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ÖNSÖZ
Sosyal bilimler, sürekli kendini yenileyerek birikimli olarak ilerlemektedir. Bu açıdan, sosyal bilimlerin birçok disiplini içerisinde yapılacak olan çalışmalar ile birlikte kolektif bilginin sağlayacağı birliktelik, sosyal bilimlerin
ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
Günümüzde yaşanan post-modern dönüşümle genel olarak toplumları
ve insan davranışları inceleyen sosyal bilimlerin kapsamı genişlemektedir. Bu
bağlamda, post-modern toplumlarda yaşamın her alanının anlaşılması ve araştırılabilmesi açısından sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini inceleyen ve değerlendiren eserlerin birlikte ele alınması gerekmektedir. Çünkü sosyal bilimlerde
bir olguya ya da olaya birçok etken tesir etmektedir. Bu sebeple, sosyal bilimler içerisindeki farklı disiplinlerdeki çalışmalara aynı anda yer vermenin önemi artmaktadır. Böylece, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde yapılan araştırmalar arasındaki kopukluk da önlenmiş olacaktır.
Ayrıca sosyal bilimlerde, bilim insanlarının farklı alanlarda yaptıkları çalışmaları ortaya koymak, gelecekteki disiplinler arası çalışmalar için de önemli
bir altyapı sağlamaktadır. İşte “Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar - 4” kitabı,
bu amaçla ortaya çıkmıştır. Bu eser, Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamdan İzler;
Sosyal Yaşamda Edebiyat ve Eğitim ve İktisadi Hayat olmak üzere dört ana
bölümden oluşmaktadır. Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamdan İzler bölümünde 7;
Sosyal Yaşamda Edebiyat ve Eğitim bölümünde 15 ve İktisadi Hayat bölümünde 6 olmak üzere 28 yazı bulunmaktadır. Bu eser, sosyal bilimlerde yeni çalışmalar yapmak isteyen bilim insanları için ışık tutacak ve fayda sağlayacak
önemli çalışmalardan biridir. Çalışmada yer alan yazarlar, büyük bir emek harcayarak bu eseri bilim dünyasına kazandırmışlardır. Bu vesileyle eseri ortaya
çıkaran tüm yazarlara teşekkür ediyor, bilim insanlarına ve bilim camiasına
faydalı olmasını ümit ediyoruz.
Daha nice eserlerde buluşmak dileğiyle…
Doç. Dr. Emel İSLAMOĞLU
Dr. Elif ALP
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OSMANLI DEVLETİNDE ASKER AİLELERİNE
YARDIMIN KÖKENLERİ ve
BU BAĞLAMDA YEREL YÖNETİM ve TEŞEBBÜSLER
Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK1
ÖZ: Osmanlı devletinde klasik dönemde de, askerlik görevi yapan kişinin yaşadığı yerleşim yerindeki haneler, askerlik masrafları ile geride kalan asker ailesinin
bakımını üstlenmekteydi. Osmanlıda zorunlu askerliğe geçiş, birçok Avrupa ülkesinden çok daha sonra gerçekleşmiş, 1826 yılında Yeniçeri ordusunun kaldırılıp, Muallem
Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulmasıyla, askerlik hizmeti zorunlu hale
gelmişti. Bu uygulamayla birlikte eşzamanlı olarak, silâhaltına alınanlardan, aileleri
yardım ve desteğe ihtiyaçlı hale gelenlere yardım yapılması söz konusu olmaktaydı. İlk
tedbirler yeterli gelmediğinden, bu yardım, merkezi hükümet bütçesinden, aile fertlerine belli bir maaş verilmesi şeklinde askerlik kanunları içerisinde düzenlenmişti. Bu
sistem sürdürülemediğinden ve konu yerel bir özellik taşıdığından, sorumluluk, merkezi hükümetle birlikte, mahalli idarelere ve imece şeklinde yerel yardımlaşmaya devredilmiştir. Öte yandan, asker ailelerine yardım konusunda, Osmanlının son döneminde ve savaş yıllarında, sivil ve yarı resmi nitelikli girişimler ortaya çıkmıştır. Bu derneklerin ortak özellikleri, daha çok kadınlar tarafından yapılan girişimler olması ve üst
düzey devlet adamlarının yakınlarının işin içerisinde bulunmasıydı. Osmanlı İmparatorluğu’nda muhtaç asker ailelerine yardım yapılmasının kökenleri, mevzuat ve uygulamayla ilgili gelişmeler incelenerek, araştırılmakta, yardımın yerel yönetim sorumluluğuna bırakılması süreci izlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı, Zorunlu askerlik, İmece, Sosyal yardım, Yerel
hizmet,

The Origins of Help to Military Families in the Ottoman State; and Local
Administration and Enterprises in This Context
ABSTRACT: In the classical period of the Ottoman state, the households in the
settlement where the person who served as a soldier lived undertook the maintenance
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of the family of soldiers who remained behind with their military expenses. The transition to compulsory military service in the Ottoman Empire took place much later than
many European countries. In 1826, after the Janissary army was abolished and Muallem Asakir-i Mansure-i Muhammediy was established, military service became compulsory. With this practice, it was possible to help those who were taken into arms
simultaneously, whose families needed help and support. Since the first measures
were not sufficient, this assistance was arranged within the military laws, in the form
of giving a certain salary to family members from the central government budget.
Since this system is unsustainable and the issue has a local character, responsibility
has been transferred to the local governments and local aid in the form of collective
labor (imece), together with the central government. On the other hand, civil and semiofficial initiatives have emerged in the last period of the Ottoman Empire and during
the war years in terms of helping military families. The common feature of these associations was that these were mostly women's initiatives, and relatives of senior
statesmen were involved. The origins of aid to families of needy soldiers in the Ottoman Empire, developments in legislation and implementation are examined and researched, and the process of leaving the aid to the responsibility of the local government is followed.
Keywords: Ottoman, Obligatory military service, Collective labor, Soldier’s family aid, Municipality service.

1. GİRİŞ
Asker ailelerine yardım ile ilgili yürütülen faaliyetlerin yerel bir hizmet
olduğu birçok kimseyi belki de hayrete düşürebilir. Ancak Osmanlının son döneminde başlayan bir gelişmeyle, Cumhuriyet döneminin başlarından itibaren,
ülkemizde muhtaç asker ailelerine yardım konusu bir yerel yönetim görevi
olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu çalışma, Cumhuriyet döneminde, muhtaç asker ailelerine yardım ile ilgili yayınlanmış bir makalemizin, (Öztürk,
2012), hakem aşamasında, asker aile yardımlarının imparatorluk dönemindeki
kökenleri hakkında ayrı bir makale hazırlanması yönündeki hakem tavsiyesine
dayanmaktadır.
Osmanlıda zorunlu askerliğe geçişle birlikte, vatan hizmetini yapmak
üzere askere alınanların ailelerinden muhtaç olanlara yardım yapılması da
gündeme gelmişti. Zorunlu askerlik uygulamasının başlamasıyla, tarım kesiminde, kendi işinde çalışan erkek işgücü kaybı, bunların aileleri tarafından
hissedilmiş, hemen ardından, tarım kesimindeki bu işgücü kaybının zararlarını
azaltmaya yönelik tedbirler düşünülmüştü. Öncelikle komşuların, imece usulüyle tarımsal üretime yardımıyla başlayıp, daha sonra merkezi hükümet tarafından askerin ailesine maaş bağlanması şeklinde gerçekleşen bu yardımların,
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zamanla yerel bir hizmet olarak mahalli idarelere devredilmesi yönünde teşebbüse geçildiği görülecekti.
Muhtaç asker ailelerine yardım hizmetinde yerel yönetimlerin devreye
sokulmak istenmesinin gerekçesi, hizmetin yerellik özelliği göstermesi, yerel
tarafının ağır basması, yani hizmetin merkezden karşılanmasındaki güçlükler
miydi? Hizmette yerellik anlayışı, hizmetin yerel yönetimlerce daha iyi karşılanabileceği şeklinde bir faydacı yaklaşıma mı dayanmaktaydı? Zorunlu askerlik ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan asker ailelerine yardım konusunun
gelişimi ele alınacak, öte yandan modern belediye teşkilatının kuruluşu ve sosyal yardım bağlamında görevlerinin kapsamı ve gelişimi tetkik edilip, asker
ailelerine yardımın yerellik gösteren özellikleri irdelenerek bu sorulara cevap
bulunmaya çalışılacaktır. Çalışmamız, konuyla ilgili monografiler ve mevzuat
kaynaklarından yararlanılarak tamamlanmıştır.
2. ZORUNLU ASKERLİĞE GEÇİŞ ÖNCESİ GELİŞMELER
Altıyüz yıl devam eden Osmanlı devletinde, askerlik çok önemli bir sektördü. Osmanlı klasik döneminde ordu, iki esas kaynaktan meydana gelmekteydi. Bunlar; atlı sipahi birlikleri ve Yeniçeri askerleriydi (kapıkulu askerleri).
(Heinzelmann, 23) Profesyonel askerler olan Yeniçerilerin maaşı devlet hazinesinden ödenirdi. Asker sınıfının bir ayrıcalığı da vergiden muaf tutulmalarıydı. Ayrıca yerel milis kuvvetlerinden bahsedilebilir. Yeniçerileri dengelemek ya da gerektiğinde desteklemek amacına dayalı olarak silahaltına alındığı
söylenebilen yerel birlikler, aslında eski tımar sisteminin yerine ikame edilen
güçlerdi. Düzensiz yerel kuvvetlerin askere alınmasıyla, 16. Yüzyılda ortaya
çıkmaya başlayan bu kuvvetler, levend, sekban gibi isimlerle anılmaktaydı.
(Aksan, 30) 18. Yüzyıl başında devşirme sisteminden bütünüyle vazgeçildiğinde, levendler yeniçeri sisteminin alternatifi konumuna gelmekteydi. Yüzyılın
son çeyreğinde de tüm Osmanlı ordusunun çoğunluğunu oluşturmaya başlamıştı. Bu birlikler için yapılan ödemeler tamamen merkezden karşılanmaktaydı. (Aksan, 33)
Özellikle 1787-1792 Osmanlı-Rus harbi sonrasında bu sistem tamamıyla
zorunlu askerliğe doğru dönüşmeye başladı. Oluşturulan birliklere katılanlar
belirsiz bir süre için silâhaltında kalmaktaydı. 1837’de kurulan Dar-ı Şura-yı
Askeri tarafından, Tanzimat Fermanında öngörülen reformlar arasında yer
alan, uzun askerlik sürelerinin kısaltılması gündeme geldi ve 1843’te zorunlu
askerlik beş yıla indirildi. Redif hizmeti ise 7 yıl olarak kararlaştırıldı. (Zürcher,
88-91) Daha çok göçebe topluluklar ve Balkanlarda evlad-ı fatihan arasındaki
uygulamaya göre; bunlar yedek askeri birlikler olarak kabul edilebilir. Her
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haneden bir erkeğin katılması, haneler arasında dönüşümlü olarak devredilmesi şeklinde uygulanmaktaydı.
3. ZORUNLU ASKERLİĞE GEÇİŞ VE GETİRDİĞİ SORUNLAR
3.1. Zorunlu Askerliğe Geçme Mecburiyeti
Osmanlı devletinde zorunlu askerliğe geçiş, birçok Avrupa ülkesinden
çok daha sonra gerçekleşmiştir. 1726’da Fransa’da düşük maliyetli ordu kurma düşüncesiyle kura sistemi uygulamaya konulmuş, 1789 ihtilali sonrasında
şehirli ve köylü sınıflara yurttaşlık verilmesinin bedeli olarak zorunlu askerlik
kurumsallaşmıştır. 18. Yüzyılın son çeyreğinde Rusya ve Avusturya’da askeri
yenilgilerden tecrübe alınarak, paralel şekilde imparatorluk ordularında köylülere askerlik hakları verilmişti. (Yıldız, 131-139) Benzer nedenlerle, Osmanlı
imparatorluğunda fiilen 1826 yılında Yeniçeri ordusunun kaldırılıp, Muallem
Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kurulmasıyla uygulamaya girdiği kabul
edilen zorunlu askerlik, 1848 Kur’a Nizamnamesi ile sistematik bir hale gelmişti. Osmanlının, 18. Yüzyılın sonlarından itibaren yaşadığı askeri yenilgiler ve
yakın tehdit algılamaları sonucunda, birçok Avrupa ülkesinde görülen zorunlu
askerlik uygulaması, Osmanlı devletinde de gündeme gelmekteydi. (Yıldız,
137) 1834 yılında Asakir-i Redife-i Mansure adı verilen ihtiyat ordusu için her
vilayette 22-32 yaşları arasında kişilerden oluşan 10-12 tabur oluşturuldu.
Redif ordusu yılda iki defa eğitime tabi tutulmaktaydı. (Zürcher, 87-91)
Klasik dönemde de, bir yerleşim yerindeki haneler askerlik görevi yapanın, askerlik masrafları ile geride kalan asker ailesinin bakımını üstlenmekteydi. (Heinzelmann, 26) Bu nokta çalışmamız açısından büyük önem taşımaktadır. Daha sonra redif ordusu uygulamasıyla, yani zorunlu askerlikle, 19. Yüzyılın ilk yarısının sonlarına doğru ortaya çıkan uygulamanın benzeri, Osmanlı
yayılış döneminde de göze çarpmış olmaktadır. İmece usulü asker verme ve
asker ailesine komşu (yerel) hanelerin yardımının imece usulü üstlenilmesi
düşüncesinin nüvesi kuruluş ve gelişme devrinde kendini bulmaktadır. Yine,
daha çok tarımsal işgücünü oluşturan Osmanlı ahalisinin askere alınması nedeniyle, ziraatın gerilemekte olduğu ve vergi kaynağı olan bu kesimdeki sıkıntının devletin vergi gelirlerinin azalmasına neden olduğuna dair düşünceler,
17. Yüzyıl başlarında ortaya çıkmaktaydı. (Heinzelmann, 31)
Redif; yedek, ihtiyat anlamında kullanılmaktadır. (Pakalın, 21) Redif ordusu düşüncesi ilk olarak II. Mahmut zamanında ortaya atılmıştır. (Çadırcı, 27)
1834 yılında meydana getirilen ihtiyat ordusuna Asakir-i Redife-i Mansure adı
verilir. (Takvim-i Vekayi, 1834) Redif ordusunun kuruluş gerekçesi, tam da bu
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incelemenin konusu olan asker ailelerinin mahrumiyetlerini önlemeye dayanmaktaydı. Yani tarım kesimindeki insanları uzun süre silâhaltında tutma nedeniyle, daha çok insan emeğine dayalı olan ziraî faaliyetlere zarar verilmesini
önleme amacını taşımaktaydı. Konuyla ilgili Padişah iradesini ortaya koyan
belgede bu husus; herkesin memleketinde kâr ve kispinden mahrum olmamak
üzere fakat boş vakitlerinde talim ve taallum ile tüfenk tutması, şeklinde ifade
edilmekteydi. (Çadırcı, 43; Öztürk, 30)
1826 tarihli Asakir-i Mansure Nizamnamesi’ne göre, Kazan ve Tatarlardan toplanan askerler, gönüllülük esasına göre askere alınmaktaydı. Ancak
Silistre valiliği tarafından, köy ve kazalardan, tahammül derecesine göre (ahalinin kaldırabileceği ölçüde) toplanması öngörülmekteydi. Belli bir köyün erkekleri tarafından askerlik görevi münavebeli olarak yerine getirilecekti. Yine
bir köyden askere alınanların atları için yapılan harcamalar, bütün köy halkına
taksim edilecekti. (Heinzelmann, 63) Bu da görevin yerel paylaşımına başka
bir örnekti.
Askere alınan erkeğin tarımsal işgücü kaybıyla ilgili endişelere, 1834
tarihinde, Takvim-i Vekayi’de yayınlanan Redif askeri teşkilatına ilişkin tasarıda rastlanmaktadır. Buna göre askerlerin işlerinden geri kalmamaları için,
askeri talim ve eğitimlerini kendi memleketlerinde yapmaları öngörülmektedir. Nihayet Ağustos 1834’te yayınlanan redif askeri ile ilgili fermana göre;
askere gitmenin önemi yanında, insan hayatının temel ihtiyaçlarını karşılayan
ziraat işlerinin ihmal edilemeyeceğinden söz edilmekte, Redif-i Asakir-i Mansure’de görev alacakların barış döneminde geçimlerini sağlayacak işlerde çalışmaları, bir taraftan da askeri talim görerek savaşa hazır olmaları gerekmektedir. (Heinzelmann, 74-76) Barış zamanında askerler haftanın bazı günlerinde
veya başka işleri olmadığı zamanlarda her gün, köylerinde, Asakir-i Nizamiye
mensuplarınca eğitime tabi tutulacaklardı. Ulaşımla ilgili güçlükleri eşit olarak
bölüştürmek amacıyla bu eğitimler münavebeli olarak farklı yerlerde yapılacaktı. Ayrıca büyük talimler, ziraat işlerinin yoğun olmadığı döneme denk getirilecekti. 1836 tarihli Redif Reformunda da, redif askerinin münavebeli olarak
yılda üç ay nöbetleri ekin veya hasat dönemine rastlarsa, askerlerin zarara
uğramaması için onların işleri hemşehrileri tarafından imece usulüyle görülecekti. (Heinzelmann, 79-81)
Silahaltına alınanların, işlerinden ayrılıp askere gitmeleri nedeniyle ailelerinin iktisadi durumlarında meydana gelen sıkıntılar, redif ordusu uygulamasıyla belirgin bir şekilde gündeme gelmişti. Sorunun çözümüne ilişkin tedbirler
de ilk uygulamayla ortaya çıkmaktaydı. Redif askerinin eğitiminde ziraat mev-
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siminde halkın zarar görmemesi için, askerî ta`limler, mümkün olduğu kadar,
ziraat işlerinin yürütülmediği aylarda yaptırılacaktı. Ziraat mevsiminde, bir
bölük, ta`lim için sancak merkezine gitmek zorunda kalırsa, o bölüğe tabi erlerin ziraat vb işleri komşuları tarafından yapılacaktı. Yani asker ailelerine yardımda imece usulü benimsenmekteydi. Yılın hangi aylarında talim yapılacağı
valiliklerce tespit edilecekti. Anadolu’da ziraat nedeniyle genel ta`lim yılda bir
defa yapılacaktı. (Çadırcı, 34) Talimler esnasında yapılacak masraflar (yiyecek
vs) ta`limin yapıldığı sancak halkından “iane” adı altında toplanacaktı. Bunun
için sancak mülki amirleri (mütesellimler) 6 aylık bir süre içerisinde askerler
için yapılacak masrafların bir defterini tutacaktı. Yapılan suiistimalleri önlemek amacıyla, her sancakta redif masrafı olarak yıllık 20 bin Kuruş masraf
yapılması ve bunun iki taksit halinde halktan toplanması, masraf fazla olursa
vali ve mütesellimlerin kendileri tarafından karşılanması uygun görülmüştü.
(Çadırcı, 37)
1839 tarihli Tanzimat Fermanı’nda da, askere almada yaşanan belirsizlik
ve eşitsizlik yüzünden, ziraat ve ticaret işlerinin zarar görmekte olduğundan
söz edilmektedir. Ferman, vatanın korunması için asker vermenin ahalinin
vazifesi olduğunu vurgulamaktadır. Ancak, şimdiye kadar kiminden tahammülünden fazla ve kiminden noksan asker istenilmesini eleştirmektedir. Bu şekilde asker toplamanın, hem kuralsızlık, hem ziraat ve ticarette zarara neden
olduğu, ömür boyu askerlik nedeniyle insanların nesillerini sürdürmesinin de
engellendiği, tespitleri yapılarak, dört veyahut beş sene müddet ile sınırlanacağı ilân edilmektedir. (Kili ve Gözübüyük, 12) Bu kuralı hayata geçirmek üzere, 1841 yılında Dar-ı Şura-yı Askeri tarafından, ailesinin geçimini tek başına
sağlayanların tespit edilip ayrılmaları ve yerlerine başkalarının alınması kararlaştırılmaktaydı. (Heinzelmann, 115)
1843 tarihli Tensikat-ı Celile-i Askeriye Kanunu’na göre, her yıl muvazzaf
erlerden beş yılını dolduranlar terhis olacaktı. Bu durumda fiili askerlik yapanların beşte biri terhis olacağından, 1844 yılında kura yöntemi uygulandı. (Ayın,
67-68) 1846 yılında Dar-ı Şurayı Askeri’de ele alınıp, Meclis-i Vala-i Ahkâm-ı
Adliye’de Kura Kanunu kabul edildi. Bu kanuna göre, askerlikten istisna edilenler arasında, bir grup geçici istisna, bir grup daimi istisna kapsamında yer almaktaydı. Yetmiş yaşından büyük kimselerin, şayet on beş yaşından büyük
başka bir erkek evladı bulunmamaktaysa, askerlik çağındaki oğlu askere alınmayacak, bu durum devam ettiği sürece erteleme sebebi geçerliliğini sürdürecekti. Dul bir kadının erkek evladı da yine bakacak başka çocuğu mevcut değilse, o kura yılında askere alınmayacaktı. Öte yandan aile reisliği yapan kişiler de
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bir yıl süreyle askere alınmayacaklar arasındaydı. 1870 tarihli Kura Kanunu’yla da bazı yenilikler getirilmekle beraber istisnalar benzer şekilde devam
etmişti. (Ayın, 15-26, Çadırcı, 74)
3.2. Zorunlu Askerliğin Getirdiği Sorunlar ve İmece
Ülkemizde zorunlu askerlik uygulamasına geçilmesiyle birlikte bazı sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Ancak belli bir süre için vatani görev yapmak üzere
askere gidenlerin aileleri, bu süre uzadıkça, özellikle askere giden aile reisi ise
diğer sosyal vs sorunların dışında, ailenin geçimi bakımından sıkıntılar doğurması tabii bir sonuç olacaktı. Sosyal güvenlik sisteminin bulunmadığı dönemlerde, endüstri ve kent toplumlarında, aile reisinin, yani ailenin geçimi
çalışmasına bağımlı olan kişinin askere gitmesi halinde, elbette daha büyük bir
sorun oluşturacaktı. Bununla birlikte kırsal toplumda yani tarım ekonomisine
dayanan ailelerde de askere gidenin emeğinin eksilmesi, ekonomik yönden
aileleri sıkıntıya sokabilecekti.
İmece, (yardım anlamına gelen, üme’den; üme+ci=imece) toplanıp el birliğiyle birine veya birbirine yardım ederek sıra ile herkesin işinin görülmesi
şeklindeki ortak çalışma usulü olarak tanımlanmaktadır. (Ayverdi, 2010: 557)
İmece usulünün, sadece tarımsal toplumda bir emek desteği olmadığı, Cumhuriyet döneminde de destekli imece şeklinde, toplum kalkınmasında bir yöntem
olarak, mahalli kaynakların elvermediği, teknik bilgi, malzeme, araç gibi desteklerin devletçe sağlanması suretiyle, birçok yerel altyapı ve üstyapı tesis ve
hizmetlerinin yapılmasında kullanıldığı bu bağlamda vurgulanmalıdır. (Geray,
540)
4. OSMANLI BELEDİYE TEŞKİLATI VE SOSYAL GÖREVLER
Tanzimat’tan sonra ayrı bir idari yapılanma olarak ortaya çıkmadan önce, Osmanlılarda belediye hizmeti olarak varsayılan yerel nitelikle sosyal hizmetler, vakıflar tarafından yerine getirilmekteydi. (Akgündüz, 205) Ülkemizde
modern belediye idaresi, 1855’de İstanbul Şehremaneti’nin kuruluşuyla başlamaktadır. Geçmişten bugüne belediye mevzuatımızda, belediyelerin muhtaç
kişilere yardım ile ilgili görevlerinin nasıl düzenlendiğine bakıldığında; ilk Şehremaneti Nizamnamesi’nde muhtaçlara yardımla ilgili bir görevin yer almadığı
görülür. 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nde, belediye
idarelerinin görevleri arasında, işe güce muktedir olmayan ihtiyaç sahiplerinin
iaşesi de zikredilmektedir. Ülkemizde ilk belediye kanunları olan 1877 tarihli
Dersaadet Belediye Kanunu ve Vilayat Belediye Kanunu’nda da yine aynı şekil-
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de, fakir ve ihtiyaç sahibi kişilerin tedavisi ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerinin
iaşesi belediye görevleri arasında sayılmaktaydı. (Ergin, 1617-1627)
Böylece sosyal yardım hizmetlerinin, yerel bir hizmet olarak kabul edilip,
yeni kurulan belediye idarelerinin görev alanına dâhil edildiği görülmektedir.
5. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
İhtiyat, redif ya da müstahfız olarak askere giden memurların vazifelerinden izinli sayılarak memuriyetlerinin vekâleten idaresi ile maaşlarının üçte
birinin ailelerine, üçte ikisinin vekillerine verilmesi, 1910 tarihli bir nizamname ile düzenlenmişti. (Ergin, 2240) Buradaki müstahfız tabiri, Yeniçeriliğin
kaldırılmasından önce, kale, hisar ve memleket muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk zamanlardaki müstahfızlık, sürekli hizmet hâlinde olduğu için kendilerine tımar verilirdi. Sonraki müstahfızlık ise,
savaş gibi lüzum görüldüğü zaman askerlik hizmetine çağrıldığı için, bu gibilere yalnız hizmete çağırıldıkları süre içerisinde, diğer askeri şahıslar gibi, maaş
ve tayin verilirdi. (Pakalın, 630) Askerlik görevini yapmaya gittiği süre içerisinde, anne-baba ve ailesine bakacak yakın akrabası olanlara muinli2, askerlik
görevini yaptığı sırada ebeveyni ve evliyse eşi ve çocuklarına bakacak yakın
akrabası bulunmayanlara da muinsiz denilmekteydi. (Pakalın, 573) Zorunlu
askerlik hizmeti nedeniyle silâhaltına alınanlardan, geride kalan aile fertlerine
bakacak kimsesi olmayanların ailelerine, resmi olarak yapılacak düzenli yardımlar hakkında, Balkan Harbi dolayısıyla üç maddeden oluşan bir kanun çalışması yapılmıştı. (Os, 107; Zürcher, 104)
1914 yılında Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatı’nın yürürlüğe
girmesiyle, asker ailelerine düzenli yardım sistematik ve yerleşik bir hale gelmiş oluyordu. Bu yasal düzenleme Cumhuriyet dönemine de intikal edecekti.
(Öztürk, 31) Konu ile ilgili bu geçici kanunun, Muhtacı Muavenet Asker Aileleri
Hakkında Ahkâm başlığı altındaki 49-55 maddelerinde oldukça ayrıntılı sayılabilecek bir düzenleme yapılmıştı. (Mükellefiyet-i Askeriye, 1914)
Kanuna göre, muhtaç asker ailelerine, askerin teslim oluşundan, terhis
olduğu ayın sonuna kadar, yardım kapsamındaki kişi başına aylık olarak otuz
kuruş maaş verilecekti. Kanuna eklenen bir tabloda, askere gidenin ailesine
bakmaya kanunen yükümlü olan yardımcılar (bunlara Arapça, yardım eden
Arapça iane: yardım etmek kökünden, yardım eden anlamına gelen bu kelimenin edebiyatımızdaki kullanımına örnek Namık Kemal’in şu meşhur beytidir: Muini zalimin dünyada erbab-ı
denaettir/Köpektir zevk alan seyyad-ı bi-insafa hizmetten.
2
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anlamında, muin denilmekteydi) ile bakacak kimsesi olmayıp bu maaşı almaya
hak kazanacakların (muinsiz=yardım edeni bulunmayan) listesi yer almaktaydı. Asker ailesine bakacak yardımcının 18 yaşından büyük olması, bedeni yönden sağlam ve maddi imkânlarının elverişli bulunması gerekmekteydi. Bakacak kimsesi olmayan ve mahalli rayice göre geçim imkânlarına sahip bulunmayanlar, yardıma hak kazanmaktaydı. Kanuna göre, yardım kapsamına alınanlar, yerel yönetimlerin (belediye ve ihtiyar meclisi) himayesine mazhar olacaklardı. Maaşların hak sahiplerine ödenmesi de yine bu yerel heyetler tarafından yerine getirilecekti. (Mükellefiyet-i Askeriye, 1332/1914) Yukarıda
belirtilmiş olduğu gibi, gerek 1868 tarihli ilk Belediye Nizamnamesi’nde, gerekse 1877 tarihli ilk Belediye Kanunu’nda, fakir ve ihtiyaç sahibi kişilerin ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerinin iaşesinin belediye görevleri arasında sayılmakta
olması, zaten bu sosyal hizmetin, kanun koyucu tarafından yerel niteliği nedeniyle, yerel yönetimlere tevdi edilmiş olduğunu ortaya koymaktadır.
Kanundaki asker ailelerine yardım hükmünün uygulanması için yine bir
geçici kanunla, 1914 bütçesine 10 milyon kuruşluk olağanüstü ödenek aktarılmaktaydı. Muhtaç asker ailelerine yardım konusunu, genel askerlik kanunu
içerisinde bir bölüm yerine, özel bir kanunla düzenleme düşüncesi, 1915 yılında gündeme gelmişti. Bunun için hazırlanan kanun tasarısı, Şurayı Devlet’te
müzakere edilmesine rağmen kanunlaşamamıştı. (Os, 111)
6. ASKER AİLELERİNE YARDIM İÇİN SİVİL TEŞEBBÜSLER
Asker ailelerine yardım işinin Osmanlının son döneminde sivil ve yarı
resmi nitelikli girişimler yoluyla da gündeme geldiği görülmektedir. Asker
ailelerine yardım amacıyla faaliyete geçen ilk derneğin, Fatma Aliye Hanım
tarafından 1897 yılında kurulan Nisvan-ı Osmaniye İmdat Cemiyeti olduğu ve
aynı isimle daha sonra yine bir derneğin faaliyete geçtiği görülmektedir. 1897
Türk-Yunan savaşı sırasında şehit askerlerin ailelerine yardım maksadıyla
üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan bu dernek, faaliyetlerini Fatma Aliye
Hanım’ın evinde sürdürmekteydi. Daha sonra Aralık 1908 tarihinde bu dernek
aynı isimle tekrar faaliyete geçmişti. (Kurnaz, 114-115) Yine Meşrutiyet döneminde, Muhtaç Asker Ailelerine Muavenet Cemiyeti, aile reislerini kaybeden
ve yardıma muhtaç hale gelen birçok asker ailesine sıcak yemek vermek amacıyla faaliyetlerine başlamıştı. Ancak, fiziki şartların uygun olmaması sebebiyle, fasulye, pirinç, yağ ve sair yiyecek yardımı dağıtılmıştı. Polis ve Emniyet-i
Umumiye müdürlerinin hanımları başkanlığı altında faaliyetlerini sürdüren bu
cemiyet, İstanbul'da 18.000 aileye yardım yaparak ihtiyaçlarını gidermiştir.
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Ayrıca, sağlık alanında da ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmış, ilaç ve sağlık
giderleri temin edilmiştir. (Lebib, 2797)
Diğer ihtiyaç sahiplerine olduğu gibi asker ailelerine yardım için faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşları daha çok kadın örgütleriydi. Hatta bunlar
arasında yabancıların organize ettiği çalışmalar da vardı. İngiltere büyükelçisinin eşi önderliğinde, Fransız ve Hollanda büyükelçilerinin eşlerinin katılımıyla, Balkan Savaşları sırasında, İstanbul’a gelen muhacirler ve asker ailelerine
yardım amacıyla, tertiplenen organizasyon sayesinde, binlerce asker ailesine
yardım ulaştırıldı. Asker ailelerine yardım için oluşturulan teşekküller arasında; Asker Aileleri Yardımcı Hanımlar Cemiyeti ve Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i
İslamiyesi sivil toplum örgütü olarak öncelikle zikredilmektedir. Ancak, Harbiye Nezareti ile bağlantısından, hatta bu ikincinin başında Enver Paşa’nın eşi
Naciye Sultan’ın bulunmasından dolayı, bu derneklerin yarı resmi nitelikli olduklarını kabul etmek gerekmektedir. (Os, 118-119)
7. SONUÇ
Osmanlıda zorunlu askerliğe geçilmesinin topluma getirdiği sorunlar
arasında; asker ailelerinden, askerin askerlik süresince aileden uzak kalması
nedeniyle muhtaç duruma düşenler için ilk düşünülen çözümler, evladı askere
gidecek olması yüzünden maddi bakımdan muhtaç hale gelecek olanların evlatlarının bir süre askere alınmaması şeklindeydi. Devlet yardımı yapılması,
zorunlu askerlik uygulamasının bir ürünüdür. Osmanlı devletinde zorunlu
askerliğe geçilmesiyle birlikte, askerin emeğinden yoksun duruma düşecek
ailesi ve bundan tarım ekonomisine dayalı bir toplumda etkilenecek olan tarımsal faaliyetler için çözüm önerileri geliştirildiği görülmüştü. Bu bağlamda,
imparatorluğun başlangıç döneminden beri uygulanan imece usulü ilk akla
gelen yerel yardım şekli olarak söz konusu olmaktaydı. İmece usulü, tarımsal
bir toplumda emek kaybını telafi edecek bir vasıta olarak görülmekle birlikte,
askerin yokluğunda ailenin muhtaç olduğu destek yalnızca ekim ya da hasat
zamanı yapılacak imece şeklinde bir sosyal dayanışmadan ibaret olmadığı da
açıktı. Bu nedenle maaş yardımı gündeme gelmişti.
Muhtaç asker ailelerine yardım ve özen görevinin belediye ve yerel yönetimlere verilmesinin, hizmetin yerelliğinden mi pratik yarardan mı kaynaklandığı konusuna gelince, asker ailelerinin, ailevi, sosyal, iktisadi durumlarını
en iyi bilenler; onlara en yakın konumda bulunan, mahalle-köy muhtarları,
ihtiyar heyetleri ve yerel idareler olduğu bilindiğinden ve ayrıca bu yardımın
maliyetini, eski dönemlerden beri, imece usulünde olduğu gibi, asker ailesinin
en yakın komşu ve hemşerilerinin paylaşması da öngörülen bir başka gerçekti.
Yukarıda açıklandığı üzere, ilk belediye nizamname ve kanunlarında yine aynı
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şekilde, fakir ve ihtiyaç sahibi kişilerin ve çalışamayan ihtiyaç sahiplerinin iaşelerinin belediye görevleri arasında sayılmakta olması, Cumhuriyet döneminde asker aile yardımlarının, gerektiğinde ilave vergi tarh ve tahsil yetkisiyle
beraber belediyelere tevdi edilmesinin kökenlerini oluşturacaktı. Diğer dernek
şeklindeki girişimler vasıtasıyla asker ailelerine yardım örgütlemesinin arkasında yine doğrudan olmasa da devlet idaresi yer almaktaydı.
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COVİD-19’UN ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİNDE
EDİMLERE ETKİSİ
Çiğdem Mine YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi
ÖZ:
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrası, daha önceden akdedilmiş bulunan sözleşmelerin geçerliliği ve akibeti hukuki olarak tartışılmaktadır. Zira
pandemi sebebiyle sözleşmelerin ifa edilemediği aşikardır. Pandemi olarak kabul edilen bu durumun hukuki nitelendirmesi son derece önemlidir. Bu durumun, tarafların
kontrol alanlarının dışında gerçekleşen, hukuki ilişkinin kurulduğu tarihte olayın gerçekleşmesinin öngörülemeyecek olduğu öngörülmüş olsa dahi somut etkilerinin bu
kadar büyük olacağının tahmin edilemeyecek olması sebebiyle Türk hukukunda “mücbir sebep” olarak kabulü gerekir. Ancak mücbir sebep olarak kabul edilebilecek bir
olayın meydana gelmesi halinde somut olayda sürekli mi yoksa geçici ifa imkânsızlığına mı yol açtığı ve hangi hukuki nitelendirme yapılırsa sonuçlarının farklı olacağı bilinmelidir. Kanun hükümleri uyarınca imkânsızlaşan borç ya tamamen ya da kısmen
sona erecektir. Borcun kusursuz imkânsızlaşması sebebiyle borçlu, borcunu ifa etmekten kurtulacak ve karşı taraftan almış olduğu edimi iade etmekle yükümlü olacaktır.
Söz konusu çalışmada pandemi sebebiyle gerçekleştiği kabul gören mücbir sebebin
özel okul sözleşmelerinde edimlerin ifasına etkisi ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
COVİD-19, Özel Okul Sözleşmesi, Mücbir Sebep

