ortaya koymak için çalışmışlardı.7 

Ehl-i Hiref teşkilatındaki sanatçılar veya zanaatkarlar usta ve çıraklardan oluşuyordu. Ayrıca 

teşkilattaki her bölüğün bir başı ve bir yardımcısı vardı. Ehl-i Hiref’in yapısı ve oluşumu 

konusundaki en önemli kaynaklar arasında bu teşkilatın maaş defterleri sultana, özellikle 

bayramlarda verilen hediye listeleri, imparatorluk, vakayı-nameleri ve tezkireleri gibi tarihi 

kaynaklar ve arşiv belgeleri yer alır. Günümüze ulaşan en eski Ehl-i Hİref maaş defteri 1526 

tarihilidir ve kırk bölşükte altı yüzden fazla kişinin çalıştığını göstermektedir. XVII. Yüzyılın 

başlarında bu bölüklerin sayısı artmış ve çalışanlar iki bine ulaşmıştır. Tarihleri 1700 den 

sonraki yılları taşıyan bordrolar eksik veya kayıp olmakla beraber, bu sistemin 

imparatorluğun sonuna kadar devam ettiği anlaşılır. Ekl-i Hiref dışında çalışan ve hizmetleri 

karşılığı diğer kaynaklardan ödenek alan ünlü hattat ve nakkaşların yanı sıra, devletin diğer 

kurumlarında çalışan ve sanat alanında öne çıkmış idareci, ulema sınıfına mensup kişilerde 

vardı. Ayrıca yalnız İstanbul’da değil, iç ve dış pazara mal temin eden bütün eyalet 

merkezlerinde loncalara bağlı binlerce sanatkâr ve zanaatkâr da bulunmaktaydı. 

Anadolu’da Uşak, Bursa ve İznik; Batı Asya ve Kuzey Afrika’da Şam, Bağdat, Kahire ve 

tUnus, Doğu Avrupa’da Selanik, Belgrad ve Budapeşte gibi kentlerde canlı bir sanat 

                                                             
6-Osmanlı Devleti Medeniyeti Tarihi, İslam Tarihi ve Kültürel Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul,1998, II, 
S.447  (Esin Atıl, Osmanlı Sanatı ve Mimarisi) 
7- Atıl, a.g.e. Gös. yer 
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faaliyetleri yaşanırken İstanbul, seçkin sanatçıların bulunduğu Ehl-i Hiref mensuplarıyla 

imparatorluğun kültür ve sanat merkezi durumundaydı.8 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve kentleşme insan yaşamını birçok yönden 

etkilemektedir. Dünya üzerinde çeşitli kültürlerin yok olmasıyla beraber insanların eski 

kültürel değerleri de hızla yok olmuştur. Dolayısıyla eski kültürel değerlerin saklanarak 

korunması oldukça önem kazanmaktadır. Bir ulusun kültür değerlerini en iyi yansıtan öğeler 

olan el sanatları, asırlar boyu toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada 

etkin bir rol oynamıştır. Aynı zamanda eğitim, bilim, teknik ve diğer alanlardaki gelişme 

düzeyi ile el sanatlarındaki gelişme düzeyi paralellik göstermektedir. Türk el sanatlarımızın 

hemen   hepsi, halk sanatlarımız içinde önemli bir yerde ve  köklü bir geçmişe sahiptir. El 

sanatlarımız içinde geniş yer bulan yöresel bebek yapımı, örücülük, değerli ve yarı değerli taş 

i şlemeciliği, ağaç işlemeciliği ve  gümüş kazaz örücülüğü, ile yapılan sanat eserleri 

insanımızın duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır. Anadolu insanı parçaları birleştirmiş üzerine 

örtü yapmış, doğadaki bitkileri örerek hem günlük yaşamına taşımış hem de kendine bir uğraş 

bir meslek edinmiştir. Yünü teriyle yoğurarak keçe yapmış, kışın soğuktan kendini korumayı 

bilmiştir. Anadolu kadını dokuduğu her halının ve kilimin desenlerine mana yükleyerek 

hüznünü, sevincini dileğini motiflerle anlatmıştır. Her ne kadar , sanayinin  gelişmesiyle 

beraber,  el sanatları yok olmaya yüz tutmuş gibi görünse de  teknoloji ile yarışını sürdürmeye 

devam etmektedir. 

Sonuç 

El sanatları sanayi öncesi toplumların en başta gelen tarım dışı faaliyeti olarak, pek çok 

alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğundan çok geniş bir alanı kaplamaktadır. El 

sanatları kullanılan malzemenin türüne  ve bu malzeme işlenirken kullanılan tekniğe göre 

çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik içinde, belli ihtiyaçları karşılamak üzere uzmanlaşıp toplumsal 

hayatta yer edinenler kendi kurumlarını oluşturarak geleneksel hale gelmişlerdir. Geleneği 

belirleyen başlıca unsurlar arasında imalat tekniği, kullanılan malzeme, bu malzemenin 

geldiği yer ve çeşitlerine göre belirlenmiş kullanım yerleri, mesleğe girenlerin etnik, dinsel 

ve/veya coğrafî kökeni, mesleğe mekânsal örgütlenme içinde tahsis olunan alan gibi unsurlar 

yer almaktadır. El sanatları geleneği içinde, malzeme ve teknik bakımından özelleşerek 

gelenek haline gelmiş on bir ana iş kolundan söz edilebilir. Bunlardan ilki toprak işleridir. 

İkincisi ahşap ve tahta işleri, üçüncüsü deri, keçe ve cilt işleri, dördüncüsü maden işleri, 

                                                             
8-8- Atıl, a.g.e. s. 448 
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beşincisi yapı, taş ve alçı işleri, altıncısı cam işleri, yedincisi kâğıt işleri, sekizincisi boynuz 

işleri, dokuzuncusu iplik işleri, onuncusu ot ve hasır işleri ve on birincisi sabun işleridir. 

Toprak işleri geleneği daha çok çanak-çömlekçilik konusunda uzmanlaşmıştır. Taşınabilir 

çanak-çömleklerin imalatına zamanla birer yapı unsuru olarak kullanılan çinilerin imal 

edildiği çinicilik de eklenmiştir. Pişmiş tuğla imalatı da bu geleneğin kapsamı içine girer. 

Ahşap işlemeciliği en eski el sanatlarından biridir. Bu gelenek dahilindeki ana işkolu 

marangozluk olmakla birlikte, bunun yanı sıra bastonculuk, beşikçilik, dülgerlik, kaşıkçılık, 

kündekâri işlemeciliği, oymacılık, sandıkçılık, sedefçilik ve semercilik gibi yan kollar da 

bulunmaktadır. 

Deri, keçe ve cilt işleri içinde cami kapısı imalatı, çarıkçılık, Karagöz imalatçılığı, 

koşumculuk, köşkerlik, mestçilik, kunduracılık, saraçlık, terlikçilik, ciltçilik, keçecilik gibi 

alanlar yer alır. 

Maden işlemeciliği bakırın kullanılmaya başlandığı İÖ. 6. binyıldan bu yana silâh başta olmak 

üzere dayanıklı malzeme üretiminde vazgeçilmez bir yer edinmiştir. Geleneksel maden işleri 

arasında alemcilik, bakırcılık, demircilik, bıçakçılık, gümüşçülük, kuyumculuk, kalaycılık, 

tombakçılık, nalbantlık, pirinççilik ve tenekecilik yer alır. 

Yapı, taş ve alçı işleri, geleneksel toplumda barınma ihtiyacının karşılanması ve kapalı 

kamusal alanların üretilmesinde hayatî bir yer tutmuştur. Taş oymacılığı, yapı ustalığı, kerpiç 

ustalığı, yapıların iç tezyinatında ve yapı ayrıntılarının şekillenmesi konusunda uzmanlaşmış 

alçıcılık bu gelenek çerçevesinde gelişmiştir. Taş işleri arasında küçük üretime yönelmiş 

dallar da gelişmiştir. Bunlar arasında oltu taşı işçiliğini, Eskişehir’in lületaşı işçiliğini ve 

mermerden mezar taşı yapımcılığını sayabiliriz. 

Cam işleri geleneksel el sanatları içinde en ince işçilik alanlarından birisidir. Türkiye’de cam 

işçiliği Roma, İslam ve Bizans geleneğini devralan Osmanlı döneminde çok gelişmiştir. Bu el 

sanatı içinde çeşitli ev eşyalarının yapımından pencere camlarına ve vitraylara kadar geniş bir 

sahada incelikli ürünler verilmiştir. 

Kâğıt sanatları, yazı ve resim sanatlarıyla birlikte düşünülen el sanatlarındandır. Bu çerçevede 

hattatlık, tezhipçilik, nakkaşlık, aharcılık ve ebruculuk Osmanlı uygarlığının güzel sanatlara 

kapı açan en incelmiş örneklerini meydana getirmiştir.  

İlk Türk devletlerinin konargöçer yaşam tarzı kendilerine has bir sanat anlayışını 

ortaya çıkarmıştır. Bu yaşam tarzında daha çok taşınabilir eşyalar üzerindeki süslemeler ön 

plana çıkmıştır.  
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Bu süslemeler arasında altın ve gümüş gibi değerli eşyalarla, kilimler üzerine işlenilen 

motifler ve hükümdar tahtlarındaki süslemeler, Türklerin sanat anlayışını şekillendirmiştir. 

İlk Türklerde gelişmiş mimari eserlere Uygurlarda rastlanmasına rağmen Hunlar ve Kök 

Türklere ait küçük şehir kalıntılarına da rastlanmıştır. Uygur Türkleri yerleşik medeniyetin en 

önemli örneklerini vermişlerdir. Uygurlar, Budizm ve Manihaizm dinleri ile tanıştıktan 

sonra, özellikle tapınak mimarisinde önemli gelişmeler göstermiştir. Türk İslam sanatı, 

Türklerin İslamiyet ile tanışması ile başlamış fakat gerçek kimliğine Karahanlı Devleti 

Dönemi’nde kavuşmuştur. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesiyle, Türk mimarisinde yeni 

yapılar ortaya çıkmış, bu yeni yapıların en önemlileri arasında camiler yer almıştır. Türbe ve 

kümbetler ise İslamiyet öncesi Türk geleneklerinden olan mimari eserlerin devamı 

niteliğindedir. Bir başka deyişle ilk Türklerdeki anıt mezar geleneği, İslami dönemde türbe ve 

kümbet yapımıyla devam etmiştir. Türk İslam devletlerindeki sanat dallarına bakıldığında, 

Türklerin; çini, minyatür, ahşap, halı, dokuma, hat, tezhip ve maden sanatları ile uğraştıkları 

görülür. Orta Asya’dan başlayıp Balkanlar’a kadar uzanan bir süreci kapsayan bu sanat, 

mimarlıktan el sanatlarına kadar geniş ve zengin bir alana sahiptir. 

Osmanlı sanatında özgün özellikler, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid 

dönemlerinde ortaya çıkmaya başlamış; Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat 

dönemlerinde olgunluk çağına ulaşmıştır.  

Osmanlı sanatı kendi içinde mimari ve el sanatları olarak  iki gruba ayrılırken üslup yönünden 

de  Erken Dönem, Klasik Dönem ve  Geç Dönem Osmanlı sanatı olarak üç kısma  

ayrılmıştır. 
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ÖZET 

Kırsal mimari yapıları, bulunduğu çevrenin coğrafik, sosyokültürel ve ekonomik koşullarına 

göre meydana gelirler. Uzun zaman dilimlerinde deneyimlenerek ve değişerek mevcut 

hallerini alırlar. Böylece ekoloji kavramına doğal olarak bir uyum içerisinde oldukları 

söylenebilir. Kırsal yerleşmelerde değişim ve dönüşüm olguları kent yerleşimlerine oranla 

daha yavaş gerçekleşmektedir. Bu gerçeklik mimaride de etkilidir. Dolayısıyla kırsal 

mimaride ekolojik değerlere daha uygun nitelikte, uzun süreli yapılara rastlanmaktadır. Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde kırsal konutların, özgün nitelikte oldukları ve ekoloji kavramı 

açısından kendine özgü çözümleri de bünyesinde barındırdığı açıktır.  

Başkale kırsal konutları, yörenin özgün karakterlerini belirgin bir şekilde taşıyan karaktere 

sahiptir. Bölgede temini kolay yapı malzemeleri olan ve doğaya en az atık bırakan kerpiç, taş 

ve ahşap kullanımı ile bunların kullanımının yöre iklimine uygunluğu ekolojik mimariye katkı 

sağlamaktadır. Ancak çevre yerleşimlerde de etkili olmaya devam eden yapı stoğu dönüşümü 

yavaş yavaş bu konutları da etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Geleceğimizi kurtarıcı 

nitelikte olan ekolojik değerler dikkate alınarak ortaya konulması, söz konusu olumsuz 

etkileri bertaraf etme açısından değer taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Başkale kırsal konut 

mimarisinin ekolojik değerlerle uyumunun irdelenmesidir. Ayrıca ön bir araştırma niteliğinde 

olup kaynak olarak katkı sağlamaktır. Böylece yeni yapılacak olan kırsal mimari ürünlerine 

kılavuzluk etmesi hedeflenmektedir. Ekolojik mimarinin öneminin anlaşılmasına katkıda 

bulunulacaktır. Van Başkale ilçesi bazı kırsal yerleşimleri çalışma alanı olarak belirlenmiştir. 

Köylerde bulunan konut yapıları az değişime uğramış bulunduğundan ekolojik mimariye 

etkisi irdelenmeye değer görülmüştür. Çalışma kapsamında yerel malzeme ve yapım 

tekniklerinin kullanıldığı konut yapıları, ekolojik mimari kriterleri olarak kabul edilen 

topoğrafya ve yönlenme, iklim, form ve plan kurgusu, yapı malzemesi ve atık yönetimi 

başlıklarında ele alınacaktır. Kırsal mimarinin ekolojik kriterler açısından değerlendirmesi, bu 

kavrama yaklaşımı belirleyici ve yol gösterici rol üstlenebilecektir. Ayrıca sayıları azalmakta 

olan kırsal konutların öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar sözcükler: Başkale, Ekoloji, Ekolojik mimari, Kırsal konut. 
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ECOLOGICAL INVESTIGATION OF HOUSING TISSUE IN BASKALE RURAL 

ARCHITECTURE 

ABSTRACT 

Rural architectural structures occur according to the geographical, sociocultural and economic 

conditions of the environment. They take their present state by experiencing and changing 

over long periods of time. Thus, it can be said that they are naturally in harmony with the 

concept of ecology. In rural settlements, change and transformation phenomena are slower 

than urban settlements. This reality is also effective in architecture. Therefore, in rural 

architecture, long-term structures are found which are more suitable for ecological values. 

When evaluated in this context, it is clear that rural houses are unique and contain unique 

solutions in terms of the concept of ecology. 

Başkale rural residences have the character that has distinctive characteristics of the region. 

The use of mudbrick, stone and wood, which are easy-to-supply building materials in the 

region and leave the least waste to nature, and their suitability to the local climate contribute 

to the ecological architecture. However, the transformation of the building stock, which 

continues to be effective in the surrounding settlements, is gradually affecting these houses 

and forcing them to change. Ecological values, which save our future by taking into 

consideration, are of value in terms of eliminating these negative effects. The aim of this 

study is to examine the compatibility of Başkale rural housing architecture with ecological 

values. It is also a preliminary research and contributes as a resource. Thus, it is aimed to 

guide the new rural architectural products. It will contribute to the understanding of the 

importance of ecological architecture. Some rural settlements of Başkale district of Van have 

been identified as the study area. Since the housing structures in the villages have been 

changed slightly, the impact on the ecological architecture is worth considering. Within the 

scope of this study, residential buildings where local materials and construction techniques are 

used will be discussed under the titles of topography and orientation, climate, form and plan 

fiction, construction material and waste management which are accepted as ecological 

architectural criteria. 

The assessment of rural architecture in terms of ecological criteria will be able to play a 

decisive and guiding role in this approach. It is also aimed to understand the importance of 

declining rural houses. 

Keywords: Baskale, Ecology, Ecological architecture, Rural housing. 
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1. GİRİŞ 

Kırsal konutlar, bulundukları çevre ile olan doğal uyumları nedeniyle ekolojik değerlerle 

yakından ilişkilidir. Nitekim ekolojik yapı kavramı, doğa ile iç içe ve üretiminden yok 

oluşuna kadar doğaya zarar vermeyen ve enerji verimliliği konusunda kendine yetebilen 

yapıları kapsamaktadır. Dolayısıyla kırsal konutlar öne çıkan nitelikleriyle ekolojiye diğer 

yapılardan daha fazla uyum sağlamaktadırlar (Zorlu ve Faiz, 2012).   

Ekolojik değerlere uygun mimari aynı zamanda sürdürülebilirlik kavramını da 

barındırmaktadır. Sürdürülebilirlik, özellikle tüketimin artış gösterdiği yeni dünya 

toplumunun temel sorunu olan çevrenin tahrip edilmesinin gözle görülür hale gelmesiyle 

birlikte öne çıkmıştır. Böylece sürdürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımının devamı, aynı 

zamanda bu kaynakların gelecekte de kullanımına olanak tanıma şeklinde tanımlanabilir 

(Serin, 2011). Ayrıca sürdürülebilirlik, birçok farklı dalı içine alan geniş bir kapsama sahiptir. 

Bu yönüyle çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları barındıran sürdürülebirlik ilkeleri, 

mimarlık disiplinine de yön vermektedir (Şekil 1),(Özer ve Oral, 2017).  

 

 

Şekil 1. Ekolojik ve Sürdürülebilir Yerleşim Modeli (Edward, 2007) 

Ekolojik mimari yaklaşımında, yapının konumlanacağı çevre ile iklimsel değerlerin 

incelenmesi temel ilkelerdir. Dünyada küresel iklim değişikliklerine varan tehditlere neden 

olarak gösterilen kontrolsüz enerji tüketiminde binaların rolü oldukça yüksektir (Gökşen, 

Güner ve Koçhan, 2017). Böylece ekolojik mimarlık bir yandan çevre verileri ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarından faydalanmayı öte yandan yapının ekolojik sisteme etkisinin azaltılması, 

yapının yapım-kullanım-bakım-yıkım aşamalarının da planlanması, enerjinin, malzemenin ve 

suyun etkin kullanımı ve insanların ruhsal ve fiziksel konfor koşullarının sağlanmasını da 

kapsamaktadır (Serin, 2011). 
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Her ne kadar sürdürülebilirlik kavramı yeni bir kavram olarak günümüzde yaygınlaştıysa da 

temellerini geçmişte bulmak mümkündür. Bu bağlamda geleneksel mimarlık yapıları bilinçli 

bir biçimde analiz edildiğinde sürdürülebilir ve ekolojik değerlerin çok önceden düşünüldüğü 

görülebilmektedir. Bazı bilim insanları bu düşünceden hareketle, sürdürülebilirliğin 

temellerinin geçmişte olduğunu ileri sürmektedirler. Hatta ekolojik kriterlerin üçüncü dünya 

ülkelerinin kırsal kesimlerinde hala izlenebildiğini ve bu bölgelerden yararlanılabileceğini 

belirtmektedirler (Özer ve Oral, 2017). Bu düşüncelerden hareketle geleneksel mimari 

yapıların ekolojik kriterler çerçevesinde ele alınması önem arz eden bir konudur. Özellikle de 

doğal yaşam ilkelerinin kentlere oranla daha fazla görüldüğü kırsal yerleşmelerde var olan ve 

birer yerel/geleneksel mimari ürünü olarak kabul edilen kırsal konutların incelenmesi 

önemlidir. Günümüzde giderek yerel teknik ve malzemenin terk edilmesi sonucu söz konusu 

deneyimlerin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları göz önüne alındığında 

kırsaldaki kültürel mirasın belgelenmesi gerekmektedir. Böylelikle gelecekte inşa edilecek 

yapılara da yol gösterici rol üstlenmesi mümkün olabilecektir. Çalışma kapsamında ele alınan 

Başkale Kırsal Konutları, bulunduğu coğrafyanın özelliklerine göre şekillenmiş olup ekolojik 

değerler bakımından dikkate değer oldukları düşünülmektedir.  

2. BAŞKALE İLÇESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

2.1. COĞRAFİ KONUM VE NÜFUS  

Van- Hakkâri yolu üzerinde yer alan Başkale ilçesi, İran sınırına 20 km, Van il merkezine ise 

112 km uzaklıktadır. İlçe Zap Suyu’nun yukarı havzasında, İspiriz (Başkale) dağının 

eteklerinde bulunmaktadır. İlçenin kuzey sınırında Van´a bağlı Saray, doğusunda Türk-İran 

sınırı, güneyinde Hakkâri’ye bağlı Yüksekova, batısında ise Van´a bağlı Gürpınar ilçesi yer 

almaktadır (Şekil 2). Çok dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahip ilçe, kuzey-güney yönünde 

uzanan yüksek dağ dizileri ile çevrili bir vadiden oluşur.  Yüzölçümü 2599 km olup deniz 

seviyesinden yüksekliği 2460 m’dir. Ortalama karla kaplı gün sayısı 140 gündür (Kılıç, 

2006:31).  
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Şekil 2. Başkale ilçesinin haritada gösterimi (URL 1) 

Başkale’nin etrafı yüksek dağlarla çevrili vaziyette olup ilçenin Doğusunda Yiğit dağı olarak 

bilinen Haravil Dağı (3468 m), Güneybatısında Gökdağ (3604 m), Batı yönünde ise Başkale 

Dağı olarak da bilinen İspiriz Dağı (3668) bulunmaktadır. Büyük Zap Suyu, Dicle Nehri’nin 

önemli bir kolu olup ilçede bulunan Haravil Dağı ile Mengene Dağı yamaçlarındaki sulardan 

doğmaktadır. İlçe topraklarını Zapsuyu, Çığlı Suyu ve Karasu sulamaktadır. Başkale 

ilçesinde, Çığlı Suyu’nun etrafında bulunan pek az düzlük ve ova mevcuttur. Ayrıca yaylaları 

bakımından oldukça zengin olan Başkale’de birçok yayla yer almaktadır. İlçede bulunan belli 

başlı yaylalar; Derik, Düava, Nebirnav, Terazın, Kevçikan, Pistekan, Hanasor, Mengen, 

Çekvan, Herevil-Şirez, Aşkitan (Ülya), Medgezeren, Sülav, Perihan, Derevan, Meydan, 

Harinan, ve Bağarük’dür (URL 2). 