The Effect Of COVID-19 On The Performance Of Private School Contracts
ABSTRACT:
After the COVID-19 pandemic affecting the entire world, the validity and aftermath of contracts that have been signed before are widely discussed because it is evident that the contracts couldn’t be performed due to the pandemic. It is very important to legally define this condition that is accepted as a pandemic. Although it was
stipulated that this condition occurred beyond the control of parties and cannot be
predicted at the moment of establishing the legal relationship, it should be accepted as
a “force majeure” in Turkish law because it couldn’t be predicted that its effects would
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be that severe. However, in presence of a case that can be considered as force majeure,
it should be known whether it causes permanent or temporary impossibility of performance, as well as the consequences of different legal definitions. The debt that has
become impossible according to the provisions of the law shall be partially or completely annulled. In case of the partial impossibility of debt, the debtor shall not be obliged to perform his/her debt obligation and he/she shall be obliged to return the performance obtained from the other party. In the present study, the effects of force majeure, which is accepted to have occurred because of the pandemic, on the performance of private school contracts are discussed.
Key words:
COVİD-19, Private School Contracts, Force Majeure.

1. GİRİŞ
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün
16.03.2020 tarih ve 556022 Esas sayılı yazısı ile Covid-19 pandemisi sebebiyle
ülke çapında örgün eğitim-öğretime 16 Mart 2020 tarihi itibariyle önce iki
hafta ara verilmiş, daha sonra bu ara Bakanlık kararı ile öğretim dönemi bitene
kadar uzatılmıştır. 2020-2021 güz dönemi için de 31 Ağustos 2020’de başlayan üç haftalık telafi eğitimi öngörülmüş, 21 Eylül 2020 itibariyle yüzyüze öğretimin başlaması kararı verilmiştir. Ne var ki, mevcut koşullar itibariyle bu
tarihten sonra yüzyüze öğretim olup olmayacağı da sağlık bilimciler tarafından
tartışılmaktadır. Öte yandan, uzaktan öğretimin yüz yüze eğitimden daha az
maliyetli olması, daha kolay ulaşılabilir olmasına rağmen, bu konuda gerek
hazır olunmaması gerekse öğretmenlerin teknolojiye olan uzaklığı öğretimde
aksamalara sebep olmuştur. Gerek geçmişteki öğretim süresi gerekse önümüzdeki tarihler için, özel okul sözleşmesinde tarafların karşılıklı edimlerinin
ifası problemi gündeme gelmektedir. Nitekim, 07.04.2020 tarih ve 6215860
Esas sayılı MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün “Korona Virüs
Tatili ve Özel Kurumların Ücretleri” başlıklı yazısında “…kurucu ve veli/kursiyer arasında anlaşmaya varılarak düzenlenen sözleşmeler, usulüne
uygun olarak düzenlenip imza edilmişlerse resmi nitelikli hukuki değeri olan
belge niteliğinde olup karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi hukuken zorunluluk arz etmektedir. Çeşitli olağanüstü sebeplerle verilemeyen hizmetlerin
ileri bir tarihte telafisinin yapılması, telafisinin yapılamayacak olması halinde
ise Yönetmeliğin 56. maddesi gereği ücret iadesi yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.” şeklinde görüş bildirmiştir. Ancak bu görüş ihtilafların doğmasına
da hukuki değerlendirmelerin yapılmasına da engel değildir. Bu sebeple çalışmada tarafların edimlerinin niteliğine göre değerlendirme yapılacaktır.
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2. ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI
2.1. İsimsiz Sözleşmedir.
Özel okul sözleşmesi, kanunda düzenlenmiş tipik bir sözleşme değildir.
Doktrinde isimsiz sözleşme olarak nitelendirilmekte ancak isimsiz sözleşmelerden hangi gruba girdiği hususunda fikir birliği bulunmamaktadır. Hakim
görüş, bu sözleşmeyi “karma sözleşme” olarak nitelendirmektedir. Zira esas
olarak, kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait unsurlar kanunun öngörmediği
tarzda bir araya gelmektedir. Vekalete ilişkin öğretim yaptırma edimi, hizmete
ilişkin yemek sağlama, servis sağlama, öğretim faaliyetinin yapıldığı yer itibariyle kullanmanın devrine ilişkin edimler bu sözleşmede yer alan edimlerdir.
(TİFTİK, 2005: s. 116 vd. )
2.2. Karşılıklı İki Tarafa Borç Yükleyen Sürekli Sözleşmedir.
Özel okul sözleşmesi, tarafların her ikisinin de özel hukuka tabi kişiler
olması sebebiyle bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu sözleşme ile belirli bir ücret
karşılığında, aralıksız eğitimin yapılmasını esas alınmaktadır. Taraflardan velinin ücret ödeme borcu bir veya birden fazla kerede gerçekleşebilirken, özel
okulun öğretim yaptırma borcu “ sürekli olumlu bir davranış” yükümlülüğü
niteliğindedir. Veli de kural olarak ücret ödeyeceği için karşılıklı iki tarafa
borç yükleyen bir sözleşme vardır. (TİFTİK, 2005, s. 217.) Ancak kurumun
“Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücret Tespit ve Tahliye Yönetmeliği”ne göre belirli durumlarda ücret almama hakkı vardır. Bu durumlarda
eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme vardır.
2.3. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmedir
Özel okul sözleşmesinde taraflardan biri özel okul iken karşı taraf da ise
iki farklı hukuk süjesi bulunmaktadır. Bunlardan biri hizmet alan öğrenci, diğeri ise özel okulla sözleşme akdeden velidir. Velilerle yapılan sözleşme “üçüncü kişi lehine sözleşme”dir. (HATEMİ/GÖKYAYLA,2012, s. 282)
2.4. Tüketici Sözleşmesidir.
Özel okul sözleşmesinin tarafı olan veli, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin “k” bendinde belirtildiği üzere “ticari
veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi “ olarak
tanımlanan “ tüketici”dir. (YAVUZ, 2010, s. 29) TKHK. md. 3/ı’da ise “Mal veya
hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden ger-
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çek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık,
sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her
türlü sözleşme ve hukuki işlem” , “tüketici işlemi” olarak tanımlanmıştır. Bu
sebeple, özel okul sözleşmesi taraflardan birinin “veli” sıfatıyla tüketicinin
olduğu “ tüketici sözleşmesi”dir. Nitekim özel okulların veli ile akdedilmek
üzere hazırlamış olduğu sözleşme MEB’in hazırlamış olduğu tip sözleşmedeki
asgari şartları taşıyorsa geçerlidir. Velilerin sözleşme yapma serbestisi dahilinde kalmak üzere sözleşmeye madde eklemesine engel bir husus yoktur. Sözleşme içeriğinde denetim yapılırken Tüketici mevzuatı yanında TBK.’nın genel
işlem şartlarına aykırılık açısından da değerlendirme yapılmalıdır.
3. ÖZEL OKUL SÖZLEŞMESİNİN İÇERDİĞİ EDİMLER
3.1. Taraflardan Veli ve Öğrencinin Edimi
Özel okul sözleşmesinde “ veli ” olan tarafın asli edimi “ ücret ödeme” dir.
Öğretim ücreti aylık, dönemlik, yıllık ve hatta bütün öğretim süresi, örneğin
orta öğretimde 4 yıl şeklinde olabilir. Özel okullarda öğretim ücreti yanında
servis, yemek, gezi, kulüp, sosyal ve kültürel faaliyetler ve etkinliklerin ücretleri de söz konusudur.
14.02.2007 tarihli 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde “ücret”e ilişkin çerçeve çizilmiştir.
Söz konusu düzenlemeye göre “Kurumların öğrenim ve diğer ücretleri, kurumlarca her yıl Türk Lirası olarak tespit edilip, Ocak ayından itibaren Mayıs ayının
sonuna kadar ilan edilir. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte,
peşin veya süreli ödemeler ve kurumca belirlenecek diğer indirimler belirtilir.
Yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50’sinden fazla olamaz.
Öğrenci ve kursiyerlere; takviye kursu, yemek, servis, pansiyon, etüt ve benzeri hizmetleri verecek kurumlar, bu hizmetler için alacakları ücretleri de aynı
tarihlerde ayrıca tespit ve ilan ederler. Söz konusu maddeye göre; özel okullar
gelecek döneme ilişkin ücreti her yılın Mayıs ayının sonuna kadar belirlemekle
yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlüğü yerine getirmeme halinde özel okul hakkında Bakanlık idari para cezası kesebilir. Velinin asli borcu para borcu olduğundan, sözleşme kapsamında ifa ile ilgili hususlarda bu unsur belirleyici olmaktadır.
Öğrencinin ise öğretim kurumuna karşı itaat borcu, derse devam borcu,
sözleşme ile öngörülen birlikte çalışma borcu ve okul ücreti dışında örneğin,
okul donanımı için varsa depozito olarak bedel ödeme, bilimsel yeterlilik belgesi verilmesi için alınan ücretler gibi mali yan yükümlülükleri de olabilir.

16

COVİD-19’UN ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİNDE EDİMLERE ETKİSİ

3.2. Taraflardan Özel Okul’un Edimi
Özel okullar kural olarak kazanç elde etme amacı olan işletmelerdir. Kamuya yararlı vakıf ve derneklerin işlettiği özel okullar da işletme niteliğindedir. Ancak öğrencilerden ücret almayan, vakıf gelirleri ile öğretim hizmetini
sürdüren özel okullar istisnadır. Özel okul sözleşmesinde, okulun asli borcu
“öğretim yaptırma borcu” dur. Bunun yanında, ders konularının seçimi ve uygun öğretim yöntemlerinin uygulanması da öğretim borcu kapsamındadır.
(TİFTİK, 2005, s. 132) Öğretim yöntemleri, programlanmış bilgilerin bir plana
uygun ve zaman bakımından mantıklı bir dağılım ile verilmesini sağlayacak
şekilde uygulanmalı ve sözleşmede öngörülen süre içinde öğretimin hedefine
ulaşması temin edilmelidir. Öğretim yöntemleri, öğrencinin gerekli olan grup
çalışmasının yoğunluğunu ve şeklini de belirlemektedir.
Özel okulun diğer borçları ise; sadakat borcu, özel durumlarda bilgilendirme borcu, öğrencilerin kolaylıkla temin edemeyeceği araç ve gereçleri temin etmek, ev ödevleri vermek ve bunlar üzerinde tartışmalar düzenlemek,
gerekli yeteneklerin ve pratik becerilerin kazanılması için çaba göstermek,
labaratuvar ve deneysel çalışmalar yaptırmaktır.
Öğretim konuları ve yönteminin kesin seçimi, çoğunlukla okula kayıt
başvurusu amacıyla form doldurma esnasında yapılmaktadır. Bu sebeple, okul
sözleşmesinde böyle bir tercih yapılmışsa, bu tercihin hiçbir pratik etkisi yoktur. Zira taraflardan öğrencinin, bu edimi ifa edildiği tarz ve kapsamda kabul
ettiği varsayılmaktadır. Okul tarafınca önceden hazırlanmış metnin imzalanması suretiyle ortaya çıkan ayrıntılı sözleşme, öğrenci tarafının ifa alacaklısı
olarak öğretim yaptırma ediminin yerine getirilme tarz ve şekline etki etme
imkânını tamamen ortadan kaldırabilmektedir.
4.EDİMLERİN İFA EDİLMEMESİ
4.1. Edimlerin İfa Edilmemesinin Hukuki Dayanağı
Özel okul sözleşmesinden kaynaklanan edimlerin ifa edilmemesi, yukarıda tarih ve sayı numarası belirtildiği üzere MEB. kaynaklı yazıya dayanmaktadır. Bir başka deyişle, devlet, kamu sağlığını korumak amacıyla tek taraflı
olarak edimin ifasına müdahale etmiştir. Bu durumun hukuki sonuçlarını tespit edebilmek için COVİD-19 pandemisinin “mücbir sebep” mi yoksa “ aşırı ifa
güçlüğü” mü teşkil ettiği belirlenmelidir.
Türk Borçlar Kanunu “mücbir sebep” kavramını herhangi bir maddede
tanımlamış ve şartlarını düzenlemiş değildir. Uygulamada sıklıkla karşılaşılan
bu kavrama genellikle sözleşmelerde yer verilmektedir. Şöyle ki; mücbir sebep
kabul edilebilecek olaylar belirtilip, bu olayların meydana gelmesi halinde tarafların hukuken nasıl davranacağını ve bunun hukuki sonuçları önceden ka-
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rarlaştırılır. Mücbir sebebin, Türk hukukunda hangi esaslar çerçevesinde kabul
edileceği Yargıtay içtihatları ve doktrin görüşleri ile şekillenmektedir.
Doktrinde, bir olayın mücbir sebep kabul edilebilmesi için çeşitli unsurların bir araya gelmesi aranmaktadır. Bu olayın tarafların kontrol alanlarının
dışında gerçekleşmesi, hukuki ilişkinin kurulduğu tarihte böyle bir olayın öngörülemeyecek, öngörülse dahi somut etkilerinin bu kadar büyük olacağının
tahmin edilemeyecek olduğu, mücbir sebebe dayanan tarafın tüm önlemleri
almasına rağmen olayın, edimin ifasını imkânsız hale getirmesinin önlenemediği ve sözleşmede ilgili olayın mücbir sebep kabul edilmeyeceğinin düzenlenmemiş olduğu1 olay olarak kabul edilmektedir. (EREN, 2019: s. 871 vd. )
Yargıtay, mücbir sebebin varlığını somut olayın özelliklerine göre değerlendirmekte olup pek çok kararında “salgın hastalığı” mücbir sebep olarak
kabul etmiştir. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 27.06.2018. tarih,
2017/90 Esas, 2018/1259 Karar sayı; Yar. 9. Hukuk Dairesi. 2016/9116 E.,
2019/16141 K. s. K; Yar. 9. HD. E. 2016/7091 E. Ve 2019/14564 K. s. K. ; Yar. 22.
HD. 2013/2499 E., 2014/1389 K. s. Kararlarda bu hal mücbir sebep olarak kabul
edilmiştir.(http://proxy.uludag.deepknowledge.net/MuseSessionID= 0211lv0p2/
MuseProtocol=http/MuseHost=www.kazanci.com MusePath/kho2/ibb/giris. html)
TBK. md. 138’de düzenlenen “Aşırı İfa Güçlüğü” mücbir sebep ile oldukça benzerlik göstermektedir. Aşırı ifa güçlüğü olarak kabul edilen durum; sözleşme yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkmış olması; bu durumun borçludan
kaynaklanmaması, bu durumun kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmesi ve borçlunun,
borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan
haklarını saklı tutarak ifa etmiş olması halinde söz konusu olur.
MEB’in. özel okullara örnek teşkil edecek tip sözleşme hazırlamış olduğu bilinmektedir. Kurumlar MEB’in hazırladığı tip sözleşmeye aykırı olmayacak şekilde madde koyabilirse de, bu tip
sözleşmeye aykırı davranma özel okul için idari para cezası yaptırımını gerektirmektedir. Nitekim MEB’in hazırladığı tip sözleşmelerde; Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması, kurumun kapanması, dönemin açılamaması, kurumun eğitim ve öğretim
ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi, velinin/vasinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi
durumunda okula ödemiş olduğu ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ücret
öğrenci veli/vasisine iade edilir. Yine okul öncesi kurumların sözleşmelerinde de “...öğrencinin
yangın, doğal afet, salgın hastalık, iklime dayalı olağanüstü durumlarda; mülki makamların ve İl
Hıfzıssıhha Kurulunun gerekli gördüğü ve aralıksız 15 gün veya daha fazla süre ile okulların
kapatılması durumunda, önceden alınan ücret bir sonraki ayın ücretine mahsup edilir. Ücretin
tamamı ödenmişse velinin başvurusu üzerine mezkur miktar veliye iade edilir” şeklinde hükümler bulunmaktadır.
1
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COVİD-19, hakkında henüz çok yeni olması sebebiyle yargı kararı bulunmamakta ancak hukuk doktrininde kendisine “sosyal felaket” olarak yer
edinmiştir. (BAYSAL, B.ve UYANIK M. ve YAVUZ M.S. https://blog.lexpera.
com.tr/koronavirus-2019-ve-sozlesmeler/ erişim tarihi: 01.09.2020) Sosyal
felaketin, hukuk âleminde karşılığı olan “mücbir sebep”, borçlunun edimini ifa
etmesini imkânsız hale getirmektedir. İfa imkânsızlığı, sürekli ifa imkânsızlığı
ve geçici ifa imkânsızlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürekli ifa imkânsızlığı,
borcun ifa edilememesine yol açan engelin ortadan kalkmasının mümkün olmaması halidir. Teslimi taahhüt edilen bir sanat eserinin bir afet sonucu yok
olması gibi. Geçici ifa imkânsızlığında ise borcun ifasının önündeki engel sürekli değildir. Bu sebeple bu engel ortadan kalktıktan sonra borç yerine getirilebilecektir. Belirli süreyle ithalat yasağı getirilmesi sebebiyle bir eşyanın tesliminin gerçekleştirilememesi geçici ifa imkânsızlığına örnektir. Ne var ki,
edimin sonradan yerine getirilmesinde alacaklının menfaatinin bulunmaması
ya da imkânsızlığın ortadan kalkacağı zaman alacaklının sözleşmeyle bağlı
kalmasının kendisinden beklenebileceği süreyi aşacak derecede özellikle belirsiz olması gibi durumlarda geçici ifa imkânsızlığı da sürekli ifa imkânsızlığı
olarak değerlendirilir.
Mücbir sebepte borçlunun ediminin ifası tamamen imkânsızlaşırken2,
aşırı ifa güçlüğünde edimin ifası mümkün ancak şartların önemli bir şekilde
değişmesi sebebiyle oldukça güçleşmektedir. Aşağıda tarafların edimlerine
göre hangi hukuki hükümlerin uygulanacağı ayrıntılı ele alınacaktır.
4.1.1. Öğretim Edimi Dışındaki Edimlerim İfa Edilmemesi
COVİD-19 Pandemisi sebebiyle yukarıdaki açıklamalarda belirtilen ve
önümüzdeki günlerde de yüzyüze eğitime ara verileceği aşikardır. Özel okulların öğretim yaptırma dışındaki borçları da TBK.’nın “Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi” başlıklı üçüncü bölümüne göre değerlendirilmelidir. Kanunun, borcun sona erme hallerini düzenleyen bu kısmında, ifanın tamamen veya
kısmen imkânsız hale gelmesinin yanı sıra borcun ifasının aşırı güçleşmesi de
ayrıca düzenlenmiştir.
Borç ilişkisinin sona erme sebebi olarak düzenlenen ifanın kısmen
imkânsız hale gelmesi, hem konu hem de zaman bakımından söz konusu olabilir. İfa imkânsızlığının edimin bir kısmına yönelik olması halinde, sadece
imkânsızlaşan kısım bakımından karşılıklı olarak sorumluluktan kurtulma söz
konusu olacaktır (TBK. md. 137). Diğer bir deyişle ifanın, sözleşme süresinin
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belirli bir döneminde imkânsız hale gelmesi de mümkündür. Burada da gerek
yemek gerekse servis sağlama borcunun ifasının sonra yerine getirilmesi alacaklı açısından anlamsızdır. Zira bu borçların daha sonra yerine getirilmesi
mümkün değildir. Mücbir sebep veya beklenmeyen hal sebebiyle alacaklının
edimin ifası ile elde edeceği menfaat ortadan kalkmış, amacın boşa çıkması söz
konusudur. Bu sebeple borç sona ermiştir.
Öğretim edimi dışında, özel okulların en sıklıkla karşılaşılan borcu yemek ve servis borcudur. Burada yemek ve servis sağlama, hizmet edimi niteliğindedir. “İfa imkânsızlığı” başlığını taşıyan TBK. md. 136’ya göre, karşılıklı
borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan kurtulan borçlu,
karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca
geri vermekle yükümlü olup, kendisine ifa edilmemiş olan edimi isteme hakkını kaybeder.
4.1. 2. Öğretim Ediminin İfa Edilmemesi
Özel okullarla veli arasında akdedilen sözleşmede, okulun ifa etmekle
yükümlü olduğu asli edim, “ yüzyüze “ bir başka deyişle “ örgün” eğitimdir.
Öğretim borcunun, edimin yerine getirilememesi idari bir karara dayanmaktadır COVİD-19’la ilk kez karşılaşılmasına rağmen, diğer salgın hastalıklar gerek
yargı kararlarında gerekse doktrinde mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Bu
durumda yüz yüze eğitim açısından ifanın imkânsızlığı söz konusudur. Okulların idari kararla kapatılmasından sonra “uzaktan eğitim” adı altında uygulamaya konulan, online kanallarla yapılan ders ya da mesaj uygulamaları üzerinden soru cevap şeklinde iletişim kurulmasının borcun ifası niteliğinde olup
olmadığı sorusu cevaplandırılmalıdır. Uygulamada pek çok özel okulun, online
bağlantı dışında tüm branşlarda ders notu yüklediği bilinmektedir. Ancak yalnızca yüzyüze yapılabilecek, yüzme dersi, laboratuvar uygulamalarının uzaktan yapılması mümkün gözükmemektedir. Örgün, bir başka deyişle muhakkak
yüzyüze yapılması gereken dersler açısından kanaatimce ifa imkânsızlığı söz
konusudur. Bu durumda bu dersler açısından borç sona ermekte olup ücret
iadesi yapılmalıdır.
Özel okulların uzaktan öğretim faaliyeti mevzuatta yer almamaktadır. Bu
durumda MEB’in tek taraflı olarak okullara böyle bir yetki vermesi halinde,
sözleşmenin karşı tarafı öğrenci ve veli kabulden kaçınabileceği düşünülebilir.
Zira uzaktan öğretim yoluyla ifanın, “gereği gibi” yerine getirilip getirilmediği
hususunda kanaatimce titizlikle bir değerlendirme yapılmalıdır. Nitekim öğretimin yüzyüze ile aynı şekilde yapılamadığı tespit edilirse “kötü ifa”nın varlığı
söz konusu olacaktır. Kötü ifa, borçlunun nitelik, vasıf olarak ayıplı ifada bu-

20

COVİD-19’UN ÖZEL OKUL SÖZLEŞMELERİNDE EDİMLERE ETKİSİ

lunması sebebiyle meydana gelen durumdur. Borçlu tamamen hareketsiz kalmayıp ifa amacıyla bir teşebbüste bulunmakla beraber, yapılan edim borçlanılan nitelikte vasıfta değildir. Bu tür kötü ifada, edim yükümü veya ona sıkı şekilde bağlı edim sonucuna ilişkin yüküm ayıplı (eksik) olarak ifa edilmiştir.
(ARAL, 2011: s.108)
Kötü ifayı kabul edip etmemek, kural olarak alacaklının takdirine bağlıdır. Kötü ifayı reddetmek alacaklıyı mütemerrit duruma düşürmez. Zira alacaklı TBK. md. 106 gereğince ancak “ yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklı” edimi kabul etmekle yükümlüdür. Alacaklının bu şekilde
kötü ifayı reddetmesi halinde, borcun ifa edilmemesi sonucu doğar. Bu halde
de ifa edilmemenin tüm sonuçları doğar. Ne var ki niteliği gereği hizmet edimlerinde iade söz konusu olmaz. (ARAL, 2011: s. 110) .
Burada veli “ tüketici “ sıfatına haiz olduğundan öncelikle TKHK. hükümleri uygulanmalıdır. Ayıplı hizmeti düzenleyen TKHK. md. 15’e göre; Hizmetin
ayıplı ifa edildiği durumlarda tüketici, hizmetin yeniden görülmesi, ayıp oranında bedelden indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birisini hizmet
sağlayıcıya karşı kullanmakta serbesttir. Sağlayıcı, tüketicinin tercih ettiği bu
talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çıkan tüm masraflar da sağlayıcı tarafından karşılanır. Tüketici, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca
tazminat da talep edebilir. Eğer hizmetin yeniden görülmesi sağlayıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olursa tüketici bu hakları kullanamaz. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutarın derhâl tüketiciye iade edilmesi gerekir.
SONUÇ
COVİD- 19 tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz açısından da sosyal felaket
olarak kabul edilmelidir. Böyle bir durumda, sözleşme taraflarının menfaatlerinin dengelenmesi hukuk güvenliği ve adaletin sağlanması açısından önemlidir. Bunun nasıl sağlanacağı ise münferit sözleşme ilişkilerine göre değerlendirilmelidir. Zira sosyal bir felaket olarak kabul edilen böyle bir salgında, sözleşme taraflarından, salgın öncesi şartlarla bağlı kalmasını beklemek adil olmayacaktır. Her ne kadar, “sözleşmeye bağlılık ilkesi” sözleşmenin içeriğine
her hal ve şartta uyulmasını öngörse de beklenmeyen hal veya mücbir sebep
dolayısıyla edim dengesinin bozulduğu şüphesizdir. Buna rağmen, edimlerin
aynen ifası talep edildiği takdirde, sözleşmeye bağlılık ilkesinin sağladığı işlem
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güvenliği hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açmaktadır. Bu durumda ifa imkânsızlığı sebebiyle borç ilişkisinin sona ermesi veya ifa güçlüğü sebebiyle sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması mümkündür.
Kanun koyucu, aşırı ifa güçlüğü, beklenmeyen hal düzenlemesi ile taraflarına oluşan olumsuz sonuçlar neticesinde uyarlama ve uyarlama sonuçsuz
kalacak ise sürekli edimli sözleşmelere ayrıca fesih hakkı tanımıştır. Uyarlamaya karar verildiği takdirde; somut olayın özellikleri dikkate alınarak; borçlunun ediminin artırılmasına, edim yükümlülüğünün tamamen veya kısmen
kaldırılmasına ya da ifa tarzının değiştirilmesine karar verilebilir. Veli “tüketici” sıfatına sahip olduğu için öncelikle TKHK’ya başvurulacak, hüküm bulunmaması halinde TBK’ya gidilecektir.
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KVK HÜKÜMLERİ ve İLGİLİ MEVZUAT
ÇERÇEVESİNDE DERNEK VE VAKIFLARA AİT
İKTİSADİ İŞLETMELERİN İNCELENMESİ
Dilara KARLI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
ÖZET:
Bu çalışmanın konusunu iktisadi işletmenin tanımından yola çıkılarak, dernek
ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşturmaktadır.
Dernekler ve vakıflar amaçlarına ulaşmak için izledikleri yolda, ekonomik güce
ihtiyaç duyabilmektedir. Bu nedenle dernek ve vakıfların ticari işletmelerinin kanunen
düzenlenmesi ve vergilendirilmesi olağandır.
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin tüzel kişiliklerinin olup olmadığı
dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin
vergi mükellefiyetleri bulunmaktadır. İktisadi işletmelerinin tüzel kişiliğinin olup olmaması bunların mükellefiyetinin kurulmasında önem arz etmez. Ayrıca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamuya yararlı derneklerin, konuyla ilgili olarak ayrıksı düzenlemelere tabi olduğu bilinmelidir.
Çalışmamızda iktisadi işletmelerin KVK hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesindeki vergilendirilmeleri ile ilgili hususlar ele alınacaktır.
Anahtar Kelimler: Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

Examination of Economic Enterprises Belonging to Associations and Foundations Within The Framework of the Provisions of Corporate Tax Law and
Related Legislation
ABSTRACT
The subject of this study is the corporate tax liability of economic enterprises
belonging to associations and foundations, based on the definition of economic enterprise.
Associations and foundations may need economic strength to achieve their goals. For this reason, the regulation and taxation of operating a commercial enterprise
of associations and foundations by law is natural.
It is one of the points to be considered whether there are legal entities of economic enterprises belonging to associations and foundations. Economic enterprises
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belonging to associations and foundations have tax obligations. İt is not important
whether their economic enterprises have legal personality or not. It should also be
known that tax-exempt foundations and associations beneficial to the public are subject to separate regulations related on the subject.
In this study, issues related to the taxation of economic enterprises within the
framework of the relevant legislation and the provisions of KVK will be discussed.
Keywords: Associations, Foundations, Economic Enterprises Belonging to Associations and Foundations

GİRİŞ
Çalışmamızın konusunu iktisadi işletmenin tanımından yola çıkılarak,
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyeti olmaları oluşturmaktadır. Bu nedenle, öncelikle vakıfların ve derneklerin Türk
hukukundaki yeri, hukuki kişilikleri, hangi kanunla düzenlendikleri anlatılarak
konunun daha açıklayıcı olması sağlanmak istenmiştir. Çalışmamızın temelini
ise bunların Kurumlar Vergisi Kanunu açısından vergilendirilmesine yönelik
düzenlemeler oluşturmaktadır. Esas olarak mükellef sıfatına sahip olanın, dernek ve vakfın tüzel kişiliği mi yoksa dernek ve vakıflara ait iktisadi kuruluşların tüzel kişiliği mi sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır.
Dernek ve vakıfların farklı alanlarda farklı amaçlarla kurulduğu düşünüldüğünde, karşımıza çok çeşitli durumlar çıkabildiğinden; konuya ilişkin
gelir idaresi başkanlığınca kendi sitesinde yayınlanan özelgelerden yararlanılarak ayrıksı ve spesifik durumlara da ışık tutulmaya çalışılmıştır.
1. VAKIFLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda (KVK) vakıflardan bahsedilmiş
olmakla birlikte vakıfların tanımı ve hukuki durumları ile ilgili düzenlemelere
diğer kanunlarda yer verilmiş olması dolayısıyla, öncelikle vakfın ne olduğuna
ve vakıflara ilişkin düzenlemelere yer verilecektir. Sonrasında ise vakfa ait
iktisadi işletme ve bu işletmelerin mükellefiyeti açıklanacaktır.
Kanun koyucu, özel kişilere ait ticari işletmeler ile aynı nitelikte ticari
amaçlı vakfa ait kuruluşları da vergilendirerek, ticari amaçlı kuruluşlar arasında vergileme yoluyla rekabet eşitliğini sağlamayı hedeflemiştir1.
Hukukumuzda vakfın tanımı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda (TMK)
yapılmıştır. Buna göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları
1

Erkilet, 1991: 100.
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belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır (TMK m. 101). Kanundaki bu tanıma göre, vakfın üç unsuru bulunmaktadır:
- Yeterli mal ya da hak,
- Mal/hakkın belirli ve sürekli bir amaca özgülenmesi,
- Tüzel kişiliğe sahip olma.
Bununla birlikte vakıflar çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadırlar.
Örneğin; yeni vakıflar, kamuya yararlı2 vakıflar, aile vakıfları, cemaat vakıfları,
esnaf vakıfları vb3. Vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için yerleşim yeri mahkemesince tutulan sicile tescili gerekmektedir (TMK m. 102). Vakıf kurma iradesi resmi senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanmaktadır. Bu yollardan
biri ile vakıf kurmanın şartları TMK 102 ve devamı maddelerinde açıklanmış
bulunmaktadır.
Kanuna göre, vakfın tek zorunlu organı yönetim organıdır4 (TMK m.
109). Kanunda yönetim organına ilişkin sayı belirtilmemiştir.
Derneklerde olduğu gibi vakıflarda da üyelik mümkündür. 17.04.2008
tarihli Anayasa Mahkemesi kararı gereğince vakıflara üye olmayı engelleyen
bir hüküm bulunmamaktadır5.
5737 sayılı Vakıflar Kanunu m. 77 uyarınca, vakıfların yararlanma
imkânı bulunan muafiyet ve istisnalar düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu düzenİleride de bahsi geçecek olan kamuya yararlı vakıf ya da dernek kavramlarına ilişkin olarak
kamu yararını tanımlamak gerekirse; kamu yararı, toplumun geneline hitap eden, toplum yararı
ile uyumlu, kamu hizmeti kavramını da içine alan bir kavramdır ve toplumun çıkarlarının bireysel çıkarlardan üstün tutulması anlamına gelir. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Özden, 2015: 106-126.
3 Vakıf türleri ve bu türlere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Oğuzman, Seliçi ve Oktay Özdemir,
2013: 339-340. Vakıfların türlerine göre dağılımına ilişkin bkz. T. C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Vakıfların Türlerine Göre Dağılımı, https://cdn.vgm.gov.tr/ genelicerik/ genelicerik_945_290519/02-vakiflarin-turlerine-g.pdf, 15.06.2020; yıl bazındaki verilere ilişkin ayrıca
bkz. T. C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Yeni Vakıfların Yıl Bazında Dağılımı,https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_945_290519/03-yeni-vakiflarin-yil-ba.pdf,
15.06.2020.
4 Yönetim organı bir kurul şeklinde olabileceği gibi, tek kişiden de oluşabilir. Yönetim organının
tüzel kişilik olması durumunda, o tüzel kişiyi de temsilen bir gerçek kişi olması gerekmektedir.
Vakıflarda yönetim organı aynı zamanda karar organıdır. Yönetim organının kurul olarak atandığı durumlarda, uygulamada genellikle yönetim kurulu olarak adlandırılmaktadır: Altunkara,
2012: 18. Vakıf yönetim kuruluna ilişkin ayrıca bkz. Tunçay, 2013: 34-35.
5 TMK m. 101/3’de düzenlenen “Vakıflarda üyelik olmaz.” hükmü Anayasa Mahkemesi kararı ile
iptal edilmiştir. İlgili karar ve açıklamaları için bkz. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Resmi
Gazete: 28.06.2008, Sayı: 26920), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/06/20080628
-16.htm, 16.06.2020.
2
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lemeye göre; genel müdürlüğe ve mazbut vakıflara6 ait taşınmazlar Devlet malı
ayrıcalıklarından yararlanmaktadır. Bu ayrıcalıklar kapsamında vakıflara ait
taşınmazlar haczedilemeyeceği ve rehnedilemeyeceği belirtilmektedir. Bunların tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından da istisna olacaktır. Bunun yanında, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun7 20. maddesine
göre; gelirinin en az üçte ikisini genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara da Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınabilir. Tanınacak muafiyetin usul, esas ve şatları T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecektir8.
Buradan anlaşılacağı muafiyet ve istisna hükmünden yararlanacak olan
bizatihi vakfın kendisi (vakıf tüzel kişiliği) olmaktadır9.
2. DERNEKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Farklı kanunlarda bahsi geçmesi, ayrıca KVK’de zikredilmesi dolayısıyla,
öncelikle derneğin ne olduğuna ve derneklere ilişkin düzenlemelere yer verilecektir10. Sonrasında ise derneğe ait iktisadi işletme ve bu işletmelerin KVK
kapsamındaki mükellefiyetleri açıklanacaktır.
Vakıflarda olduğu gibi, derneğin tanımı da TMK’de düzenlenmiştir. Buna
göre dernekler; gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında
belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli
biçimde birleştirerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır
5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Genel Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar
ile mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 2762 sayılı
Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıflara “mazbut vakıf”
denilmektedir. Bkz. T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mazbut Vakıflar, https://www.vgm.gov.tr/
vakiflarimiz/vakiflarimiz/mazbut-vakiflar, 13.06.2020.
74962 sayılı Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun (Resmi Gazete: 07.08.2003, Sayı: 25192).
8 Şartlar ve ayrıntılı açıklamalar için ayrıca bkz. Oğuzman, Seliçi ve Oktay Özdemir, 2013: 340
vd. Ayrıca şartlar ve usul ve esaslara ilişkin bkz. 1 Seri Numaralı Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Resmi Gazete: 03.04.2007, Sayı: 26482).
9 Konuya ilişkin olarak vergi muafiyeti için başvuruda bulunacak vakıfların izlemesi gereken
prosedüre ilişkin olarak bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Muafiyeti İçin Başvuruda Bulunacak
Vakıflara Yönelik Açıklamalar, https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/
vergi-muafiyeti-icin-basvuruda-bulunacak-vakiflara -yonelik, 13.06.2020.
10 Dernek ve vakıflara ilişkin yasal mevzuat ve diğer konulara ilişkin kanunlar listesi için bkz.
TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV), 2009 TÜSEV Faaliyet Raporu EK-15, https://www.
tusev.org.tr/usrfiles/files/ Faaliyet_Raporu_2009.pdf, 16.06.2020.
6
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(TMK m. 56/1)11. Görüldüğü üzere kanunda dernekleri oluşturan kişi sayısında bir alt sınır belirtilmekle birlikte, üst sınır öngörülmemiştir. Türk Medeni
Kanunundakine benzer bir tanım 5253 sayılı Dernekler Kanununda da düzenlenmiş bulunmaktadır (Dernekler Kanunu m. 2/1-a). Bu tanıma göre; “Kazanç
paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını, ifade eder.” Görüldüğü üzere, TMK ile Dernekler Kanunu hükümleri birbirine paraleldir. Ayrıca işbu kanunların diğer düzenlemelerinin de birbirleriyle
uyumlu olduğu anlaşılmaktadır.
Derneklerin kuruluş ve işleyişi Dernekler Kanununda düzenlenmiştir.
Dernekler Kanununun 3. maddesine göre; fiil ehliyetine sahip gerçek ya da
tüzel kişiler önceden izin almadan dernek kurabilmektedirler12.
Dernekler, kuruluş bildirimlerini, dernek tüzüğünü13 ve gerekli belgeleri
yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanmaktadırlar (TMK m. 59)14.
Derneklerin de iş ve işlemlerini yürüten ve yöneten organları bulunmalıdır (TMK m. 49). Çünkü tüzel kişiler, iradelerini bu organları vasıtasıyla açıklamaktadır (TMK m. 50). Buna göre derneğin zorunlu organları; genel kurul,
yönetim kurulu ve denetim kuruludur (TMK m. 72). Derneğin organlarına ilişkin hükümler Dernekler Yönetmeliğinin 12 ve devamı maddelerinde de düzenlenmiş bulunmaktadır.
3. DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN KURUMLAR
VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin tanımı KVK m. 2/5 hükmünde tanımlanmış bulunmaktadır. Bu hükme göre dernek ve vakıflara ait iktisadi
Faal dernek sayıları için bkz. T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dernek Sayıları, https://www.siviltoplum.gov.tr/dernek-sayilari, (15.06.2020). Derneklerin faaliyet alanlarına göre dağılımı için bkz. T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü Derneklerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı, https://www.siviltoplum.
gov.tr/derneklerin-faaliyet-alanlarina-gore-dagilimi, 15.06.2020.
12 Bu hak 2709 sayılı Anayasamızda da ‘Dernek kurma hürriyeti’ kenar başlığıyla güvence altına
alınmış bulunmaktadır. Anayasamıza göre; herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma, bunlara üye olma ya da bunlardan çıkma özgürlüğüne sahiptir (Anayasa m. 33/1).
13 Her derneğin bir tüzüğünün bulunması kanuni bir zorunluluktur. Bu tüzükte derneğin adı,
amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur. Ayrıca tüzük, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz (TMK m. 58).
14 Kuruluşa ilişkin detaylı bilgi için ayrıca bkz. Dernekler Yönetmeliği (Resmi Gazete:
31.03.2005, Sayı: 25772).
11
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işletmeler; dernek veya vakıflara ait ya da bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve KVK m. 1 ve m. 2 hükümleri dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler
ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleridir.
3.1. Genel Açıklamalar
Vakfın iktisadi işletme işletmesi, doğrudan iktisadi işletme kurma yoluyla olabileceği gibi, vakfa yapılan bir iktisadi işletmenin tahsisi işlemiyle15 de
yapılabilmektedir16. Vakıflar Kanununun 26. maddesi uyarınca; vakıflar, amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek amacıyla,
Genel Müdürlüğe bilgi vermek şartıyla iktisadi işletme ve şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere de ortak olabilmektedirler. Şirketler dâhil, iktisadi işletmelerden elde edilen gelirlerin vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilmesi
mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri Genel Müdürlüğe bildirim şartı olması; diğeri ise vakfın iktisadi işletmesinin gelirlerinin
vakfın amacından başka bir amaca tahsisinin kanunen yasaklanmış olmasıdır.
Ayrıca vakıfların şirket kurup, şirketlere ortak olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.
Dernek veya vakıflara ait bir iktisadi işletmeden bahsedilmek için, kanunda yapılan tanımdan hareketle, aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir.
Aşağıda belirtmiş olduğumuz bu şartların bir arada bulunması gerekmektedir:
- Dernek veya vakfa ait ya da bağlı olmalıdır (Ait olma, sermaye bakımından dernek veya vakfa bağlı olmayı ifade eder. Bağlı olma ise, idariyönetim ve karar alma-bakımından dernek veya vakfa bağlılığı ifade eder).
- Sermaye şirketi ya da kooperatif şeklinde kurulmamış olması gerekmektedir.
- Ticari, sınai veya zirai alanda sürekli olarak faaliyette bulunmalıdır
(Süreklilik unsuru, bir hesap dönemi içerisinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasıdır)17.Örneğin;
bir derneğin üç yıl önce satın aldığı nakil vasıtalarından aynı yıl içinde
bir/birkaçını elden çıkartması durumunda sürekliliği olan bir faaliyetten bahTMK m. 101/2 hükmü uyarınca; bir malvarlığının bütünü veya gerçekleşmiş ya da gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilmektedir.
16 Erdem, “Vakıfların İktisadi İşletme İşletmesi”, http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/
hukuk-postasi/vakiflarin-iktisadi-isletme-isletmesi/#_ednref4, 16.06.2020.
17 Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsuru oluşmaz fakat
faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık unsurunun varlığı kabul edilmektedir: Gündüz, 2018: s. 16-17.
15
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sedilemeyecektir. Faaliyetin dönemsel ya da mevsimlik olması durumunda ise
(plaj işletmeciliği gibi), işin niteliği nedeniyle faaliyetin devamlılığına engel
teşkil eden bir durum bulunmamaktadır18.
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurulmasında önem arz eden
diğer bir husus da bu işletmelerin Ticaret Siciline tesciline ilişkindir. Ticaret
Sicil Yönetmeliği’ne19 göre; derneklerin sicile tescili gerekmektedir ve tescil
başvurusunda istenen belgeler ve tescil edilmesi gereken hususlar kanunda
düzenlenmektedir (m. 52, m. 53). Tescil başvurusunda istenilen belgeler ve
vakıflara ait ticari işletmelerde tescil edilmesi gereken olgular da ayrı ayrı sayılmıştır (m. 55, m. 56).
Dernek ve vakfa ait iktisadi işletmenin tüzel kişiliği olması hâlinde, bu işletmeler tarafından elde edilen kazancın kurumlar vergisi yükümlülüğü işletmeye ait olmaktadır. Ancak işletmenin dernek ya da vakıftan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmuyorsa, tarhiyatın muhatabının iktisadi işletmenin bağlı olduğu
dernek veya vakıf olacağı açıktır20.