İlçe, 2018 yılı nüfus sayımına göre 52.544 nüfusa sahip ve genç nüfus bakımından avantajlı 

olduğu görülmektedir. Ancak ilçedeki iş olanaklarının gittikçe azalması ile başka bu durumu 

tetikleyen bazı nedenlerden dolayı nüfusta düşüş yaşanmakta olduğu görülmektedir (şekil 3), 

(URL 3) 
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Şekil 3. Yıllara göre Başkale nüfus grafiği (URL 3) 

2.2. İKLİMSEL VERİLER 

Başkale ilçesinde, soğuk ve ılıman iklim görülmektedir. Kış aylarında, yaz aylarından çok 

daha fazla yağış düşmektedir. Yıllık ortalama yağış miktarı: 474 mm/cm2’dir. Başkale ilinin 

yıllık ortalama sıcaklığı 6,3 °C’dir. Başkale meteoroloji istasyonuna ait yıllık ortalama 

sıcaklık değerlerinin yıl içindeki değişimleri incelendiğinde, en düşük sıcaklık ortalamasının 

Ocak ayına ait -6,8 °C olduğu, en yüksek sıcaklık ortalamasının ise Temmuz ayına ait 19,7 °C 

olduğu görülmektedir. Ağustos ayı ortalama sıcaklığı Temmuz ayından düşük olmakla birlikte 

bu iki ayın ortalama sıcaklıkları birbirlerine oldukça yakındır (Şekil 4), (URL 4).  

 
Şekil 2. Başkale ilçesine ait yıllık yağış-sıcaklık grafiği (URL 4) 

2.3. TARİHÇE  

Başkale’nin, geçmişinde Partlar ile Romalılar arasında bir sınır bölgesi konumunda olduğu 

görülmektedir. Daha sonra Sasanilerin egemenliğine 3. Yüzyılda giren bölge, 6. Yüzyılda ise 
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Bizanslıların yönetimine girmiştir. İlçe, 645 yılından sonra yerel Ermeni beylerinin 

yönetiminde kaldıktan sonra 12. yy’da kurulan Ahlat Şahlar’ın eline geçmiştir.  

Ancak 13. yy’da Moğol saldırısına uğrayan bölge bir süre yerel beylerin yönetiminde 

kalmıştır. Bu durum kısa sürmüş olup bölge önce Timur'un ardından Karakoyunluların, 

egemenliğine girmiştir. Safevilerin yönetimi altına 16 yy başlarında girmiştir. Bölgenin 

Osmanlı devletine bağlanması ise 16 yy ortalarında gerçekleşmiştir. Önceleri Kotur-Elbak 

adıyla bilinen ilçe, 19. yüzyıl sonlarında Van vilayetinin Hakkâri sancağına bağlı Elbak kazası 

olarak geçmektedir (Şekil 5). İlçenin adı, Cumhuriyet döneminde Başkale olarak değiştirildi 

(Şekil 6), (Kılıç, 2006:31). 

                                    

Şekil 5. Başkale ilçe merkezinden 1900’lü yıllara ait olduğu düşünülen bir fotoğraf (URL 5) 

 

Şekil 6. Başkale İlçe Merkezi’nden günümüze ait bir görünüm 
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2.4. SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM VE EKONOMİ  

Başkale kırsalındaki halkın günlük yaşamı, geçim kaynağı ve kültürel faaliyetler etrafında 

şekillenmektedir. Yazın hayvan otlatma ve ot biçme gibi işler ile meşgul olan halk, kış 

aylarında ise kar yağarsa dam temizleme ve yine hayvanlara bakma işleriyle uğraşmaktadır. 

Diğer birçok kırsal yerleşimin aksine Başkale’de, kadınlardan ziyade erkeklerin hayvan 

bakma gibi işlerde daha aktif çalıştıkları görülmektedir. Hayvanlardan elde edilen süt ile 

bölgede bolca üretilen otlu peynir, Başkale’de de yaygın olarak yapılmaktadır. Ev halkının 

ekmek ihtiyacını gidermek için eskiden her gün yakılan tandır, artık ayda bir yakılmaktadır.  

Başkale ilçesinde halkın ana geçim kaynağı hayvancılıktır. Küçükbaş hayvan, özellikle de 

koyun yetiştiriciliği yaygındır. Hayvansal ürünlerden süt, peynir ve yoğurt üretilmekte olup 

bu ürünler daha çok ev halkının günlük ihtiyacında kullanılmaktadır. Sert iklim koşulları ve 

bitkisel üretim alanlarının azlığı nedeniyle ilçede tarım pek gelişmese de buğday, arpa ve 

patates yetiştirilen başlıca ürünlerdir. İlçe İran ile komşu konumda ancak sınır kapısı 

olmadığından dolayı sınır ticareti gerçekleşememektedir. 

Bazı ailelerin ekonomik yeterliliğine bağlı olarak, Başkale ilçe merkezinde ya da Van 

merkezde kaldıkları bir evleri bulunmaktadır. Bu aileler kışın ilçede ya da şehirde yazın ise 

köyde kalmaktadırlar. Bölge kültüründe önemli bir yeri olan yaylacılık faaliyetleri, azalarak 

da olsa sürdürülmektedir (Şekil 7). Bazılarının ise köy boşaltmaları ile ekonomik koşulların 

kötüleşmesi gibi nedenlerden, köyleri tamamen terk etmek durumunda kaldıkları bunun 

sonucunda da kapısı kilitli evlerin giderek kullanılamayacak duruma geldiği gözlenmektedir 

(Sözlü görüşme, 2018). 

 

Şekil 7. Başkale’de bir yayla yerleşimi (Zorer, 2014). 
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2.5. BAŞKALE’DE ÖNEMLİ DOĞAL VE TARİHİ DEĞERLER 

Eski tarihi devirlerden itibaren yerleşim özelliği bulunan Başkale’de, tarihsel mimari değeri 

bulunan yapılar mevcuttur. Bunun yanında doğal güzelliklere de sahip bir yerleşimdir. İlçe 

sınırlarında bulunan İspiriz Dağı, sahip olduğu zengin flora ve faunasıyla önemli bir doğa 

alanıdır. Başkale’ye 6 km uzaklıktaki sıcak su kaynağı olan Kelegom, hemen ilçenin 

girişindeki Batkam Deresi kenarı ve ilçeden 3 km uzaktaki Değirmen Deresi kenarı başlıca 

mesire ve piknik alanlarıdır (Kılıç, 2006). Doğal süreçler sonucunda oluşan bazı özgün yer 

şekillerine ilçe sınırları içerisinde rastlanmaktadır. Akçalı köyünde, yaklaşık 100 x 200 m 

boyutlarına sahip karstik oluşumlu travertenler mevcuttur (Şekil 8). Ayrıca Yavuzlar 

köyündeki peri bacaları da yine turistik değeri yüksek doğal bir kaynaktır (Şekil 9), (Elmacı 

ve Sever, 2011; URL 6).  

 

Şekil 8. Başkale’nin Akçalı Köyü’nde bulunan travertenler (URL 6) 

 

Şekil 9. Başkale’nin Yavuzlar Köyü’nde bulunan peri bacaları (URL 7) 

Başkale’deki başlıca bazı mimari yapılar; Aziz Bartholomeus Manastırı, Kelekom Köprüsü, 

Pizan Hüsrev Paşa Medresesi, Pizan Kalesi,  Pizan Hüsrev Paşa Türbesi, Yukarı Türbe ve 

Soreder(Kızıl Kilise) Kilisesi’dir (Kılıç, 2006).   
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Aziz Bartholomeus Manastırı: 

Başkale ilçesine 23 km uzaklıkta bulunan Albayrak, yöredeki ismiyle kilise anlamına gelen 

Dêr Köyü’nde bulunmaktadır (Şekil 10). Manastırın kesin yapım tarihiyle ilgili bir bilgi 

bulunmamakla beraber 4. Yüzyılda Aziz Bartholomeus'un mezarı üzerine inşa edildiği 

düşünülmektedir. Ancak ilk yazılı belge 1338 yılına aittir. Yapının daha sonra 1647-1655, 

1760 ve 1877'de kapsamlı onarımlar geçirdiği bilinmekte olup günümüze ulaşan hali 17-19. 

yüzyıllardan kalmadır. Manastırın Birinci Dünya Savaşı'na kadar bölgede yaşayan Ermeniler 

tarafından kullanıldığı bilinmektedir (Kılıç, 2006: 252-256). 

 

Şekil 10. Aziz Bartholomeus Manastırı (URL 8) 

Kelekom Köprüsü: 

Başkale-Hakkâri karayolunun 25. km’sinde Zap suyu üzerinde bulunmaktadır. (Şekil 11). 

Köprünün inşa tarihiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Köprüde bulunan bir yazıta 

göre 1655 yılında Abbasi komutanlarından Albak emiri Hüsrev paşa tarafından onarımdan 

geçtiğinden bahsedilmektedir. Taş köprü, Zap suyuna doğu-batı yönünde yerleştirilmiş, 34.39 

m uzunluğunda, 3.52 m genişliğinde ve 6.19 m yüksekliğindedir. İki gözlü olan köprünün 

yolu her iki yana eğimli olarak yapılmıştır (Kılıç, 2006:256). 

 

Şekil 11. Kelekom Köprüsü (URL 9) 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1171 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Pizan Hüsrev Paşa Medresesi: 

Hüsrev Paşa Medresesi, Başkale ilçesinin 7 km güneybatısında bulunan Örenkale, asıl ismiyle 

Pizan köyünde, kalenin doğusundaki eğimli arazide yer almaktadır (Şekil 12). Medresenin, 

sivri kemer içerisinde bulunan giriş kapısının üstündeki yazıta göre, 1653 yılında Hüsrev Paşa 

tarafından yaptırılmıştır. 2009 yılında Van Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul 

Müdürlüğü tarafından tescil edilen, Hüsrev Paşa (Pizan) Medresesi, iki katlı açık avlulu bir 

yapıda inşa edilmiştir. (Kılıç, 2006:256-258; Öztürk ve Direk, 2017). 

 

Şekil 12. Pizan Hüsrev Paşa Medresesi giriş kapısının yer aldığı kuzeydoğu cephesi (URL 10) 

3. BAŞKALE KIRSAL KONUTLARI’NIN GENEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ 

Kırsal konutların oluşumunda etkili olan fiziksel çevre ve sosyo- kültürel ile ekonomik 

etkenler aynı şekilde Başkale kırsal konutlarının meydana gelmesinde de etkili olmuşlardır. 

Yörenin dağlık ve sarp araziden oluşan coğrafyası, mimarinin şekillenmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır.  Nitekim bu coğrafik yapı, yerleşimlerin dağınık ve birbirinden uzak olarak 

gelişim göstermesinde etkili olmuştur. Aynı zamanda eğimli arazi yapısına uygun mimari 

çözümler geliştirilmiştir (Şekil 13). 

 

  

Şekil 13. Başkale kırsal yerleşmeleri genel görünüm 
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Bölgenin kalabalık aile ve aşiret yapısı, mimari planlamaya da yansımıştır. Ancak buna 

rağmen yine de evlerin oluşumunda, fazla büyük boyutlara ve karmaşık plan tiplerine 

rastlanmamaktadır.  

Yörede yapı malzemesi olarak bulunabilirliği göz önüne alınan kerpiç, taş ve ahşap kullanımı 

ön plandadır. Yapım teknikleri ve kullanılan malzeme seçimleri, Anadolu’nun diğer 

bölgelerinde de olduğu gibi coğrafi koşullar ve iklim şartları etkisinde oluşmuştur. Başkale 

kırsal konutlarında yapı malzemesi olarak çoğunlukla taş temel üzerine kerpiç kullanılmıştır. 

Ancak duvarlarında da taş malzeme kullanılan örneklere de rastlanabilmektedir. Evler ahşap 

hatıllı, düz toprak damlı olarak inşa edilmiştir (Şekil 14). 

   
Şekil 14. Kerpiç, taş ve ahşap malzeme ile inşa edilen Başkale kırsal konutları 

Evler tek ve iki katlı olarak inşa edilmişlerdir. Bu ailenin büyüklüğüne ve ekonomik şartlarına 

göre şekillenmiştir. Genel olarak bahçe duvarları olmamakla birlikte mevcut olanlar ise ya 

tamamen taş malzemeden ya da altı taş üst kısmı kerpiçten yapılmıştır (Şekil 15). 

 

  
Şekil 15. Tek ve iki katlı inşa edilen Başkale kırsal konutları 

Diğer Doğu Anadolu konutlarında olduğu gibi Başkale Kırsal Konutları’nda da tandır, soğuk 

iklim şartlarında yaşamı kolaylaştıran bir öğedir (Şekil 16). Dolayısıyla konutun ana merkezi 

olduğu söylenebilir. Soğuk ve uzun kış mevsimlerinde tandır sayesinde hem konutun tamamı, 

hem de ev halkı tandır etrafında oturarak ısınmaktadır. 
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Şekil 16. Kırsal konutun en önemli mekanı tandır evi ile tandır 

Ana geçim kaynağı hayvancılık olan Başkale kırsalında hayvanların barındırıldığı mekân 

olarak ahırın, konut planlamasında daima yer aldığı görülmektedir. Yörede gov olarak 

adlandırılan ahırlar, çoğunlukla konuta bitişik olup konutun arka kısmında 

konumlandırılmaktadır (Şekil 17). Girişleri genelde yaşama kısmından biraz uzakta 

düşünülmüştür. 

  

Şekil 17. Başkale kırsal konutlarında dıştan ve içten ahır görünümü 

Tuvalet, konut içerisinde yer almayıp dışarda ve genelde hemen göze çarpmayacak bir yerde 

ayrı olarak yer almıştır. Bu tip tuvaletlerin yerel malzeme ve teknikler ile tam daire formunda 

yapılmış örnekleri dikkat çekmektedir (Şekil 18). Tuvalet de tıpkı mutfak ve banyo gibi 

yapıya ya sonradan yeni bir mekân olarak eklenmiş ya da mevcut bir bölüm tuvalete 

dönüştürülerek kullanımı sürmektedir. 
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Şekil 18. Dışarda konuta yakın bir konumda yer alan daire formlu tuvalet 

4. BAŞKALE KIRSAL KONUTLARI’NIN EKOLOJİK KRİTERLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başkale kırsal konutları, ekolojik mimari kriterleri olarak kabul edilen topoğrafya ve 

yönlenme, iklim, form ve plan kurgusu, yapı malzemesi ve atık yönetimi başlıklarında ele 

alınacaktır. 

4.1. TOPOĞRAFYA VE YÖNLENME 

Başkale coğrafi koşulları oldukça engebeli ve zorludur (Şekil 19). Dağlar ve irili ufaklı 

tepelerden oluşan coğrafya, kırsalda daha da belirginleşmektedir. Köy yerleşimleri de 

genellikle dağların yamaçlarında ya da ova tepelerinde kurulmuştur. Arazinin doğal olarak 

eğimi kaçınılmaz olarak mevcuttur. Ancak gözlemlenen alandaki köyler çok dik yamaçlardan 

ziyade daha geniş düzlükleri olan topoğrafya da konumlanmışlardır. 

 

Şekil 19. Başkale Bölgesi’nin yükseklik modeli ve civarında yer alan jeomorfolojik yapılar 

(Sağlam Selçuk ve Zorer, 2017) 
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Konutlar genelde düz bir zemine yerleştirilmeye çalışılmıştır. Subasmana yedirilerek ev 

içerisinde hemzemin bir ortam yaratılmıştır. Daha eğimli alanlarda ise ahır, tandır evi gibi 

evin ana üretim mekanları inşa edilerek topoğrafyanın şekline uygun bir yöntem izlenmiştir. 

Ayrıca deprem etkisinden dolayı yapılar genelde tek katlıdır, en fazla iki katlı olanları 

mevcuttur. Eğimli arazilerde konumlanmış yapıların damları kademeli şekilde inmektedir. 

Böylece bir konutun damından başka bir dama geçilebilen örnekler de mevcuttur. Aynı 

zamanda toprağa gömülü kısımların fazla olduğu yerlerde dama herhangi bir merdiven 

kullanılmadan da rahatlıkla çıkılabilmektedir (Şekil 20). 

 

Şekil 20. Topoğrafyaya göre konumlandırılmış konut dokusu (Yukarı küme(Rêkan) Köyü)  

Yönlenmeler ise bölge iklim koşullarının çok sert olmasının da etkisiyle oturulan odalar ve 

giriş kapıları daha etkin güneş alsın diye güney veya doğu yönüne yöneltilmişlerdir.  

4.2. İKLİM 

Başkale kırsal konutlarında planlama ve boyutların büyük oranda iklime göre şekillendiği 

söylenebilir. Nitekim tandır evinin konum ve boyutları bakımından bölge ikliminin soğuk 

karasal iklimine göre belirlendiği görülmektedir. Özellikle en eski ve orijinal yapısını 

korumuş konut örneklerinde tandır evi, sofa ile bağlantılı bir şekilde evin herhangi bir odası 

gibi içerde yer almaktadır. Boyutları diğer mekânlara göre daha geniş tutulmuş olup aynı 

zamanda mutfak işlevi de görmektedir. Ayrıca genellikle bir köşesinde de banyo taşı 

bulunmaktadır. Konutun bütün mekânları sıklıkla yakılan tandır sayesinde ısınmaktadır. 

Benzer şekilde ahırın konuta bitişik olması ile de yine hayvanların ısısının konutta da 

değerlendirilmesi söz konusudur. Topoğrafyaya bağlı olarak değişmek üzere kısmi ya da 

tamamen toprağa gömülü haldeki özellikle tandır evi ve ahır mekânları çoğunluktadır (Şekil 

21). 
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Şekil 21. Çok işlevli tandır evi iç görünümü ile büyük kısmı toprağa gömülü haldeki ahır 

Başkale kırsal yerleşmelerinde sokak yapısı incelendiğinde genellikle konutların birbirlerine 

çok yakın konumlanmadıkları ve sokakların geniş oldukları görülmektedir. Bu durumun 

konutların birbirlerinin güneşini kesmemeleri ve ısıdan maksimum düzeyde faydalanma 

amacıyla bilinçli bir şekilde tercih edildiği düşünülmektedir. Ancak yamaç sırtına kurulu 

yerleşmelerde sert esen rüzgârın etkisinden daha az etkilenme amaçlı konutların neredeyse 

birbirlerine bitişik halde inşa edildiği bazı örnekler de mevcuttur (Şekil 22).  

  

Şekil 22. Daha düz arazideki geniş sokak yapısı ile eğimli arazideki dar sokaklar 

Mekânlar, aileler kalabalık olmasına rağmen ihtiyacı görecek ve ısı kaybını arttırmayacak 

şekilde ortalama boyutlarda tutulmuştur. Ayrıca genellikle 56-80 cm arasında tutulan duvar 

kalınlıkları, dış ortamla iç ortam arasında yalıtım işlevi görmektedir. Dış cepheler saman 

katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Özellikle en eski konutlarda, bölge iklimine uygun olarak 

cephelerde şeffaf yüzeylere oldukça az oranda yer verildiği görülmektedir. Nitekim pencere 

ve kapı boyutlarının oldukça minimal ölçülerde tutulduğu tespit edilmiştir (Şekil 23).  
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Şekil 23. Cephede yer alan küçük boyutlarda tutulmuş kapı ve pencereler 

4.3. FORM VE PLAN KURGUSU 

Başkale Kırsal Konutları, Van yerel konutlarında olduğu gibi dışa dönük biçimde 

planlanmışlardır (Subaşı Direk, 2009; Öztürk, 2006). Konutlar, doğa ile yakından ilişkili hatta 

bütünleşik ve insan ölçülerinde inşa edilmişlerdir. Oldukça sade bir görünüme sahip olan 

konutlarda mekânsal organizasyon, kullanıcıların kültürel ve ekonomik özellikleri ile iklimsel 

verilere göre oluşmuştur. Aileler her ne kadar kalabalık olsalar da Başkale kırsal konutlarında 

özellikle de yaşam mekanlarının fazla büyük boyutlarda yapılmadığı dikkat çeken 

detaylardandır. Konutlarda balkon, teras gibi yarı açık alanlar neredeyse yok gibidir. Kapalı 

alanlara konutun tamamı girerken açık alanlar da kırsal yerleşme olmasından kaynaklı 

oldukça fazladır. Nitekim konut alanları dışındaki bütün yerler doğal açık alan kapsamında 

değerlendirilebilir. Ancak açık alanın kullanımı mevsime göre değişmektedir (Şekil 24).   

 

  

Şekil 24.  Başkale kırsal yerleşmelerinde dış mekan-konut dokusu 

 Konutlar genellikle kare, dikdörtgen veya L formludur. İçeri girildiğinde genişçe bir sofa ve 

onun etrafında sıralanan odalar bulunmaktadır. Tandır, evden bağımsız düşünülmemiş hatta 

konutun ana mekanı durumundadır. Tuvaletler genelde dışarda, banyolar ise tandıra çok yakın 

bir konumda ya da tandır evi içerisinde yer almışlardır. Ahırlar ise çoğunlukla konuta bitişik 

ancak girişleri, konut girişinden daha uzak planlanmıştır.  
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Ancak daha eski konutlarda, tandır evi ya da sofadan ahıra açılan kapı izlerine de 

rastlanmaktadır. Böylece dışarı çıkılmadan bütün mekanlar arasında bağlantılar sağlandığı 

söylenebilir. Oda sayısı ailelerin kalabalıklığına göre değişebilmekte olup birden fazla işleve 

sahiptirler. Gündüz oturma amaçlı kullanılan oda mekanlarının, gece geldiğinde yataklar 

serilerek yatma işlevi de bulunmaktadır. Ayrıca aşiret toplantıları ve kalabalık aileler de 

düşünülerek bazı odaların daha özenli olduğu ve bir konutta birden fazla misafir odası olduğu 

da dikkatlerden kaçmamaktadır.  

4.4. YAPI MALZEMESİ 

Başkale kırsal konutları, yörede temini kolay yapı malzemelerinden inşa edilmiş olup yerel 

yapım teknikleri kullanılmıştır. Yerel malzeme seçiminden dolayı fazladan taşıma ve 

işlemeye de gerek kalmamaktadır. Yörede temini kolay kerpiç, taş ve ahşap kullanımı ile 

geleneksel konutlar şekillenmiştir. Toprağın bazı işlemlerden geçirilmesi sonucu insan 

sağlığına en uyumlu yapı malzemelerinden olan kerpiç elde edilerek konutların genelinde 

kullanılmıştır. Araya katılan saman ve diğer agregalar da yine bu şekildedir. Genellikle 

temeller ile tandır evi, ahır gibi mekanlarda sıklıkla tercih edilen taş malzeme ise işlenmemiş 

olup doğal halinde yapıda yer almaktadır (Şekil 25).    