18Altunkara,

2012: 32.
Sicil Yönetmeliği (Resmi Gazete: 27.01.2013, Sayı: 28541).
20 Mutluer ve Dayanç Kuzeyli, 2019: 477. Bununla birlikte, doktrinde dernek ve vakıflara ait
iktisadi işletmelerinin tüzel kişiliğinin olmadığı kabul edilmekte ve bildirim yükümlülüğü, verginin muhatabı, adres değişiklikleri gibi ödevlerin muhatabının da dernek ve vakıf tüzel kişiliğine
ait olduğu kabul edilmektedir. Bkz. Düzenli, 2018: 36-37. Ayrıca bu durum KVK’nin beyan esasını düzenleyen 14. maddesinden de tam anlamıyla anlaşılamamaktadır. İlgili hükümde denildiği
üzere; tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere ‘ile’ ifadesi kullanılarak
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ayrıca belirtilmiş, tüzel kişiliği olmayan gruba dahil
edilmemiştir. Ayrıca bunlara ait beyannamelerin dernek ya da vakıflarca verileceği düzenlenirken kanunda “…ayrı beyanname verilir.” denilmektedir. Burada ayrıca mı dernek ya da vakıfın
beyanname vermesi gerektiği yoksa sadece dernek ya da vakıfın mı vereceği anlaşılamamaktadır. İlgili hükmün gerekçesinde de konuyla ilgili açıklama bulunmamakta ve “…söz konusu işletmelerin her biri için ayrı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilecektir.” Şeklinde denilerek,
dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyetine vurgu yapılmaktadır. Bununla birlikte verginin tarhına ilişkin KVK m. 16’daki hükümden dernek ve vakıflardan
tüzel kişiliği olanlar da bulunabileceği anlamı çıkmaktadır. İlgili hükme göre; “...iktisadi kamu
kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanlar için bağlı
oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek adına...” denilmektedir. Tüzel kişiliği haiz olmayanlar
ifadesinden yola çıkılarak, tüzel kişiliğe sahip olan dernek ve vakıflar olabileceğini anlamak
mümkündür.
Dernek ve vakıflar ile bunların iktisadi işletmelerinin vergilendirilmesine ilişkin (sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları hariç) bkz. TÜSEV, Vakıf ve Derneklerin Vergi Karşısındaki Durumu, https://www.huzurevleri.org.tr/docs/VakifVe DerneklerinVergiKanunlariKarsisindaDurumu.pdf, 15.06.2020.
19Ticaret
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Derneğe veya bağlı bir iktisadi işletmenin bünyesinde mal ve hizmet arzı
sadece kendi üyelerine yapılsa bile ya da dernek ya da vakıf kâr amacı olmaksızın bir iktisadi işletme işletse, bu durumda da vergilendirme gerekecek ve
iktisadi işletme kurumlar vergisi mükellefiolacaktır. KVK m. 6’da bu husus
ayrıntılı olarak belirtilmiştir. İlgili madde hükmü şu şekildedir: “İktisadi kamu
kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel
kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal
veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi
veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi niteliğini değiştirmez.”21.Şöyle ki; iktisadi amaç güdülmeden ya da kâr paylaşma amacı olmadan, sadece dernek tüzüğünde belirtilmiş amacın gerçekleştirilebilmesi için
ticari işletme işletilmesi de mümkündür. Derneklerin kamuya yararlı dernek22
sayılması veya vakıflara Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış olması,
bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir. Dernek ve vakıflara ilişkin ilgili mevzuatta düzenlenen muafiyet ve istisna
hükümlerinin, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin vergi mükellefiyetine etkisi bulunmamaktadır. Derneklerin kamuya yararlı olması hâlinde de,
bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesini de etkilemez23.
Ayrıca bkz. Özbalcı, 2003: 73. Aynı şekilde bkz. Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2019: 163: “Kazanç
sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı,
kiralaması ya da bunlara benzer şekillerde olması ve devamlı olması durumlarında da dernek ya
da vakıflara ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilir.” Konuya ilişkin ayrıca Danıştay bir kararında; vakfın, sadece sporu geliştirme amacıyla üyelerinin hizmetine açık olan ve üyelerden alınan
ücretin cüzi bir miktar olduğu ve kâr amacı güdülmediği, ayrıca ticari işletme şeklinde örgütlenmediğini ileri sürmesine karşın sunulan bu hizmetin ticari işletme niteliğinde olduğu ve KVK
m. 4’te sayılan muafiyetler kapsamına da girmediğinden; vakfın vakıfın spor tesislerini iktisadi
işletmesi niteliğinde olduğuna ve kurumlar vergisi mükellefi olduğuna hükmetmiştir (Danıştay
4. Daire, Esas No: 1997/5022, Karar No: 1998/4139): Terlemez ve Bahtiyar, 2001: 254-257.
Derneklerin faaliyetlerinden iktisadi işletme oluşturanların ya da sayılanların kurumlar vergisi
mükellefiyetine tabi olduklarına ilişkin açıklayıcı örnekler için ayrıca bkz. Şimşek, “Derneklerin,
Dernek Lokallerinin ve Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Vergisel Yükümlülükleri”,
https://www.alomaliye.com/2010/12/10/derneklerin-lokallerinin-iktisadi-isletmelerinvergisel-yukumlulukleri/, 16.06.2020.
22 Bir derneğin kamu yararına çalışıp kamuya yararlı dernek olabilmesinin şartları ayrıntılı
olarak kanunda belirlenmiştir. Bu dernekler Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilmektedir (Dernekler Kanunu m. 27). Kamu yararına çalışan dernekler için bkz. T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kamu Yararına Çalışan Dernekler, https://www.siviltoplum.
gov.tr/kamu-yararina-calisan-dernekler, 15.06.2020.
23 Konuya ilişkin bkz. Danıştay 4. Daire, Esas: 2010/8349, Karar: 2010/6626, Tarih: 29.12.2010,
http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId
21
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Şu hususa ayrıca dikkat edilmelidir ki; vakıf ve derneklere tanınan muafiyet ve istisna hükümleri bunların iktisadi işletmelerini kapsamamaktadır.
Mükellef olanın da dernek ve vakıftan ayrı olarak, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler olduğu düşünüldüğünde bu durum tabiidir.
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi
olması dolayısıyla, VUK’ta düzenlenmiş bulunan belgeleri düzenlemeleri zorunludur (VUK m. 229, m. 232, m. 233, m. 234, m. 235, m. 236, m. 238, m. 239).
Dernek veya vakfın birden fazla iktisadi işletmesinin bulunması hâlinde,
her bir işletme için ayrı mükellefiyet tesisine gerek olmamakta; dernek ve vakıflar işletmelerinin kâr ve zararlarını tek bir beyannamede konsolide etmek
suretiyle vergi avantajı sağlayabilmektedir24.
Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmuşsa, kurulmuş olan sermaye şirketi veya kooperatifin kendisi kurumlar vergisi mükellefi olmaktadır25.
Tüm bunlar yanında Kurumlar Vergisi Kanunu dışında 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu m. 1/3-g hükmü uyarınca; dernek ve vakıflara ait veya
tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ya da işletilen müesseseler de katma
değer vergisine tabidir. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere, bazı durumlarda dernek ve vakıflar için muafiyet ve/veya istisna hükümleri getirilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/1 maddesi uyarınca; ilim, fen ve
güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim
ve hizmetler ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans
salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür
ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler, kültür ve eğitim amacı taşıyan istisnalar kapsamında katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Örneğin; kamu menfaatine yararlı dernek statüsünde bulunan spor kulüplerinin bedelsiz olarak yaptıkları teslim ve hizmetler KDVK m. 17/2-b hükmü uyarınca KDV’den istisna olacaktır; ancak bedel karşılığında yapılacak mal
teslimleri ve hizmet ifaları KDV’ye tabidir26.
=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB
2erLjPnTfbpkCK%2F2JqWMNQruuWuTyMeGQvDznfKPA3pfLVghOfWtdpeab5tqK6H9RsZye3m
QandLCj7rPTI17E1TQ%3D%3D&aranan=dernek%20ve%20vak%C4%B1flara%20ait
%20iktisadi%20i%C5%9Fletmeler&dokumanTuru=DANISTAYKARAR, 16.06.2020.
24 Yıldırım, 2011: 163.
25 Öner, 2017: 173.
26 Karataş Durmuş, 2016: 272.
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Ayrıca VUK m. 172’de dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelere ilişkin
ortak bir hüküm öngörülmüş bulunmaktadır. İlgili hükme göre; dernek ve vakıflara27 ait iktisadi işletmeler de VUK esaslarına göre defter tutmaya zorunlu
olanlar arasında sayılmıştır. Kanunda dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin defter tutma bakımından, tüccarların tabi oldukları hükümlere tabi olduğu
da belirtilmiştir.
İlgili hükmün devamında ise; kurumlar vergisinden muaf olan dernek ve
vakıflara ait iktisadi işletmeler, defter tutma mecburiyetinden istisna tutulmuşlardır.
3.2. Kurumlar Vergisi Kanununda Vakfa İlişkin Düzenlemeler
5520 sayılı KVK’de kurumlar vergisi mükelleflerinin arasında sayılan
mükelleflerden biri de dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerdir28. Kanun
hükümden anlaşılacağı üzere, dernek ya da vakfın kendisi mükellef değildir.
Onlara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefi olmaktadırlar.
Bu anlamda dernekler ve vakıflar, kamu idare ve kurumları gibi, iktisadi
bir amaç taşımadıkça aidat, bağış gibi normal gelirlerinden ötürü kurumlar
vergisi mükellefi olmazlar29. Ancak şu hususa dikkat edilmelidir ki, burada
bahsetmiş olduğumuz kurumlar vergisi mükellefiyetidir. İktisadi işletmesi
olmasa bile, dernek ve vakıfların mükellefiyetleri diğer vergi kanunları çerçevesinde devam etmektedir.
Vakıflara tabi iktisadi işletmelerin; kazanç gayesi gütmemesi, tüzel kişiliğinin ve ayrı bir sermayesinin bulunmaması veya kendilerine ait iş yerlerinin
olmaması durumu bunların kurumlar vergisi kapsamına alınmasına engel değildir; kurumlar vergisi mükellefidirler30.
Vakıfların defter tutma yükümlülüğüne ilişkin ayrıca bkz. 48 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi
Genel Tebliği (Resmi Gazete: 28.07.1994, Sayı: 22004).
28 Kanunun ‘Verginin konusu’ kenar başlıklı birinci madde hükmünde düzenlenmiş bulunmaktadır.
29 Öner, 2017: 171.
30Danıştay 4. Daire, Esas: 2016/14002, Karar: 2019/2532, Tarih: 03.04.2019, http:// emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6dQp1E
3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er%2F3
0E8q12TqypVvxXZnLG1mc19sROojdjYHF0EjmmMhF6BXAiPZ1ZrIc0EldAxjORkXyWq7ZTGBhy
MVsEwsoQSQ%3D%3D&aranan=dernek%20ve%20vak%C4%B1flara%20ait%20iktisadi%20i
%C5%9Fletmeler&dokumanTuru=DANISTAYKARAR, 20.06.2020; Danıştay 3. Daire, Esas:
2010/3441, Karar: 2012/304, Tarih:
07.02.2012, http://emsal.danistay. uyap.gov.
tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7p
MO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB2er96rdC%2FdBDdy6p24cP4vI
WNnbb4cOG8KIwmu7gN1vPiTwT5m3qP0YyGS5VmpKWpHN0%2BxhK11CYlEpW%2F06BPHa
27
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Mükellefiyet hükmünü düzenleyen KVK m.2/5 hükmü uyarınca, cemaatler de vakıf sayılmıştır. Cemaatler, muhtelif mezheplere mensup insanların
oluşturdukları topluluklardır31.
Ayrıca vergi muafiyeti32 tanınan vakıflar için KVK m. 5/1-ı hükmü ile istisna; KVK m. 10/1-c, d hükmü ile de indirim imkânı getirilmiştir.
3.3. Kurumlar Vergisi Kanununda Derneklere İlişkin Düzenlemeler
Derneğe bağlı iktisadi işletme tarafından üretilen mal ve hizmetin, üyelere maliyet bedeli ile sunulması dolayısıyla matrah oluşmaması durumunda
da mükellefiyet devam etmektedir. Bu durumda mükellefiyet devam etmekle
birlikte, sadece vergi alınmayacaktır33.
Mükellefiyet hükmünü düzenleyen KVK m. 2/5 hükmü uyarınca, sendikalar da dernek sayılmıştır. Kanunda düzenlenen bu hükme göre, sendikalara
ait iktisadi işletmeler de kurumlar vergisi mükellefi olmaktadır. Buna nedenle
ticaret ve sanayi odaları, barolar, kamu meslek kuruluşları, siyasi partiler,
emekli ve yardım sandıkları da kurumlar vergisi mükellefi olarak karşımıza
çıkabileceklerdir.
Ayrıca kamu yararına34 çalışan dernekler için KVK m. 5/1-ı hükmü ile istisna; KVK m. 10/1-c, d hükmü ile de indirim imkânı getirilmiştir.
3.4. Danıştay Kararları ve Vergi İdaresi Kararlarına İlişkin Örnekler
Konuyla ilgili olarak Danıştay’ın ve vergi idaresinin vermiş olduğu kararlardan bazılarına değinecek olursak;
Dernek tarafından düzenlenen kurs ve seminerler bir bedel alınmaksızın
yerine getiriliyorsa, bu hizmetin yerine getirilmesinde derneğe bağlı bir iktisaHw%3D%3D&aranan=dernek%20ve%20vak%C4%B1flara%20ait%20iktisadi%20i%C5%9Flet
meler&dokumanTuru=DANISTAYKARAR, 20.06.2020.
31 Özbalcı, 2003: s. 75; ayrıca bkz. Danıştay 4. Daire, Esas: 2007/2306, Karar: 2008/4933, Tarih:
03.12.2008, http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGoster Servlet?dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dO
Qaq%2FfBdKB2erEaJ5s9Dvjg%2BIANluU5pLjtM8NseUeDLY3lmeRR0Y9w4PX5s9V9d8i5JcJUoh
6qFYPbzUCa9nufz4WeRcYTB%2BtQ%3D%3D&aranan=dernek%20ve%20vak%C4%B1flara%
20ait%20iktisadi%20i%C5%9Fletmeler&dokumanTuru=DANISTAYKARAR, 20.06.2020.
32Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 2) (Resmi Gazete: 15.08.2012, Sayı: 28385); Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması
Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (Resmi Gazete:
23.03.2013, Sayı: 285969).
33Özbalcı, 2003, s. 74.
34 Kamu yararına çalışan derneklerle ilgili düzenleme için bkz. Dernekler Yönetmeliği m. 49.
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di işletme oluştuğundan bahsedilemeyecektir. Ancak kâr amacı güdülmese
dahi, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilen
kişi/kişilerden tahsil edilmesi, bağış adı altında bile olsa bir bedel alınması
durumunda derneğe bağlı iktisadi işletmenin oluştuğundan bahsedilir35. Aynı
durum vakıflar için de geçerlidir. Bununla birlikte vakıfların iktisadi işletmesine nakdi veya ayni borç vermesi, karşılıklı olarak hesaplara işlenmesi şartıyla,
mümkündür. Verilen borca karşılık faiz uygulaması ise KVK m. 13’de düzenlenen “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” konusunu ilgilendirmektedir36.
Vakıf ya da derneğe ait birden fazla iktisadi işletme olması durumunda,
bunların kurumlar vergisi mükellefiyeti, ilgili oldukları dönem itibariyle tek bir
kurumlar vergisi ve tek bir geçici vergi beyannamesiyle beyan edilmesi mümkündür. Ancak farklı yönetim, sermaye ya da organizasyonu olan iktisadi işletmeler ayrı ayrı iktisadi işletme kabul edileceğinden ayrı bir kurumlar vergisi
mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir37.
Buna karşılık vakfa ait farklı illerde özel okul işletmelerinin bulunması
halinde tüm okullar için tek bir iktisadi işletme üzerinden kurumlar vergisi
mükellefiyeti tesis edilebilecektir38.
T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı, Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü), Tarih: 07.04.2014, Sayı: 51421814-130[17-2012/184]-44, Dernek Tarafından Yapılan
Kurs ve Seminerlerin İktisadi İşletme Oluşturup Oluşturmayacağı, https://www.e sasdenetim.com/mukteza-ozelge/mukteza-dernek-tarafindan-yapilan-kurs-ve-seminerlerin-iktisadiisletme-olusturup-olusturmayacagi, 16.06.2020.
36 T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa, Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, Tarih: 11.01.2012, Sayı: B.07.1.GİB.4.16.02-300.11.85-19, Vakfın, İktisadi İşletmesine Aktaracağı Paranın KV ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi, http://dguder.org/ Webkontrol/IcerikYonetimi/Dosyalar/vakfin-iktasadi-isletmesine-aktaracagi-paranin-kv-ve-kdvyonunden-degerlendirilmesi-hk-6qb_ozelge_g682_zjSSbkiR.pdf, 16.06.2020.
37 T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü). Tarih: 11.06.2015, Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-125[6-2013/486]-60325,
Vakfa Ait Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin, Şube Olmaksızın Kar/Zarar Konsolidasyonu ile Tek KV, tek KGV ve tek KDV Beyannamesi Verip Veremeyeceği, https://www.
gib.gov.tr/vakfa-ait-saglik-alaninda-faaliyet-gosteren-isletmelerin-sube-olmaksizin-kar/zararkonsolidasyonu, 16.06.2020.
38 T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü), Tarih: 23.05.2014, Sayı: 84974990-130[17-2013/04]-513, Vakfa Ait
Öğrenci Yurtlarının Vergisel Yükümlülükler, https://www.gib.gov.tr/node/98298, 16.06.2020. Ayrıca bkz. Danıştay 15. Daire Başkanlığı, Esas: 2015/5416, Karar: 2017/6575, Tarih: 14.11.2017,
http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet?dokumanId
=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B6gU8dOQaq%2FfBdKB
2er5lTI2A2YvBtZ8hdT2%2FQnZ8HdPIyTfSSvZw418Cn9EUnSdx8nNciabQkjtghS3cH9ozqV3gtH
35
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Derneğin lokalinde üyelere verilen çay hizmeti de, derneğin iktisadi işletmesi sayılmakta ve kurumlar vergisi mükellefiyetine tabi olmaktadır39.
Yukarıda açıklamış olduğumuz örneklerden de anlaşılacağı üzere yapılan faaliyetin iktisadi işletme oluşturup oluşturmadığı, dernek ve vakıflara ait
iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefiyetinin oluşup oluşmadığı somut olaya göre değişebilmektedir. Bu nedenle, bu tür durumlarda T. C. Hazine
ve Maliye Bakanlığından, T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi daireleri aracılığıyla soru yoluyla yardım almak daha kesin sonuca ulaştıracaktır.
SONUÇ
Türk Medeni Kanununda dernekler ve vakıflar, tüzel kişiler tanımlanmış
ve açıklanmış bulunmaktadır.
Vakıflar ve dernekler, genel anlamda hayır amacıyla kurulmuş topluluklar olsa da belirli bir amaca hizmet etmek, faaliyetlerini devam ettirebilmek ya
da faaliyetin devamı için kazanç sağlayabilmek için iktisadi işletme işlettiklerinde, vergi mevzuatının konusuna girmektedir. Ülkemiz vergi sisteminde,
anne karnındaki çocuk dahi mükellef olabilmektedir. Dolayısıyla, farklı konular
ve farklı vergi mükellefiyetleri olmakla birlikte, ticari bir işletme söz konusu
olduğunda devletin elinde bulunan vergilendirme yetkisini kullanması tabiidir.
Vakıf ve derneklerin hukuki statülerinin ve kuruluş amaçlarının diğer
kurumlar vergisi mükelleflerinden faklı olmasından dolayı, hayır amacıyla
hareket eden bu kurumlara birtakım kanuni ayrıcalıklar da tanınarak bir denge kurulmak istenildiği açıktır. Bahsetmiş olduğumuz ayrıcalıklar hem vakıf ve
dernek tüzel kişiliğine kendi kanunları ve TMK’de düzenlenen hükümler, hem
de dernek ve vakfa ait iktisadi işletmelere tanınan ayrıcalıklar muafiyet ve
istisnalar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Vergi mevzuatının karışık ve daha çok genel tebliğ, genelge vs. gibi ikincil (yardımcı) düzenleyici işlemlerle açıklanmış olması; vergi hukukuna ilişkin
düzenlemelerin anlaşılırlığı ile güncelliği konusunda şüphe yaratmaktadır.
Örneğin, kanunda hali hazırda düzenlenmiş bir konu ile ilgili olarak bir ya da
birden fazla tebliğ çıkarılabilmektedir. Bu durum da vergi hukukuna ilişkin
düzenlemeleri zorlaştırmaktadır.
m13VUKkAmx60zg%3D%3D&aranan=dernek%20ve%20vak%C4%B1flara%20ait%20iktisadi
%20i%C5%9Fletmeler&dokumanTuru=DANISTAYKARAR, 16.06.2020.
39 T. C. Gelir İdaresi Başkanlığı, Konya Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Usul Grup
Müdürlüğü), Tarih: 15.07.2014. Sayı: 48349025-VUK-2-1266-91, Dernek Çay Ocakları Hakkında,
https://www.gib.gov.tr/node/91822, 16.06.2020.
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Çalışmamızda ele aldığımız konuda sadece vergi hukukunu değil medeni
hukuk ve sair mevzuatı da ilgilendirmektedir. Her ne kadar Danıştay kararları
ile özelgelerden yararlanılmış olsa da; çalışma konusuna ilişkin spesifik durumlarda Danıştay kararlarında ayrıntılı düzenlemeler çok nadir görüldüğü
gibi, olaya ilişkin İçtihadı Birleştirme Kararı da bulunmamaktadır. Öyle ki; bazı
durumlarda Danıştay ile vergi idaresinin çelişebildiği görülmektedir. Ayrıca
özelgelerin de, her mükellefin kendi içinde bulunduğu duruma ilişkin olmasından dolayı konuya her zaman çözüm getirememektedir.
Genel tebliğler, yönetmelikler ve ek maddelerle yapılan düzenlemelerin
vergi hukukunda fazlaca olması da bunun sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, en kısa sürede vergi mevzuatında düzenlemeye gidilmesi
temennimizdir.
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TIP BİLİMİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİNİ
SAĞLAYAN TIBBİ İLLÜSTRASYON SANATI VE
BEGOÑA RODRİGUEZ'İN ÇALIŞMALARINA
SANATSAL BAKIŞ1
Dr. Öğr. Üye. Ersan SARIKAHYA
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Sanat-anatomi ilişkisi, antik mağara resimlerinde ilkel anlamda insan vücudunun yontulmuş figürlerle çağlar boyunca çeşitli sanatsal ifade biçimlerinde tasvir
edilmeye çalışılmıştır. Medeniyet ve bilimin kaynaşmasıyla başlayan süreçte, insan
anatomisi bilgisini resimsel olarak tasvir etmek için kullanılan teknikler zaman içerisinde gelişmiştir. Geleneksel yöntemlerle başlayan bu süreç, teknolojinin gelişmesiyle
birlikte tıp bilimindeki gelişmelere analitik katkı sağlamıştır. Bu katkılar sayesinde
insan anatomisi bilgisi daha anlaşılır hale gelmiştir. Dünyada görsel iletişim aracı olarak bilinen Tıbbi İllüstrasyon sanatı, geçmişten günümüze kadar kullanılmıştır. Tıbbi
illüstrasyon sanatı olarak tanımlanan bu sanatın zengin bir geçmişi bulunmaktadır.
İnsan vücudunun tasvirini belgelemek ve görüntülemek amacıyla türeyen bu bilim
dalında, tıp bilimiyle sanat arasında disiplinlerarası bir bağ kurulmuştur. Tıp biliminin
ve sanatın yenilikleri gün geçtikçe ilerlemektedir. Bu yenilikler ışığında, teknolojinin
gelişmesiyle dijital resimleme olanakları da artmıştır. Bu sanat dalını daha yakından
tanıyabilmek için, bu konuda uzmanlaşan ve uluslararası ödülü alan İspanyol tıbbi
illüstratör Begoña Rodriguez, teknolojinin yeni imkanlarına hakim olan bu sanat alanında iki ve üç boyutlu tıbbi illüstrasyonlara sahiptir. Bu çalışmada, görüşme yönteminden faydalanarak, Begoña Rodriguez'in tıbbi illüstrasyon sanatına ilişkin görüşleri,
illüstrasyon çalışmaları ve çalışma sırasında kullandığı yöntemler analiz edilerek tıbbi
illüstrasyon sanatının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda disiplinlerarası olan bu alan, yeni teknolojiyle birlikte insan anatomisindeBu çalışma, 22-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Boğazkale/Hattuuşa, Çorum, UBAK tarafından organize edilen 8. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Kongresi’nde sunulan “Tıbbi İllüstrasyon Sanatçısı Begoña Rodriguez’in Çalışmalarına Sanatsal Bakış” başlıklı özet
bildirinin genişletilmiş ve geliştirilmiş son halidir.
1
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ki kılcal damarların ve sinir sistemlerinin en ince detayına kadar iki ve üç boyutlu olarak tasvir edilmesine imkân sağlanmıştır. Bu alanda eğitimini devam ettirip bu işlemleri gerçekleştirebilmek için de Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, After Effects gibi
bitmap ve vektörel tasarım programlarına hakim olmak gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi İllüstrasyon, Begoña Rodriguez Rueda, İllüstrasyon