   

Şekil 25.  Başkale kırsal konutlarında kullanılan yapı malzemeleri 

Ahşap ise kerpiç ve taştan sonra en çok kullanılan yapı malzemesidir. Mekanların düz toprak 

damlarının taşıyıcı ve kaplama malzemesi olarak kullanılan ahşap, yörede bulunan karaağaç, 

kavak gibi ağaçlardan elde edilmektedir. Ayrıca kapı ve pencere doğramalarında da ahşap 

tercih edilmiştir (Şekil 26). Duvarlarda bağlayıcı malzeme çamurdur. İç ve dış duvar 

sıvalarında ise saman katkılı çamur kullanılmıştır. Çamur sıvanın üzeri kireç badana ile 

kaplanmıştır. Döşemeler ise sıkıştırılmış toprak olup zamanla çimento şapla kaplanan konutlar 

da bulunmaktadır.  
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Şekil 26.  Ahşabın konutlarda farklı yerlerde kullanımı 

4.5. ATIK YÖNETİMİ 

Başkale kırsal konutlarında kullanılan malzemeler tamamen yerel ve doğaldır. Bu yönüyle 

malzemeden doğaya atık bırakma söz konusu değildir. Ayrıca yerelde elde edilebilen 

malzemeler kullanıldığından dolayı nakliye masrafı olmamaktadır. Kerpiçin elde edilmesi 

doğal ve yerleşim ortamında gerçekleştiğinden fabrika vb. doğayı kirleten oluşumlara gerek 

kalmamaktadır. Kullanılan taşlar genelde moloz olduğundan yine uzunca işlenmesi söz 

konusu değildir. Evlerden çıkan kirli sular genelde bahçelere yada açık meralara iletildiğinden 

doğal bir arıtım ve işlevsellik kazanmıştır. Aynı durum kanalizasyon atıkları için de 

geçerlidir.  

5. SONUÇ 

Kırsal konutlar, birer mimarsız mimari ürünü olup kırsal yaşamın gerekliliklerine göre 

geliştirilmiş pratik işlevsel çözümleri ile dikkat çekmektedirler. Nitekim kullanıcı ailenin 

geçim kaynağından yörenin iklim koşulları ile kültürel yaşantısına kadar varan veriler 

doğrultusunda, konutların mekân organizasyonunun etkilendiği görülmektedir. Ayrıca doğal 

çevre içerisinde ona saygılı ve alan tanıyan kırsal konutlar, doğa ile bütünleşik bir 

yapıdadırlar. Bu çerçevede düşünüldüğünde kırsal konutların, günümüzün sanayi ürünü, hazır 

ve tüketen konut mimarisine, özellikle sürdürülebilirlik bağlamında farklı perspektifler 

sunacağı düşünülmektedir.  

Başkale Kırsal Konutları, doğa ile iç içe bir yapıda olup kendine has nitelikler 

barındırmaktadırlar. Bu yönüyle ekolojik mimariye uyumlu oldukları söylenebilir. Başkale 

kırsal yerleşmelerinin dağlık arazi yapısı, konutların plan ve formlarının oluşmasında etkili 

olmuştur. Eğimin bol olduğu arazilerde yapılar, yarı toprağa gömülü halde inşa edilmiş olup 

bulunduğu topoğrafya ile uyum içerisindedirler. Yapım teknikleri ve kullanılan malzeme 

seçimleri, Anadolu’nun diğer bölgelerinde de olduğu gibi coğrafi koşullar ve iklim verileri 

etkisinde oluşmuştur. Yörede yapı malzemesi olarak kerpiç, ahşap, taş kullanımı ön plandadır.  
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Yapı malzemesi ile kırsal konutlar bulundukları doğanın yapısına herhangi bir aykırılık teşkil 

etmeyip renk, doku vb. itibariyle de bunu sağlamaktadırlar. Ayrıca doğada çözünemeyen atık 

bırakma durumları günümüz yapılarına göre oldukça düşüktür.  

Günümüzde popüler yapı malzemeleri ve yapım teknikleri kırsal yerleşimlere de yavaşta olsa 

ulaşmaktadır. Ancak yerel malzeme ve tekniklerin terkedilmesi, ekolojik mimariye olumsuz 

etki edecektir. Her yerde aynı şekilde kullanılan malzemeler, yerin ve kullanıcının yapısına 

uyum sağlamayabilir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde; henüz büyük ölçüde ayakta olan 

Başkale kırsal konut dokusunun korunması için bazı önlemler alınmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca belgeleriyle arşivlenmesi de gelecek için önem arz etmektedir. 

Böylece yeni yapılacak olan kırsal konutlara da rehberlik etmesi mümkün olabilecektir.  
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DEVLET TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANAN TARIMSAL İŞLETMELERDE 

MEMNUNİYET DÜZEYİ: ISPARTA ÖRNEĞİ 

Dr. Turgay OYMAN 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Isparta 

ÖZET 

Teşvikler, devletin kaynakları ile belli bir işletmeyi veya üretimi, üretim yöntemini, üretim ya 

da faaliyet konusunu etkilemek, üreticileri teşvik ve himaye etmek, rekabet gücünün artmasına 

katkıda bulunmak, kuruluş yerini etkilemek suretiyle belirli bir bölgenin gelişmesini sağlamak 

gibi amaçlarla, denk bir karşılık beklemeden her ne şekilde olursa olsun yapılan yardımlardır.  

Bu yardımlar vergi indirimi, hibe, düşük faizli kredi gibi değişik şekillerde olabilmektedir. 

Teşvikler aynı zamanda devlet yardımı, destekleme, sübvansiyon gibi isimlerle de anılmaktadır. 

Teşvikler söz konusu olduğunda genellikle teşviklerin etkinliği incelenmektedir. Yatırımcıya 

karşılıksız ya da düşük maliyetli fayda sağladığından teşvikten faydalananların memnuniyeti 

üzerine yapılmış araştırma sayısı azdır. Memnuniyet kavramı beklentinin karşılanma düzeyi ve 

algılanan kaliteyle ilgili bir kavram olarak değerlendirilebilir. İşletmeler için müşteri 

memnuniyeti müşteri sadakati ve karlılık için oldukça önemlidir. Teşvikler söz konusu 

olduğunda karlılık düşünülmeyeceğinden teşviklerin en önemli amacı etkili ve etkin olarak 

kullanılabilmeleridir. Bu da kaliteli, sürdürülebilir projelerin desteklenmesiyle olabilir. 

Teşviklerden faydalanan işletmelerin katlandıkları maliyet ve beklentileri dikkate alındığında 

memnuniyet düzeyinin yüksek olması teşviklerden faydalanmaya istekli işletme sayısını 

artıracak ve teşviklerin amacına ulaşmasına yardımcı olacaktır.  

Çalışmanın örneklemini Isparta ilinde faaliyet gösteren Tarım ve Orman Bakanlığının 

teşviklerinden faydalanan 95 tarımsal işletme oluşturmaktadır ve yüz yüze görüşme yöntemiyle 

anket yapılmıştır. Araştırmada, güvenilirlik (cronbach’s alpha) analizi ve frekans tabloları 

kullanılmıştır. Anket sonuçları incelendiğinde kurum personelinin uzmanlığı, işini özenle 

yerine getirmesi, kuruma duyulan güven ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi konularında 

memnuniyet düzeyinin düşük olduğu, faydalanıcıların şikayetlerinin dikkate alınması, düşünce 

ve görüşlerini rahatlıkla iletebilmeleri, personel ile rahatlıkla iletişim kurabilmeleri, kurumun 

taahhütlerini zamanında yerine getirmesi, hibe oranları, teşviklerin üretim miktarını, gelirlerini 

artırmaya katkıları konularında memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu gözlenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Teşvik kavramı, Teşviklerin Etkileri, Teşviklerde Memnuniyet 
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SATISFACTION LEVEL IN AGRICULTURAL BUSINESSES THAT BENEFITED 

FROM STATE INCENTIVES: CASE OF ISPARTA 

ABSTRACT 

Incentives are all kinds of gratis aids from state sources such as affecting of a specific enterprise 

or production, production method, production or activity area, promoting and protecting of 

producers, contributing to enhancing of competitive capacity, developing of a spesific region 

by regulation site of establishment. These aids can be in different forms such as tax relief, 

grants, low interest loans. Incentives are also referred as state aid, support and subsidies. As 

regard to incentives, often, the effectiveness of incentives is examined. Since it provides an 

unrequited or low-cost benefit to the investor, there are few studies on the satisfaction of the 

beneficiaries. The concept of satisfaction can be considered as a concept related to the level of 

meeting expectations and perceived quality. Customer satisfaction for businesses is crucial to 

customer loyalty and profitability most important purpose of incentives is effecitiveness since 

profitability is not a factor. This can be achieved by supporting quality, sustainable projects. 

When the cost and expectations of the enterprises benefiting from the incentives are taken into 

consideration, a high level of satisfaction will increase the number of enterprises willing to 

benefit from the incentives and will help the incentives reach their goals. 

The sample of the study consists of 95 agricultural enterprises benefiting from the incentives of 

the Ministry of Agriculture and Forestry in Isparta. Questionnaires were conducted with face to 

face interviews. In the study, reliability (cronbach’s alpha) analysis and frequency tables were 

used. When the results of the survey are examined, it is seen that the satisfaction levels of the 

enterprises are low in terms of the expertise of the personnel, the care they carry out their work 

diligently, the trust in the institution and the conduct of the process in a transparent manner. It 

is seen that the satisfaction level of enterprises is high in terms of, state’s taking the complaints 

of the beneficiaries into consideration, ease of communicating their thoughts and opinions, ease 

of communicating with the personnel, institution’s response time of fulfilling the commitments, 

grant rates, incentives’ effect on  increase of the production and  income. 

Keywords: Incentive Concept, Effects of İncentives, Satisfaction in İncentives 

1. GİRİŞ 

Ülkeler belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 

sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlerle karşılıklı veya karşılıksız şekilde maddi veya gayri 

maddi destek, yardım ve özendirmelerle ülke kaynaklarını yönlendirmek için teşviklerden 

faydalanırlar. Ekonomi literatüründe teşvik kavramı, çok genel olarak, devletin işletmelere 
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sağladığı kolaylıklar olarak tanımlanabilir. Ekonomi literatüründe teşvikle ilgili olarak birçok 

tanım yapılmıştır. 

Belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak 

amacıyla devlet tarafından çeşitli yöntemlerle karşılıklı veya karşılıksız şekilde verilen maddi 

veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır (Ulu, 2004:1). Bir 

başka tanıma göre ise, tam rekabetçi özel sektör tarafından teklif edilen fiyatlardan daha düşük 

düzeyde mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından satın alınmasına olanak tanıyan veya 

üreticilerin gelirlerini bu müdahaleler olmadan kazanabilecekleri düzeyin daha üstüne 

yükselten devlet destekleri, teşvik olarak ifade edilmektedir (Schwartz ve Clement, 1999:120). 

Uygulamada, teşvik kavramı yerine sübvansiyon, iktisadi gayeli mali yardım, üreticiye yapılan 

transfer harcamaları, primler, destekler, uygun koşullu krediler gibi bazı kavramlar da 

kullanılabilmektedir. Uluslararası anlaşmalarda teşvik kavramı yerine mesela; GATT’da 

sübvansiyon, Avrupa Birliği kurucu anlaşmasında devlet yardımları gibi ifadeler de 

kullanılmaktadır (Topal, 2006:3). 

Teşvikler temel olarak bir mal veya hizmetin maliyetini düşürmeye yönelik devlet tarafından 

yapılan bir kaynak transferi olarak tanımlanabilir. Devlet yardımları, devletin kaynakları ile 

belli bir işletmeyi veya üretimi, üretim yöntemini, üretim ya da faaliyet konusunu etkilemek, 

üreticileri teşvik ve himaye etmek, rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak, kuruluş yerini 

etkilemek suretiyle belirli bir bölgenin gelişmesini sağlamak gibi amaçlarla, denk bir karşılık 

beklemeden her ne şekilde olursa olsun yapılan yardımlardır. Devlet yardımları; doğrudan 

sübvansiyonlar, borçlara verilen devlet garantileri, devlet tarafından düşük faizle borç 

verilmesi, vergi muafiyeti, ertelenmesi, indirimi türünden vergi teşvikleri gibi yardımları içerir 

(Ertan, 2010:82). 

Gelişmekte olan ülkelerde gerek iç piyasanın büyütülmesi hedefleri ve gerekse dış piyasalara 

rekabet yeteneğine sahip olarak çıkabilme yönünden yatırım oranının artırılmasında ve 

ihracatın yüksek seviyelere ulaşabilmesinde önemli bir yer sahiptir. Özellikle sanayileşme, 

istihdam, ekonomik kalkınma ve ödemeler dengesi gibi temel sorunların çözülmesi için yoğun 

olarak kullanılmaktadır (Duran, 1998:11-12). Teşviklerin ekonomiye etkilerini, devletin bu 

programlara mali kaynak sağlama şekline ve desteğin veriliş biçimine göre sınıflandırmak 

mümkündür. Finansman şekli yönünden incelendiğinde, genel olarak Teşviklerin, herhangi bir 

maliye politikası aracı ile benzer ekonomik etkilere sebep olduğu görülmektedir. Uygulamadaki 

etkileri ise işletme kararları ve kaynak dağılımı üzerinde olmaktadır (Leblebici, 2002:4). 

Teşviklerin uygulanmasının kaynak dağılımına ve firma kararlarına olan etkileri sonucunda 

gelir dağılımı ve kaynak dağılımı değişebilmektedir.  
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Teşvikler özelliği itibarıyla genellikle yüksek gelirli kesimlere sağlanmaktadır. Yani düşük 

gelir düzeyindekilerden yüksek gelir düzeyindekilere bir kaynak aktarımı söz konusu 

olmaktadır. Bu durum ise gelir dağılımını bozucu etki yaratabilmektedir (Barbour, 2005:9). 

Müşteri memnuniyeti; müşterinin ihtiyaçlarının, isteklerinin ve beklentilerinin, ürün kalitesi ve 

servis hizmetiyle sürekli olarak karşılanması, dolayısıyla, marka bağlılığının, tekrar satın 

almanın ve tavsiyelerinin sağlanmasıdır (Ulusoy, 2008:79). Pek çok araştırmacı memnuniyetin, 

müşterinin bir ürünü satın almadan önceki beklentileri ile ürünü satın aldıktan sonra ürünün 

kendisine sağladığı asıl faydanın karşılaştırılması ile biçimlenen ve müşteri tarafından 

oluşturulan ürüne/hizmete atfedilen bir değer, bir tutum olduğu konusunda hemfikirdir. Bu ürün 

veya hizmetle ilgili olarak oluşan algı beklentileri karşılar ya da aşarsa müşteri memnuniyeti 

oluşmuş olur (Lawrence, 2006:20). Devlet teşviklerinden memnuniyeti ise yatırım yapmaya 

istekli şahıs ya da işletmelerin bu süreçte aldıkları kamu hizmetinin kalitesi ve teşviklerin 

amaçlarına ulaşmaya ne derecede yardımcı olduğu noktasında değerlendirilebilir. 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, ana kütle ve örneklem, veri toplama araçları hakkında bilgi 

verilecektir. 

2.1. ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu araştırmada, Isparta ilinde faaliyet gösteren ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 

teşviklerden faydalanan işletmelerin memnuniyet düzeyleri ve memnuniyetini etkileyen 

faktörler incelenmektedir. Bu amaçla teşvik veren kurumlarda çalışan personelin, hukuksal 

düzenlemelerin, bürokratik yapının, teşvik oranları ve tutarlarının bu memnuniyet düzeyine 

etkilerini anlayabilmek amacıyla çeşitli sorulara yanıt aranmıştır. 

 2.2. ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM  

Bu araştırmanın ana kütlesini, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen teşviklerden 

faydalanan ve Isparta il merkezi, ilçeleri ve köylerinde faaliyet gösteren 212 tarımsal işletme 

oluşturmaktadır. Bu işletmelerin 95’ine ulaşılmıştır. 

2.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI  

Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anketler daha 

önce oluşturulmuş listede bulunan işletmelere gidilerek uygulanmıştır. İşletmelere gidilmeden 

önce telefonla görüşülerek randevu alınmaya çalışılmış iletişim bilgilerinde hata ya da 

değişiklik olan işletmelere önceden görüşülmeden gidilmiş, ankete katılmak istemediğini 

belirten işletmelere ise gidilmemiştir. 
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Anket formunda katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, 

faydalandıkları teşvik sistemini tanımaya yönelik sorular ile aldıkları teşvik ile ilgili 

memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. 

Anket soruları iki şıklı, çoktan seçmeli, açık uçlu ve 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. 

Katılımcıların memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik olan sorular 5’li Likert (1=Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum) 

ölçeklemesine göre hazırlanmıştır. 

2.4. VERİLERİN ANALİZİ  

Yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen verilerin Statistic Package for the Social Sciences 

(SPSS) 15.0 paket programı kullanılarak analizleri yapılmıştır. Ankete katılanların verdiği 

cevapların gerçek durumu yansıttığı varsayılmaktadır. Araştırmada, güvenilirlik (cronbach’s 

alpha) analizi, frekans tabloları kullanılmıştır. 

2.5. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ  

İşletmelerin memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik olarak oluşturulan ölçeğin güvenilirlik 

analizi Cronbach’s Alpha ile hesaplanmıştır. 

 

Alpha değeri; 

,80 – 1,00 arası yüksek derecede güvenilir, 

,60- ,80 arası oldukça güvenilir, 

,40- ,60 arası düşük derecede güvenilir, 

,40’ın altı ise güvenilir değildir (Akbulut, 2010:80) 

 

Cronbach’s Alpha ile yapılan hesaplama sonucunda “α” katsayısı “,892” olarak hesaplanmıştır. 

Bu “,892” alpha değeri ölçeğin yüksek dereceli güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir. 

Tablo1. Güvenilirlik Analiz Sonucu 

Cronbach’s Alpha ,892 

 

3. BULGULAR  

Bulgular kısmında araştırmaya katılan işletmelerin türleri, faaliyet süreleri, aldıkları teşvikin 

çeşidi, bu ödeme şeklini ve zamanını uygun bulup bulmadıkları ve teşviklerin amaçlarına 

ulaşmada yardımcı olup olmadığı gibi sorulara ait yanıtlara yer verilmiştir. Bu verilerin frekans 

ve dağılımları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

Tablo 2. Faydalanıcı Türüne İlişkin Bulgular 

İşletme Türü Frekans Yüzde 

Şahıs İşletmesi (Gerçek kişi) 
69 72,6 

Tüzel Kişiliğe Haiz İşletme 
26 27,4 
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Toplam 95 100 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların işletme türlerine ait bilgiler Tablo 2’de verilmektedir. 

Tabloya göre işletmelerin 69’unun yani % 72,6’sının şahıs işletmesi, 26 tanesine karşılık gelen 

%27,4’ünün ise tüzel kişiliğe sahip işletme (kooperatif ve limited şirket) olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3. İşletmelerin Faaliyet Süresine İlişkin Bulgular 

Faaliyet Süresi 

(Yıl) 
Frekans Yüzde 

0 – 4 (dahil) 10 10,5 

5– 10 (10 dahil) 35 36,85 

10 – 20 (20 dahil) 31 32,65 

20 üstü 19 20,00 

Toplam 95 100 

 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların işletme faaliyet sürelerine ait bilgiler anket formundan 

farklı olarak gruplandırılarak Tablo 3’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 10’u (%10,5) 

0 – 4 yıl, 35’i (%36,85) 5 – 10 yıl, 31’i (%32,65) 10 -20 yıl, 19’u (%20,0) ise 20 yıldan daha 

fazla süredir faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

 

Tablo 4. İşletmenin Faydalandıkları Teşvik Türüne İlişkin Bulgular 

Teşvik Türü Frekans Yüzde 

Hibe 67 70,5 

Kredi 28 29,5 

Toplam 95 100 

 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların faydalandıkları teşvik türlerine ait bilgiler Tablo 4’te 

verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 67’si (%70,5) hibe desteklerinden, 28’i (%29,5) 

faizsiz ya da düşük faizli kredilerden faydalanmışlardır. 