The Art of Medical Illustration That Provides the Visualization of Medical
Science and an Artistic View to Begoña Rodriguez's Work
ABSTRACT
The relationship between art and anatomy has been attempted to depict the
human body in primitive terms in various forms of artistic expression throughout the
ages with sculpted figures in ancient cave paintings. In the process that started with
the fusion of civilization and science, techniques used to depict human anatomy information pictorially developed over time. This process, which started with traditional
methods, has contributed analytically to the developments in medical science with the
development of technology. Because of these contributions, knowledge of human anatomy has become more understandable. Medical Illustration art, known as a visual
communication tool in the world, has been used from the past to the present. This art,
which is defined as medical illustration art, has a rich history. An interdisciplinary link
has been established between medical science and art in this branch of science, which
is derived to document and visualize the depiction of the human body. The innovations
of medical science and art are advancing day by day. In the light of these innovations,
digital imaging possibilities have increased with the development of technology. A
Spanish Medical Illustrator Begona Rodriguez who specializes in this subject, has two
and three dimensional medical illustrations in this art space that dominates the new
possibilities of technology. In this study, it was aimed to emphasize the importance of
medical illustration art by analyzing Begoña Rodriguez's views on medical illustration
art, her illustration studies and the methods that she used during the study by interviewing with her. This field, which is interdisciplinary in line with the information
obtained, has been provided with the opportunity to describe the capillaries and nervous systems in human anatomy in two and three dimensions with the latest technology. It is necessary to master bitmap and vector design programs such as Photoshop,
Illustrator, Cinema 4D, After Effects in order to continue your education in this field
and perform these operations.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi İllüstrasyon, Begoña Rodriguez Rueda, İllüstrasyon
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1. Giriş
Algı dünyasında nesneleri ve nesnelerin görünme biçimlerini birbirinden ayırmak olanaksızdır. Örneğin bir masayı diğer masalardan ayıran şey
ayrıntılardır. Burada yapılması gereken. Tanımlamak değil o nesneyi algılamaktır. Algılama sürecinde hiç bir anlamsız ayrıntı yoktur. Sanat eserini anlamlı kılan olgu, tam anlamıyla belirtmek gerekirse alalade bir bakışın ifade
ettikleri değil, ayrıntıları görmemizdir. Burada esas konumuz, ilk bakışta algıladığımız nesneden çok, ayrıntılarını incelediğimizde gördüğümüz olacaktır.
Öyle ki algıladığımız her nesne gibi sanat eserinin de doğasında görülüp işitilmek vardır. Tanımlanan objelerin çözümlenmesi, sonradan edinilen tecrübeleri ortaya çıkarırken elbette önemlidir. Ancak sanat eserindeki bire bir algısal
deneyimin yerini tutmayacaktır. Sanat eseri “etli tenli bir bütünlüğe” sahiptir
(Merleau-Ponty, 2005:60-61). Biçim, hiç bir zaman hiç bir şekilde tam anlamıyla bir son, tam anlamıyla bitirme ya da tam anlamıyla bir sonuç değildir.
Bunu, vücuda gelmek (tekevvün), var olmak ve bir noktadan diğerine ilerlemek gibi düşünmek gerekir. Onun varlığı değişimdir ve o, görünüşte, yalnızca
kötücül tehlikeli bir düş görüntüsüdür. Kâinat, yaratılan varlık olarak, görünen
yüzeyin yani sanat eserinin örtüsünün altında yaşar. Orada, geçmişe kadar
bütün ruhsal özellikler görülür. Gelecekte ise, sadece yaratıcı nitelikler yer alır
(Klee, 1986:50-51). Genel ve yaygın düşünce açısından bütün bu çözümlemeler, kelimeler ile nesneler arasında en köklü kopuşu hedefleyen karmaşık ve
dolambaçlı bir anlatımdan başka bir şey değ ildir. Antikçağ 'dan günümüze kadar, batı düşüncesinin en çok etkilenilen ve devam edegelen gelenekleri, dil ile
gerçeklik arasındaki bağ olarak düşünülmüş, özlerin gizemli ve karşılıklı bir
paylaşımı olarak görülmüştür. Geleneksel Batı düşüncesinin büyük atılımlarında, dil, nesneden kesin olarak ayırılmamıştır. Buna benzer olarak klasik
resimde perspektif gibi çeşitli teknikler kullanılarak görünen nesne ile esinlenilen modeller özdeşleştirilimeye çalışılmıştır (Foucault, 2010:11-13). Doğal
görüntüler ne kadar mükemmel bir benzetişle yapılmış olsa da her zaman için
gerçeklikten çok uzak kalacaktır. Bu sebeple çizimin birebir görünen değil,
benzeyen olması hiç de değ ersizlik anlamına gelmez. Evrenin saf bir görsel
anlayış olarak kavranması da bir imkân dahilindedir. Her zaman, yalnız evrenin hareketli görüntüsünü yakalamakla uğ raşan değ il, aynı zamanda, varlığ ı
kontrolle, incelemeyle elde edilen tecrübelere ulaşmak isteyen bir sanat ihtiyacı kendini gösterecektir. Her iki yöndeki tasvirleri öğ renim şekli yararlı olacaktır (Wölfflin, 2015:40). Buna göre bilim ve sanatsal yaratıcılık, sanat eserinin algısında, aynı anda ortak ‘imge’ çözümlemesine sahiptir. Alioğlu’na
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(2010:219) göre, “sanat da bu çağın yapısı içindeki yerini almaktadır. Sanat, bu
yeni değerler dünyasında soyut, düşünsel, hatta giderek kavramsal bir boyut
içinde karşımıza çıkmaktadır”.
Leonardo da Vinci, St. Pietro Katedrali’nin kubbesini tasarlarken kafatasını model olarak ele almış ve bu şekilde inşa etmiştir. Bu örnekte olduğu gibi
anatomi bilgisi güzel sanatların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Sibernetik
ilmi, biyolojik unsurları bilime ve sanata uyarlamayı şiar edinmiştir. Eskiden
tıp ve sanat tek şahıs tarafından icra edilirdi. Bu kişiler ulema, humanist, filozof
vs. isimlerle anılmışlardı. Günümüzde bu meslekler birbirlerinden ayrılmışlardır ancak tabip genel olarak sanattan vazgeçmemiş, geçememiştir (Albukrek,
2015). Disiplinlerarası bilim dalları günümüzde oldukça önem arz etmektedir.
Disiplinlerarasılık terimi disiplinlerin varlığını onaylayan bir terimdir. Bilimler
arası bu ilişki yeteri kadar fark edilmemiştir (Akay, 1999:24).
2. Geçmişten Günümüze Tıbbi İllüstrasyon
İllüstrasyon, eski bir iletişim aracı olmasına rağmen, kullandığı resimleme dili sayesinde her alanda çarpıcı imgeler aracıyla istenilen bilgiyi veya düşünceyi etkili şekilde izah etmek ve aydınlatmaktır. Oluştrduğu iletişim kabiliyetiyle, metin ve düşüncelerin tasvir edilmesinde ifade ve yorumlama imkanını
sağlamkatadır. İllüstrasyon ‘bir resimleme’ türüdür (Onursoy, 2017:902). Tanrıöver’e (2013:39) göre, “İllüstrasyonlar, illüstratörün anlatım gücü, yorum
yeteneği, yaratıcılığı ile hedef kitlesiyle buluşur. İllüstrasyonun estetik değ eri,
anlattığ ı konunun içeriğ i ile bütünleşir ve anlatım gücünü, yorumlama ve görsel algılamadan alır. Bu noktada illüstratörün yaratıcılığının önemi ortaya çıkmaktadır”. Tıbbi İllüstrasyon ise Guildersen (Guildersen, 2002) göre, “insan
vücudunun görsel tasvirlerini belgeleme ve en önemlisi yalın şekliyle aktarabilme özelliğe sahip olan sanat ve tıp bilimini birleştiren bir resim sanatdır.”
Görsel sanatlar ve anatomi bilimi vazgeçilmez bir ilişkiye sahiptir. Tıpta
vücudun yalın tasviri sanatçılar tarafından gerçekleşirken sanatsal yaratıcılığın
işlevsel bir ‘Nöroanatomik2 temeline sahiptir’. İki ve üç boyutlu anatomi resimlerinin yaratılması hem el becerisini hem de ‘zihnin gözüyle görme’ yeteneğini
gerektirir. İnsanın sanatsal yaratıcılığının evrimi hakkında var olan kanıtlardan ne çıkarabileceğini düşünerek eskizlerini hazırlamaktadır. Sanatsal yaratıNöroanatomi insan beyninde işlevlerin yerini bulmaya çalışan tıp dalıdır. Görüntüleme ve
deneysel araştırmalar beynin değişik nörolojik ve bilişsel etkiler yaratmasına neden olan bölgelerin ortaya çıkmasına yardımcı olur (tr.wikipedia.org/Nöroanatomi).
2
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cılık ve estetik değerlendirme kapasitesine sahip bir insan beyninin evrimine
yol açan nöronal değişim süreçleri bilinmemektedir. Ancak gelişen beynin ne
olduğuna dair ipuçları sağlayabilmektedir diye ifade edilmiştir (Kay ve Fraher,
2010:157).
Anatomi, başlarda tıp biliminin ayrı bir dalı olarak tanınmış, gelişimi Yunanistan'da Hipokrat ve İtalya'da Aristo ile devam etmiştir. Aristoteles ve Sokrates'in felsefi tutumları Yunanistan ve Mısır'daki önceki medeniyetlerin
inançlarından geçişini işaret etmiş ve Aristoteles tahminen tarihte büyük olasılıkla hayvan diseksiyonlarıyla bilimsel çalışmaya dayalı anatomik illüstrasyonları kullanan ilk kişi olmuştur. Anatomi bilgisini öğrencilerine yazılı metinlerin
yanısıra gravür baskılarla öğreterek aktarmıştır. Basılı anatomik resimlerin ilk
örnekleri 1491 yılında ahşap oyma baskısıyla elde edilmiştir. Açıklayıcı resimleri göstermek adına yanında büyük rakamlar ve dipnotlar yazılmıştır (Görüntü 1) (Petrucelli, 1987:400-409).

Görüntü 1: Basılı Anatomik Resimlerden Örnekler
Kaynak: “Medicine: an Illustrated History” kitabı. s.403,406
Eski toplumlarda anatomi bilgisinin çok az olduğu söylenebilir. O dönemde insan vücudunun resminin yapılması yasaklanmıştı. Bunun sebebi de
insan vücudunun ruhu barındırdığı ve bu nedenle kutsal olduğu bilinci hakimdi. Bu bilinç antik dünyada Yunanistan, Mısır ve Çin kültüründe yaygın olup,
19. Yüzyıla kadar devam etmiştir (Hajar, 2000:412-413). Bundan dolayı sanatçılar, yüzyıllar boyunca çizilen tıbbi illüstrasyonların yeniden yorumlanmasında etkili olmuştur. Avrupa tarihinde bu dönem, Fransızcada ‘yeniden doğuş’
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anlamına gelen ‘Rönesans’ olarak adlandırılmıştır. Sanatçılar eski düşünce
otoritesini reddetmeye ve Yunan sanatının klasik geleneklerini yeniden keşfetmeye başlamıştır. Sanatçılar doğal formların gözlemlenmesini ve tasvirini,
daha gerçekçi bir yaklaşımla yapmak istemişlerdir. Vücut sistemlerinin kaslar
gibi, nasıl çalıştığını görmek için insan anatomisini yakından incelemişlerdi.
Rönesans sırasında insan vücudunun çizimleri, heykelleri gerçekçilik üslubuyla çizilmişti. Bu nedenle Raphael ve Michelangelo gibi sanatçıların anatomik
resimler yapmış olabileceğine inanılmıştır (Hajar, 2011:86-87).
Tıbbi illüstrasyon, bilgiyi aktarmaya ve iletmeye yönelik görsel modeller
olarak tanımlansa da anatomik illüstrasyonun tarihi, insan vücudunun incelenmesine disiplinler arası bir yaklaşım olarak statüsünü oluşturmaya çalışmıştır. Estetiği, anatomik illüstrasyonu öğrenmenin didaktik bir yolu olarak
kullanmıştır. Bilim ile estetik teorilerini birleştirerek farklı dönemlerde 'dönemsel' stilleri geliştirmiştir. Leonardo da Vinci'nin ilk tıbbi çizimlerinden modern tıbbi illüstrasyon okullarına kadar, bu disiplinler arası girişiminin tarihi,
bilimde yeni paradigmalar ortaya çıktıkça dikkate değer bir değişim kapasitesi
göstermiştir (Doncu, 2017:68). Sanat, tıp eğitimini ve özellikle anatomiyi kolaylaştırmak için yardımcı bir aracı olarak hizmet etmektedir. Eski çağlarda bu
amaç için pek çok çaba sarf edilmiştir. Rönesans'tan modern zamanlara kadar
tıp biliminin ilerlemesini takiben tıbbi illüstrasyonda da ilerleme kaydedilmiştir. Tıp eğitimindeki teknolojik gelişmelere rağmen, tıp bilimi ile tıbbi illüstrasyonlar güçlü bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır (Laios ve Tsoukalas ve Karamanou,2013:265). Eğitim amaçlı yapılan tıbbi illüstrasyonlar ilk olarak MÖ 4.3. Yüzyıllarda Yunanda İskenderiye'de ortaya çıkmıştı. Ayrı ayrı papirüs yapraklarına çizilmiş olan bu resimler anatomi, cerrahi, doğum ve tıbbi değeri
olan bitkileri kapsıyordu (Demarest,1995). Galen hayvanları inceleyerek
maymun anatomisiyle insan anatomisini karşılaştıran anatomik anlaşmalar
yazmıştır. Anatomik sistemleri veya tıbbi prosedürleri temsil eden resimler
içeren ortaçağ dönemine ait birçok ışıklı el yazması ve Arapça bilimsel incelemeler vardır. Bunlar, doğrudan gözlemden ziyade klasik bilime dayanan
temsillerdir (vesaliusfabrica.com). Rönesans döneminde, Yunan ve Roma sanatından ilham alan sanatçılar, kendi kadavralarının diseksiyonları yardımıyla
insan figürünün gerçekçi resimlerini çizmişlerdir. Bu dönemden itibaren güzel
anatomi çizimleriyle dikkat çeken Leonardo Da Vinci tarafından yapılan sanat
eserleri vardır, ancak Da Vinci’nin 1800'lü yıllara kadar 700'den fazla
anatomik çizimi yayınlanmamıştır. 1543 yılında Vesalius’un “De Humani Corporis Fabrica Libri Septum” adında, insan diseksiyonlarına dayanan 600'den
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fazla gravür içeren illüstrasyon ile ilgili kitabı yayınlanmıştır. Andreas Vesalius'un illüstratör olmadığını, yayıncının kendisi olduğunu açıklamakta fayda
vardır. Sanatçı tahminen, Stephen van Calcar ve Titian Atölyesi idi. Berengario
da Carpi, ders kitaplarına tıbbi illüstrasyonlar eklediği bilinen ilk anatomistti(nlm.nih.gov).
Gray'in Anatomilerine kadar anatomik atlaslarda hiçbir şey pek
değişmemişti. İlk olarak 1858'de yayınlanmış olan bu kitap bugüne kadar hala
yayınlanmaya devam etmektedir. Dr. Henry Gray anatomistti ve eczacıcerrahtı. Mikroskopist ve sanatçı olan Dr. Henry Carter, yakın zamana kadar
doğru bir şekilde bilinmemiş olan bir illüstratördü (library.rcsed.ac.uk).
1890'ların sonlarında Max Brödel, Johns Hopkins Tıp Okulu'ndaki önemli klinisyenler için illüstratör olarak çalışmak üzere ABD'ye gitmişti. Kendisi modern
tıp illüstrasyonunun babası olarak bilinmektedir (Demarest,1995). Çizdiği resimleri, bir cerrahın gözünden hayalini kurması sayesinde, anlaşılabilir,
gerçekçi ve aydınlatıcı olarak yapabilmiştir. Aşağıda (Görüntü 2) mide gibi,
organın arkasını görmemizi sağlamak için bazı organları şeffaf hale getirerek
çizen veya bazı organları şeffaf yapan ilk tıbbi ressam olmuştur.

Görüntü 2: Max Brödel, Karbon tozu mesane ve üretra kas yapısının illüstrasyonu.
Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Max_Br%C3%B6del.
Anatomik ve cerrahi sanat hakkında konuşulacak daha çok şey var, ancak ‘histolojik’ illüstrasyonun bilimlerin ilerlemesine yardımcı olma rolünü
unutmamak gerekmektedir. Bunun en iyi örneği, ‘Nöron Doktrini’ ile Nobel
Ödülü'ne layık görülen ilk İspanyol bilim adamı olan Dr. Ramon Y. Cajal'dır.
Gözlemleri ve çizimleri aracılığıyla, farklı nöronal hücrelerin ve parçalarının
işlevselliğini tasvir etmiş ve tanımlamıştır. Nöronların, sanıldığı gibi sürekli
olmadığını, bitişik, ayrılmış ve sinapslar yoluyla iletişim kurduğunu fark
etmiştir. Bu daha sonra elektron mikroskobunun geliştirilmesiyle de
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kanıtlanmıştır. Nöron Doktrini, modern nöro-bilimin başlangıcı anlamına
gelmekteydi. Eserleri günümüzde halen araştırma yayınlarında kullanılmaktadır (Noe, 2017). Histolojik ‘sinirbilimi’nin illüstrasyon çalışmaları disiplinlerarası önem arzetmektedir (Görüntü 3). Histolojik illüstrasyon çalışmalarında
Cajal'ın gözlemlerini mümkün kılan gümüş boyama tekniğini icat eden ve geliştiren İtalyan Camillo Golgi, bilim adamlarının sinir sistemi anlayışını değiştirmiş ve sinirbilimin üzerine inşa edildiği ana sistemi oluşturmuştu (Douglas
Fields, 2017).

Görüntü 3: Solda: Yetişkin bir insanın Nissl ile boyanmış görsel korteksi.
Ortada: Bir yetişkinin Nissl lekeli motor korteksi. Sağda: 1.5 aylık bir bebeğin
Golgi boyalı korteksi.
Kaynak: Santiago Ramon y Cajal'ın "Comparative study of the sensory
areas of the human cortex" kitabından alınan üç çizimi, s.314, 361 ve 363.
Histolojik illüstrasyona gelince, Radivoj V. Krstić, birçok tıbbi illüstratör
için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. De Lausanne Üniversitesi d'Histologie
et d'Embryologie' enstitüsünde öğretim üyesi olarak yer almıştır. Yapmış
olduğu çizimlerde ‘histoloji’ bilimi ile ilgili olarak insan vücudundaki sinir sistemini ayrıntılarıyla tanımlayan çizimler yapmıştır. Bu çizimlere ‘Human Microscopic Anatomy’ adlı kitabında yer vermiştir. Moleküler seviyeye geçersek,
bir başka ilham verici bilim insanı ve sanatçı, hücre ve moleküllerin güzel
çizimleriyle ünlü David Goodsell'dir (Görüntü 4). ‘The Machinery of Life’ adlı
kitabı tıbbi illüstratörler için önem arzetmektedir (Radivoj Krstic, 1991) ve
(David Goodsell, 2018).
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Görüntü 4: Histolojik tıbbi illüstrasyon örnekleri ‘David Goodsell’
Kaynak: https://pdb101.rcsb.org/sci-art/goodsell-gallery
En eski tıbbi metinler ve kitaplar, konuyu izah etme anlamında tanımlayıcıydılar ancak açıklayıcı resimlerle daha da anlamlı hale gelmişlerdir. Daha
sonra, insan vücudu ve tüm anatomik sistemleri hakkındaki bilginin tedavi
amaçlı kullanılabilmesi için resimlerin gerekli olduğu anlaşıldıkça, resimlerin,
yazılı metinlerle birlikte öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline geldiği
görülmüştür (Görüntü 5). Tıbbi bilgiyi resimsel olarak ifade etmek için kullanılan teknikler arasında, çizim, gravür, baskı, fotoğrafçılık, sinematografi ve son
olarak bilgisayar programları ile üretilen illüstrasyonlarda kullanılmıştır. Bu
alanda resim yapmak için kullanılacak her yeni tekniğin, tıbbi bilgiyi aktarmak
için ve onu öğrenmesi beklenen hedef kitle için erişilebilirliğini mümkün kılması gerekmektedir. Bu yenilikler önceki deneyimler üzerine inşa edilmiştir
(Tsafrir ve Ohry, 2008:99-104).
Vücuttaki anatomik yapıları, kemikleri, kasları ve organları tanımlayarak
çizmek çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır. Tıbbi resimler ve illüstrasyonlar, Sümerlerden başlayan bir süreç olup, Leonardo Da Vinci'ye ve anatominin
babası olarak bilinen Sobotta'dan Netter'e kadar pek çok kitapta yer almaktadır. Başlangıçta görüleni sadece çıplak gözle kurşun kalemle çizmişlerdir. Ancak daha sonra mikroskobun icadıyla birlikte gördüklerini mikroskop vasıtasıyla resmetmişlerdir. İki boyutlu resimden üç boyutlu resimlere kadar yeni
teknolojiler sayesinde tıbbi çizimler daha da açıklayıcı hale gelmiştir (Pakdemirli, 2013).

Görüntü 5: Soldaki, “De Humani Corporis Fabrica” Kitabından tıbbi illüstrasyon-1543. Sağdaki, “Anatomy of the Human Body” Kitabından tıbbi illüstrasyon-1713.
Kaynak: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6952681/
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Leonardo da Vinci, insan vücudunda iç organların derinliklerine inerek,
varoluşlarından ziyade temeldeki yapıların işlevini çizimleriyle anlamaya çalışmıştır. İnsanın anatomisi üzerindeki çizimlerinin eskizlerinde sayısız gözlem
yaptığı ve bu deneyimleri kaydettiği görülmektedir. Kemik, kas ve organ sistemlerinin resimlerini ayrıntılı ve kapsamlı gözlemlerle çizmiştir (Görüntü 6).
İnsan vücudunu temsil etmek için, mühendislik ve mimariden bildiği teknikleri
birleştirmiş olduğu üstün bir yetenekle yaptığı görülmektedir. Leonardo’nun
tıbbi illüstrasyonları ve notları, varisleri tarafından el yazması ve taslak desen
formunda düzenlenerek 1796 yılında yayınlanmıştır (Netter ve Friedlaender,
2014:812-813).

Görüntü 6: Leonardo da Vinci’nin tıbbi illüstrasyon çalışmalarından örnekler
Kaynak: https://onedio.com/haber/leonardo-da-vinci-nin-zamaninincok-otesinde-bir-insan-oldugunun-kaniti-cizimi-718011
Tıp bilimi tarih boyunca görselliğin vazgeçilmez olduğu bir alan olmuş
ve yazılı kaynaklarında tıp bilgisi daima resimlenerek açıklanmıştır. Eski Mısır’da papirüs üzerine çizilmiş tıbbi uygulamalar ilk tıbbi resim örnekleri olarak kabul edilir. Batı tıbbında Rönesans sonrası her alanda olduğu gibi tıbbi
resim alanında da büyük gelişmeler kaydedilmiş ve tıp bilimine çok önemli
katkılar sağlayan büyük eserler verilmiştir (Sınav, 2008:53).
Tıbbi illüstrasyonun tarihi, en geniş anlamıyla, insan vücudunun veya
onun ayrı parçalarının tüm görsel tasvirlerini belgeleme, öğretme amacıyla tıp
bilimine katkı sağlamak için türemiş bir sanat dalına dönüşmüştür. Tarih boyunca sosyal ve dini iklimden etkilenmiştir. Teknolojik gelişmelerle birlikte,
günümüzde illüstrasyonların içeriğini oluşturan sanatçılar iki boyutlu çizimlerin yanı sıra üç boyutlu ve animasyon, sanal gerçeklik ve panoramik görüntüler de üretmeye başlamışlardır. 20. yüzyılın başlarından itibaren tıbbi illüstrasyonlar, geleneksel el yapımı anatomik çizimleri tamamlamaya başlamıştır.
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Bilgisayar teknolojisi ve gelişmiş yazılım sistemleri, 20. yüzyılın sonlarında
anatomik resimlerin evriminde önemli bir rol oynamıştır. Bu da 21. yüzyılda
anatomi öğretmek ve öğrenmek için yenilikçi formatlarda kullanılan yeni nesil
üç boyutlu görüntülü veri, hareketli grafik objelerle sonuçlanmıştır. Tıp bilimiyle sanatı birleştiren tıbbi illüstrasyonlara bakılırsa, uzun ifadeleri kısaltan
bir sanat türü olduğunu söylemek mümkündür. Bu resimler oldukça açıklayıcı
nitelikler taşıdıkları için bugün tıp eğitim kitaplarının bir çok sayfasında yer
almaktadır (Görüntü 7).

Görüntü 7: Yeni bilgisayar yazılımlarıyla üretilen tıbbi illüstrasyonlar
Kaynak: https://www.augusta.edu/alliedhealth/medicalillustration/
3. Çalışmanın Yöntemi
İspanyol tıbbi illüstrasyon sanatçısının görüşlerine ve yapmış olduğu
eserlerini inceleyerek tıbbi illüstrasyon sanatının literatürüne katkı sağlamak
amaçlanmıştır. Begoña Rodriguez’in tıbbi illüstrasyon sanatına ilişkin eğitimöğretimin yanısıra resim ve tasarım sürecine ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.
Sanatçının bu alanda yapmış olduğu iki ve üç boyutlu insan anatomisinin tasvir
edilmesi sürecini daha iyi kavrayabilmek için kendisiyle 3.2.2020 tarihinde
görüşülmüştür. Görüşmede, başta tıbbi illüstrasyon sanatının uluslararası düzeydeki yeri ve bu konudaki çalışmalarına yer verilmiştir. Ayrıca sanatçının
kullandığı yöntemler ve tıbbi illüstrasyon sanatındaki teknolojinin önemine
değinilmiştir. Tıbbi illüstrasyonun Dünya’daki yeri ve önemi, tıbbi illüstrasyonun çalışma sırasındaki olgunlaşma süreci, bitmap ve vektörel tabanlı yazılımların fonksiyonları ve bu alanda yapmış olduğu eserler hakkında görüşülmüştür.