 

Tablo 5. İşletmenin Uzaktan Bilgiye Erişimlerine İlişkin Bulgular 

Teşvik / Destekleme için 

başvuruda bulunduğum 

kuruma gitmeden (Tlf 

vb araçlarla) yeterli bilgi 

ve destek alabildim 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 4,2 

Katılmıyorum 22 23,2 

Kararsızım 18 18,9 

Katılıyorum 36 37,9 

Kesinlikle Katılıyorum 15 15,8 

Toplam 95 100 

 

 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1188 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların kuruma gitmeden uzaktan bilgilenebilmelerine ilişkin 

bilgiler Tablo 5’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 4’ünün  (%4,2) kesinlikle 

katılmıyorum, 22’sinin (%23,2) katılmıyorum, 18’inin (%18,9) kararsızım, 36’sının (%37,9) 

katılıyorum, 15’inin (%15,8) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 6. İşletmenin Şikayetlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

Şikayetlerime 

zamanında ve yeterli 

cevap alabilirim 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,1 

Katılmıyorum 7 7,4 

Kararsızım 22 23,2 

Katılıyorum 35 36,8 

Kesinlikle Katılıyorum 29 30,5 

Toplam 95 100,0 

 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların şikayetlerine zamanında ve yeterli yanıt alabilmelerine 

ilişkin bilgiler Tablo 6’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 2’sinin  (%2,1) kesinlikle 

katılmıyorum, 7’sinin (%7,4) katılmıyorum, 22’sinin (%23,2) kararsızım, 35’inin (%36,8) 

katılıyorum, 29’unun (%30,5) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 7. İşletmelere Yatırımlarının Sürdürülebilirliği Hakkında Bilgi Verilmesine 

İlişkin Bulgular 

Kurum işletmemin 

sürdürülebilirliği ile 

ilgili tavsiyelerde 

bulundu 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 48 50,5 

Katılmıyorum 25 26,3 

Kararsızım 7 7,4 

Katılıyorum 13 13,7 

Kesinlikle Katılıyorum 2 2,1 

Toplam 95 100,0 

 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların yatırımlarının sürdürülebilirliği ile alakalı olarak 

bilgilendirilmelerine ilişkin bilgiler Tablo 7’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 48’inin  

(%50,5) kesinlikle katılmıyorum, 25’inin (%26,3) katılmıyorum, 7’sinin (%7,4) kararsızım, 

13’ünün (%13,7) katılıyorum, 2’sinin (%2,1) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri 

görülmektedir. 
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Tablo 8. İşletmelere Kuruma Olan Güvenlerine İlişkin Bulgular 

Genel olarak Kuruma 

güveniyorum 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 5,3 

Katılmıyorum 8 8,4 

Kararsızım 28 29,5 

Katılıyorum 43 45,3 

Kesinlikle Katılıyorum 11 11,6 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcılarda oluşan kuruma karşı güvenlerine ilişkin bilgiler Tablo 8’te 

verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 5’inin  (%5,3) kesinlikle katılmıyorum, 8’inin (%8,4) 

katılmıyorum, 28’inin (%29,5) kararsızım, 33’ünün (%45,3) katılıyorum, 11’inin (%11,6) 

kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 9. İşletmelerin Düşüncelerini Kuruma İletebilmelerine İlişkin Bulgular 

Görüş ve önerilerimi 

ilgili kişilere rahatlıkla 

iletebiliyorum 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 2 2,1 

Katılmıyorum 8 8,4 

Kararsızım 14 14,7 

Katılıyorum 52 54,7 

Kesinlikle Katılıyorum 19 20,0 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların görüş ve önerilerini kuruma rahatlıkla iletebilmelerine 

ilişkin bilgiler Tablo 9’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 2’sinin  (%2,1) kesinlikle 

katılmıyorum, 8’inin (%8,4) katılmıyorum, 14’ünün (%14,7) kararsızım, 52’sinin (%54,7) 

katılıyorum, 19’unun (%20,0) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 10. Kurumun Teknolojiyi Kullanarak Bürokrasiyi Azaltmasına İlişkin Bulgular 

Kurum, teknolojik 

imkanları kullanarak 

diğer kurumlardan 

alabileceği bilgiler için 

beni uğraştırır 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 4,2 

Katılmıyorum 10 10,5 

Kararsızım 23 24,2 

Katılıyorum 40 42,1 

Kesinlikle Katılıyorum 18 18,9 

Toplam 95 100,0 

 

Kurum tarafından e-devlet üzerinden elde edilebilecek bilgi ve belgeler için araştırmaya katılan 

faydalanıcılardan gereksiz yere talepte bulunulmasına ilişkin bilgiler Tablo 10’te verilmektedir. 

Tabloya göre işletmelerin 4’ünün  (%4,2) kesinlikle katılmıyorum, 10’unun (%10,5) 
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katılmıyorum, 23’ünün (%24,2) kararsızım, 40’ının (%42,1) katılıyorum, 18’inin (%18,9) 

kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 11. Kurum Personeli ile İletişim Kurulabilmesine İlişkin Bulgular 

Kurum personeli ile 

rahat iletişim 

kurabiliyorum 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 1 1,1 

Katılmıyorum 2 2,1 

Kararsızım 16 16,8 

Katılıyorum 61 64,2 

Kesinlikle Katılıyorum 15 15,8 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların kurum personeli ile rahatlıkla iletişim kurabilmelerine 

ilişkin bilgiler Tablo 11’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 1’inin  (%1,1) kesinlikle 

katılmıyorum, 2’sinin (%2,1) katılmıyorum, 16’sının (%16,8) kararsızım, 61’inin (%64,2) 

katılıyorum, 15’inin (%15,8) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 12. Kurum Personelinin Uzmanlık Algısına İlişkin Bulgular 

Personel eğitimli ve 

konusunda uzmandır 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 6 6,3 

Katılmıyorum 19 20,0 

Kararsızım 24 25,3 

Katılıyorum 36 37,9 

Kesinlikle Katılıyorum 10 10,5 

Toplam 95 100,0 

Kurum personelinin araştırmaya katılan faydalanıcılar tarafından alanlarında eğitimli ve 

işlerinin uzmanı olarak algılanmalarına ilişkin bilgiler Tablo 12’te verilmektedir. Tabloya göre 

işletmelerin 6’sının  (%6,3) kesinlikle katılmıyorum, 19’unun (%20,0) katılmıyorum, 24’ünün 

(%25,3) kararsızım, 36’sının (%37,9) katılıyorum, 10’unun (%10,5) kesinlikle katılıyorum 

cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 13. Kurum Personelinin İşini Yaparken Gösterdiği Özene İlişkin Bulgular 

Personel işini özenle 

yerine getirir 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 4,2 

Katılmıyorum 13 13,7 

Kararsızım 32 33,7 

Katılıyorum 38 40,0 

Kesinlikle Katılıyorum 8 8,4 

Toplam 95 100,0 

Kurum personelinin işini yaparken gösterdiği özene ilişkin bilgiler Tablo 13’te verilmektedir. 

Tabloya göre işletmelerin 4’ünün  (%4,2) kesinlikle katılmıyorum, 13’ünün (%13,7) 
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katılmıyorum, 32’sinin (%33,7) kararsızım, 38’inin (%40,0) katılıyorum, 8’inin (%8,4) 

kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 14. Değerlendirme ve Seçim Sürecinin Şeffaf ve Adil Yürütülmesine İlişkin 

Bulgular 

Değerlendirme ve Seçim 

Süreci Şeffaf ve Adil 

Şekilde Yürütülür 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 14,7 

Katılmıyorum 24 25,3 

Kararsızım 20 21,1 

Katılıyorum 28 29,5 

Kesinlikle Katılıyorum 9 9,5 

Toplam 95 100,0 

Proje değerlendirme ve seçim sürecinin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüldüğüne ilişkin bilgiler 

Tablo 14’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 14’ünün  (%14,7) kesinlikle 

katılmıyorum, 24’ünün (%25,3) katılmıyorum, 20’sinin (%21,1) kararsızım, 28’inin (%29,5) 

katılıyorum, 9’unun (%9,5) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 15. Değerlendirme Sürecinde Siyasi/Bürokratik Aktörlerin Etkisine İlişkin 

Bulgular 

Başvuruların 

değerlendirilmesi 

aşamasında 

siyasi/bürokratik 

aktörler etkili 

olmaktadır 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 14 14,7 

Katılmıyorum 19 20,0 

Kararsızım 26 27,4 

Katılıyorum 21 22,1 

Kesinlikle Katılıyorum 15 15,8 

Toplam 95 100,0 

Başvuruların değerlendirilmesinde siyasi ya da bürokratik aktörlerin etkisine ilişkin bilgiler 

Tablo 15’te verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 14’ünün  (%14,7) kesinlikle 

katılmıyorum, 19’unun (%20,0) katılmıyorum, 26’sının (%27,4) kararsızım, 21’inin (%22,1) 

katılıyorum, 15’inin (%15,8) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 16. Teşviklerle İlgili Taahhütlerin Zamanında Yerine Getirilmesine İlişkin Bulgular 

Taahhütler zamanında 

yerine getirildi 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 4,2 

Katılmıyorum 7 7,4 

Kararsızım 7 7,4 

Katılıyorum 47 49,5 

Kesinlikle Katılıyorum 30 31,6 

Toplam 95 100,0 
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Araştırmaya katılan faydalanıcılara yapılması gereken ödemelerin zamanında yapılıp 

yapılmadığına ilişkin bilgiler Tablo 16’da verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 4’ünün  

(%4,2) kesinlikle katılmıyorum, 7’sinin (%7,4) katılmıyorum, 7’sinin (%7,4) kararsızım, 

47’sinin (%49,5) katılıyorum, 30’unun (%31,6) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

Tablo 17. Destekleme Oranının Yeterli Bulunmasına İlişkin Bulgular 

Destekleme oranı 

yeterlidir 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 11 11,6 

Katılmıyorum 17 17,9 

Kararsızım 10 10,5 

Katılıyorum 50 52,6 

Kesinlikle Katılıyorum 7 7,4 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların yapılan destekleme oranını yeterli bulmalarına ilişkin 

bilgiler Tablo 17’de verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 11’inin  (%11,6) kesinlikle 

katılmıyorum, 17’sinin (%17,9) katılmıyorum, 10’unun (%10,5) kararsızım, 50’sinin (%52,6) 

katılıyorum, 7’sinin (%7,4) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 18. Destekten Faydalanmak İçin Yapılan Harcamaya Değmesine İlişkin Bulgular 

Teşvik/Desteklemeden 

faydalanabilmek için 

yaptığım harcamalara 

ve katlandığım zahmete 

değdi 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 7 7,4 

Katılmıyorum 7 7,4 

Kararsızım 17 17,9 

Katılıyorum 42 44,2 

Kesinlikle Katılıyorum 22 23,2 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların desteklerden faydalanmak için yaptıkları harcamalara ve 

katlandıkları zahmete değip değmediğine ilişkin bilgiler Tablo 18’de verilmektedir. Tabloya 

göre işletmelerin 7’sinin  (%7,4) kesinlikle katılmıyorum, 7’sinin (%7,4) katılmıyorum, 

17’sinin (%17,9) kararsızım, 42’sinin (%44,2) katılıyorum, 22’sinin (%23,2) kesinlikle 

katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 19. Desteklerin İşletmelerin Hedeflerine Ulaşmada Yardımcı Olmasına İlişkin Bulgular 

Almış olduğum destek 

hedeflerime ulaşmada 

yardımcı olmaktadır 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 5,3 

Katılmıyorum 6 6,3 

Kararsızım 14 14,7 

Katılıyorum 59 62,1 

Kesinlikle Katılıyorum 11 11,6 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların hedeflerine ulaşmada desteklerin etkisine ilişkin bilgiler 

Tablo 19’de verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 5’inin  (%5,3) kesinlikle katılmıyorum, 

6’sının (%6,3) katılmıyorum, 14’ünün (%14,7) kararsızım, 59’unun (%62,1) katılıyorum, 

11’inin (%11,6) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 20. Destekleme Sonunda İşletmenin Gelirlerinde Artış Olmasına İlişkin Bulgular 

Teşvik/Destek sonunda 

gelirlerimde artış oldu 
Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 5,3 

Katılmıyorum 6 6,3 

Kararsızım 14 14,7 

Katılıyorum 62 65,3 

Kesinlikle Katılıyorum 8 8,4 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların destekleme sonunda gelirlerinde artış meydana gelmesine 

ilişkin bilgiler Tablo 20’de verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 5’inin  (%5,3) kesinlikle 

katılmıyorum, 6’sının (%6,3) katılmıyorum, 14’ünün (%14,7) kararsızım, 62’sinin (%65,3) 

katılıyorum, 8’inin (%8,4) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 21. Destekleme Sonunda Üretim Miktarında Artış Olmasına İlişkin Bulgular 

Teşvik/Destek sonrası 

üretim miktarında artış 

oldu 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 5,3 

Katılmıyorum 10 10,5 

Kararsızım 10 10,5 

Katılıyorum 59 62,1 

Kesinlikle Katılıyorum 10 10,5 

Toplam 94 98,9 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların destekleme sonrası üretim miktarlarında artış olmasına 

ilişkin bilgiler Tablo 21’de verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 5’inin  (%5,3) kesinlikle 

katılmıyorum, 10’unun (%10,5) katılmıyorum, 10’unun (%10,5) kararsızım, 59’unun (%62,1) 

katılıyorum, 10’unun (%10,5) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 
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Tablo 22. Destekleme Sonunda Üretim Kalitesinde Artış Olmasına İlişkin Bulgular 

Teşvik/Destek sonrası 

üretim kalitesinde artış 

oldu 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 28 29,5 

Katılmıyorum 39 41,1 

Kararsızım 7 7,3 

Katılıyorum 21 22,1 

Kesinlikle Katılıyorum 0 0 

Toplam 95 100 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların destekleme sonrası üretim kalitesinde artış olmasına ilişkin 

bilgiler Tablo 22’de verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 28’inin  (%29,5) kesinlikle 

katılmıyorum, 39’unun (%41,1) katılmıyorum, 7’sinin (%7,3) kararsızım, 21’inin (%22,1) 

katılıyorum cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 23. İşletmelerin Desteklerle İlgili Çevrelerine Olumlu Bildirimde Bulunmalarına 

İlişkin Bulgular 

Başkalarına, 

faydalandığım 

Teşvik/Destekle ilgili 

olumlu şeyler söylerim 

Frekans Yüzde 

Kesinlikle Katılmıyorum 8 8,4 

Katılmıyorum 6 6,3 

Kararsızım 12 12,6 

Katılıyorum 48 50,5 

Kesinlikle Katılıyorum 21 22,1 

Toplam 95 100,0 

Araştırmaya katılan faydalanıcıların desteklerle ilgili çevrelerine olumlu bildirimde 

bulunmalarına ilişkin bilgiler Tablo 23’de verilmektedir. Tabloya göre işletmelerin 8’inin  

(%8,4) kesinlikle katılmıyorum, 6’sının (%6,3) katılmıyorum, 12’sinin (%12,6) kararsızım, 

48’inin (%50,5) katılıyorum, 21’inin (%22,1) kesinlikle katılıyorum cevabını verdikleri 

görülmektedir. 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışma Isparta ilinde faaliyet gösteren ve Tarım ve Orman Bakanlığından teşvik alan 

işletmeler üzerinde yapılmıştır. Çalışmada yer alan işletmeler incelendiğinde büyük 

çoğunluğunun gerçek kişilerden oluştuğu diğerlerinin ise kooperatif, birlik ve şirketlerden 

oluştuğu ve yine büyük çoğunluğunun teşviklerden hibe şeklinde faydalandığı diğerlerinin ise 

faizsiz ya da düşük faizli kredi şeklinde faydalandığı görülmektedir. İşletmelerin faaliyet 

süreleri incelendiğinde ise 5 - 20 yıl arası faaliyetlerini sürdüren işletmelerin çoğunluğu 

oluşturduğu 5 yıldan az faaliyette bulunan işletmelerin ise en düşük grup olduğu görülmektedir.   
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Bu durumun özellikle yeni kurulan işletmelerin teşviklerden faydalanmak için gerekli olan 

başvuru şartlarını sağlayamamasından veya yapılacak yatırım için gerekli harcamaların önce 

faydalanıcı tarafından yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Tarımsal işletmelerin faaliyetlerini şehir ve ilçe merkezlerinin uzağında kırsal alanlarda 

yürüttüğü düşünüldüğünde teşvikler hakkında uzaktan sağlıklı ve yeterli bilgiye 

ulaşabilmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır. Çalışmaya katılan işletmelerin yaklaşık yarısı ilgili 

kuruma gitmeden telefon ya da başka bir iletişim aracıyla uzaktan yeterli bilgi ve destek 

alabildiğini ifade etmiştir. Bu durumun teşviklerin amacına ulaşmasında olumsuz etkisi olacağı 

ve işletme sahiplerinin kırsal alandan kuruma gitmek için işyerlerini terk ederek kırsal alandan 

şehir ya da ilçe merkezine gitmenin zorluklarına katlanacakları için memnuniyetsizliğe sebep 

olacağı düşünülmektedir. İşletmelerin memnuniyetsizliklerini artırıcı bir başka nokta ise 

teşviklerden faydalanarak hayata geçirecekleri ya da geliştirecekleri işletmelerinin 

sürdürülebilirliğine yönelik tavsiye ve yönlendirilme ihtiyacını kurumdan karşılayamamaları 

olmaktadır. Kurumun işletmelerinin sürdürülebilirliğine ilişkin tavsiyelerde bulunduğunu 

söyleyenlerin sayısı %15’ler civarında kalmaktadır. Kurumun teknolojiyi kullanarak e-devler 

ya da benzeri uygulamalar üzerinden erişe bileceği bilgi ve belgeler için faydalanıcıdan talepte 

bulunulması memnuniyeti azaltmaktadır. 

İşletmelerin çoğunluğunun şikayette bulundukları konularla ilgilenildiğini, zamanında ve 

yeterli cevap alabildiklerini belirtmeleri, görüş ve önerilerini ilgililerine rahatlıkla 

iletebilmeleri, personel ile rahatlıkla iletişim kurabilmeleri memnuniyeti artırıcı unsur olarak 

görülmektedir.  

Kurumda personelin teşviklerle ilgili olarak eğitimli ve uzman olarak görülme ve personelin 

işini özenle yerine getirdiğinin düşünülmesi oranının %50’nin biraz altında olmasının kuruma 

olan güveni azalttığı ve teşviklerle ilgili olarak kurumun yapmış olduğu işlerden dolayı kuruma 

güvenenlerin sayısının yarının biraz üstünde olması sonucunun sebeplerinden olduğu 

düşünülmektedir.  

Teşviklere yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve seçimi süreçlerini şeffaf ve adil bir şekilde 

yürütülmesi ile bu süreçlerde siyasi ya da bürokratik aktörlerin etkili olduğunu sorularına 

olumlu ve olumsuz yanıt verenlerin sayılarının kararsızlar dikkate alınmadığı durumda yaklaşık 

olarak eşit çıktığı görülmüştür. Anketin uygulanması aşamasında yapılan görüşmelerde sürecin 

şeffaf ve adil yürütülmediğini ve siyasi – bürokratik aktörlerin etkili olduğunu belirtenlerin 

kendi deneyimlerinden değil de 3. şahıslardan örnekler vererek bu yargıya vardıkları 

gözlenmiştir. 
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İşletmelerin büyük çoğunluğunun teşviklerle ilgili taahhütlerin zamanında yerine getirildiğini 

belirttikleri, destek oranını yeterli buldukları, teşviklerin amaçlarına ulaşmada yardımcı 

olduğunu, süreç sonunda üretim miktarlarında ve gelirlerinde artış meydana geldiğini 

belirttikleri görülmektedir. Bunun yanında işletmelerin üretim kalitesinde artış olmadığını 

belirtmesi faydalanıcı, kurum ve personel dışında teşvik sistemi ile ilgili olduğunu 

düşündürmektedir. 

İşletmelerin faydalandıkları teşviklerden çevrelerindekilere olumlu bildirimde bulunacaklarını 

belirtenlerin çoğunlukta olması ise aksaklıklarına rağmen teşviklerden genel bir memnuniyet 

olduğunu görülmektedir. Teşviklerden faydalanan işletmelerin memnuniyet düzeyinin 

artırılmasının daha nitelikli ve ekonomik katkısı daha yüksek olabilecek projelerin destek alma 

talebiyle ilgili kuruma başvuru talebinde bulunmalarına sebep olacağı, teşviklerin etkinliğini 

artıracağı ve kalkınma stratejilerinin uygulanmasına katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Günümüzde Gürcistan’ın özerk bölgesi Batum merkezine bağlı olan Acara (Acaristan) Özerk 

Cumhuriyeti; kuzey ve kuzeydoğuda merkezi Gürcistan, batıda Karadeniz, güneyde 

Türkiye’nin Artvin ve Ardahan illeriyle çevrilidir. Bu bölge, tarihsel süreçte olduğu gibi, 

Transkafkasya gibi önemli bir geçiş güzergâhında olma niteliğini günümüzde de korumaktadır. 

Yeryüzü şekillerine bağlı olarak, eğimin ve rakımın yüksek olduğu bu coğrafyada, Doğu 

Karadeniz Bölgesi’nde olduğu gibi evler araziye serpiştirilmiş durumdadır. Geniş ormanlarla 

kaplı bölgede birden çok ağaç türü yer almakta olup, bitki çeşitliliği bakımından zenginlik 

göstermektedir. 

Çok eski bir geçmişe sahip Acara ve çevresi, tarihsel olarak; Kolhis Krallığı, Yunanlar 

(Helenler), Pontuslar, Romalılar, Lazika (Eğrisi), Aphazlar, Bizanslar, Araplar, Bagratlılar, 

Selçuklular, Samsthe Prensliği, Osmanlılar ve Ruslar gibi farklı kültürlere sahip pek çok 

devletin yönetimine sahne olmuştur. Osmanlıların ilk olarak Gürcülerle temasları, Fatih Sultan 

Mehmet döneminde başlamıştır. 1461 tarihinde Trabzon Rum İmparatorluğunun ortadan 

kaldırılmasıyla, Osmanlılar ile Gürcüler komşu iki devlet haline dönüşmüştür. 1508’de Acara 

Bölgesi, Trabzon Valisi Yavuz Selim zamanında Osmanlı Devleti’ne dâhil olmuş ve Trabzon 

sancağına bağlanmıştır. Gürcistan Seferi ile Batum ve çevresi ile beraber Macahel (Camili) de 

Osmanlı topraklarına geçmiştir. Bu süreç içerisinde, Hristiyanlığı bırakıp İslam dinine geçen 

Acaralılar, Osmanlı Devleti’nin Müslüman bir tebaası haline gelmiştir. Osmanlı-Safevi 

çekişmelerine sahne olan bölge, 18. yüzyıldan itibaren Rusların hâkimiyeti görülmektedir. 

Acara, 16.yy’ın ilk yarısından başlayarak 1878 yılına kadar Osmanlı egemenliğinde kalmış, bu 

kültürü bünyesinde en fazla barındıran önemli bir bölge olmuştur. Bölgede, Osmanlı hâkimiyeti 

süresinde inşa edilen ve günümüze özgün niteliklerini koruyarak ulaşabilen birçok ahşap cami 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1198 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

örneği mevcuttur. Bu ahşap cami örneklerine; Acara’nın; Hulo, Keda, Kobuleti, Helvaçauri, 

Şuakhevi ve Chokhatauri gibi kırsal yerleşim gibi bölgelerinde rastlamak mümkündür.  

Bunlar arasında özellikle; 

Hulo bölgesinde; Ghorjomi Camii, Satsikhuri Camii, Tago Camii, Chao Camii, Khikhadziri 

Camii, Zeda Tkhilvana Camii, Kveda Tkhilvana Camii, Phushrukauni Camii, Paksadzeebi 

Camii, Beghleti Camii, Riketi Camii, Danisparauli Camii, 

Keda bölgesinde; Uchkhiti Camii, Zundaga Camii, Khokhna Camii, Pirveli Maisi (Sağoreti) 

Camii, Kveda Ağara Camii, Medzibna Camii, Akho Camii, Gegelidzeebi Camii, Tskhmorisi 

Camii, Hohna Camii, 

Shuakhevi bölgesinde; Chvana Camii, Nenia Camii, Phurtio Camii, Jabnidzeebi Camii, 

Kidnizidzeebi Camii, Nigazeuli Camii, Chanchalo Camii, Dghvani Camii, Gogadzeebi Camii, 

Kviakhidzeebi Camii, Goginauri Camii, Matskvalta Camii, Makhalakidzeebi Camii, Shubani 

Camii, Darchidzeebi Camii, 

Kobuleti bölgesinde; Kvirike Camii yer almaktadır. 

Söz konusu ahşap cami örnekleri; ağırlıklı olarak köy alanlarında yer almakta olup, ahşap çantı 

tekniğinde inşa edilmişlerdir. Bölgenin camileri, hem tasarım hem de yapı teknikleri ile bezeme 

detayları açısından coğrafik ve tarihsel yakınlığı bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi camileri ile 

yakın benzerlikler göstermektedir. 

Yukarıda sözü geçen ahşap cami örneklerinden kısaca bahsedildikten sonra, günümüzde 

Gürcistan Ulusal Müzesi’ne bağlı Tiflis Etnoğrafya Müzesi’nin Acara Köşesi’nde 

sergilenmekte olan Acara Müslümanlarının inşa ettirdiği Çikuneti Camisi, etraflıca tanıtımı 

yapılacaktır. 1973’te bakımsız ve terk edilmiş durumda olan Çikuneti Camisi, 1975’te 

Acara’nın Khelvachauri İlçesi’ne bağlı Çikuneti Köyü’nden getirilmiş ve 1977’de taşınmış ilk 

durumu ve özgün dokusuna bağlı kalınarak etnografya müzesinde yeniden inşa edilmiştir. 

Kitabesine göre H.1251 / M. 1836 yılında Laz Ustaları’nın eseri olduğu düşünülen Çikuneti 

Cami; taş temelli, ahşap çantı tekniğinde tasarlanmış ve kestane ağacından inşa edilmiştir. 

Dikdörtgen plana sahip olan cami, düz ahşap tavanlı ve ahşap direkli olarak düzenlenmiştir.  
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Kıble duvarına paralel tek sahından oluşan harim mekânının üzeri, dıştan kiremitle kaplı olan 

kırma çatı ile örtülmüştür. Yapı, genel özellikleri bakımından Acara’da bulunan geleneksel 

ahşap camilerin karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gürcistan, Acara, Khelvachauri, Osmanlı, Ahşap Cami, Museum, 

AN EVALUATİON OF THE TRADİTİONAL WOODEN MOSQUE 

ARCHİTECTURE İN ADJARA REGİON AND THE CİKUNETİ MOSQUE 

(ჩიქუნეთი ჯამე) İN THE TBİLİSİ OPEN-AİR ETHNOGRAPHY MUSEUM 

ABSTRACT 

Today, the Autonomous Republic of Adjara (Adjara), which is connected to the center of 

Batumi, the autonomous region of Georgia; north and northeast in central Georgia, the Black 

Sea in the west, the south is surrounded by Turkey's Artvin and Ardahan provinces. In this 

region, as in the historical process, it is still today a major transit route such as the nature of 

being in The Transcaucasia. In this geography where the slope and altitude are high depending 

on the terrain shapes, the houses are scattered on the land as in the Eastern Black Sea Region. 

In this geography where high the slope and altitude, as depending on the Earth shapes, the 

houses are scattered to the land as in the Eastern Black Sea Region. 

Adjara and its surrounding, which have a very old history, historically have been the scene of 

different cultures such as Kolhis Kingdom, Greeks (Hellenes), Pontus, Romans, Lazika 

(Curve), Aphases, Byzantines, Arabs, Bagrat, Seljuks, Samsthe Principality, Ottomans and 

Russians. The first contacts of the Ottomans with the Georgians began during the reign of Fatih 

Sultan Mehmet. With the abolition of the Trabzon Rum Empire in 1461, the Ottomans and 

Georgians became two neighboring states. In 1508, Adjara Region was included in the Ottoman 

Empire during the time of the Governor of Trabzon Yavuz Selim and later it was attached to 

the Starboard of Trabzon. After the Georgian Expedition, Macahel (Camili) along with Batumi 

and its surrounding passed into the Ottoman lands. In this process, the Adjara people who left 

The Christianity and converted to The Islam became a Muslim people of the Ottoman Empire. 

The region, which was the scene of the Ottoman-Safavid strife, has been dominated by the 
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Russians since the 18th century. Adjara which remained under the Ottoman rule from the first 

half of the 16th century until 1878 and became an important region reflecting this culture in 

itself. There are many examples of wooden mosques built in the region during the Ottoman rule 

and which have survived to the present day by preserving original qualities. 

Examples of this wooden mosque in Adjara is possible to come across in region rural settlement 

such as Hulo, Keda, Kobuleti, Helvaçaur of such Şuakhevi and Chokhatauri, Especially among 

them; 

In the Hulo region; Ghorjomi Mosque, Satsikhuri Mosque, Tago Mosque, Chao Mosque, 

Khikhadziri Mosque, Zeda Tkhilvana Mosque, Kveda Tkhilvana Mosque, Phushrukauni 

Mosque, Paksadzeebi Mosque, Beghleti Mosque, Riketi Mosque, Danisparauli Mosque 

In the Keda region; Uchkhiti Mosque, Zundaga Mosque, Khokhna Mosque, Pirveli Maisi 

(Sağoreti) Mosque, Kveda Agara Mosque, Medzibna Mosque, Akho Mosque, Gegelidzeebi 

Mosque, Tskhmorisi Mosque, Hohna Mosque, 

Shuakhevi region; Chvana Mosque, Nenia Mosque, Phurtio Mosque, Jabnidzeebi Mosque, 

Kidnizidzeebi Mosque, Nigazeuli Mosque, Chanchalo Mosque, Dghvani Mosque, Gogadzeebi 

Mosque, Kviakhidzeebi Mosque, Goginauri Mosque, Matskvalta Mosque, Makhalakidzeebi 

Mosque, Shchabani Mosque 

In the Kobuleti region; Kvirike Mosque is available. 

Examples of the wooden mosque; mainly located in the village areas and built with were built 

with timber-framing technique. The mosques of the region show close similarities with the 

Eastern Black Sea Region mosques, which have geographical and historical proximity both in 

terms of design and construction techniques and decoration details. After briefly mentioning 

the examples of the wooden mosques mentioned above, the Çikuneti Mosque, which was built 

by the Muslims of Adjara, which is being exhibited in the Adjara Corner of the Tbilisi 

Ethnography Museum of the National Museum of Georgia will be introducing as detail. 

Çikuneti Mosque, which was neglected and abandoned in 1973, was brought from Çikuneti 

Village of Khelvachauri District of Adjara in 1975 and was rebuilt in 1977 in the ethnography 

museum, adhering to its original condition and original texture. 
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It’s according to inscription, Hijri 1251 / Miladi 1836 the Çikuneti Mosque which thought to 

be the work of Laz Masters; stone based built with timber-framing technique. and built with 

chestnut tree. The mosque, which has a rectangular plan, was built as flat wooden ceilings and 

wooden columns. Parallel to the Qibla wall, above of the harim which consists of a single sahn, 

is covered with a broken roof covered with tiles from the outside. In terms of its general 

characteristics, the mosque reflects the characteristics of traditional wooden mosques in Adjara. 

Key Words: Georgia, Adjara, Khelvachauri, The Ottoman, Wooden Mosque, Museum 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde Gürcistan’ın özerk bölgesi Batum1 merkezine bağlı olan Acara (Acaristan) Özerk 

Cumhuriyeti, kuzey ve kuzeydoğuda Gürcistan, batıda Karadeniz, güneyde Türkiye’nin 

Artvin ve Ardahan illeriyle çevrilidir. Acara Özerk Cumhuriyeti, kendi içerisinde 6 adet 

yönetim bölgesine ayrılmıştır. Bunlar; Batum kenti, Keda, Kobuleti, Helvaçauri, Şuahevi ve 

Hulo ilçelerinden oluşmaktadır2. Şavşat ve Meksheti sıradağları arasında, 2025 m. 

yükseklikteki bir mevkiden doğan Acara suyu, kuzey-güney istikametinde dar bir vadide akar 

ve Çoruh Nehri’nin Acara Bölgesi’nde kalan kesimiyle birleşerek Karadeniz’e dökülmektedir. 

Acara’da yerleşim yerleri, sınırlı sayıda olan düz yerlerde kurulmuş, evler Karadeniz 

Bölgesi’nde olduğu gibi araziye serpiştirilmiş durumdadır. Geniş ormanlarla kaplı bölge, bitki 

çeşitliliği açısından zengindir. 
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Erişim: https://www.istockphoto.com/tr/vekt%C3%B6r/georgia Erişim tarihi:10.12.2019 

Gürcücenin Acara lehçesini konuşan Acara halkı; günümüzde Gürcüce, Lazca, Rusça ve 

kısmen de Türkçe konuşmaktadır. 4. yüzyılda Kapadokyalı Nino tarafından Hıristiyanlığı 

kabul eden Acaralılar, Osmanlılar zamanında İslam dinini benimsemişlerdir. 

Çok eski bir geçmişi olan Gürcistan topraklarında, birden çok medeniyetin izlerine rastlamak 

mümkündür. Gürcistan’ın önemli bir bölgesi olan Acara ve çevresinde Paleolitik Dönem’den 

itibaren ve özellikle Neolitik Dönem’de yerleşik hayatın varlığı arkeolojik bulgularla 

doğrulanmış olup, bu süreç kesintisiz olarak Tunç ve Demir Çağ’larında devamlılık gösterdiği 

bilinmektedir. Antik kaynaklarda; Acara Bölgesi’nde M.Ö. 8. yüzyılda Kolkh halkının 

oluşturduğu Kolhis/Kolhid Krallığı’ndan söz edilmekte3 ve Greklerin (Hellenler) bu civarda 

çeşitli ticaret kolonileri kurduklarından bahsedilmektedir. M.Ö. II. Yüzyıl ortalarında Pontus 

hâkimiyetine giren bölge, Pontus Kralı Mithridates VI. Eupator’un M.Ö. I. yy ortalarında 

Roma İmparatoru Pompeius’a yenilmesi sonucu, Romalıların eline geçer4 

 

 

1 Gürcistan’ın Özerk Acara Cumhuriyeti’nin başşehri olan Batum, Karadeniz’in doğu kıyısında, Türkiye sınırına 15 km 
mesafede, Çoruh Nehri’nin denize döküldüğü yerin kuzeydoğusundaki verimli ve düzlük arazi üzerinde kurulmuştur. Sovyetler 
Birliği’nin Karadeniz’deki, en önemli limanlarından biri sayılmaktadır. 
2 Erişim: https://tr.wikipedia.org/wiki/Acara_%C3%96zerk_Cumhuriyeti Erişim Tarihi: 21.11.2019. 
3 Rövşen Alizade, “Acaralıların Tarihsel Rolüne Dair”, Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür İlişkileri, Uluslarası Bilgi 
Şöleni, Bildiriler, Ordu, 2011, ss.3. 
4 Ömer Subaşı, “Arap Akınlarına Kadar Artvin ve Çevresi”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 
2013, 49: ss. 326; Berdzenişvili vd., a.g.e., ss.61-66; Yuri Siharulidze, vd., Trabzon’dan Abhazya’ya Doğu Karadeniz 
Halklarının Tarih ve Kültürleri, Hayri Hayrioğlu (çev.-der.), Sorun Yayınları, II. Baskı, İstanbul 2005, ss. 44-45; Argun Başkan, 

Kafkasya’da Bütünleşme ve Dağılma Döngüleri İçinde Gürcüler, Zanlar (Megreller ve Lazlar) ve Svanlar, Karadeniz 
Araştırmaları, 2011, 30, ss.23. 
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Daha Romalıların “Lazika” olarak adlandırdığı Eğrisi Krallığı M.S. 4. yy’da, Bizans 

hâkimiyetine kadar birçok kez el değiştirmelerle varlığını sürdürür. Gürcistan VII. yüzyıldan 

itibaren Arap akınları ile karşılaşmış ve bu dönemlerde Tiflis’te bir Arap Emirliği 

kurulmuştur5. Yeni siyasi oluşumların olduğu bölgede ortadan kalkan Lazika Krallığı yerine, 

Batı Gürcistan topraklarında Aphazya Krallığı kurulmuş ve sonrasında Bağratlı Hanedanlığı 

hâkimiyetine geçmesiyle, XIII. yy’a kadar devam eden istikrarlı bir süreç yaşanmıştır. 1067-

68’de Sultan Alpaslan, Horasan’dan büyük bir ordu ile Türkmen beylerinden Tuğtekin’in 

teşvikiyle Kafkasya’ya, oradan da Gürcistan ve Acara çevresindeki topraklara girmişlerdir6. 

XV. yy sonlarında dış baskılardan Gürcü siyasi birliği parçalanmış ve Acara Bölgesi’nde 

Samsthe (Saatabago ) Prensliği kurulmuştur. Bölge sonraki süreçte, XVI. yy’ın başında 

Osmanlılar hâkimiyet kurmuştur. 1774’te Küçük Kaynarca Anlaşması ile Batı Gürcistan’da 

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi gücü azalmış ve sonrasında Rus etkinliği görülmüştür. 

XIX. yy. ortalarında, Rus ve Gürcü birlikleri, Osmanlıların idaresinde bulunan Poti ve 

Ahalkalaki gibi önemli şehirleri Gürcistan’a ilhak etmişlerse de, Batum merkezli Acara ve 

çevresi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar Osmanlıların elinde kalmıştır. 1877-1878 

Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra 3 Mart 1878 yılında imzalanan Ayastefanos ve Berlin 

Anlaşmaları ile Osmanlı Devleti savaş tazminatı olarak; Çürüksu, Batum, Kars, Ardahan, 

Artvin, Ardanuç, Borçka, Şavşat’ı Ruslara bırakmıştır. Rus hâkimiyetini tanımayan ve 

baskılara dayanamayan Acara Müslümanlarının büyük bir bölümü, Anadolu’nun çeşitli 

yerlerine “93 Muhaciri” olarak göç etmek zorunda kalmıştır. Mondros Sözleşmesi’ne 

dayanarak bu defa 27 Kasım 1918’de Batum çevresi 1920’ye kadar süren İngilizlerin işgaline 

sahne olmuştur. Türkiye, 18 Mart 1921 Moskova Anlaşması ile Gürcülerin elinde olan 

Batum’u Gürcistan’a bırakmış ve bölgede tekrardan Rus yönetimi başlamıştır7. 

 

 

 

 

5 Marie Félicité Brosset, Gürcistan Tarihi, TTK, Ankara, 2003, ss.202. 

6 İbrahim Tellioğlu, “Doğu Karadeniz Bölgesinin Türk Yurdu Haline Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme”, Türkoloji 

Araştırmaları, Cilt: 2, Trabzon, 2007, ss.656. 

7 Mehmet Fatih Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas-Ellerini Fethi, Ankara, 1976, ss.21; Osman Aytekin, Ortaçağdan Osmanlı 

Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Eserler, I. Baskı, Ankara, 1999, ss.11; Osman Aytekin, Komşumuz Acara'da Osmanlı 

İzleri “Gonio” Kalesi”, XIV. Türk Tarih Kongresi-Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt: II. II. Kısım, Ankara, 2002, ss.1299. 
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16 Temmuz 1921’de, Batum ve Çüruksu (Kobuleti) yörelerinde katılımıyla Acaristan’ı 

kapsayan topraklarda, bu bölgenin Müslüman karakterinden dolayı Acara Özerk Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuştur. Acara, daha sonrasında Sovyetler Birliği’nin 1991’de 

dağılmasının ardından bağımsızlığını ilân eden Gürcistan’ın sınırları içerisinde kalmış ve 

Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyet Hükümeti olarak son şeklini almıştır. 

2. ÇİKUNETİ CAMİİ 

Çikuneti Camii, günümüzde Gürcistan Ulusal Müzesi’ne bağlı, önemli kültür başkenti 

Tiflis’teki Giorgia Çitaia Açık Hava Etnoğrafya Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu yapı, 1975’te 

Acara Bölgesi’nin Khelvachauri İlçesi’ne bağlı Aşağı Macahel Vadisi’ndeki Çikuneti 

Köyü’nden söz konusu müzeye taşınmıştır. 1973’te Acara Bölgesi’ndeki mimari eserleri 

incelemiş olan; L. Sumbadze, H. Ahvlediani ve İ. Kuraşvili’den oluşan çalışma ekibi, caminin 

ilk bulunduğu Çikuneti Köyü’nü keşif gezisi düzenlenmiştir. Caminin bakımsız ve terk edilmiş 

durumda, ahşap döşemelerinin çürümüş ve çatısının çökmüş durumda olduğunu tespit 

etmişlerdir. Sovyet Rusya’nın işgaline uğrayan bölgede, diğer camilerinde bu durumda olduğu 

ve buna bağlı olarak kültür varlığı olan eserlerin kurtarılması gündeme gelmiştir. Bu eserlerden 

biri olan Çikuneti Cami’si, mimari ve etnoğrafik çalışmaları tamamlandıktan sonra, 

kurtarılması ve korunması amacıyla, 1975’te açık hava müzesine taşınmıştır. Cami, özgün 

dokusu ve ilk haline bağlı kalınarak, taşındığı yerde yeniden inşa edilmiştir. Cami, müzenin 

Acaraya ayrılmış olan kısmında, bölgenin mimari tarzını ve özelliklerini yansıtan diğer konut 

mimarisi örneklerle birlikte sergilenmektedir8. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Buba Kudava, Hasan Çelik, İrine Giviaşvili, Kevser Uygun Ruhi, Lela Dadiani, Liana Ahobadze, “Etnoğrafya 

Müzesi’nde Bir Anıt: Çikuneti Camisi”, Pir Osmani Dergisi, Sayı: 10, 2010, ss.27. 
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Tiflis’teki Giorgia Çitaia Açık Hava Etnoğrafya Müzesi Erişim: https://meditours.hticenters.com/ 

 

Çikuneti Camisi’nin Farklı Cephelerden Genel Görünümü (Aytekin, 2007) 

Çikuneti Cami’nin inşa tarihi hakkındaki bilgiye; mihrap çerçevesinin üst sol köşesine 

işlenmiş iki satırlık sülüs hatlı kitabeden ulaşılmaktadır. Dikdörtgen bir kartuştan oluşan 

kitabede; Arapça yazılarla ilk satırda “İmam Abdullah Ağa Hacı Ömer” ikinci satırda Hicri 

1251 sene ibaresi okunmaktadır. Yapın kitabesinden hareketle, Hicri 1251 / Miladi 1836 yılında 

Laz Kardeşler tarafından inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
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Mihrapta Bulunan Kitabelik (Aytekin, 2007) 

Dıştan dikdörtgen planlı olan Çikuneti Cami, sergilenmiş olduğu eğimli arazide, kâğir 

bir bodrum kat üzerine, ahşap yığma (çantı) tekniğinde, dört omuz kırma çatılı olarak tümüyle 

ahşap malzemeden iki katlı olarak inşa edilmiştir. Yapıda kullanılan kestane ağaçları kurtboğazı 

denilen teknik ile birbirine geçirilmiştir. Yapı, dıştan alaturka kiremitle örtülmüştür. 

Caminin kuzeyinde yer alan son cemaat revakına, subasman seviyesinde tutulan ve 

günümüzde yapılmış bir taş merdiven aracılığı ile çıkılmaktadır. Caminin kuzey cephesini 

bulunan son cemaat revakı, kare bir kaide üzerine oturan altı adet silindirik gövdeli ve başlıkları 

olan ahşap direklerle taşınmaktadır. Harimin kuzey cephesini üç yönden U şeklinde kuşatan ve 

ahşap direklere bağlanan son cemaat yeri korkulukları, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönlerde, 

taşıyıcı direklerin gövde seviyesine kadar dışa kapalı tutulmuştur. Harim girişi ile aynı eksende 

olan son cemaat revakının ana eksendeki giriş açıklığında, tek açılır bir ahşap kapısının olduğu 

anlaşılmaktadır. Son cemaat revakı, ahşap korkulukların üç yönden belli seviyede tutulması ile 

aydınlatılmış ve manzaraya açık şekilde düzenlenmiştir. Son cemaat yerinin, doğu ve batı 

yönlerinde birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Dişli çıtalarla birbirine geçmeli olarak 

oluşturulan bu ahşap pencereler, kafes oyma tekniğinde yapılmıştır. 
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Caminin Kuzeybatı 

Cepheden Görünümü  (Aytekin, 2007)  Son Cemaat revakı 

Pencere  Detayı (Aytekin, 2007) 

 

Caminin harim mekânına giriş, son cemaat revakının merkezine denk gelecek şekilde 

yerleştirilen dikdörtgen formlu bir kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. İki kanatlı olarak 

tasarlanankapının, kanat bölümleri günümüzde mevcut değildir. Yuvarlak bir kemer formunda 

olan kapının giriş açıklığı, iki yandan çerçeve oluşturan düşey ahşap levhalarla 

sınırlandırılmıştır. Bu her iki ahşap levhaların dış kenarları zikzak, iç kenarında halat 

silmelerle yumuşatılmış, ön yüzeylerinde ise, oyma tekniğinde yanlarda halkaların iç içe 

geçmesi ile ortada şekillenen hasır örgü motiflerine yer verilmiştir. Kapının yekpare köşeliği 

ve yuvarlak kemer formunu, üç yönden, balıksırtı motifi şeridi sınırlandırmaktadır. Kapının 

kemer köşelikleri, iki sıralı olarak stilize yaprak motifleri ile sınırlandırılmıştır. Yine bu 

köşeliklerin merkezine, stilize çiçeklere uygun şekillenen, yüzeyleri, badem mukarnas dizileri 

ile hareketlendirilen birer üçgen formu kabartılmıştır. Kapı açıklığı üzerinde, ahşap levha 

üzerine yatay bir şerit halinde, badem mukarnas, sarmal, zikzak, halat ve istiridye motifi 

dizileri işlenmiştir. 
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Harim Giriş Kapısı ve Süsleme Detayı (Aytekin, 2007) 

 

Son Cemaat Revakında Yer Alan Bordürdeki Süsleme Detayı (Aytekin, 2007) 

Harim mekânı; alt tabanda 10 adet, üstte ise, 11 adet olmak üzere toplam 21 adet 

dikdörtgen biçimli, üst kısımdakileri ahşap korkuluklu pencere açıklıkları ile aydınlatılmıştır.  