Görüntü 8: Begoña Rodriguez ile yapılan görüşmeden kareler
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Begona Rodriguez’in Bu Sanat Dalının Öğrenme Süreci Nasıl Olmuştur?
Begona Rodriguez, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda doğmuş, doğaya,
yaşama ve sanata ilgi duyan, çocukluk döneminden beri sosyal faaliyetlerle
uğraşan biri olarak, sanatsal becerilerini eğitimsel veya pratik amaçlarla kullanmak için Tıp Sanatı'na yönelmiştir. Çocukluğundan beri, doğal yaşamla ilgilenmesine ve veteriner olmayı hayal etmesine rağmen resim yapmaya ilgi
duymuştur. Bu sebeple sanat kulu'na gidip La Laguna Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu Resim bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Farklı işlerde çalıştıktan sonra, Japonya'da iş yaşamına karikatür çizimleri yaparak devam etmiştir. “Anatomia del deseo” adlı kitabı için illüstrasyonlar yapma ihtiyacı duyan bir yazarla tanışmış ve kitabın illüstrasyonlarını yaparken tıbbi resimlere
ilgi duyduğunu hissetmiştir. Bir tıp illüstratörü olmak istediğine karar vermiş,
ancak İspanya'da bu konuda çalışacak bir yer bulamamıştır. ABD'de İspanyolca
öğretmeni olarak çalışmak üzere seçilip 2007 yılında Montana’da AMI toplantısına katılmıştır. Aniden kendisini ABD, Kanada ve diğer ülkelerin en iyi Tıp
İllüstratörleri tarafından çevrelenmiş, vitrinlerini en iyileriyle ve onların eserlerini izlerken bulmuştur. Daha sonra tıbbi illüstratör olma kararını verip, tıbbi
illüstrasyon yüksek lisans programları ile ilgili araştırmasından sonra Texas
Üniversitesi ve Georgia Üniversitesi'ne başvuru yapmıştır. Her ikisinde de kabul edildiği için Georgia Tıp Fakültesi MCG'yi seçmiştir.
Tıbbi / Biyomedikal İllüstratör Tanımı Sizce Nedir?
Bir tıbbi illustrator, animatör veya biyomedikal iletişimci, yaşam bilimleri ve görsel iletişim alanında ileri eğitim almış profesyonel bir sanatçıdır. Bir
tıbbi illüstratör, karmaşık bilgileri geniş kitlelerle iletişim kurma potansiyeline
sahip görsel görüntülere dönüştürmek için bilim adamları, doktorlar ve diğer
uzmanlarla işbirliği yapar. Tıbbi illüstratörlerin çalışmaları, eğitimi, araştırmayı, hasta bakımını, halkla ilişkileri ve pazarlama çabalarını destekler. Açıkça
belirtmek gerekirse, bir illüstrasyon çizimi bir tuval resimi ile aynı şey değildir.
Buradaki resimler genellikle bir metne eşlik eder. Oluşturma düzeyi görüntünün eğitim amacına bağlıdır. Tıbbi illüstrasyon, anatomi öğrencileri için vücut
haritasıdır, cerrahlar için bir rehberdir, araştırmacıların anlamasına ve anlaşılmasına yardımcı olur. Biyoloji bilimleri öğrencilerine diğer dünyaları açıklamanın bir yolu, tıp öğrencileri için bir ışık, ilaç firmaları için reklam yapmak,
hastaları eğitmeye yardımcı olma anlamına gelmektedir. Tıbbi İllüstrasyon,
tıbbi ve biyolojik bilgiyi görüntüler aracılığıyla yaymak için kullanılan bir araçtır. Hareketsiz veya hareketli, şematik, yüksek seviyeli render, iki boyutlu, üç
boyutlu, hacimsel görüntüler anlamına gelmektedir.
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Bu Alandaki Eğitim Süreci Nasıl Görülür?
Herhangi bir illüstratör diğer resimlerle tıbbi ve bilimsel illüstrasyonları
aynı anda yapamaz. Bu sadece becerilere sahip olmak değil, aynı zamanda bilgiye sahip olmak anlamına gelmektedir. Bilimsel konuları kitaptan okuyarak
algılanması sürecinde her şey anlam kazanır ve yapılacak illüstrasyonların
çizimleri farklı olmaya başlar. Tıbbi illüstrasyonun çizimini gerçekleştirebilmek için de kadavradan çalışmak zorunluluk arzeder. Onun için tıp fakültesinde derslere girmek gerekir. Georgia Tıp Fakültesi'nde, program normal tıp
fakültesi dersleriyle birleşiyor. Yirmi bir ayda kapsamlı Anatomi, Nöroanatomi,
Histoloji ve Patoloji eğitimi verilmektedir. Anatomi hocalarının yanı sıra tıpresim dersimiz için önemli bir rolü olan Dr. Ahmet Sınav hoca da yer aldı. Anatomi dönemi bittikten sonra nöroanatomi aldık. Teori dersleri pratik diseksiyonlarla değiştirildi. Ayrıca cerrahi prosedürleri ilk elden gözlemleme, bu süreçleri sınıf ve eğitim amaçlı olarak tasvir etme ve görsele dönüştürme fırsatımız oldu. Tamamlayıcı eğitim olarak Photoshop, Cinema4D, sanal gerçeklik ile
bilimsel animasyonun eğitimi de alındı.
Tıbbi İllüstrasyon Alanında Sanatsal Beceri ile Yeni Teknoojinin
İlişkisi Nedir?
Tıp derslerinin yanı sıra, derslerle ilgili paralel pratik projeler yer almaktadır. Bunlar sınıfta hocalar ve sınıf arkadaşları tarafından kritik eleştirisi yapılıp, eleştirileri kabul etmeyi ve bunları kendilerini geliştirmenin bir yolu olarak
sunmayı öğrenmişlerdir. Ayrıca cerrahi prosedürleri ilk elden gözlemleme, bu
süreçleri sınıf ve eğitim amaçlı olarak tasvir etme ve görsele dönüştürme fırsatları olmuştur. Tıbbi çizimlerinin eskiz aşamasından itibaren final renderine
kadar çalışmaları haftada bir kez eleştiriler doğrultusunda gösterilirdi. Sanatsal beceriler, iyi bir final çalışması için çok önemlidir. Bazılarının bilgisayarda
tek başına iyi işler yapabileceğini düşündüğünü görmek mümkündü, ancak
sanatçı becerisi, renk teorisini, kompozisyon kurallarını veya bakış açısını anlamıyorsa, bilgisayar tek başına bir işe yaramayacaktır. Teknik eğitim, geleneksel tekniklerle kurşun kalem, renkli kurşun kalem, karbon tozu, suluboya
gibi resim malzemeleriyle başlayarak bilgisayar ortamında dijital resimleme
programlarıyla son bulur. Programların arasında Photoshop, Illustrator, Cinema4D gibi bilgisayar yazılımları ve Osirix gibi görselleştirme yazılımları kullanarak gerçekçi, yalın ve net işler elde etmek mümkündür.
Tıbbi İllüstrasyon Konusunda Uzmanlaşan Biri Hangi Tanımı Alır?
Başta bir tıbbi illüstratör tanımına değinmek gerekiyor; tıbbi illüstratörler, insan veya hayvan biyolojisinin doğru ve gerçekçi tasvirlerini resmeden
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kişiye denir. Tıp bilimi ve sanat alanında uzmanlaşan, anatomi ve tıbbi kavramların yanısıra görsel sunumlarını sağlayarak bu alanda tıp eğitimine katkı
sağlamış olurlar. Onların çizimleri, ders kitaplarındaki yazılı açıklamaları tamamlamak için, tıp öğrencileri, doktorlar ve hastalarla aynı şekilde bilgilendirmek ve iletişim kurmak için kullanılır. Tıbbi illüstrasyon profesyonelleri
laboratuarlarda, yayıncılık şirketleri veya ilaç firmaları tarafından istihdam
edilebilir. Ayrıca kendi serbest tıbbi illüstrasyon işlerine sahip olabilirler. Tıbbi
illüstratörler tarafından oluşturulan materyaller derslerde, kitaplarda, tıp dergilerinde, doktorların muayenehanelerinde yer alırlar. İki boyutlu anatomi
resimlerinin yanı sıra ayrıca animasyonlar ve üç boyutlu modeller de oluşturabilirler. Tıbbi illüstratörler belirli bir organ üzerinde uzmanlık sahibi olabilirler. Histoloji ve moleküler kimya çizimlerine de odaklanabilirler.
Tıbbi İllüstrasyon Sanatı Ne Tür Beceriler Gerektirir?
Tıbbi illüstrasyon alanında kariyer yapmak isteyenlerin hem görsel sanata hem tıp bilimlerine güçlü bir ilgisi olmalıdır. Tıbbi illüstratör son derece
ayrıntı odaklı olmalı ve çok iyi iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Tıbbi illüstratör desen ve renk konusunda yetenekli biri olmalıdır. Hem insan hem de
hayvan biyolojisi hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmalıdır. Tıbbi illüstratörler eşit şekilde sanatsal yeteneği ile birlikte biyolojik bilimlere vakıf olmalıdır. Bu iki disiplin genellikle iki farklı türde yetenek arzeder. Bu potansiyele
sahip tıbbi illüstrasyon uzmanları bilgilerini önemli ölçüde güncellemektedir.
Akademik Anlamda Tıbbi İllüstrasyon Bölümü Var mı?
Tıbbi illüstratör unvanı veren bir fakülte olmadığını düşünmekteyim.
Tıbbi illüstrasyon alanında yüksek lisans programları bulunmaktadır. Güzel
sanatlar alanında eğitim alanlar bu alana daha yakın olurlar. Almış oldukları
eğitim gereği desen, renk ve dijital resim dersleri sayesinde beceri ve yetenek
kazanmışlardır. Ancak kendilerinde tıbbi illustrator potansiyeli gören varsa,
lise ve üniversitede kendilerini tıbbi illüstrasyon kariyerine hazırlamak için
yapabilecekleri şeyler vardır. Bu kişilerin renk teorisi, çizim ve insan vücudu
deseni gibi sanatsal disiplinlerdeki derslerin yanı sıra anatomi ve tıp bilimleri
derslerinin bir kombinasyonunu alması faydalı olacaktır.
Ne Tür Tıbbi İllüstrasyon Programları Vardır? Dünyada Tıbbi İllüstrasyon Eğitimi Veren Okulları Hangileridir?
Tıbbi illustrasyon alanındaki ilk yüksek lisans programı, 1911'de Johns
Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Marx Brodel tarafından açılan programdı. ABD ve Kanada'da birkaç tane daha akredite edilmiş program vardır;
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Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nde Biyomedikal Görselleştirme programı,
Toronto Mississauga Üniversitesi’nde Biyomedikal İletişim, Dallas'taki Texas
Southwestern Tıp Merkezi’nde Biyomedikal İletişim Yüksek Lisans programı
ve Augusta Üniversitesi’nde, eski adıyla Georgia Tıp Koleji’nde (MCG) Tıbbi
İllüstrasyon Programı yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Avrupa'da Maastricht Güzel Sanatlar ve Tasarım Akademisi, Anatomi ve İnsan Kimliği Merkezi,
Dundee Üniversitesi (İngiltere), Zürih Sanat Üniversitesi, Bilimsel Görselleştirme Programı, Liverpool John Moores Üniversitesi, Maastricht Güzel Sanatlar
Akademisi ve Zürih Sanat Üniversitesi şeklinde de seçenekler vardır. Tıbbi
illüstrasyon programına kayıtlı öğrenciler, anatomik illüstrasyon, tıbbi teknoloji, multimedya işleme stilleri ve görsel problem çözme gibi konularda dersler
alabilirler. Tıbbi illüstrasyon okulları, öğrencilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunmak için genellikle yakındaki tıp okulları ve müzelerle yakın ortaklıklar paylaşmaktadır.
Begona Rodriguez’in Tıbbi İllüstrasyon Çalışmaları Nelerdir?
Tıbbi illüstrasyon işlemleri için eskiz yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda neyi göstereceği konusunda da bilgi sahibi olunmalıdır,
çünkü doktor/müşteri ile çalışılıp “kritik” yapılacaktır. “Resmimizle ne söylemek isteniyor?”, “Hangi metne eşlik edecek?” gibi sorular önem arz eder. Tıp
illüstratörü olmanın birçok avantajlarından biri de yaptığınız her illüstrasyonla yeni bilgilere sahip olunmasıdır. Not aldıktan sonra, paylaşılan bilgilerin
doğru olduğunu netleştirerek çizim yapmaya başlanır. Bazı görüntülerin basit
ve net olması gerekirken, bazılarının da gerçekçi olması gerekmektedir. "Net"
ve "anlaşılması kolay" herhangi bir tıbbi illüstrasyon örnekteki anahtar kelimelerdir. Eskiz süreci çok önemlidir. Son eskizi kurşun kalemle yaptıktan sonra, tarayıcıyla taramak ve Photoshop'ta renklendirme işlemiyle tamamlanmaktadır. Kısacası çalışma sürecini şöyle özetlemek yanlış olmayacaktır: 1.
Aşama: Aydınger Kağıdı Üzerine Katmanlı Eskizlerin çizilmesi 2. Aşama:
Çizimlerin Taranması ve Hizalanması 3. Aşama: Photoshop'ta Renklendirme
4. Aşama: Etiket Ekleme Aşaması; olarak iş akışı sürecinin adımları olarak
nitelendirelebilir. Daha sonra istenirse görüntü akışını hazırlayıp hareketli
kısa film ve animasyon yapılabilir.
Rodriguez’in Tıbbi İllüstarsyon Eserleri:
Aşağıdaki (Görüntü 9) Rodriguez’in kara kalem eskiz çalışması
örnekleri görülmektedir. Birinci eskizde kadavra laboratuvarında çizilmiş
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mezenterik artelerden bir çalışma örneği yer almaktadır. Buradaki
çalışmanın resimleme sürecinde birinci aşama olarak bilinen eskizleme
aşamasıdır. İstenilen bölgenin birebir kurşun kalemle taslak çalışması hazırlanmıştır. Derinlik vermek ve katmanları birbirinden ayırmak için de
gölgelendirmeler yapılmıştır. İkinci eskizde ise karaciğer rezeksiyonu, ameliyat sırasında yapılmış eskizlere yer verilmiştir. Üçüncü eskizde bağırsak
anastomoz prosedürünün tasviri çizilmiştir. Dördüncü çalışma lima ve safenöz ven ile Koroner Arter Bypass, ameliyatı süreci çizilmiştir. Bu çalışma
2009'daki AMI toplantısında eğitici çizgi çizimleri için Mükemmellik Ödülü
almıştır. İnsan vücudu anatomik resmi çıplak gözle görülüp algılanarak
gerçekleştirilmiştir. Algıyla yetenek birleşince sanatsal ifade doğar, bu sürece
tıp bilgisi de dahil olunca sağlıklı çözümleme meydana gelmektirir.

Görüntü 9: 1.Mezenterik arterlerin eskizi 2.Karaciğer rezeksiyonu,
ameliyattan eskizler 3.Bir bağırsak anastomoz prosedürünü eskisi 4.Lima ve
safenöz ven ile koroner arter bypass eskizi
Aşağıda Rodriguez’in taslak çizim serisinden hazırlanan Hipofiz bezi
animasyonu için “görüntü akışı” “Storyboard” kareleri yer almaktadır. Buradaki görüntüler, film şeridi oluşturma sürecini göstermektedir. Gösterilmesi
istenilen sahne görsel bir düzenin dahilinde animasyon sahneleri olarak yer
almıştır. (Görüntü 10)

Görüntü 10: Hipofiz bezi animasyonu için film şeridi hazırlanmış eskizler
56

TIBBİ İLLÜSTRASYON SANATI VE BEGOÑA RODRİGUEZ'İN ÇALIŞMALARINA SANATSAL BAKIŞ

Aşağıdaki (Görüntü 11) iki çalışma yer almaktadır. Soldaki görüntüde
kalbin diyagramı yer almaktadır. Kalbin ana arterleri, kalp duvarını saran yağ
kütlesi görünmektedir. Sağdaki görüntüde kalem ve mürekkeple çizilmiş cerrahi kalp görüntüsü yer almıştır. Bu iki çalışma gerçekçilik resim özelliği ile
değil de tamamen eğitim amaçlı bir üslupla açıklayıcı resimler olarak yapılmıştır. Kitap metnine sadık kalabilmesi için sunum düzeyinde resmin eğitim amacına bağlı kalınmıştır. Kullanılan renkler gerçek renklere yakın renkler olmanın yanında gölge-ışık ilişkisine de yer verilmiştir. Eskiz çalışmasında da kalbin
ameliyatını anlatan desendeki tonlamalar açıklığa kavuşturulmuştur.

Görüntü 11: Soldaki: Eğitim amaçlı kalp illüstrasyonu
Sağdaki: Eğitim amaçlı kalem ve mürekkeple çizilmiş cerrahi eskiz
(Görüntü 12) Soldaki çalışmada, Spinal kanal, radiküler arterler, dorsal
ve ventral kökler, Pia Matter, Dura Matter, Dentikülat bağ, Spinal Ganglion,
epiduralde yağlanma boşluk, intervertebral epidural venöz pleksus, bölümdeki
Vertebra C4, C5 ve C6 ve servikal arterler yer almıştır. Renklendirme işleminde
kemik, damar, kıkırdak ve diğer detayların en ince ayrıntısına kadar gerçeğe
yakın renk tonu ataması yapılmıştır. Görüntüdeki dokular arasındaki espaslar
gölge ışık ilişkisiyle ortaya çıkmaktadır. Form-biçim ilişkisi doğru orantılarla
ve bir narin üslupla sunulmuştur. Sağdaki göğüs kesiti photoshop ile renklendirilmiş ve iç detaylar tasvir edilmiştir. Kullanılan zıt renklerle çizilen deri dokusuna kadar et ve yağ tabakası en ince şekliyle tasvir etmiştir.

Görüntü 12: Soldaki: Eğitim amaçlı yapılmış C4, C5 ve C6 ve servikal arterler illüstrasyon
Sağdaki: Göğüs kesiti illüstrasyon
57

ERSAN SARIKAHYA

(Görüntü 13) çalışmada photoshopla dijital renklendirme işlemleri gerçekleştirildikten sonraki süreçte yer alan iki ayrı çalışma bulunmaktadır. Çalışmalar oldukça gerçekçi bir renklendirme işleminden geçirilmiştir. Kılcal
damarların en incesine kadar gerçek renklerine en yakın tonlar seçilerek renklendirilmiş ve gerçekçi his yaratılmaya çalışılmıştır. Sağdaki çalışmada ise akciğer de eklenmiştir. Şeffaf renkle renklendirilmiştir. Gerçekçi bir üslupla yapılan renklendirme resim değil fotoğrafmış gibi bir his uyandırıyor adeta. Kullanılan kırmızı renk resme canlılık vermiştir.

Görüntü 13: "The Visual Md" şirketine hazırlanmş tıbbi illüstrasyon
Aşağıda (Görüntü 14) çalışmada soldaki illüstrasyonda Ringa bedenleri
ve kılcal damarlar, hipofiz bezinin nasıl çalıştığını açıklayan animasyon filmi
için hazırlanan iki boyutlu bir kare yer almıştır. Buradaki çalışmada zıt renkler
kullanılarak imgelerin bazıları ön plana çıkarılmıştır. Gölgelendirmelerle mekan olgusu yaratılmaya çalışılmıştır. Sağdaki çalışmada ise göz anatomisine yer
verilmiştir. Temel göz anatomisini gösteren üç planlı kompozisyon parçalarından biridir. Photoshop'ta renklendirilmiştir. Tek rengin tonlarıyla gözün detayları çizilmiştir. Çok ince detaylara sahip olan bir organ olduğu için yakın
plan olarak çizimi tercih edilmiştir.

Görüntü 14: Soldaki Ringa Bedenleri ve kılcal damarlar illüstrasyon.
Sağdaki Göz anatomisi illüstrasyonu
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Aşağıda (Görüntü 15) iki çalışmaya yer verilmiştir. Sağdaki pulmoner
bölgenin "gerçekçi görünümü" olarak çizilmiştir. Dijital resimleme ve renklendirme işlemi çok ince şekilde gerçekleştirilmiştir. VisualMD şirketi için hazırlanmış olan bu çalışma üç boyutlu olarak tasarlanmıştır. "Görünür adam" olarak nitelendirilen bu iş üç boyutlu program yazılımı yardımıyla çizilmiştir.
Anatomik çalışmada kullanılmak üzere insan vücudundan birebir resim yapılmıştır. Photoshop ile yapılan renklendirmede açık koyu renklerle espaslar
yaratılmaya çalışılmıştır. Soldaki çalışmada ise obez birinin gerçekçi anatomisi
çizilerek eğik bir duruşla cilt üzerine eğilmiş kardiyo figürü giydirme yapılmıştır. Renklendirmede kullanılan renkler, ışık gölge ilişkisiyle formun algısı gerçekleştirilmiştir. Siyah zemin üzerine yerleştirilen insan vücudu ön plana çıkmıştır.

Görüntü: 15: Soldaki obez tam cilt üzerine eğilmiş kardiyo figür. Sağdaki Pulmoner bölgenin illüstrasyonu
Aşağıda (Görüntü 16) üç çalışma yer almaktadır. Soldaki çalışma “The
Journal of Allergy and Clinical Immunology”de yayınlanan bilimsel bir araştırmayı örneklemek için yapılan başka bir çalışmadır. Süreç geriktiren bir infografik çalışmadır. İstişare doğrultusunda üretilen tıbbi illüstrasyon türüdür.
Buradaki amaç doğru tıbbi bilgiyi karşı tarafa yalın şekliyle iletebilmektir. Dolayısıyla buradaki çalışma gerçekçi olmaktan ziyade eğitim amaçlı üretilmiştir.
Ortadaki çalışma ise infografik bazlı bir tıbbi illüstrasyondur. Bilgileri ilgi çekici bir şekilde sunmaya çalışılmıştır. Kene kaynaklı ensefalitinin nasıl çalıştığını
ve nereden geldiğini kısaca açıklamaktadır. Renklendirmede kullanılan zıt
renklerle ilgi çekilmeye çalışılmıştır. Sağdaki çalışma ise ameliyat sırasında
çizilmiş, daha sonra photoshopla renklendirme yapılmıştır. Profilden çizim
yapılan figürün illüstrasyonunda bir mandibular fiksasyonun önemli adımlarını gösterilmiştir.
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Görüntü 16: 1.Alerjik süreç infografik illüstrasyon. 2.Kene kaynaklı ensefalitin infografik illüstrasyon. 3. Mandibular fiksasyonun adımları infografik
illüstrasyon
Sonuç:
Zaman içerisinde tıbbi illüstrayonlarda değişen sitil ve metotlar, teknolojinin gelişimine bağlı olmuştur. Tarihteki birçok etkili isim bu sanat dalına izini
bırakmıştır. Bu alanda bazı ressamların konusundaki eşsiz ve çok yönlü görüşü
ve bıraktığı tıbbi çizimleri çok farklı hatırlanabilmektedir. Begona Rodriguez’in
tıbbi illüstrasyonları kendine özgü sanatsal tarzı, sanatını unutulmaz kılan ve
izleyiciden konuya karşı empati kurmasına neden olan illüstrasyonlar bırakmıştır. Begoña Rodriguez'in tıbbi illüstrasyon sanatına ilişkin görüşlerinden
elde edilen bilgiler doğrultusunda disiplinlerarası olarak nitelendirilen bu alanın, dünyanın bir çok yerinde eğitimi verilmektedir. Yeni teknolojiler sayesinde insan anatomisinin en ince detayına kadar iki ve üç boyutlu olarak çizim
imkanı sağlamak mümkündür. Bu alandaki eğitimin yeni yazılımlarla içiçe olma gerekliliği kaçınılmazdır. Çizim işlemlerini gerçekleştirebilmek için de Photoshop, İllustrator, Cinema 4D, After Effects gibi bitmap ve vektörel tasarım
programlarına hakim olmak gerekmektedir. Bu sanat dalındaki sanatçı, yeteneğinin yanında bir anatominin yapı bilgisini ve ifade araçlarını bilmesi gerekliliği açıkça vurgulanmıştır. Tıbbi illustrasyon sanatçısının tıp biliminde sanatıyla her zaman bir rolü olacağı kaçınılmazdır. Bilgi arayışı ve gözlem sanatı,
tarihsel olarak anatomi ve cerrahinin belgeselcileri olarak hizmet vermiş büyük sanatçıların kritik özellikleridir. Rodriguez’in yaptığı tıbbi illüstrasyonlar
amacına göre değişiklik göstermiştir. Bunlar; eğitim amaçlı diyagram, gerçekçi
üç boyutlu tıbbi illüstrasyon, infografik amaçlı tıbbi illüstrasyon ve sanal gerçekçilik/animasyon filmi için üç boyutlu tıbbi illüstrasyonlar olarak ayırılmıştır. Tıp alanında tıbbi illüstrasyonlar doğru bir şekilde tasarlanıp kullanıdığı
taktirde her alanda algıda seçiciliği etkileyen faktör olacaktır.
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Özet
Bu çalışmada, 1880’lerde Almanyalı arkeologlar tarafından Geç Hitit dönemine
ait antik bir kent olan Zincirli Höyük’te yapılan kazıda çıkan eserlerden bir kısmının
Berlin Müzesi’ne götürülme hikâyesi ele alınmıştır. Bu perspektifle dönemin yöneticilerinin müzecilik, arkeoloji bilimi ve eski eserlere olan bakış açısı da irdelenmektedir.
Aynı zamanda Osmanlı yöneticileri ile yabancı arkeologlar arasındaki iletişim de değinilen önemli noktalardan biridir. Bu tür hikâyeler genellikle Osmanlı coğrafyasından
yurt dışına eski eser kaçırılması şeklinde ifade edilse de bu örnekte Osmanlı müze ve
hükümet yetkilileri ile Alman arkeologların karşılıklı anlaşması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle resmi kanallarla gerçekleşen bir yurt dışına eski eser aktarılması durumu söz konusudur. Çalışmada üzerinde durulan bir diğer konu da 19. yüzyıl sonlarına gelinmişken zaten geç oluşturulmuş bir müzenin varlığına ek olarak yine geç oluşmuş bir “eski eserleri koruma ve yurt dışına çıkarılmasına engel olma” bilincinin var
olmasıydı. 1884’te hazırlanan nizamname ile yurt dışına eski eser ihracının yasaklanmasına rağmen Zincirli Höyük eserlerinin Berlin Müzesi’ne taşınması ise bu dönemde
Osmanlı üzerindeki Alman nüfuzuna önemli bir örnek oluşturmaktaydı. İncelenen
Zincirli Höyük örneğinde Osmanlı’da arkeoloji bilinci ve müze kavramının geliştirilmesinde en önemli kişilerden biri olan Osman Hamdi’nin onayıyla yurt dışına eski eser
çıkışı olması da dikkat çeken bir diğer nokta olmuştur.
Araştırmamızın temel hareket noktası Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden bu konu ile ilgili elde edilmiş resmi yazışmalar olmaktadır. Bunun dışında Zincirli Höyük’te
yapılan kazı çalışmalarını ele alan ve Almanların Osmanlı coğrafyasındaki arkeolojik
faaliyetlerini inceleyen araştırma ve inceleme eserler çalışmamıza yol gösterici diğer
kaynaklar olmuştur.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Arkeolojisi, Alman Nüfuzu, Zincirli Höyük
(Sa’mal), Müze-yi Hümayun.