Harim, tam kare olmayan bir planda düzenlenmiş, kare kaide ve başlıklı ve silindirik 

gövdeli olan süslemeli ahşap direklerle taşınmaktadır. Taşıyıcı direklerin başlık ve kaidelerinde 

ahşap oyma tekniğinde çeşitli süslemeler mevcuttur. Sarkıtlı başlıklara sahip ahşap direklerin 

yüzeylerine işlenmiş olan; örgü, halat silme, zikzak, altı köşeli yıldız, çarkıfelek, üzüm salkımı, 

hayat ağacı ve ağırlık olarak stilize çiçek motifleri ile zengin bir süsleme kompozisyonuna 

sahiptirler. 
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Harimin, kuzeybatı ve kuzeydoğusu, ahşap direklerin kaidesi seviyesinde tutulan “L” 

şeklinde korkuluklarla sınırlandırılmıştır. Mihrabın iki yanında, harimin kıble duvarı cephesine 

bitişen, ahşaptan sekiler mevcuttur. 

  
 

 

Farklı Cephelerden Harim Mekânı ve Mahfil Katına Bakış (Aytekin, 2007) 

Harim mekânını, dört yönden kuşatan korkuluklu mahfil katına, kuzeybatı köşede bulunan 

ahşap merdiven ile çıkılmaktadır. Üst katta beş adet ahşap direkle taşınan ve harime doğru 

balkon şeklinde çıkıntılı olan müezzin mahfili, atlamalı olarak bir sıra sütuncuk bir sıra dişli 

çıta sırası olarak düzenlenen ahşap korkuluğa sahiptir. Ahşap direklere bağlanan bu 

korkuluklar, harimin üst katını da boydan boya da kuşatmaktadır. Mahfili destekleyen silindirik 

gövdeli ahşap direklerin kaidelerinin ön yüzeylerine servi ağacı, kıvrık dallardan gelişen çeşitli 

yapraklar gibi stilize bitkisel motifler ve başlıklarına ise; üzüm salkımı, burmalı silme, şerit ve 

saç örgü ve istiridye gibi motiflerle hareketlendirilmiştir. 
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Ahşap Direkler ve Süsleme Detaylarından Görünüm (Aytekin, 2007 ) 

Mahfilin harime bakan gövde kısmı, geniş bir bordüre ayrılmış, her iki köşede çıkıntı 

yapan konsollarla sınırlandırılmıştır. Bu konsollar, yandan bakıldığında birer volütlü çiçek 

formunda şekillendirilmiştir. Bunların ön yüzeyleri, burma silmeleri ile vurgulanmıştır. 

Geniş tutulan mahfil köşkünün yan ve gövde yüzeylerinde; sırasıyla saç örgüsü, burmalı 

silme, kıvrık dallardan gelişen girift stilize yapraklar ve iki sıralı burmalı silme yer alır. 

Mahfilin gövde kısmından burmalı ve zikzaklı birer silme ile ayrılan alt bordür yüzeylerinde, 

yine stilize yapraklar tekrarlanmıştır. Mahfilin saçak kısımlarının, yüzeylerine atlamalı olarak 

gülbezek ve damla motifleri işlenmiştir. 

 

Mahfil Köşkünden Görünüm (Aytekin, 2007) 
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Mahfil katı korkuluklarının, harime bakan yüzeyleri geniş bir bordürden oluşur. Harimi 

dört yönden kuşatan bu ahşap bordür yüzeylerde; ters ve düz olarak kıvrık dallar içerisinde 

işlenmiş stilize yapraklar, mukarnas, zikzak, burma dizileri ve saç örgüsü motifleri yer 

almaktadır. Harim alt katında doğu-batıdaki taşıyıcı ayakların üst kesiminde, iç bükey kıvrımlı 

olarak verilmiş olan zengin çiçek formları, kıble eksenindeki direkler, simetrik biçimde 

düzenlenmiş ahşap oyma tekniğinde stilize tarzda bitkisel formlu kabartmalara sahiptir. 

  

Mahfil katı Korkulukları (Aytekin, 2007) Harimin Ahşap Direği Bezeme Detayları (Şanlı- 

Bolkvadze, 2017) 

Kıble duvarı ortasında yer alan ahşap mihrap, düşey dikdörtgen bir çerçeveye sahip olup 

oyma kabartmalı dilimli bir kemerle sonlanan yarım altıgen planlı bir nişe sahiptir. Kıble 

duvarından dışa çıkıntısı olmayan mihrap harime doğru taşıntı yapmaktadır. Mihrabın üst 

kısmına siyah mürekkeple, Arapça yazı ve sülüs hatla, "Zekeriyya, Meryem'in bulunduğu 

mihrâba her girdiğinde,." anlamına gelen "Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyal Mihrabe" (Al-i 

İmran, 3/37) âyeti yazılmıştır. Mihrabın sol üst köşelik kısmındaki bir kartuş içinde; Arapça 

yazılarla ilk satırda “İmam Abdullah Ağa Hacı Ömer” ikinci satırda “Hicri 1251” sene ibaresi 

okunmaktadır. Mihrabın cephe yüzeyleri, ahşap oyma tekniğinde çeşitli bezemelerle 

hareketlendirilmiştir. Mihrabın yoğun süslemeli tutulan cephesinde, geometrik ve stilize çiçek 

motifleri ağırlıktadır.  
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Mihrabın niş yüzeyinde, burmalı ve zikzaklı silmelerle üç düşey parçaya ayrılan 

ortadaki bordür yüzeyleri, ters laleler arasına yerleştirilen gülbezek motifleri ile 

doldurulmuştur. Nişin yan kanat yüzeylerinde benzer üslupta, stilize tarzda hayat ağacı ve dişli 

yapraklara sahip bitkisel motifler işlenmiştir. Yatay bir burma dizisi ile nişten ayrılan kavsara, 

stilize çiçek formlarıyla oluşturulan dilimli bir görünüşe sahiptir. Yine yatay burma 

silmeleriyle, bölümlendirilen kavsara iç yüzeyinde, zikzak motifleri mevcuttur. Mihrabın 

yekpare formunda olan köşelik kısmı, kademeli şekilde daralarak zemine uzanmakta ve 

çerçeveyi oluşturur. Mihrabın dış çerçevesi yine bir zikzak motifi ile sınırlandırılmıştır. 

Mihrabın bu yan kanat yüzeylerine, simetrik bir kompozisyonda kaideli bir vazonun içerisinden 

yükselerek girift sarmaşıklar oluşturan, stilize lale motifleri işlenmiş ve bunların aralarına 

gülbezekler serpiştirilmiştir. Benzer formda süslemeler, yine mihrabın üzengi seviyesine kadar 

uzanan, bir örgü silmesi ile sınırlandırılmış ahşap oymalı perdenin yüzeylerinde de 

uygulanmıştır. Bu perdelerden ayrıca stilize tarzda palmet motifleri sarkıtlar oluşturmaktadır. 

  
 

  

Mihrap, Ayet Kitabesi ve Bezeme Detayları (Aytekin, 2007) 
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Mihrabın sağ yanında, kıble duvarına bitişik olarak düzenlenen ahşap minber ise, baştan 

sona ahşap oyma tekniğinde zengin süsleme kompozisyonuna sahiptir. Minbere, 11 adet 

merdiven basamağı ile çıkılmaktadır. Yatay bir band şeklindeki ahşap kaide üzerinde 

yükseltilen ahşap minberin, dikdörtgen formlu bir çerçeve ile kuşatılan, yuvarlak kemerli giriş 

açıklığı mevcuttur. İki kanatlı kapının, sağ kanadı günümüzde mevcut değildir. Kapının tüm 

yüzeylerine, ahşap oyma tekniğinde, kıvrık dallardan gelişen stilize yapraklar işlenmiştir. Bu 

süsle kompozisyonu harimde; mahfil köşkü, vaaz kürsüsü, mihrapta ve yoğun olarak harim 

tavanında da karşımıza çıkar. Kapının yan yüzeylerine, daha çok narçiçeğini oluşturan 

sarmaşıklar arasında üç yapraklı yoncalar kabartılmıştır. Minber kapı açıklığını, kuşatan 

çerçeve bordürü dıştan bir halat içten zikzaklı silme ile sınırlandırılmıştır. Bordür yüzeyine ise, 

kıvrık dallar içerisinde iki zıt yöne bakan stilize lale motifleri işlenmiştir. Bu süsleme şeritleri, 

aynı kompozisyonda, harimi dört yönden kuşatan mahfil alt ahşap bordür yüzeylerinde de 

tekrarlanmıştır. Kapının kemer ve yekpare köşeliğini, iki sıra halinde halat silmesi 

sınırlandırmaktadır. Stilize çiçek yaprak dizileriyle köşelerde, birer üçgen form ortaya 

çıkmıştır. Minber kapısının, taç kısmı ve köşk kubbesi, yerinden sökülmüştür. Minberin 

aynalık bölümünü oluşturan düşey ahşap levha yüzeyleri, badem formundaki mukarnas 

dizileriyle oluşturulan eşkanar dörtgenler ve bunların aralarına serpiştirilen stilize yapraklarla 

zarif bir görünüş sergiler. Sonsuzluk kompozisyonunda işlenen bu motifler, tüm aynalık 

yüzeylerinde benzer şekilde tekrar edilmiştir. Minberin ahşap trabzanları, iki sıra halinde 

gövdeleri boğumlu sütuncuklar, üç sıra halinde kıvrık dallardan gelişen stilize yaprak 

formlarının işlendiği bordüre ayrılmıştır. Genişlikleri farklı olan, trabzan bordürlerinde; 

yapraklar dişli veya dikenli olarak girift bir kompozisyonda verilmiştir. Korkuluk ve kapı 

arasındaki yekpare yüzeylerde, yine kıvrık dallar içerisinde gülbezekler bunların üzerinde oyma 

halinde içbükey kıvrımlar oluşturan yapraklar mevcuttur. 
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Minber ve Bezeme Detayları (Aytekin, 2007) 

Mihrabın sol yanında kıble duvarına bitişik düzenlenen ahşap vaaz kürsüsü, kare planlı 

bir kaide ve bunun üzerinde korkulukla sonlanan oturtmalıktan oluştur. Mahfilin korkuluk 

kısmı, kalan parçalardan tahrip olmuş durumdadır. Kürsünün sol köşesine geçme yapan tahrip 

olmuş korkuluk ayağının ön yüzeyine, atlamalı şekilde bir sıra badem bir sıra gülce motifi 

işlenmiştir. Kürsü kaidesi, yanlarda birer ön cephede iki adet düşey dikdörtgen ahşap levha 

oluşturur. Kaidedeki ahşap levha yüzeylerine, bir köke bağlı olarak dişli dikey dallarla yükselen 

ve yanlara doğru meyveleri sarkan testere dişi gövdeli stilize hayat ağaçları işlenmiştir. 

Bunlardan kürsünün ön cephesinde olanları daha çok nar meyvelerini andırmaktadır. Kürsü 

oturtmalığı uç kısımları, köşelerde volütlü yaprak yaprak kabartmalı konsollara bağlanmıştır. 
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Vaaz Kürsüsü ve Bezeme detayları (Aytekin, 2007) 

Mahfil katında, mukarnasla yivli olan, ahşap direklerin kaide ve başlık yüzeylerinde de, 

yine stilize çiçek, örgü ve geometrik motifler mevcuttur. Ahşap direkler birbirine, ajur ve oyma 

tekniği ile oluşturulan yekpare formda perdelerle bağlanmıştır. Üçgen formlu köşe ve alınlık 

yüzeyleri yuvarlak olarak, oyularak boşaltılan perdelerin kemer kısmında, sarkıtlar oluşturan 

stilize yapraklar “S” kıvrımları dikkat çekmektedir. 

 

Mahfil katı ve bezemelerinden detay (Aytekin, 2007) 
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Tekne tonoz şeklinde olan harimin tavanı, mahfil katından yükselen bezemeli ahşap 

direklerle taşınmakta ve yoğun bir süsleme programına sahiptir. Dıştan içe doğru kademeli 

şekilde daralan harim tavanında, hatılların yüzeylerine hiçbir yer boş kalmayacak şekilde, oyma 

tekniğinde farklı kompozisyonlarda stilize çiçek motifleri çok girift bir kompozisyonda 

işlenmiştir. Tavan göbeğini sınırlandıran, bordür aralıklarından sarkıtılan stilize çiçek motifleri 

ayrıca saçaklar oluşturmaktadır. Ana eksendeki kare planlı harim tavanının merkezine, bir 

dairesel göbek yerleştirilmiştir. Sarkıtlar yapan püskül dizileri ile kendi içerisinde üç halkadan 

oluşan tavan göbeğinin iç yüzeylerine stilize tarzda, girift bir kompozisyonda lale motifini 

andıran motifler serpiştirilmiştir. 

 

Harim Tavan yüzeylerinden görünüm (Şanlı-Bolkvadze, 2017) 

 

Harim Tavan Göbeği ve Bezeme Detayları (Guceciani-Şoşitaşvili, 2010) 
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3. DEĞERLENDİRME ve KARŞILAŞTIRMA 

Batum Özerk Cumhuriyeti Acara Bölgesi’ne ait; Keda, Kobuleti, Helvaçauri, Şuahevi ve Hulo 

ilçelerine bağlı köylerde, Osmanlı Dönemi ve sonrasında inşa edilmiş ahşap camiler mevcuttur. 

Camiler, Sovyetler Dönemi’nde birer depo olarak kullanılmıştır. Özgün niteliğini belli oranda 

koruyarak günümüze ulaşabilen bu camiler genellikle 19-20. yüzyıl aralığına tarihlenmekte 

olup, kitabeler ve sözlü bilgilere göre; hem mahalli hem de bölge dışından gelen ahşap ustaları 

tarafından yapılmıştır. Yapılar bölgenin ormanlarla kaplı yoğun bitki örtüsüne bağlı olarak elde 

edilen kerestelerle inşa edilmişlerdir. Bölgedeki yapıların tamamına yakını; genellikle kare ya 

da kareye yakın dikdörtgen bir plan şemasına sahip olup, dıştan sade bir cephe plastiğine 

sahiptirler. 

 

Acara Khelvachauri İlçesi / Uchkheti Agara Cami 1880 Acara Keda İlçesi / Medzibna Cami 1910 

(Bradts, Wheeler, Shioshvili, 2018 ) (Baramidze, 2010) 

 

 

Acara / Kobuleti İlçesi/ Kvirike Köyü Cami Kaya, (2019)1859 / Acara /Keda İlçesi / Kveda Agara 

Cami 1780 (Seçkin, 2018) 
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Genellikle, eğimli bir arazi üzerinde konumlanan camiler, kâğir bir bodrum kat üzerine, 

ahşap yığma (çantı) tekniğinde, dört omuz kırma çatılı olarak inşa edilmişlerdir. Camilerin, 

harim mekânını U şeklinde ya da dört yönden kuşatan mahfil katı düzenlemesi karakteristik bir 

özelliktir. Yapılarda süslemeler daha çok; mihrap, minber, vaaz kürsüsü, mahfil, tavan ve 

taşıyıcılarda yoğunlaşmaktadır. Ahşap oyma tekniğindeki bu süslemeler; çoğunlukla stilize 

bitkisel motif, geometrik ve kalem işidir. Ahşap camilerin süsleme programını; köklü bir 

geçmişi olan Geleneksel Gürcü motiflerinin yanında, tarihsel süreçte yakın komşu coğrafyalarla 

kurulan kültürel alışveriş sonucu sentezlenip geliştirilen çeşitli motiflerin varlığı oluşturur. 

Bunlara ek olarak; Osmanlı Geç dönem sanat üsluplarının da ahşap camilerin süsleme 

detaylarına da yansıdığı gözlenmiştir. 

Acara Bölgesi camileri; hem tasarım hem de yapı teknikleri ile bezeme detayları 

açısından, coğrafik ve tarihsel yakınlığı bulunan özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi camileri ile 

yakın benzerlikler göstermektedir. 
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İncelemiş olduğumuz Çikuneti Camisi, dıştan dikdörtgen planlı olan Çikuneti Cami, 

sergilenmiş olduğu eğimli arazide, kâğir bir bodrum kat üzerine, ahşap yığma (çantı) 

tekniğinde, dört omuz kırma çatılı olarak tümüyle ahşap malzemeden iki katlı olarak inşa 

edilmiştir. Çikuneti Camisi gibi çantı tekniğinde inşa edilmiş 19-20. Yüzyıl Osmanlı 

Dönemleri’ne ait geleneksel ahşap cami örneklerine Acara Bölgesi’nin köy yerleşmelerinde 

rastlamak mümkündür9. Müslüman Gürcü nüfusunun yoğun olduğu Hulo bölgesinde; 

Ghorjomi Camii10, Satsikhuri Camii, Tago Camii, Chao Camii, Khikhadziri Camii, Zeda 

Tkhilvana Camii, Kveda Tkhilvana Camii, Phushrukauni Camii, Paksadzeebi Camii, Beghleti 

Camii, Riketi Camii, Danisparauli Camii önemli ahşap eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yine; Keda bölgesinde; Uchkhiti Camii, Zundaga Camii, Khokhna Camii, Pirveli Maisi 

(Sağoreti) Camii, Kveda Ağara Camii, Medzibna Camii, Akho Camii, Gegelidzeebi Camii, 

Tskhmorisi Camii ve Hohna Camii ahşap yığma tekniğinde yapılmıştır11. Acara Bölgesi’nin 

diğer ilçeleri olan Kobuleti’de Kvirike Camii12 ve Shuakhevi’de; Chvana Camii, Nenia Camii, 

Phurtio Camii, Jabnidzeebi Camii, Kidnizidzeebi Camii, Nigazeuli Camii, Chanchalo Camii, 

Dghvani Camii, Gogadzeebi Camii, Kviakhidzeebi Camii, Goginauri Camii, Matskvalta Camii, 

Makhalakidzeebi Camii, Shubani Camii ve Darchidzeebi Camii ahşap yığma tekniğinde inşa 

edilmiştir. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
9 Bkz., Suzanne Harris-Brandts, Angela Wheeler, Vladimer Shioshvili, The Wooden Mosques of Adjara, 2018, 

Batum. 

10 Bkz.,Selçuk Seçkin, “Farklı Plan Özellikleriyle Gürcistan/Acara Hulo Bölgesi’ndeki Ghorcomi Camii”. 

Mediterranean Journal of Humanities Dergisi, 2018, ss.463-478. 

11Bkz., Selçuk Seçkin, “Gürcistan/Acara Keda Bölgesi'ndeki Osmanlı Dönemi Camileri”, Turkish Studies Dergisi, 

Cilt: 13, Sayı: 18, 2018, ss.1138-1165. 

12 Bkz., Osman Aytekin, “Kvirike Camii”, II. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, Mimar 

Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2-5 Aralık, 2015, ss.382-383. 
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Türkler’de ahşap cami geleneğinin Arus’ul Felek Camii ile başlatıldığı bilinmektedir. 

Anadolu’da günümüze ulaşabilen ahşap camilerin ilk örnekleri, Selçuklu dönemine ait olduğu, 

Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde ise özellikle Karadeniz bölgesinde yaygın olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle Samsun bölgesinde Şeyhhabil ve Gökçeli Camileri erken tarihli önemli 

yapı örnekleri arasında değerlendirilmektedir. Samsun ilçelerinde bulunan; Çarşamba Ordu 

Köyü Camii (1420 Civarı), Terme Karacalı Köyü Camii (1700–01), Ondokuz Mayıs Fatih 

Camii (17.-19. Yüzyıllar), Asarcık Kılavuzlu Köyü Camii (18. veya 19. Yüzyıl), Asarcık Alan 

Köyü Camii (18. veya 19. Yüzyıl), Asarcık Koşaca Köyü Camii (18. veya 19.) Terme Pazar 

Camii (1840) ve Çarşamba Porsuk Köyü Camii (1859-60) gibi ahşap cami örnekleri Acara 

Bölgesi ve bu bölgeye ait olan Çikuneti Camisi ile benzerlikler göstermektedir13. Sinop İli , 

Boyabat İlçesi Derepazarı Camisi ve Kastamonu; Geyikli Camii (19. yüzyıl), Çağlar Köyü 

Merkez camisi (1775) ise, Samsun yöresinde bulunan ahşap camiler gibi, kurtboğazı geçme 

tekniğiyle birbirine bağlanmış olup, ahşap kereste perdelerle yığma olarak inşa edilmişlerdir14. 

Ülkemizin Ordu İli ve çevresinde de Osmanlı dönemine ait, ahşap cami örnekleri 

mevcuttur. İkizce Laleli (Eski), Yeni Cuma, Eski Asak, Çaybaşı Kargalı, Şenyurt Köyü, 

Kabadirek, Çaldere Köyü, Aşağıyavaş Köyü ve Soğukpınar Köyü Hatipli Mahallesi Camileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Seçkin, (2018), a.g.m, ss.1164. 

14 Yılmaz Can, “Kastamonu ve Sinop Yöresinde Bulunan Ahşap Camiler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 14-15, 2003, ss.117-134. 
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Tamamen ahşaptan, kurt boğazı geçmelerle çantı tekniğinde inşa edilmişlerdir 15. Söz konusu 

camiler bu yönüyle Çikuneti Camisi ile benzeşmektedir. Trabzon’da ahşap yığma sistem olarak 

Osmanlı Dönemi’nde inşa edilmiş camiler, hem plan şeması hem de süsleme nitelikleri ile 

Acara Bölgesi camileri ile yakın benzerlik içerisindedir. Trabzon’un Çaykara İlçesi, Filak 

Mahallesi Ahsap Cami (1819) ahşap yığmalı olarak inşa edilmiştir. Yine Trabzon İli’nde ; 

Çaykara-Çambaşı Köyü, Ortamahalle Hacı Ömerli Camisi (H.1261-M. 1845), Çaykara- 

Çamlıbel Köyü, Merkez Camisi (M. 1305-H. 1894), Çaykara-Taşkıran Köyü Camisi (19. yy), 

Çaykara-Taşören Beldesi Camisi (M. 1260-H. 1841)16, Çaykara Uzungöl Beldesi, Yenimahalle 

Camisi (19. yy). Dernekpazarı-Akköse Köyü Camisi (M.1282-H.1865), Dernekpazarı-Günebakan 

Köyü Camii (M.1286-H. 1869), Dernekpazarı-Güneykondu Mahallesi Camisi (M. 1235-H. 1819), 

Dernekpazarı-Taşçılar Köyü Camisi (H.1219-M.1804), Dernekpazarı-Yukarıkondu Mahallesi 

Camisi (H.1223-M. 1809), Hayrat-Dereyurt Köyü, Merkez Eski Camisi (M. 1247-H.1832), 

Hayrat-Sarmaşık Köyü, Sinanlar Mahallesi Camisi (M. 1224-H.1809), Of-Bölümlü Köyü, Fatih 

Mahallesi Kaban Mescidi (M. 1284-H.1868), Of-Bölümlü Beldesi, Mithat Paşa Mahallesi 

Camisi17 (M. 1232-H. 1817), Of-Cumapazarı Beldesi, Serindere Mahallesi Camisi (M.1301-H. 

1884), Of-Sugeldi Köyü ve Aşağı Mahalle Camisi (H.1250-M.1835) ahşap yapılar olarak 

değerlendirilmektedir18. 

 

 

 

 

 

 

15 Ahmet Ali Bayhan, “Ordu’dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) Camiler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 

(The Journal of International Social Research), Cilt: 2 Sayı: 7, 2009, ss. 56-84; Ahmet Ali Bayhan, “Ordu'da Yeni 

Tespit Edilen Ahşap Camiler”, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2010, Sayı: 16: 33-48. 

16 Haşim Karpuz, “Trabzon'un Çaykara İlçesi Köylerinde Bulunan Bazı Camiler”, Vakıflar Dergisi, Sayı: 2, 1990, 

ss.289. 

17 Hasan Aydın, Sevgen Perker, “Trabzon’dan Ahşap Bir Cami Örneği: Of–Bölümlü Mithat Paşa Camii” /A 

Wooden Mosque from Trabzon: Of–Bolumlu Mithat Pasha Mosque. Journal of History Culture and Art Research, 

2017, Cilt: 6, Sayı: 2, ss.457-472. 

18 Necati Demir, “Trabzon ve Yöresinde Ahşap Camiler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 

2004, Sayı: 29, ss.5-6; Haşim Karpuz, “Doğu Karadeniz Bölgesinde Bazı Ahşap Camiler”, Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 1989, ss.37-45. 
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Ordu Eski Asak Camii 19. yy sonu, (Bayhan) Trabzon/ Dereyurt Köyü Merkez Eski Camii 1832 

(Küçük,  2017) 

 

Trabzon’un Of İlçesi Bölümlü Köyü Samsun / Çarşamba Paşayazı Köyü 

Mithat Paşa Camii 1817, (Aydın-Perker, 2017)  Camii 1906 (Şahin, 2016) 

 

 

  

Rize Ardeşen Doğanay Köyü Cami (1897) Rize Çayeli İlçesi Ormancık Köyü Camii 

Erişim https://rize.ktb.gov.tr/TR-127866/camiler.html 
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Artvin / Borçka, Düzköy Merkez Camisi 1850 (Taşkan, 2011) Artvin Borçka Fındıklı Köyü Camisi 

18. yy (Yavuz, 2009) 

 

Çikuneti Camisinde bulunan bezeme öğeleri; ahşap yüzeyler üzerine işlenirken, 

bağımsız ya da bir kompozisyonda; bordür, pano ya da kartuş içerisine uygulanmıştır. Çikuneti 

Camisi’nde, harimde taşıyıcı ahşap direklerin başlıklarına, yivli şeridin birbirini altlı ve üstlü 

olarak geçmesiyle, uçlarda düğümler oluşturan hasır örgüsü tarzındaki kabartma motifler 

işlenmiştir. Bu şekilde oluşturulan örgü motifler, Ortaçağ Dönemine ait Gürcü Hıristiyan dini 

mimarisi taş süslemeciliğinde19 ve Osmanlı Dönemi’ne ait geleneksel ahşap cami mimarisi 

oyma bezemelerinde de kullanılmıştır. Çikuneti Camisi’nde; stilize hayat ağacını andıran 

motiflerin yanında, oyma bezemeler halinde halinde silmeler dizisi oluşturan; burma, badem 

mukarnas, yılankavi (sarmal şeritler) ve örgü motiflerini; yakın coğrafya da bulunan Artvin, 

Rize ve Trabzon İlleri ahşap camilerinde de görmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Bkz., Tahsin Korkut, Artvin ve Erzurum’daki Gürcü Dini Mimarisinde Süsleme, Hiper Yayınları, I. Baskı, 

İstanbul, 2018, ss. 220-227. 
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Acara /Hulo /Satshuri Camii Harim Mekânı Ahşap Direklerinden Detay 19.yy (Solda) 

Trabzon /Taşçılar Köyü Merkez Camii Harim Mekânı Ahşap Direklerinden Detay 1804 

(Küçük, 2017) (ortada) Rize / Çaykara / Ormancık Köyü Camii 1826 Erişim: 

https://www.yeniasya.com.tr (sağda) 

 

Trabzon/ Dernekpazarı/Güneykondu Mahallesi Camii Minberi Aynalık Kısmındaki 

Bezemelerden Detay (Küçük, 2017) 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1225 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

 

Trabzon Taşçılar Köyü Merkez Camii minber aynalığı süslemelerinden detay, 1804 (Küçük, 2017) 

 

  

 

Trabzon Taşçılar Köyü Merkez Camii mahfil 

bezemelerinden detay 1804 (Küçük, 2017) Rize İkizdere Köyü Şimşirli Cami harim 

Mekânından süsleme detayları 1849 Erişim: 

https://www.kulturportali.gov.tr/ 
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Rize ve Artvin’deki camiler, incelediğimiz Çikuneti Camisi ile pek çok açıdan 

benzerlikler gösterir. Örneğin Artvin İlinde; Muratlı, Zeytinlik, , İnanlı, Camili Borçka-Düzköy 

camilerin mihrap, tavan göbeği, minber ve mahfil bölümlerinde yoğunlaşan ahşap süslemeler, 

Acara Bölgesi Camileri ve incelediğimiz Çikuneti Cami’siyle tarihsel ve coğrafik yakınlıktan 

dolayı benzerlikler göstermektedir20. 

 

 

Rize Çayeli İlçesi Ormancık Köyü Camii 1826 / Artvin/ Borçka, Düzköy Merkez Camisi 

Erişim: https://www.ahsapglobal.com/cayeli / Kapısı 1850 (Taşkan, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

20 Osman Aytekin, Ortaçağdan Osmanlı Dönemi Sonuna Kadar Artvin’deki Eserler, I. Baskı, Ankara, 1999, ss. 

301-330. 
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Trabzon / Dereyurt Köyü Merkez Eski Camii Giriş Kapısı 1832 (Küçük, 2017) 

 

Artvin/ Borçka, Düzköy Merkez Camii mihrabı (Taşkan, 2011) 
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Trabzon Çaykara İlçesi Taşören Camii harim kapısı ve minberinden süsleme detayları 1841 

(Karpuz, 1990) 

 

Trabzon/Dernekpazarı/ Yukarıkondu Mahallesi Camii Müezzin Köşkü (Küçük, 2017) 
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Rize Çayeli İlçesi Ormancık Köyü Camii mahfili 

Erişim: http://www.visitrize.com/Icerikler/Ormancik-Camii-52.html Erişim Tarihi: 10. 12. 

2019. 

 

Rize İkizdere Şimşirli Köyü Camii Mahfil Köşkünden 1849 (Rize İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Arşivi’nden) 
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Artvin Muratlı Cami Mahfi Bölümü 1864 (Taşkan, 2011) 
 

 

 

Borçka-Düzköy Merkez Camii Tavan Göbeği (Aytekin, 1999) 

 

İncelenen bu çalışmada, Acara Bölgesi’ne ait olan ve günümüzde Tiflis’teki Giorgia 

Çitaia Açık Hava Etnoğrafya Müzesi’nde sergilenen Çikuneti Camii sanat tarihi çerçevesinde 

etraflıca incelenmiştir. Müslüman Gürcülerin önemli bir ibadet yapısı olan Çikuneti Camisi, 

tüm özellikleri ile Acara Bölgesi’nin geleneksel cami kimliğini yansıtan önemli kültürel değer 

olarak yorumlamak mümkündür. 
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4. SONUÇ 

Gürcistan’ın çeşitli bölgelerinde, özellikle Acara kırsal yerleşimlerinde 20. yüzyılda 

sanayileşmenin etkisi ile kaybolmaya başlayan geleneksel Gürcü halk mimarisindeki, kültür 

varlıklarını tespit ve korumaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu eserlerin korunması ve 

yaşatılması için girişilen çalışmalar sonucunda, Gürcistan’ın çeşitli bölgelerinden getirilen 

eserler, Gürcistan Ulusal Müzesi’ne bağlı Tiflis’teki Giorgia Çitaia Açık Hava Etnoğrafya 

Müzesi’nde sergilenmiştir. Bu eserler arasında önemli bir şaheser olarak karşımıza çıkan ve 

Acara Bölgesi’ne ait olan Çikuneti Camii, bu müzeye taşınarak koruma altına alınmıştır. Bu 

yapıyı, Müslüman Gürcülerin kültür mirası ve Acara Bölgesi’nin geleneksel ahşap cami 

mimarisi ile yerel sanat zevklerinin bir potada sentezlenerek uygulandığı önemli bir yapı olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

Çikuneti Camii; plan şeması, mimari ve süsleme özellikleri bakımından, Acara Bölgesi’nde 

hâkim olan geleneksel ahşap cami mimarisini tüm detayları bünyesinden barındırmaktadır. 

Ahşap yığma tekniğinde inşa edilen Çikuneti Cami, genel ve detay özellikleri ile tarihsel ve 

coğrafik yakınlığı bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki ahşap camilerle benzeştiği 

gözlenmiştir. Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi’nden gelen Laz ustaların, Müslüman 

Gürcülerin geleneksel ahşap cami mimarisini gelişimi ve biçimlenmesinde önemli paylar ı 

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum, Doğu Karadeniz Bölgesi ile Acara Bölgesi’nin coğrafik 

yakınlığı, buna bağlı olarak usta/ sanatçı geliş gidişi ve tarihsel süreçte gelişen akrabalık 

ilişkileri ile açıklanabilir. 

İslam mimarisinde, köklü bir geçmişi olan ve tarihsel süreçte önemli gelişim çizgisi 

kaydeden ahşap işçiliği, Çikuneti Camisi örneğinde zarif ve eşsiz bir esere dönüşmüştür. 

Müslüman Gürcü sanatı ve kültürünü, İslami dönem yapısı ölçeğinde yansıtan Çikuneti Camii, 

tüm özellikleri ile Sanat Tarihi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Gürcistan Ulusal Müzesi’ne 

bağlı Tiflis’teki Giorgia Çitaia Açık Hava Etnoğrafya Müzesi’nde sergilenen Çikuneti Camisi 

örneğinde olduğu gibi; ait olduğu coğrafyanın kültürünü ve zevkini yansıtan eserlerin, 

korunması ve gelecek nesillere aktarımı, yine bilinçli bir kültür politikası ile mümkün 

olabileceği gerçeği ile karşılaşmış olmaktayız. 
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ÖĞRETMENLERİN SINIF LİDERLİĞİ İLE ÖĞRENCİLERİN DERSE 

KATILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 
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Aşkale Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Erzurum 

Öğrt. Engin DABAN 

Dereli Şehit Tuncay Zengin Çok Programlı Anadolu Lisesi, Giresun 

 

ÖZET 

Öğretmenlerin sınıf içeresinde sergilemiş oldukları tutum ve davranışlar öğrenme ortamını ve 

öğrenci davranışlarını etkileyebilmektedir. Öğretmenin sınıf içinde sergilediği davranışların 

başında öğretmenlerin liderlik rolleri gelmektedir. Öğretmenlerin liderlik rolleri; öğretmenlerin 

öğrencileri hem sınıf içinde hem de sınıf dışında etkilemesini, öğrencileri başarıya odaklaması, 

onları motive etmesini ve öğrencilerin içsel enerjilerini ortaya çıkarması gibi konuları 

içermektedir. Öğretmenin liderliği öğrenci öğrenmesini ile yakından ilgilidir. Öğrenmenin etkin 

bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin derse etkin katılımını gerektirmektedir. Derse katılım, 

öğrencinin öğrenmeye istekli olarak derse bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak dahil 

olmasını ifade etmektedir. Öğrencinin derse katılımının; akademik başarı, öğrenme ve birçok 

öğrenci çıktısıyla yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu ilişkiler birlikte düşünüldüğünde 

araştırmanın problem cümlesini: “Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları 

arasında bir ilişki varmıdır?” sorusu oluşturmaktadır. 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum 

ilinin Aşkale ilçesinde liselerde (Meslek, İmam Hatip ve Anadolu) eğitim alan 204 öğrenci 

oluşturmaktadır. Veriler, 2019-2020 eğitim ve öğretin yılında toplanmıştır. Öğretmenlerin sınıf 

liderliğini belirmek için Karabağ-Köse (2019) tarafından geliştirilen “Sınıf Liderliği Ölçeği” 

kullanılmıştır. Öğrencilerin derse katılım düzeylerini belirlemek için Mazer (2012) tarafından 

geliştirilen Yıldırım, Sökmen, Taş ve Dilekmen (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“Öğrenci Katılım Ölçeği” kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçları şu şekilde sıralanabilir: Öğrenci görüşenlerine göre öğretmenlerin sınıf 

liderliği “orta”  (x̄= 3.01) düzey, Öğrencilerin derse katılımları ise “yüksek” (x̄= 3.78) 

düzeydedir. Öğretmenlerin sınıf liderliği, öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. 

Ancak öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin okul türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır. Meslek lisesi öğrencileri (x̄= 3.23), İmam Hatip lisesi (x̄= 2.78) ve Anadolu 

lisesi (x̄= 2.92) öğrencilerine göre öğretmenlerin sınıf liderliğini daha yüksek algılamaktadır. 
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Öğrencilerin derse katılım düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. Kız öğrenciler (x̄= 

3.90) erkek öğrencilere (x̄= 3.63) göre daha fazla derse katılmaktadır. Öğrencilerin derse 

katılım düzeyleri öğrencilerin okul türüne göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 

Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasında pozitif yönlü anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır (r= .27, p< .01). Öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin derse 

katılımlarını pozitif yönde anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.270, R2=0.07, F=15.93, 

p<0.01). Öğretmenlerin sınıf liderliği, öğrencilerin derse katılımlarına ilişkin toplam varyansın 

yaklaşık % 7’sini açıklamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Sınıf Liderliği, Derse katılım 

INVESTIGATION ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ 

CLASSROOM LEADERSHIP AND STUDENTS’ PARTICIPATION TO LESSONS 

ABSTRACT 

Teachers’ in-class attitudes and behaviors can effect the learning environment and behaviors of 

the students. Leading in-class behaviors of the teachers’ are their classroom leadership roles.  

Teachers’ classroom leadership roles include the impact of the teachers’ on their students both 

in-class and out of the class, the students’ focus on success, the students motivation and 

revealing the students’ inner energy. Teachers’ classroom leadership is closely related to the 

learning of the students.  Effective learning requires students’ active participation to the lessons.  

Participation means cognitive, affective and behavioral involvement of the students to the 

lessons. It is supposed that students’ participation is closely related to the academic success and 

a lot of learning outcomes.  When these relations are taken into consideration in a holistic view, 

the aim of the present study is to find an answer to this question; “Is there a relationship between 

teachers’ classroom leadership and students’ participation to the lessons?”  

Correlational survey model is used in the study.  Working group of the study includes 204 high 

school students, who study at Vocational and Technical, Anatolian and İmam Hatip high 

schools in Aşkale, Erzurum. Data is collected in 2019-2020 academic year. “Classroom 

Leadership Scale”, which was developed by Karabağ-Köse (2019), is used to determine 

teachers’ classroom leadership. “Students’ Attendance Scale” which was developed by Mazer 

(2012) and adapted to Turkish by Yıldırım, Sökmen, TAŞ ve Dilekmen (2016), is used to 

determine students’ participation level to the lessons. 

Conclusions of the study; according to students views while teachers’ classroom leadership is 

at the medium-level (x̄= 3.01), students’ participation is at the high-level (x̄= 3.78).  
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Teachers’ classroom leadership doesn’t differentiate according to students’ gender. But 

teachers’ classroom leadership differentiate meaningfully according to students’ school type 

variable. 

 Vocational and technichal high school students (x̄= 3.23) perceive the teachers’ classroom 

leadership at a higher level than İmam Hatip high school students (x̄= 2.78) and Anatolian high 

school students (x̄= 2.92). Students’ participation level to the lessons   differentiates according 

to the students’ gender. Female students (x̄= 3.90) participate more than male students (x̄= 

3.63). Students’ participation level to the lessons   differentiates meaningfully according to their 

school types. There is a meaningful and positive correlation between teachers’ classroom 

leadership and students’ participation to the lessons (r= .27, p< 0.01). Teachers’ classroom 

leadership predicts students’ participation to the lessons in a meaningful and positive way 

(R=0.270, R2=0.07, F=15.93, p< 0.01). Teachers’ classroom leadership explains seven percent 

of total variance in the students’ participation to the lessons. 

Keywords: Teacher, Classroom Leadership, Class participation 

1. GİRİŞ 

Öğretmenlerin sınıf içeresinde sergilemiş oldukları davranışlar öğrenme ortamını ve öğrenci 

davranışlarını etkileyebilmektedir. Öğretmenin sınıf içinde sergilediği davranışların başında 

öğretmenlerin liderliği ve bu liderliğe ilişkin rolleri gelmektedir. Öğretmenlerin liderlik 

rollerinin; öğrencileri hem sınıf içinde hem de sınıf dışında etkilemesi, başarıya odaklaması, 

motive etmesi ve öğrencilerin içsel enerjilerini ortaya çıkarması gibi konuları içermektedir 

(Karabağ-Köse, 2019). Öğretmenin liderliği öğrenci öğrenmesini ile yakından ilgilidir. 

Öğrenmenin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için öğrencinin derse etkin katılımını 

gerektirmektedir. Derse katılım, öğrencinin öğrenmeye istekli olarak derse bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal olarak dahil olmasını ifade etmektedir. Öğrencinin derse katılımının; akademik 

başarı, öğrenme ve birçok öğrenci çıktısıyla yakından ilgili olduğu düşünülmektedir (Yıldırım, 

Sökmen, Taş ve Dilekmen, 2016). Bu bağlamda araştırmanın temel amacı “Öğretmenlerin sınıf 

liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaca ilişkin 

olarak şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Öğrenci görüşenlerine göre öğretmenlerin sınıf liderliği düzeyi nedir? 

2. Öğrencilerin derse katılım düzeyi nedir? 

3. Öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin öğrenci görüşleri; öğrencilerin cinsiyetlerine ve 

okul türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 
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4. Öğrencilerin derse katılımları cinsiyetlerine ve okul türlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasında bir ilişki var 

mıdır? 

6. Öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin derse katılımlarını yordamakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. ARAŞTIRMA MODELİ 

Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasındaki ilişkileri ortaya 

koymak üzere araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

 2.2. ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum ilinin Aşkale ilçesinde liselerde (Meslek, İmam Hatip 

ve Anadolu) eğitim alan 204 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, 2019-2020 eğitim ve öğretin 

yılında toplanmıştır. 

2.3. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Öğretmenlerin sınıf liderliğini belirmek için Karabağ-Köse (2019) tarafından geliştirilen “Sınıf 

Liderliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 25 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırma için ölçeğin 

Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı 25 madde için α=0.93 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin 

derse katılım düzeylerini belirlemek için Mazer (2012) tarafından geliştirilen Yıldırım, 

Sökmen, Taş ve Dilekmen (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğrenci Katılım Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek 13 maddeden oluşmaktadır. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach-Alfa 

güvenilirlik katsayısı 13 madde için α=0.90 olarak hesaplanmıştır. 

2.4. VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistiklerden standart sapma, aritmetik ortalama, 

frekans, yüzde hesaplamaları kullanılmış; t-Testi ve ANOVA yapılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkiler belirlemek üzere korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR ve YORUMLAR 

Öğrenci görüşenlerine göre öğretmenlerin sınıf liderliği düzeyi ve öğrencilerin derse katılım 

düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin sınıf liderliği ve öğrencilerin derse katılım düzeyine ilişkin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerler 

Değişkenler x̄ Ss 

Öğretmen Sınıf Liderliği 3.01 0.78 

Öğrenci Derse Katılım 3.78 0.77 
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Tablo 1 incelendiğinde, öğrenci görüşenlerine göre öğretmenlerin sınıf liderliği “orta”  (x̄= 

3.01) düzey, öğrencilerin derse katılımları ise “yüksek” (x̄= 3.78) düzeydedir.  

Öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin; öğrencilerin cinsiyetlerine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak amacıyla, t- Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo …’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre, öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin t- testi 

sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N x̄ Ss df t p 

Öğretmen 

Sınıf 

Liderliği 

Kız 111 3.07 0.74 

202 1.049 0.29 Erkek 93 2.95 0.83 

  
Tablo 2’ye göre, öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmamaktadır [t(202)=1.049; p>0.05]. Bulgulara göre öğrencilerin kız ya da erkek oluşları 

öğretmenlerin sınıf liderliğini algılamada bir farklılık oluşturmamaktadır. 

 

Öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin; öğrencilerin okul türü 

değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere ANOVA testi yapılmıştır. 

ANOVA sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Öğrencilerin okul türü değişkenine göre, öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin 

ANOVA sonuçları 

Değişken Okul Türü N x̄ Ss F p Anlamlı Fark 

Okul Türü 

A. Meslek Lisesi 66 3.32 0.75 

8.546 0.000* 
A-B 

A-C 
B. İmam Hatip 51 2.78 0.77 

C. Anadolu Lisesi 87 2.92 0.76 

  *p<0.001 

 

Öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin öğrenci görüşleri; öğrencilerin okul türü değişkenlerine 

göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır (F(2-201)= 8.546, p<0.001). Bu farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu ortaya koymak için Post Hoc Analizlerinden LSD testi yapılmıştır. Test 

sonuçlarına göre anlamlı fark, Meslek Lisesi öğrencileri ile İmam Hatip Lisesi ve Anadolu 

Lisesi öğrencileri arasındadır. İmam Hatip Lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencileri arasında 

öğretmenlerin sınıf liderliğini algılama noktasında bir farklılık bulunmamaktadır. Meslek Lisesi 

öğrencileri (x̄=3.32) öğretmenlerin sınıf liderliğini İmam Hatip (x̄=2.78) ve Anadolu Lisesi  

(x̄=2.92) öğrencilerine göre daha fazla algılamaktadırlar.  
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Bu durum, Meslek Lisesi öğrencilerinin teknik ve uygulama derslerinden dolayı 

öğretmenleriyle daha fazla vakit geçirmeleriyle, usta-çırak ilişkisi içerisinde olmaları ve daha 

fazla etkileşim içerisinde bulunmalarıyla açıklanabilir. 