63

SONGÜL ULUTAŞ

An Example of German Influence in Ottoman Archeology: Zincirli Höyük
(Sa’mal) Excavatıon
Abstract
In this study, the story of taking an excavation work by German archaeologists
from Zincirli Höyük, an ancient city belonging to the late Hittite period, to the Berlin
Museum in 1880s is discussed. With this perspective, museums, archeology and the
viewpoint of ancient works are examined. Communication between the Ottoman and
foreign archaeologists is also an important point. Although such stories are generally
expressed as the abduction of ancient artifacts from the Ottoman geography abroad, in
this example, the Ottoman museum and government officials and German archaeologists agreed with the mutual agreement. For this reason, we can say that the transfer
of old works to a foreign country realized through official channels is possible. For this
reason, in addition to the existence of a museum that was created late, there is also the
awareness of preserving late artefacts and preventing them from moving abroad. Although the export of old works abroad was prohibited with the regulation prepared in
1884, the transfer of Zincirli works to the Berlin Museum is an important example of
the German influence over the Ottoman Empire in this period. Another point that attracted attention was the approval of Osman Hamdi, one of the most important people
in the development of the concept of archeology and museum in the Ottoman Empire
in the case of Zincirli Höyük.
The main starting point of our research is official correspondence obtained
from the Prime Ministry Ottoman Archive on this subject. Apart from this, research
and examination works that address the excavation works in Zincirli Höyük and
examine the archaeological activities of the Germans in the Ottoman geography were
the sources that guide our study.
Keywords: Ottoman Archeology, German Influence, Zincirli Höyük (Sa’mal),
The Museum of Ottoman.

Giriş
Batıda antik çağ eserlerine olan ilgi 15. ve 16. yüzyıllara kadar gerilere
götürülebilmektedir. Ancak henüz bilimsel alt yapısı olan bir arkeolojiden ziyade daha çok koleksiyonculuktan söz etmek mümkündü. Arkeolojinin bir
bilim dalı olarak gelişmesi ise 18. yüzyılı bulmuştur. Bu gelişmeden sonra gözler antik uygarlığın izlerini taşıyan topraklara doğru çevrilmişti. Böylece, zamanla eski eser koleksiyonculuğunun yerini de ulusal müzecilik almıştı. Louvre Müzesi bu konuda önemli örneklerden biridir. Müzeler kurulduktan sonra
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artık bu kültür kurumlarını doldurma çabası gündeme gelmeye başlamıştı.
Napoleyon Bonaparte’ın Mısır Seferi sonrası ülkeye taşıdığı eserler bu duruma
en güzel örneği oluşturmaktadır (Kundakçı 2002: 1083-1084).
Osmanlı yöneticilerinde ise antik dönem arkeolojik eserlerini kültürel
miras olarak görme bilinci 19. yüzyıla kadar oluşmamıştı. Hatta bazı sultanların kazılar hakkında “taş çıkarsa sizin altın çıkarsa benim” mantığı ile yabancılara bir hayli izin verdiği de bilinmekteydi. Bu tavrın sonucunda dünyanın en
büyük müzelerinde Osmanlı coğrafyasından götürülen eski eserler sergilenmekteydi. Bu yağmacılık yüzyılın ikinci yarısında Osman Hamdi Bey’in müzecilik ve Osmanlı arkeolojisi alanındaki geliştirici faaliyetleri ile son bulmuştu
(Ebcinoğlu 1983: 76).
Sultan Abdülaziz 1867 Avrupa seyahatinde gördüğü tarihi eser koleksiyonundan etkilenmiş ve döner dönmez müze faaliyetlerini desteklemişti. Ülkedeki müze çalışmalarının 1869 sonrası hızlanmasının önemli bir nedeni de
buydu (Shaw 2004: 102). Sultan II. Abdülhamit’in de sanata karşı ilgili olduğu
herkes tarafından bilinmektedir. II. Abdülhamit her konuda olduğu gibi bu
konuda da merkeziyetçi yaklaşımını gözler önüne sermişti. Sultanda, bu topraklarda mevcut tüm zenginliklerin bu topraklara ait olduğu düşüncesi hâkim
olmuştu. Arkeolojik eserler bu dönemde ortak bir Osmanlı kimliğinin göstergeleri olarak değer kazanmışlardı (Shaw 2004: 207). Bu bakış açısıyla müzecilik
ve arkeoloji alanında çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmişti. Atılan en önemli
adımlardan biri Asâr-ı Atîka Nizamnamelerindeki düzenlemeler ile tüm arkeolojik çalışmaların daha sistematik kurallar çerçevesinde yapılmaya başlanmasıydı. Bu hukuksal metinler her şeyden önce imparatorlukta eski eser bilincinin gelişmesi konusunda önemli bir adım olmuştu. 1869, 1874, 1884 ve 1906
nizamnameleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nda müzecilik ve arkeolojik faaliyetlerin giderek gelişen bir bilinçle ilerlediğini görmek mümkündü. Bu yasal düzenlemeler aynı zamanda arkeolojik alanda yabancıların faaliyetlerini de kontrol amaçlı bir tutum içermekteydi. Özellikle 1860’lardan sonra başlayan ve
kontrolsüzce artan yabancı ilgisinin bir yağmaya dönüşmesinin önünü almayı
da amaç edinmişti. İlk yayınlanan nizamnameler henüz eski eser tanımının bile
yapılmadığı ve bu eserlerin dışarı çıkmasına izin verilen formdaydı. 1874 Nizamnamesi’ne göre; bulunan eserlerin 1/3’ü Müze-yi Hümayun’a, 1/3’ü arazi
sahibine, 1/3’ü ise hafriyat sahibine aitti (Düstur 1289: 25). 1884 nizamnamesi ile hem eski eser kavramına bir açıklık getirilerek tanımı yapılmıştır hem de
bu topraklarda tespit edilen tüm eski eserlerin devletin malı olduğunun kabul
edilmesi ilkesi ile eski eserlerin yurt dışına çıkışının önü kesilmeye çalışılmıştı.
Bu nizamnamenin ilk maddesinde eski eser tanımı şu şekilde yapılmıştı:
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“Osmanlı İmparatorluğu topraklarında daha önce yaşamış halklardan
kalan tüm sanat ürünleri, altın ve gümüş eserler; madeni paralar; açıklayıcı
yazılarla birlikte yontularak işlenmiş işaretler; oyma resimler, süslemeler; taş,
kil ve çeşitli araçlarla yapılmış nesneler ve kaplar; silahlar; aletler; idoller; yüzük taşları; tapınaklar ve saraylar ve eski oyun alanları; tiyatrolar, kaleler, köprüler ve su kemerleri; insan kalıntıları, gömülü nesneler, incelemeye değer
nitelikte tepeler, anıt-mezarlar, dikili taşlar; hatıra eşyaları, eski binalar, heykeller ve yontularak işlenmiş her türlü taş, tarihi eserdir” (Shaw 2004: 145).
Bu tanım bugün hala geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca aynı nizamnamenin sekizinci maddesinde yurt dışına eski eser ihracı kesinlikle ve istisnasız
yasaklanmıştı. Tek istisna, sahipli bir arazide, inşaat esnasında tesadüfen çıkarılan eski eserler konusundaydı. Bu durumda eski eserlerin yarısı arazinin
malikine verilirdi. Ancak bu paylaştırmanın nasıl yapılacağı, yani hangi eserlerin kime ait olacağı konusunda yine devlet tam yetkiliydi. Ayrıca malike kalan
eserler üzerinde de devletin şufa(önalım) hakkı vardı (Mumcu, 1969: 73). İncelediğimiz Zincirli örneğinde olduğu gibi bazı istisnalar bu kaideyi bozmuştur.
Örneğin, kazının yapıldığı süreçte 1884 Nizamnamesi geçerli olmasına rağmen
çıkarılan eski eserler devletin öngörüsüyle Almanya’ya ihraç edilmişti. 1906
nizamnamesinde ise yurt dışına eski eser çıkarılması örneklerinin giderek
artmasından dolayı eski eser tabir edilen her türlü nesnenin mülkiyeti nerede
ortaya çıkarılırsa çıkarılsın devlete aittir hükmü kabul edilmiş ve bu kayıplar
önlenmişti (Shaw 2004: 168; Türkseven, 2010: 77).
Bu şekilde eski eserleri koruma bilinci de yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Tabi bu konuda II. Abdülhamit’i ikna etme rolü Osman Hamdi’ye düşmüştü. Bu alandaki gelişmelerde Osman Hamdi’nin çok büyük katkısı olmuştur. II. Abdülhamit, Osman Hamdi Bey’in tüm tekliflerini kabul etmiş ve maddi
destek sağlamıştı. Sadece kazı çalışmaları değil müzecilik faaliyetleri de döneme damgasını vuran gelişmelerin başında yer almıştı. Bu devirde artık pek çok
alanda olduğu gibi sanatta da batının etkisini görmek mümkün olmuştur (Ersay Yüksel 2017: 278-279). Gerçekleştirilen diğer önemli bir gelişme Sanayi-i
Nefise (Güzel Sanatlar) Mektebi’nin yine Osmanlı Hamdi öncülüğünde açılmasıydı. Böylece alana hâkim yetkin kalifiye elemanlar yetiştirilerek yabancı
hâkimiyetinin de önüne geçilmeye çalışılmıştı (Georgeon 2006: 340). Osman
Hamdi her ne kadar Türk arkeolojisi, sanatı ve müzeciliği konusunda önemli
bir öncü olsa da yabancı arkeologların eski eserleri ülkelerine götürme arzularına engel olamamıştı. Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin incelediğimiz Zincirli örneğinde olduğu gibi önemli ve önemsiz ayrımı bile yabancıların bu eser-
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leri kendi müzelerine götürmeleri için yeterli olmuştur. Oysa 1884 Nizamnamesi ile zaten eski eser tabir edilen her türlü nesnenin yurt dışına ihracı yukarıda da değinildiği gibi yasaklanmıştı. Dönemin Osmanlı’sında Almanlara tanınan imtiyaz ve Osman Hamdi’nin yabancı arkeologlara duyduğu yakınlık bu
durumun önemli sebeplerinden biriydi.
Osmanlı Arkeolojisinde Alman Nüfuzu
Ulus devletler 19. yüzyılda bir devlet politikası olarak arkeoloji ve sanata
ilgi duymaya başlamışlardı. Bunun arkasında yatan en önemli nedenlerden biri
ulusun var olma sürecini uzak ve güçlü bir geçmişe dayandırmaktı. Bu durumun en önemli göstergesi batılı devletlerin tarihlerini Helen-Roma kültür mirasının bir parçası olarak gösterme çabalarıydı. Ayrıca dünyayı ve dünya kültürünü bir bütün olarak sahiplenmeyi de bir ülkenin saygınlığını arttıran
önemli bir gösterge olarak görmekteydiler. İşte bu nedenle arkeoloji hem kültürel hem de politik bir imge olarak ilgi görmeye başlamıştı (Özdoğan 2011: 70).
Bu bakış açısıyla müzecilik faaliyetlerinin 19. yüzyılda tüm dünyada hızla gelişme bulması ile birlikte yeni kurdukları müzelerini doldurmak adına
batılılar gözlerini Osmanlı coğrafyasındaki zengin maddi belgelere dikmişlerdi.
Özellikle İngiltere, Fransa, Amerika ve Almanya arasında bu noktada bir yarış
kendini göstermişti. Öyle ki Osmanlı’daki İngiliz büyükelçileri kendi müzelerine eski eser kazandırmayı bir görev bilmişlerdi (Cezar 1971: 216, 225). Söz
konusu süreçte henüz yeni birliğini sağlamış Prusya İmparatorluğu’ndan Almanya Devleti’ne dönüşmüş bir siyasi yapı bulunmaktaydı. Bu nedenle Almanya, iç siyasetinde sağlamış olduğu bu başarıyı kültürel alt yapısı ile de perçinlemek istediği için müze kurma girişimleri başlamıştı. Almanya’da müze girişimleri Paris ve Londra’dan farklı ilerlemişti. Berlin’in merkezinde 1820’lerden
itibaren aşamalı olarak her biri farklı temalı çok sayıda müze kurulmuştu: Altes Museum-Eski Müze (1823-30), Neues Museum-Yeni Müze (1843-55), National Gallery-Ulusal Galeri (1866-1876), Pergamon Museum-Bergama Müzesi
(1897-1901) ve Kaiser Friedrich Museum (1898-1904). Bu müzeler kentin
tamamen görünür yerlerinde bulunmakta ve Berlin’i bir kültür merkezi haline
getirmekteydi (Çelik 2016: 50-51).
Bunun dışında uluslararası arenada kendini ispatlamak isteyen Almanya
diğer Avrupalı güçlerle de bir rekabete girişmişti. Aynı süreçte Osmanlı imparatorluğu ise iç ve dış siyasette oldukça büyük bir dar boğazdaydı. Siyasi ve
ekonomik olarak ciddi bir buhran dönemi yaşayan Osmanlı ile Almanya’nın
yolları bu noktada kesişmişti. Osmanlı dış siyasetinde Avrupalı Devletlere kar-
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şı uyguladığı denge politikasında tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Bu
yakınlık Almanların bazı alanlarda ayrıcalıklı hale gelerek Osmanlı coğrafyasında bir nüfuza sahip olmalarını sağlamıştı. 1880’lerde Almanlar ülkedeki
bütün doğal kaynakları askeri ve mali ittifaklar sistemi sayesinde kontrolü
altına almayı başarmıştı (Ortaylı 1983: 141).
Demiryollarının yapımı Osmanlı coğrafyasındaki arkeolojik zenginlikle
ilgilenen yabancıların bu bölgelere ulaşımlarını ve çıkardıkları malzemeleri
limanlara taşıma işlerini de kolaylaştırmıştı. Diğer yandan 19. yüzyılda başlayan yabancıların elde ettikleri demiryolları yapımı imtiyazlarıyla bu bölgelerdeki tarihi eserlerin sahibi olma hakları birbiri ile bağlantılıydı. İzmir-Aydın
Demiryolu Hattı inşaatının Efes kazısı ve Bergama Kazısına dönüşmesi, Hicaz
Demiryolu projesinde Meşatta kapısının bulunması ve hemen akabinde yurt
dışına götürülmesi gibi örnekler bu durumu açıklayıcı göstergelerdi. Böylece
demiryolları yapımı yabancılar için Osmanlı topraklarında tarihi eser arama
yolunun meşru ve kolay bir yolu olmaya başlamıştı. Bu durumdan rahatsız
olmaya başlayan Maarif Nezareti, Avrupalı demiryolu mühendislerinin tarihi
eserlere el koymalarını önlemek amacıyla tezkereler yayınlamıştı. Bunun üzerine Anadolu Demiryolları Derneği (Societe de Chemin de Fer d'Anatolie), tarihi eserlerle ilgilendiğini kesin olarak açıklamak zorunda kalmıştı (Shaw 2004:
181). 1898 Alman İmparatoru II. Wilhelm ailesi ile birlikte İstanbul-Kudüs
yolculuğuna çıkmıştı. Bu ziyaretin Osmanlı topraklarında Alman nüfuzunu
arttıran önemli dönüm noktalarından biri olduğu bilinmektedir (Ortaylı 1981:
52; Çetinsaya 2016: 392). Bu ziyarette II. Abdülhamit Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında yapılan gizli bir anlaşma ile tarihi eserlere ilişkin tüm imtiyazları Almanlara vermiştir. Maarif Nezareti sadece demiryolu hattı yapımında eski
eser çıkması halinde müzeye bilgi verilmesi talimatı vermişti (Shaw 2004:
181-182). Almanlar bu anlaşma ile demiryolunun 20 km çevresindeki maden
yatakları gibi doğal hammadde kaynaklarının işletmesiyle birlikte, arkeolojik
eserleri de arama ve kazı yapma hakkını elde etmişlerdi. Yeraltı kültür varlıkları olarak da arkeolojik eserleri kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkartarak
birçoğunu ülkelerine götürmüşlerdi. Böylece, Almanlar eskiçağ ve arkeoloji
araştırma çalışmalarıyla Alman “millî kültür” politikasının oluşmasına da katkıda bulunmuşlardı (Palaz Erdemir-Erdemir 2013: 266, 274).
Bu çalışma ile ele aldığımız Zincirli Höyük Kazısı da bu bağlamda Almanların nüfuzunu ve ayrıcalığını gösteren önemli bir örnek teşkil etmektedir.
Gerek kazı izinlerinin alınması konusunda gerekse kazıdan çıkarılacak eski
eserlerin Berlin Müzesi’ne götürülmesinde tanınan kolaylıklar bunu açıkça
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göstermektedir. Dolayısıyla Zincirli Höyük ve çevresinden Almanların bazı
önemli eserleri Berlin’e götürmeleri bir tarihi eser kaçakçılığı olarak değerlendirilmemektedir.
Çünkü Almanlar bu örnekte ve birçok örnekte bu işi yasal zemine oturtarak gerçekleştirmeyi başarmışlardı. Hatta bu yasal zemini oluşturmak için Osmanlı yetkilileri ile iyi geçinmeleri gerektiğinin de farkındaydılar. Örneğin,
Hisarlık Höyüğü’nde Troya’yı bulmak için uzun yıllar kazı yapan ve çok sayıda
eski eseri Almanya’ya götüren Heinrich Schliemann (1822-1890) Carl Humann’a 7 Şubat 1890 tarihinde Osman Hamdi Bey’in oluşturmaya çalıştığı sıkı
denetim mekanizmasından yakınan bir mektup yazmıştı. Humann’la yaptıkları
yazışmadan artık her şeyin Osman Hamdi Bey’e bağlı olduğunu, onun onayı
olmadıkça da isteklerinin yerine getirilemeyeceğinin farkına vardıkları anlaşılmaktadır (Yüksel 2012: 418). Nitekim Osman Hamdi ile bu farkındalıkla
oldukça iyi ilişkiler kurulmuş ve eski eserleri kendi ülkelerine götürmek konusunda da onu ikna etmeyi başarmışlardı.
Almanların Osmanlı topraklarındaki arkeoloji faaliyetleri 1898 yılında
kurulan Deutsche Orient Gessellschaft (German Oriental Society) tarafından
organize edilmekteydi. Bu kurumun, 1899-1917 yılları arasında Babylon, Kisurra, Borsippa, Hatra, Schuruppak, Assur, Kar Tukulti Ninurta ve Uruk’ta faaliyet gösterdiği bilinmektedir (Yücel-Çakmak 2017:1026). Bu süreçte, Osmanlı
topraklarında kazı ve arkeolojik araştırma yapan Almanlar arasında; Karl Richard Lepsius, Heinrich Schliemann, Wilhelm Dörpfeld, Karl Humann, Karl
Krumbacher, Theodor Wiegand, Gustav Körte, Doktor Von der Namer, Hugo
Grothe, Mösyö Andrea (Andreas), Karl Minhel, Hans Herman (Graf von) Schweinitz, Rudolf (Rudoph) von Mach, Karl Klinghard, Mösyö Hummar, Karl von
Neufen, Eistral, Mösyö Selbin (Celbin?), Rudolf Berliner, Baron Opınhaym (Oppenheim), Hugo Winckler, Mösyö Vikano ve Mösyö Kavaldi yer almaktaydı
(Palaz Erdemir-Erdemir 2013: 266-274).
Zincirli Höyük-Sa’mal Antik Kenti ve Almanların İlgisi
Asurca Sam'al ve Aramca Bit Gabbar olarak bilinen antik kent, bugünkü
adını, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzipaşa bucağındaki tren istasyonu
yakınında yer alan köyden ve içindeki höyükten almaktadır. Yazıtlardan halkın
büyük bir kısmının Arami kökenli olduğu, bazı krallarının Hitit-Luvi adları
taşımasına rağmen, bazılarının Arami adları kullandıkları anlaşılmaktadır.
Ülkenin bir diğer adı da Ya'idi olarak bilinmektedir. Bugünkü Zincirli Köyü bu
höyüğün büyük bir kısmının üzerinde bulunmaktadır (Üngör 2011: 141).
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İncelediğimiz dönemde burası Adana Vilayeti sınırları içerisinde yer almaktaydı. Zincirli Höyük’te ilk bilimsel tespitler Nemrut kazısı sonrasında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştı. Osman Hamdi Bey, bu bölgede arasında
sekiz tane kabartmalı taş levha bulunan Hitit dönemine ait bazı arkeolojik kalıntılar tespit etmişti. Hamdi Bey’den önce bazı batılı bilim adamları da bu bölgede araştırmalar yapmıştı (Cezar 1971: 254-255). 1879-1882 arasında Cherles Wilson’un başkanlık ettiği bir İngiliz bilim heyeti, 1880’de İngiliz yüzbaşısı
Andew Scott-Stevenson ve karısı, 1882’de Prusya Akademisi adına Carl Humann, Felix von Luschan ve Otto Puchstein bölgede araştırmalarda bulunan
isimlerdi. 1888-1894 yılları arasında Human ve Luschan idaresindeki ekip
Osmanlı Hükümeti’nden Zincirli’de kazı yapmak için iki kez izin almıştı. 19011902’deki üçüncü kazı ise Humann’ın ölümü sebebi ile Luschan tarafından
yürütülmüştü (Alkım 1960: 395).

Alman Kazı Ekibinin Bölgede Bulduğu Taş Heykeller
Kaynak: Luschan 1893: 85-86.

Bu kazılar sonucunda Geç Hitit dönemine ait heykeller ve yazıtlar bulunmuştu. Özellikle H-Hvaya Aramca ile yazılmış yazıtlar oldukça önemlidir.
Kazı sonuçları Luschan ve ekibi tarafından hazırlanan dört ciltlik Ausgrabungen in Sendschirli isimli bir eserde yayına sunulmuştu (Üngör 2011: 141). Bu
kazılarda Zincirli'de Yeni Assur İmparatorluğu’na ait buluntular keşfedilerek
Demir Çağı’na tarihlendirilmişti (Herrmann 2017: 288). Zincirli’de ilk Tunç
Çağından, Roma dönemine kadar sürekli bir yerleşim silsilesi mevcut olduğu

70

OSMANLI ARKEOLOJİSİNDE ALMAN NÜFUZUNA BİR ÖRNEK: ZİNCİRLİ HÖYÜK (SA’MAL) KAZISI

yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştu. Araştırmacı Lehmann burada izleri
tespit edilen ilk yerleşmenin, M.Ö. 2500 yıllarında başlamış olduğunu ve bu
merkezin M.Ö. 1500’e kadar ilk ve orta Tunç Çağlarında 8 hektarlık bir sahada
surlarla çevrilmiş bir köy olduğunu iddia etmişti. M.Ö. 900 yılına kadar Geç
Tunç ve Erken Demir Çağlarında ise buradaki köy seviyesindeki yerleşimin
devam ettiği anlaşılmaktadır (Üngör 2011: 141). Buradaki ilk çalışmalar Alman arkeolojisinin kendini ispatlamasını da sağlamış ve proje uzun yıllar devam etmişti (Casana-Herrmann 2010: 57).
Bugün Gaziantep’in Islahiye ilçesinde bulunan açık hava müzesi olarak
da adlandırılan Yesemek Taşocağı da 1890’da Felix von Luschan tarafından
keşfedilmişti. Luschan aynı şekilde Zincirli ve Islahiye çevresinde de bazalt
sivriltilerini bulmuştu. Yesemek Taşocağı Zincirli’nin 21 km güneygüneydoğusunda bugünkü Yesemek köyünün 600 m. güneyinde bulunmaktadır. (Alkım, 1957: 363-364.) Luschan bu bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda çok sayıda eser ortaya koymuştu (Luschan, 1893; 1898; 1902).