Öğrencilerin derse katılımlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 

koymak amacıyla, t- Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre, derse katılımlarına ilişkin t- testi sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N x̄ Ss df t p 

Öğrenci 

Derse Katılım 

Kız 111 3.90 0.65 
202 2.554 0.01* 

Erkek 93 3.63 0.87 

  *p<0.05 

Tablo 4’e göre, öğrencilerin derse katılımları öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır [t(202)=2.554; p<0.05]. Bulgulara göre öğrencilerin kız öğrenciler (x̄=3.90) 

erkek öğrencilere (x̄=3.63) göre daha fazla derse katılım göstermektedir. 

 

Öğrencilerin derse katılımlarının,  öğrencilerin okul türü değişkenlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek üzere ANOVA testi yapılmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 5’te 

verilmiştir.  

Tablo 5. Öğrencilerin okul türü değişkenine göre,  derse katılımlarına ilişkin ANOVA sonuçları 

Değişken Okul Türü N x̄ Ss F p Anlamlı Fark 

Okul Türü 

A. Meslek Lisesi 66 3.97 0.65 

5.516 0.00* 
A-B 

B-C 
B. İmam Hatip 51 3.50 0.81 

C. Anadolu Lisesi 87 3.79 0.79 

  *p<0.01 

 

Öğrencilerin derse katılıma ilişkin görüşleri; öğrencilerin okul türü değişkenlerine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmaktadır (F(2-201)= 5.516, p<0.01). Bu farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğunu ortaya koymak için Post Hoc Analizlerinden LSD testi yapılmıştır. Test sonuçlarına 

göre anlamlı fark, Meslek Lisesi öğrencileri ile İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında ve İmam 

Hatip Lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencileri arasındadır. Meslek Lisesi ile Anadolu Lisesi 

öğrencileri arasında derse katılım noktasında bir farklılık bulunmamaktadır. Meslek Lisesi 

öğrencileri (x̄=3.97)  İmam Hatip Lisesi öğrencilerine (x̄=3.50)  göre daha fazla derse katılım 

göstermektedir. Bu durum Meslek Lisesi öğrencilerinin atölye ve uygulamalı derslerinin fazla 

olması ve bu derslere daha fazla ilgi göstermeleriyle açıklanabilir. Ayrıca Anadolu Lisesi 

öğrencileri (x̄=3.79) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine (x̄=3.50)  göre daha fazla derse katılım 

göstermektedir. Bu durum, Anadolu Lisesi öğrencilerinin üniversite sınavlarına ilişkin 

beklentilerinin daha yüksek olması sebebiyle derse ilgi ve motivasyonlarının daha yüksek 

olmuş olabileceğinden kaynaklanmış olabilir. 
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Öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin derse katılımları arasındaki ilişkileri belirlemek üzere 

korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasında bir ilişkiye ilişin 

korelasyon analizi sonuçları 

Değişkenler x̄ Ss 1 2 

1. Öğretmen Sınıf Liderliği 3.01 0.78 -  

2. Öğrenci Derse Katılım 3.78 0.77 .27** - 

   p<0.01 

 

Tablo 6’ya göre; öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasında pozitif 

yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r= 27, p< 0.01). Başka bir deyişle öğretmenlerin sınıf 

içinde ortay koyduğu liderlik özellikleri ve davranışları arttıkça öğrencilerin de derse katılımları 

artmaktadır. 

 

Öğretmenlerin sınıfta ortaya koyduğu sınıf liderliğinin, öğrencilerin derse katılımlarını nasıl 

yordadığını belirlemek için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Öğretmenlerin sınıf 

liderliğinin öğrencilerin derse katılımlarını yordamasına ilişkin basit doğrusal regresyon analizi 

sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin sınıf liderliğinin öğrencilerin derse katılımlarını yordamasına ilişkin 

basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler B Standart Hata β t p 

Sabit 2.978 0.208 - 14.286 0.000* 

Sınıf Liderliği 0.267 0.067 0.270 3.991 0.000* 

R=0.270 a        R2=0.073 

F=15.931       p=0.000 

*p<0.001 

 

Tablo 7 incelendiğinde; öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin derse katılımlarının anlamlı 

bir yordayıcısı olduğu görülmektedir (R=0.270, R2=0.073, F=15.931, p<0.01). Bulgulara göre, 

öğrencilerin derse katılımlarına ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 7’sini öğretmenlerin sınıf 

liderliği ile açıklandığı görülmektedir. Tablo 7’ye göre, regresyon katsayısının anlamlılığına 

ilişkin t testi sonucu da anlamlıdır. Öğretmenlerin sınıf liderliği (β= 0.27,  p<0.001) öğrencilerin 

derse katılımlarını pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır 

 

4. SONUÇLAR  

Bu araştırmada öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasındaki ilişkiler 

incelenmiştir. Araştırma sonuçları şu şekilde sıralanabilir: 

1. Öğrenci görüşenlerine göre öğretmenlerin sınıf liderliği “orta”  (x̄= 3.01) düzey, 

Öğrencilerin derse katılımları ise “yüksek” (x̄= 3.78) düzeydedir.  
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2. Öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin görüşler öğrencilerin cinsiyetlerine göre anlamlı 

bir şekilde farklılaşmamaktadır. 

3.  Öğretmenlerin sınıf liderliğine ilişkin görüşler, öğrencilerin okul türü değişkenine göre 

anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Meslek lisesi öğrencileri (x̄= 3.23), İmam Hatip 

lisesi (x̄= 2.78) ve Anadolu lisesi (x̄= 2.92) öğrencilerine göre öğretmenlerin sınıf 

liderliğini daha yüksek algılamaktadır.  

4. Öğrencilerin derse katılım düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır. Kız 

öğrenciler (x̄= 3.90) erkek öğrencilere (x̄= 3.63) göre daha fazla derse katılmaktadır. 

5.  Öğrencilerin derse katılım düzeyleri öğrencilerin okul türüne göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşmaktadır. Meslek Lisesi ile Anadolu Lisesi öğrencileri arasında derse katılım 

noktasında bir farklılık bulunmamaktadır. Meslek Lisesi öğrencileri (x̄=3.97)  İmam 

Hatip Lisesi öğrencilerine (x̄=3.50)  göre daha fazla derse katılım göstermektedir. 

Ayrıca Anadolu Lisesi öğrencileri (x̄=3.79) İmam Hatip Lisesi öğrencilerine (x̄=3.50)  

göre daha fazla derse katılım göstermektedir. 

6. Öğretmenlerin sınıf liderliği ile öğrencilerin derse katılımları arasında pozitif yönlü 

anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r= 27, p< 0.01). Öğretmenlerin sınıf içinde ortay 

koyduğu liderlik özellikleri ve davranışları arttıkça öğrencilerin de derse katılımları 

artmaktadır. 

7. Öğretmenlerin sınıf liderliği öğrencilerin derse katılımlarını pozitif yönde anlamlı 

olarak yordamaktadır (R=0.270, R2=0.07, F=15.93, p<0.01). Öğretmenlerin sınıf 

liderliği, öğrencilerin derse katılımlarına ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 7’sini 

açıklamaktadır.  

KAYNAKLAR 

1.Karabağ Köse, E. (2019). Development and psychometric properties of teacher classroom 

leadership scale. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(1), 139-168. doi: 

10.14527/kuey.2019.004. 

2.Mazer, J. P. (2012). Development and validation of the student interest and engagement 

scales. Communication Methods and Measures, 6(2), 99-125, DOI: 

10.1080/19312458.2012.679244. 

3.Yıldırım, G., Sökmen, Y., Yasemin, T., & Dilekmen, M. Öğrenci Katılım Ölçeğinin Türkçeye 

Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 8(1), 68-79. 

 

 



                                   ISPEC 
3. ULUSLARARASI SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER 

KONGRESİ 
TAM METİN KİTABI 

 

 

www.ispeco.org 1242 20-22 Aralık 2019 – Van, Turkey 

 

OKUL MÜDÜRLERİNİN ÜSTLENDİKLERİ YÖNETİCİ ROLLERİ İLE 

ÖĞRETMENLERİN OKULDAN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Tevfik UZUN 
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Giresun 

Öğrt. Zeliha KÜRÜCÜ  

Aşkale Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Erzurum  

Öğrt. Mustafa AYDIN 

Dereli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Giresun 

ÖZET 

Okul müdürleri; okulun etkililiğini ve verimliliğini artırmak,  okulun amaçlarını 

gerçekleştirmek için birçok rol üstlenmektedir. Bu rollerin başında bireyler arası roller, bilgi 

sağlama rolleri ve karar verme rolleri gelmektedir. Okul müdürlerinin bu rolleri yerine 

getirirken ortaya koyduğu tutum ve davranışlar öğretmenlerin okula ilişkin tutum ve niyetlerini 

etkileyebilmektedir. Bu tutum ve niyetlerin başında öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri 

gelmektedir. Okuldan ayrılma niyeti öğretmeninin okulunu gönüllü olarak değiştirme niyetini 

ifade etmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici 

rolleri ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir.  

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Giresun 

ilinin Dereli ilçesinde ortaokul-liselerde çalışan 101 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 2019-

2020 eğitim ve öğretin yılında toplanmıştır. Araştırmada, “Okul Yönetici Rolleri Ölçeği” ile 

“İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistikler ile t-Testi, 

ANOVA, Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçları şu şekilde sıralanabilir: Öğretmenlerin görüşenlerine göre okul müdürleri 

üstlendikleri yönetici rollerini  “yüksek”  (x̄= 3.87) düzeyde yerine getirmektedirler. 

Öğretmenlerin çalıştıkları okuldan ayrılma niyetleri “orta” (x̄= 3.03) düzeydedir. Okul 

müdürlerinin yöneticilik rolleri ve okuldan ayrılma niyetine ilişkin öğretmen görüşleri cinsiyet, 

medeni durum, yaş, eğitim durumu ve hizmet süresine göre anlamlı şekilde 

farklılaşmamaktadır. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri ile öğretmenlerin okuldan 

ayrılma niyetleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır(r= -.23, p<.05). Okul 

müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerini  negatif 

yönde anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.231, R2=0.05, F=5.579, p<0.05). Okul müdürlerinin 

yöneticilik rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerine ilişkin toplam varyansın 

yaklaşık % 5’ni açıklamaktadır.  
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Gelecek araştırmalarda, başka il ve ilçelerde çalışan öğretmenler de araştırmaya dahil edilebilir. 

Öğretmenlerin çalıştıkları okuldan ayrılma niyetlerinin sebepleri nitel araştırmalarla 

incelenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetici Rolleri, Okuldan Ayrılma Niyeti 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL PRINCIPLES’  

EXECUTIVE ROLES AND TEACHERS’  TURNOVER INTENTION 

ABSTRACT 

School principals take lots of roles such as improving effectiveness and productivity of the 

school, reaching school’s goals.  Interpersonal roles, informative roles and decision-making 

roles are among leading ones of these roles. School principles’ attitude and behaviors that 

they show during performing these roles can effect teachers’ attitudes and intentions about the 

school. Teachers’ turnover intention is the leading one among these attitude and behaviors. 

Teachers’ turnover intention means their intension of changing their school voluntarily. In this 

regard, aim of this study is to investigate the relationship between school principles’ executive 

roles and teachers’ turnover intentions. 

In the study, correlational survey model is used. The study group of the study covers 101 

teachers who works at secondary schools and high schools in Dereli province of  Giresun. 

Data is collected in 2019-2020 academic year. “School Executives Roles Scale” and 

“Turnover Intention Scale” is used in the study. Along with the descriptive statistics, T-test, 

ANOVA, Correlation and Regression analysis are used in the study. 

The results of the study show that; According to teachers’ views school principals perform 

their executive roles at a “high”   (x̄= 3.87) level. Teachers’ turnover intension from their 

school where they still work is at “medium” (x̄= 3.03) level. School principles’ executive 

roles and teachers’ views about their turnover intension do not differentiate meaningfully 

according to their gender, age, educational status, marital status and term of service. There is a 

turnover meaningful negative correlation between school principles’ executive roles and 

teachers’ turnover intensions (r= -.23, p<.05). School principles’ executive roles predicts 

teachers’ turnover   intensions to a meaningful and negative direction (R=0.231, R2=0.05, 

F=5.579, p<0.05). School principles’ executive roles explains nearly five percent of total 

variance about teachers’ turnover intensions. Teachers who works at different provinces and 

sub provinces can be included for the future investigations. Teachers’ turnover intensions can 

be investigated according to qualitative research methods. 

Keywords: Executive Roles, Turnover Intension 
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1. GİRİŞ 

Okul müdürleri okulun etkililiğini ve verimliliğini artırmak,  okulun amaçlarını gerçekleştirmek 

için birçok rol üstlenmektedir. Bu rollerin başında bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve 

karar verme rolleri gelmektedir (Tak ve Doğan, 2019). Okul müdürlerinin bu rolleri yerine 

getirirken ortaya koyduğu tutum ve davranışlar öğretmenlerin okula ilişkin tutum ve niyetlerini 

etkileyebilmektedir. Bu tutum ve niyetlerin başında öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri 

gelmektedir. Okuldan ayrılma niyeti öğretmeninin okulunu gönüllü olarak değiştirme niyet ini 

ifade etmektedir (Schyns, Torka ve Gössling, 2007). Bu bağlamda araştırmanın amacı, okul 

müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri 

arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu genel amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerini gerçekleştirme düzeyi nedir? 

2. Öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri düzeyi nedir? 

3. Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerine ilişkin öğretmen görüşleri cinsiyete, 

yaşa, medeni duruma, eğitim durumu ve hizmet süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

4. Öğretmenlerin okuldan ayrılma niyeti cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim durumu 

ve hizmet süresine göre farklılaşmakta mıdır? 

5. Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rolleri (Bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri 

ve karar verme rolleri) ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri arasında bir ilişki var 

mıdır? 

6. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma 

niyetlerini yordamakta mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rolleri (Bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve 

karar verme rolleri) ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri arasında ilişkiyi belirlemek 

üzere ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

2.2. ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubunu, Giresun ilinin Dereli ilçesinde ortaokul-liselerde çalışan 101 

öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 2019-2020 eğitim ve öğretin yılında toplanmıştır.  
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2.3.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Okul yöneticilerinin üstlendikleri yönetici rollerini belirlemek üzere, “Okul Yönetici Rolleri 

Ölçeği” kullanılmıştır. Tak ve Doğan (2019) tarafından geliştirilen ölçek 22 madde ve 3 alt 

boyuttan (Bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve karar verme rolleri) oluşmaktadır. Ölçek 

5’li Likert tipindedir. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı 22 madde 

için α=0.97 olarak hesaplanmıştır. 

Öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerini belirlemek için, Cammann, Fichman, Jenkins ve 

Klesh (1979) tarafından geliştirilen Michigan Örgütsel Değerlendirme Anketi’nde yer alan ve 

3 ifadeden oluşan işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Türkçeye Keskin (2014) 

tarafından uyarlanmıştır. Ölçek, 5’li Likert tipindedir (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= 

Kesinlikle Katılıyorum) ve tek boyutlu bir yapıdadır. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach-Alfa 

güvenilirlik katsayısı 3 madde için α=0. 58 olarak hesaplanmıştır. 

2.4.VERİLERİN ANALİZİ 

Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistiklerden standart sapma, aritmetik ortalama, 

frekans, yüzde hesaplamaları kullanılmış; t-Testi ve ANOVA yapılmıştır. Değişkenler 

arasındaki ilişkiler belirlemek üzere korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerini gerçekleştirme ve öğretmenlerin okuldan 

ayrılma niyetleri düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine Tablo 

1’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerini gerçekleştirme ve öğretmenlerin 

okuldan ayrılma niyetleri düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerler 

Değişkenler x̄ Ss 

1. Okul Müdürleri Yönetici Rolleri 3.87 0.78 

1.1.Bireyler Arası Rolü 3.68 1.00 

1.2.Bilgi Sağlama Rolü 4.20 0.71 

1.3.Karar Verme Rolü 3.74 0.84 

2. Öğretmen okuldan ayrılma niyeti 3.03 0.68 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen görüşlerine göre okul müdürleri üstlendikleri yönetici 

rollerini (genel toplamda x̄= 3.87) “yüksek” düzeyde yerine getirmektedir. Okul yöneticileri bu 

roller içinde en fazla bilgi sağlama rollerini (x̄= 4.20) en az ise bireylerarası rollerini (x̄= 3.68) 

yerine getirmektedirler. Öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri “orta”  (x̄= 3.03) düzeydedir. 
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Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyete, yaşa, 

medeni duruma, eğitim durumu ve hizmet süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin 

veriler Tablo 2’de verilmiştir.. 

Tablo 2. Okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerine ilişkin öğretmen görüşlerinin 

cinsiyete, yaşa, medeni duruma, eğitim durumu ve hizmet süresine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına ilişkin veriler 

Okul müdürlerin 

üstlendikleri yönetici 

rolleri 

Değişkenler p Anlamlı Fark 

Cinsiyet 0.81 - 

Medeni Durum 0.93 - 

Yaş 0.44 - 

Eğitim Durumu 0.73 - 

Hizmet Süresi 0.62 - 
 p<0.05 

Tablo 2’ye göre; okul müdürlerin üstlendikleri yönetici rollerine ilişkin öğretmen görüşleri 

cinsiyete (t Testi), yaşa (ANOVA), medeni duruma (t Testi), eğitim durumu (ANOVA) ve 

hizmet süresine (ANOVA) göre farklılaşmamaktadır (p>0.05).  

Öğretmenlerin okullarından ayrılma niyetlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, yaşa, medeni 

duruma, eğitim durumu ve hizmet süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin veriler 

Tablo 3’te verilmiştir.. 

Tablo 3. Öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete, yaşa, medeni 

duruma, eğitim durumu ve hizmet süresine göre farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin veriler  

Öğretmenlerin 

okuldan ayrılma 

niyetleri 

Değişkenler p Anlamlı Fark 

Cinsiyet 0.60 - 

Medeni Durum 0.39 - 

Yaş 0.75 - 

Eğitim Durumu 0.35 - 

Hizmet Süresi 0.71 - 
 p<0.05 

Tablo 3’e göre; öğretmenlerin okullarından ayrılma niyetlerine ilişkin görüşleri cinsiyete (t 

Testi), yaşa (ANOVA), medeni duruma (t Testi), eğitim durumu (ANOVA) ve hizmet süresine 

(ANOVA) göre farklılaşmamaktadır (p>0.05).  

Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri (Bireyler arası roller, bilgi sağlama rolleri ve 

karar verme rolleri) ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkileri belirlemek 

üzere korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri (Bireyler arası roller, bilgi sağlama 

rolleri ve karar verme rolleri) ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiler ait 

korelasyon analizi sonuçları 

Değişkenler x̄ Ss 1 2 3 4 5 

1. Okul Müdürü Yönetici Rolleri 3.87 0.78 -     

1.2.Bireyler Arası Rolü 3.68 1.00 .91** -    

1.3.Bilgi Sağlama Rolü 4.20 0.71 .89** 71** -   

1.4.Karar Verme Rolü 3.74 0.84 .96** .83** .81** -  

2.Öğret. Okuldan Ayrılma Niyeti 3.03 0.68 -.23* -.19* -.22* -.23* - 
**p< 0.01 *p< 0.05 

Tablo 4’e göre okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri (toplam puan) ile öğretmenlerin 

okuldan ayrılma niyetleri arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır (r= -.23, p<0.05). 

Ayrıca okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri alt boyutları olan bireyler arası roller (r= 

-.19, p<0.05), bilgi sağlama rolleri  (r= -.22, p< 0.05) ve karar verme rolleri  (r= -.23, p< 0.05) 

ile öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri arasında da negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Başka bir deyişle okul müdürleri üstlendikleri yönetici rolleri (Bireyler arası roller, bilgi 

sağlama rolleri ve karar verme rolleri) yerine getirdikçe öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetleri 

azalmaktadır. 

Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rollerinin öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerini 

nasıl yordadığını belirlemek amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmış ve sonuçla 

Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rollerinin öğretmenlerin okuldan ayrılma 

niyetlerini yordamasına ilişkin basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 

Değişkenler B Standart Hata β t p 

Sabit 3.813 0.336 - 11.360 0.000* 

Yönetici Rolleri -0.200 0.085 -0.231 -2.362 0.020* 

R=0.231a        R2=0.053 

F=5.579          p=0.020 
 

Tablo 5 incelendiğinde; okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rollerinin öğretmenlerin 

okuldan ayrılma niyetlerini anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir (R=0.231, R2=0.053, 

F=5.579, p<0.05). Bulgulara göre, öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetlerine ilişkin toplam 

varyansın yaklaşık % 5’ini okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rollerinin açıklandığı 

görülmektedir. Tablo 5’e göre, regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonucu da 

anlamlıdır. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri, öğretmenlerin okuldan ayrılma 

niyetlerini (β= 0.787,  p<0.001) negatif yönde ve anlamlı düzeyde yordamaktadır. 
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4. SONUÇLAR 

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri ile öğretmenlerin 

okuldan ayrılma niyetleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaca ilişkin şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

1. Öğretmenlerin görüşenlerine göre okul müdürleri üstlendikleri yönetici rollerini  

“yüksek”  (x̄= 3.87) düzeyde yerine getirmektedirler.  

2. Öğretmenlerin çalıştıkları okuldan ayrılma niyetleri “orta” (x̄= 3.03) düzeydedir.  

3. Okul müdürlerinin yöneticilik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri; cinsiyet, medeni 

durum, yaş, eğitim durumu ve hizmet süresine göre anlamlı şekilde 

farklılaşmamaktadır.  

4. Öğretmenlerin okuldan ayrılma niyetine ilişkin görüşleri; cinsiyet, medeni durum, yaş, 

eğitim durumu ve hizmet süresine göre anlamlı şekilde farklılaşmamaktadır.  

5. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri ile öğretmenlerin okuldan ayrılma 

niyetleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır(r= -.23, p<.05).  

6. Okul müdürlerinin üstlendikleri yönetici rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma 

niyetlerini  negatif yönde anlamlı olarak yordamaktadır (R=0.231, R2=0.05, F=5.579, 

p<0.05). Okul müdürlerinin yöneticilik rolleri öğretmenlerin okuldan ayrılma 

niyetlerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 5’ni açıklamaktadır.  
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