Felix von Luschan
Kaynak: http://ilhamiyazgan.blogspot.com/2013/06/yyyy.html

Zincirli Höyük ve Osmanlı coğrafyasında pek çok kazı çalışmasında en
önemli isimlerden biri olan Carl Humann (4 Ocak 1839-12 Nisan 1896) aslında
Märksiche Demiryolu Şirketi’nde çalışan bir mühendisti. İlk kez 22 yaşında
Kuşadası’nın Sisam Adası’na gelmiştir. İnşaat mühendisi olan Humann, Keçeci
Fuat Paşa aracılığıyla 1865’te İzmir-Aydın yol yapımında çalışmak üzere Os-

71

SONGÜL ULUTAŞ

manlı’da göreve başlamıştı. Ancak arkeolojiye olan ilgisi münasebetiyle buradaki Bergama antik yapısı onun fazlasıyla dikkatini çekmiş ve bu coğrafyadaki
arkeoloji serüveni böylelikle başlamıştı. Hatta yol yapım çalışmalarında yönetim merkezi olarak seçtiği Bergama’da inşaat işçilerinin antik mermer blok
taşları küçük parçalar halinde kırıp yanan kireç çukurlarına attıklarını görünce
bu eserleri kendi ülkesine götürmeye karar vermiş ve izinsiz kazı çalışmaları
yürütmüştü. Alman Sefaretinin kayıtlarına göre kazı 1870’de başlamıştı. Osmanlı kayıtlarına göre ise kazı resmi olarak 9 Eylül 1878’de başlamıştı (AtarKarabulut 2018: 126-127; Kastner). II. Abdülhamid döneminde başlayan demiryolları yapımı sürecinde, Pergamon Sunağı ve diğer çok sayıda buluntu
Almanya’ya götürülmüş ve bu eserler Berlin’de bulunan “Pergamon Müzesi”nin açılması için ilk tarihi malzemeler olmuştu. Carl Humann, 1896’da vefat
etmiş ve kendi isteği ile İzmir’de Bergama Kalesi’ne gömülmüştü. Daha sonraki
yıllarda Berlin Antik Eserler Müzesi Müdürü Alexander Conze ve akabinde
Alman Arkeoloji Enstitüsü Atina şubesinde görevli mimarlık tarihçisi Wilhelm
Dörpfeld burada kazı çalışmalarına devam etmişti (Palaz Erdemir-Erdemir
2013: 267; Atar-Karabulut 2018:125). Humann’ın bu çalışmaları onun hem
Alman ulusunun bir öncüsü hem de Alman arkeolojisine altın çağını yaşatan
isim olarak tanımlanmasını sağlamıştı. Hatta Pergamon buluntularının Alman
sanat çevreleri tarafından coşkuyla karşılanması 1878-1918 arasında Osmanlı
ile Almanya arasında yoğun bir siyasi alışveriş dönemi başlattı (Bilsel 2007: 21).
Humann, Batı Anadolu’da araştırmalarını yürütürken aynı zamanda
Anadolu’nun diğer bölgelerinde de çalışmaya devam etmekteydi. Çalışmamızın
ana teması olan Zincirli Höyük de bu şekilde keşfedilmişti. Bu nedenle Bergama kazıları Zincirli Höyük kazılarına öncülük etmiştir denilebilir. Bergama
kazısı ile Osmanlı yetkililerinin güvenini kazanan Humann, Zincirli Höyük ve
çevresi için daha kolay ruhsat almıştı.
Zincirli Höyük Kazısı İle İlgili Osmanlı Kayıtları
Alman Mühendis ve arkeolog Carl Humann, Zincirli Höyük’te kazı yapmak üzere 1888 yılında Osmanlı Hükümetinden bir yıl süre ile ruhsat talebinde bulunmuştu (BOA., MF.MKT., 97/109). Dönemin müze müdürü Osman
Hamdi Bey bundan dört sene evvel 1884’te Nemrut Dağı’na giderken Amik
Ovası’nın kuzeyinde Islahiye’ye yakın olan Zincirli isimli mahalde kısa bir incelemede bulunarak burada eski kavimlerden olan Hitit dönemine ait bazı resimli taş eserler tespit etmişti. Hamdi Bey, Berlin Müzesi Müdürü Mösyö Humann
başkanlığında üç kişiden oluşan bir ekibe burayı araştırmak üzere kazı ruhsatı
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verilmesinde ön ayak olmuştu (BOA., MF.MKT., 100/74). Kazı esnasında çıkan
eserleri deftere kaydetmek üzere de müze memurlarından Ahmet Bey görevlendirilmişti (BOA., MF.MKT., 97/109). Kazı çalışmaları başlamış Humann ve
ekibi aynı yıl içinde çok sayıda tarihi eseri gün yüzüne çıkarmışlardı. Humann
ve ekibi yaptığı çalışmalarda yaklaşık 60-70 bin frank kadar bir para da harcamışlardı. Kazı sonucunda 80-90 parça kadar eski eser gün yüzüne çıkarılmıştı. Human bunların genelinin taş ve birbirine benzer eserler olduğunu Müze-yi
Hümayun’a nakilleri konusunda masrafların kendileri tarafından karşılanması
karşılığında ise birkaç parçayı Berlin’e götürülmek üzere kendilerine verilmesini teklif etmişti (BOA., MF.MKT., 97/92; MF.MKT., 99/146; MF.MKT., 103/15;
MV., 36/57). Hamdi Bey bu eserlerin fotoğraflarını alarak İstanbul’a delil olarak götürmüş ve üzerine yapılan görüşmelerde bunların tamamının “siyah,
kaba, ağır ve bazilit ta’bîr olunan gâyet ‘âdi taş üzerine yapılıp sanatça hiç bir
ehemmiyeti olmadığı gibi hakîkaten pek çoklarının da birbirine benzer resim
gibi şeylerden ibâret ve kıymet olarak da pahada hafif olduğundan ve Almanların eserlerin müzeye nakillerinde oldukça fedakâr davranmalarından ötürü
beş on parçasının onlara verilmesinde bir sakınca olmadığı”nı belirtmişti. Geri
kalanın ise müze bahçesinin bir köşesine konulabileceği uygun bulunmuştu.
Ancak, Humann’ın talep ettiği parçaların ve müzeye gönderilecek eserlerin
toplam kıymetleri hesaplanarak nakil masraflarının ve eski eserlerin tüm bilgi
ve kıymetlerinin bir defterde kaydının tutulması istenmişti (BOA., MF.MKT.,
100/74). Bu kararın alınmasında Âsâr-ı ‘Atîka Nizâmnâmesinin 32. maddesinde belirtilen “saltanat-ı seniyye müzesinde cins ve değeri cihetiyle aynı mevcud olduğu sâbit olan âsârın hârice ihrâcı câiz bulunmuş olduğu” hükmü de
etkili olmuştu (BOA., MF.MKT., 100/74; İ.MMS., 101/4281; İ.ŞD., 118/7071;
HH.d., 25145).
Mösyö Humann 1889’da bir yıl daha kazı yapmak üzere izin almıştı
(BOA., MF.MKT., 114/142). Bundan sonra kazıyı 3 sene daha devam ettirmişti.
Mösyö Human bu kazıda bulduğu beş heykelden üçünü Berlin Müzesi’ne götürmeyi, ikisini de Müze-yi Hümayun’a götürmeyi teklif etmiştir (BOA.,
MF.MKT., 119/65). Ancak müze idaresi ve Maarif Nezareti bu heykellerin fotoğraflarını görmek istemişti. Fotoğraflar incelendiğinde bu heykellerin adi
taştan mamul olduğu ve müzeye taşınmak için oldukça ağır oldukları gerekçeleriyle teklifi kabul etmişti (BOA., MF.MKT., 132/25). Bunun üzerine daha önce
olduğu gibi aynı şekilde kazıdan çıkarılan eserlerden Müze-yi Hümayûn’a taşınmaya değer olanları tüm masrafları kazı ekibi tarafından karşılanmak üzere
İstanbul’a götürülmesi, önemli görülmeyenlerin ise Berlin’e gönderilmesi ka-
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rarı yinelenmişti (BOA., BEO., 6/411). 1891’de müze memurlarından Bedri
Efendi Zincirli kazısında çıkan eserleri İstanbul’a getirmek üzere masrafları
Mösyö Humann’a ait olmak şartıyla görevlendirilmişti (BOA., MF.MKT., 127/8).
Ayrıca kazıda çıkarılan eserlerin tamamının merkezde meclis tarafından bir
kez daha incelenip hangilerinin verileceğine öyle karar verilmesinin daha uygun olduğu düşünülmekteydi. Fakat bu eserlerin İstanbul’a yolculuğu ancak
Amik Ovası ve Gâvur Dağı’ndan geçirilerek İskenderun’a buradan da gemilere
yüklenerek deniz yoluyla gerçekleşebilecekti. Cüsse olarak oldukça ağır bu
eserlerin nakli problem olduğu için fotoğraflarının alınarak müzeye gönderilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştü (BOA., MF.MKT., 132/25). Müze
memurlarından Bedri Bey aynı zamanda Bergama Kazısına da nezaret etmekle
görevliydi. Bu nedenle Mösyö Humann’ı da tanımaktaydı (BOA., BEO.,
1474/110490).
1893’te üç kere kazı izni almış olan Mösyö Humann bir yıl daha ruhsatını
uzatmak için talepte bulunmuştur. Daha önce kazı araştırmaları sonucunda
ortaya çıkarılan eserlerin büyük bir kısmı mevzuat şartlarına uygun olarak
müzeye gönderilmişti. Müzenin bu kazıdan faydalanmasını temin eden ve
memnuniyet sağlayan bu ekibin eski sınırlar dâhilinde yeniden kazı izni almasında da Asâr-ı Atîka Nizamnamesinin on altıncı maddesi gereği hiç bir sakınca
görülmemişti (BOA., HH.d., 25145). Ancak yine de çalışma sınırlarını gösterir
bir haritanın merkeze iletilmesi kendisinden talep edilmişti. Burada Berlin
Müzesi adına üç kere kazı çalışmasında bulunan ve bir yıl daha izin isteyen
Mösyö Human’ın iyi hizmet vermesinden ve çıkarılan eserlerin büyük bir kısmının müzeye götürülmesini sağlamasından ötürü izni kabul edilmişti (BOA.,
İ.MF., 2/24; MF.MKT., 189/80; ŞD., 212/18). Kazının 1894’te tatil edilmesi sebebiyle kazı başkanı 7 baraka, raylarla küçük vagonlar, küçük bir demiryolu,
bir demir ocağı, bir eczane 300 amele için kazma kürek ve araba ile fotoğrafla
resim almaya mahsus bir odayı eşyalarıyla birlikte Halil Efendi adında birinin
emanetine bırakarak ayrılmıştı (BOA., HR.İD., 2122/64).
Zincirli, Hisarlık ve Ayasloğ adlı alanlarda kazı komiserliği yapan Doktor
Mistakiris 1894’te kazı sonucunda çıkan 7 sandık dolusu eski eseri Müze-yi
Hümayûna nakledilmek üzere İskenderun Gümrüğü’ne bırakmıştı. Hemen sonrasında 21 sandık daha eski eser gelmesi üzerine İskenderun Rüsumat İdaresi’nden bu durum merkeze telgrafla bildirilmişti (BOA., MF.MKT., 212/49).
Doktor Mistakiris bu hareketi üzerine müze menfaati için çalıştığından dolayı
dördüncü rütbeden bir kıt’a mecidi nişanı ile taltif edilmişti. Ayrıca daha önce
olduğu gibi ortaya çıkarılan eserlerden kıymetsiz olanların Berlin Müzesine
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aktarılmak üzere kazı başkanına teslim edilmesi hususunda da karar çıkmıştı
(BOA., MF.MKT., 294/5). Verilerden anlaşıldığı üzere kazı sonucu çok sayıda
tarihi eser çıkarılmakta ve büyük bir kısmı Berlin Müzesi’ne gönderilmekteydi.
1901’e gelindiğinde Felix von Luschan aynı bölgede daha önce hiç çalışılmamış yerlerde kazı yapmak için tekrar bir altı ay daha ruhsat başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca bu kazı ile ortaya çıkacak eserlerin suretlerinin çıkarılması, eserlerin fotoğraflanması ve üzerlerindeki yazıların okunması da gerekli
görülmüştü (BOA., MF.MKT., 583/18). Bu yeni yapılacak kazı ile üzerinde çalışılan harabenin tarihine ilişkin de önemli bulgular sağlayacağı gerekçesi ile
Âsâr-ı ‘Atîka Nizâmnâmesinin tüm hükümlerine uymak şartıyla izin verilmiştir
(BOA., İ.MF., 7/49; ŞD., 212/59; ŞD., 217/21). Müze, sekiz sene evvel kazı mahallinde gerekli keşifler yapıldığı için yeniden takip edilmesine ihtiyaç olmadığı kararını almıştır. Ayrıca kazı izni verilen Mösyö Luschan adına uyulması
gereken şartları içeren bir kazı ruhsatnamesi hazırlanarak Almanya sefaretnamesi tercümanına teslim edilmişti. Bir önceki kazı çalışmasına başlamadan
önce teminat akçesi olarak Maarif Nezareti veznesine 50 Osmanlı lirası ödenmişti. Bu kazı ise önceki kazının tamamlayıcısı olduğu için bu paranın tekrar
ödenmesine de gerek duyulmamıştı. Ruhsatname harcı olarak ise sadece 5
Osmanlı lirası para ödenmesine karar verilmişti (BOA., MF.MKT., 583/18).
Bu defa da kazı çalışması sonucu ortaya çıkarılan eski eserler “önemli ve
önemsiz” olarak değerlendirilerek müzeye kalacaklar belirlenmişti. Çıkarılan
eserler genellikle siyah ve ağır taştan yapılmış heykeller ile topraktan yapılmış
eşyalar olarak tanımlanmıştı. Fakat burası İstanbul’a oldukça uzak olduğu için
eserlerin önce İskenderun’a oradan deniz yolu ile müzeye gitmesi gerekiyordu.
Eserlerin müzeye nakil masrafı ise 500 lira civarında tutmaktaydı. Müzenin
bütçesi bu masrafa uygun olmadığından eski eserlerden en önemlileri müzeye
kalmak için ayrılacak, şeklen ve içerik olarak birbirinin aynı ya da benzeri
olanları, gereksiz ve önemsiz olanları ise nakil masrafları kendilerine ait olmak
üzere kazı ekibine bırakılacaktı. Zaten müze binasının yeteri kadar büyük olmaması sebebi ile çok büyük parçalardan bazıları müze bahçesinde bekletiliyordu. Ama yine de Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi’nde yapılan müzakere
sonucunda bir heyetin kazı mahalline giderek eserlerin önemli ya da önemsiz
ayrımını kontrol etmesi gerektiğini hatta eserlerin hepsi getirilemiyorsa peyderpey getirilip önemsiz olanlarının açık artırma ile satılıp nakil masraflarının
çıkarılabileceği önerisinde bulunulmuştu. Tanzimat Dairesi’nin bu önerisi Maarif Nezareti ve Müze Müdürü Hamdi Bey’in de katılımıyla Mülkiye Dairesi’nde
tekrar görüşüldü. Ancak, bu önerinin kabul edilebilmesi için müzenin yeterli
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bütçesi ve yerinin olmayışı sebebiyle eserlerin zaten yerinde merkezden giden
görevli bir heyetçe kontrol edildiği, yeni çıkan bu eserler arasında dikkat çekecek derecede çok sanatsal parçaların olmadığı ve önemsiz görülen bu eserlerin
iki üç tonluk ağırlığa sahip oldukları gibi gerekçelerle daha önce alınan kararın
uygulanmasının gereği düşünülmüştü.
“Nezâret ve müdür-ü müşârün-ileyhimenin hulâsa-ı iş’âr ve îfâdesine
nazeren mevzu’-ı bahs olan âsâr-ı ‘atîkânın vücûdu zaten müze-i hümâyun
idaresince ma’lûm ve mukaddema bir kaç def’a bazı parçaları da getirilmiş
olub şimdiki mevcudları ise tarihe hizmet ider âsârdan olarak ve fakad san’at-ı
nokta-ı nazardan gayr-i mühim ve iki üç tonilato hacminde ve ba’zıları mükerrer ve kırık ve parçalı büyük ve küçük siyah ve ağır taşlardan ve yâhûd
ma’mulât-ı türâbiyyeden ‘ibâret bulunarak mesâfenin bu’du ve yolların menâatı hesebiyle temâmen der-se’âdete celb ve îsâli müşkil ve mesarif-i kesireyi
müstelzim bulunduğu ve bu gibi âsârın mühim ve müze-i hümâyuna lazım
olanlarının der-se’âdete nakli mesarifine mukâbil münâsıb mikdarının hâfirlere i’tâsı mesbûkü’l-emsâl ve şu mu’âmele müze-i hümâyunun tekmilâtına
hâdim olduğu anlaşılmasıyla ma’ârif-i ‘umumiyye nezaretinin iş’ârı ve tanzimat dairesinin ekalliyet arası vechle mebhûs-u ‘anhadan mühim ve lazımlarının müze-i hümâyun içün tefrikiyle bunların der-se’âdete kadar taraflarından
nakl ve îsâli mesarifine mukâbil şeklen ve mahiyetine yekdiğerinin aynı olanlar
ile ehemmiyetsiz ve lüzumsuz bulunanlardan münâsib bir mikdarının bu yolda
ta’ahhüdde bulunduğu bildirilen hâfire teslimi ve muvâfık-ı maslahat görülmüş
olmağla bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i padişah-ı şeref-sunûh ve sudûr
buyurulduğu halde îfâ-yı muktezasının ma’ârif-i ‘umumiye nezaretine tebliği
tezekkür kılındı ol bâbda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.
Fi 4 Şevval sene 1320” (BOA., İ.MF., 8/53).
Bu örnekte olduğu gibi Anadolu’da özellikle Almanlar tarafından yapılan
kazılarda benzer durumlarla karşılaşıldığı bilinmekteydir. Örneğin 1899’da C.
F. Lehmann-Haupt ile beraberindeki W. Belek Doğu Anadolu Bölgesinde çeşitli
şehirlerde arkeolojik araştırma yapmışlar ve araştırmaları sonucunda ele geçirdikleri çok sayıda tarihi eser de müzeye nakliye masraflarının karşılanması
ve sanatsal ehemmiyeti olmadığı gerekçeleri ile Zincirli Höyük’tekiler gibi ülkelerine götürülmek üzere kendilerine verilmişti (Yüksel 2012: 420).
Kazının son senesinde Zincirli bölgesinde yaşayan yerli ahali ile bazı
problemler gündeme gelmişti. Özellikle kazı yapılmak istenilen arazilerin mülk
arazi olması bazı güçlüklerle karşılaşılmasına yol açmıştı. 27 Mayıs 1902 tarihinde Islahiye Kazası’ndan Kara İbiş oğlu Halil Efendi isimli bir kişinin merke-
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ze gönderdiği yazıda ilginç bir olaydan bahsedilmektedir. Halil Efendi, bundan
sekiz sene evvel Maraş Sancağı’na bağlı Pazarcık kazasına gelip yerleştiğini
belirterek Doktor Mösyö Loşan’ın (Felix von Luschan) 10 sene evvel Zincirli’de
yürüttüğü kazı alet ve edevatını aslında kendi adamlarına emanet etmesine
rağmen kendisine bıraktığını iddia ettiğini belirtmektedir. Fakat işin aslı muhafaza memuru olarak vefat etmiş olan Gökşan Ağa’nın bu iş için görevlendirildiği ve onun emri ile söz konusu eşyaların Şeyhli’deki Fransız Trappist ruhbanları reisi Braytin’e teslim edildiği şeklindeydi. Halil Efendi, Doktor Loşan’nın bu durumdan haberdar olmasına rağmen kendisine yöneltilen suçlamanın sebebi olarak, kazı mahallinde olan evinin ve arazisinin kazı esnasında
zarar görmesi sonucu hak talep etmesini görmekteydi. Çünkü nizamnameye
göre eğer bir şahsın mülk ya da tasarrufunda bulunan arazisinde eski eser çıkarsa hak talep edebilecekti. Bunun önüne geçebilmek için kendisinin bu kişilerce şikâyet edildiğini belirtirken Müze müdürü Hamdi Bey’in de durumdan
haberdar olduğunu iddia etmekteydi. Adana Vilayetince yapılan tahkikat üzerine durum evraklarla kanıtlanmış ve Dâhiliye ve Hariciye Nezaretlerine iletilmişti (BOA., HR.TH., 269/15).
Sonuç
Bu çalışma çerçevesinde geç Hitit dönemine ait olduğu tespit edilen Zincirli Höyük Sa’mal Antik Kenti’nin 1880’lerde Almanyalı arkeologlar tarafından
kazı çalışması yürütülerek çıkan eserlerden bir kısmını Berlin Müzesi’ne götürme hikâyesi ele alınmıştır. Bu dönem Türk arkeolojisi ve sanatı ile birlikte
müzecilik konusunda büyük katkıları olan Osman Hamdi’nin müze müdürlüğüne getirildiği dönemdi.
Yeni kurulmuş olan müzenin genişletilmesi ve kurumsallaşması konusunda ciddi çalışmalar yapan Osman Hamdi aynı zamanda eski eser hukuku
alanında da çalışmalar yürütmüştü. 1874 Nizamnamesini genişleterek 1884’te
daha kapsamlı bir nizamname hazırlatmıştı. Bununla birlikte yeni kurulan müze için de bir nizamname hazırlanmıştı. Böylece Osmanlı Müzesi kazılardan
elde edilen eski eserlerle giderek dolmaya başlarken yabancıların yürüttükleri
kazılardan izinsiz yurt dışına eski eser götürülmesinin önü de yasalarla kesilmeye çalışılmıştı. Bu perspektifle dönemin yöneticilerinin müzecilik, arkeoloji
bilimi ve eski eserlere karşı bakış açısı da gelişmişti. Osman Hamdi göreve geldikten sonra Osmanlı coğrafyasında yabancıların yürüttükleri kazılardan elde
edilen eserlerin kaybını önlemek için çok mücadele vermişti. Ancak zaman
zaman da özellikle bu çalışmanın da konusu olması bağlamında Alman arkeo-
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log ve araştırmacılara tanınan ayrıcalıkların çoğu zaman eski eser kaybına
fazlasıyla sebep olduğu dikkat çekmektedir. Osman Hamdi aynı zamanda yabancı arkeologlarla en iyi iletişim kuran kişiydi. Arkeolojiye olan ilgisi buna
sebep olan önemli faktörlerden biriydi.
Çoğu zaman kazılara bizzat kendisi de katılarak kontrol etmekten de geri
kalmamıştı. Yabancı arkeologlar bu eserlerin yurt dışına götürülebilmesinde
alınan kararlarda etkin olması dolayısıyla Osman Hamdi’ye yakınlık duymaktaydılar. Osman Hamdi ise hem müzeye daha fazla eser kazandırmak hem de
Türk arkeolojisinin geliştirilmesi uğruna çoğu zaman bu yakınlığa, onlara kazılarda fazla zorluk çıkarmayarak cevap vermekteydi.
Hamdi’nin bu tavrında uluslararası siyasetin ve eski eserlere bakış açısının çok büyük önemi vardı. Ayrıca 1884 nizamnamesinde eserlerin yurt dışına
çıkarılması yasaklanırken diğer yandan müzede aynı ve benzeri bulunan eserlerin çıkışına izin veriliyordu. Bu istisna da yabancıların yurt dışına eser çıkartma yolunu kolaylaştırıyordu. Almanların bu konudaki nüfuzlarına çok sayıda örnek verilebilir. Aynı dönemde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kazı ve
araştırma yapan Alman arkeologlar ülkelerine götürmek istedikleri eski eserlerle ilgili izinleri hiç zorlanmadan elçilikleri aracılığıyla almayı başarmışlardı.
Zincirli örneğinde olduğu gibi 1890’larda Alman arkeologların Anadolu’nun
çeşitli yerlerinde arkeolojik araştırma yaptıkları bilinmektedir.
Bu kişilerin araştırmaları sonucu ele geçirdikleri çok sayıda tarihi eser
de müzeye nakliye masraflarının karşılanması ve sanatsal ehemmiyeti olmadığı gerekçeleri ile Zincirli Höyük’tekiler gibi ülkelerine götürülmek üzere kendilerine verilmişti. Ülkede arkeoloji ve müzecilik bağlamında böylesi büyük bir
mücadele verilirken eski eserlerin önemli önemsiz şeklinde ayırılması ve 1884
nizamnamesinde vurgu yapılarak eski eser ihracının yasaklanmasına rağmen
çıkışlara izin verilmesi bu dönemde eski eser bilincinin tam anlamıyla oturmadığının da göstergesiydi.
Yurt dışına eski eser çıkışları Osmanlı yetkilileri tarafından onaylanınca
tarihi eser kaçakçılığı olarak da değerlendirilemiyordu. Bu nedenle resmi kanallarla gerçekleşen bir yurt dışına eski eser aktarılması durumu söz konusudur diyebiliriz.
Bu çalışma kapsamında incelenen Zincirli Höyük örneğinde ve birçok
örnekte bu durumun en önemli nedeni Almanların pek çok alanda olduğu gibi
bu alanda da ayrıcalıklı olmalarıydı. Bu nedenle dönemin genel siyasi yapısının
ve uluslararası ilişkilerin arkeoloji alanına da yansıdığı rahatlıkla görülebilmektedir.
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EK 1
Carl Humann’ın Zincirli Höyük Kazısı’nda Ortaya Çıkardığı ve Berlin Müzesi’ne Götürmek İstediği Taş Eserlerin Osmanlı Arşivinde Bulunan Fotoğrafları
Kaynak: BOA., İ.MMS., 101/4281.
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EK 2
II. Abdülhamid’in Yıldız Albümünde Yer Alan Zincirli Höyük Kazı
Fotoğrafları
Kaynak: http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/search/
results?qu=zincirli&rw=12&lm=IUNEKABDUL&isd=true
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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN “ZAYIFLAMA
KÜLTÜRÜNE” BİR BAKIŞ: İNSTAGRAM ÖRNEĞİ
Ülkü Hayriye İNCİ
Karabük Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada, sosyal medyanın zayıflama kültürü algısına yönelik katkısı analiz
edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, 1 Aralık 2018 ve 10 Ocak 2019 tarihleri arasındaki
instagram paylaşımları incelenmiştir. Takipçi sayısı fazla olan ve çok tanınan 6 İnstagram kullanıcısı/sayfası seçilmiş (saglikli.zayiflama, bitkisel_saglik, fit_gunluk_, yesimdiyettee, sporunu. kendin. yap, sekersiz21gun), bu kullanıcıların paylaşımları görsel/sanal etnografi ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. İnstagram
paylaşımlarında ve yorumlarındaki zayıflamaya yönelik paylaşımlar dikkatle irdelenmiştir. Zayıflama algısıyla sıkı bir ilişki içinde olan güzellik/sağlık ve tüketim kaynağı
olması olguları sosyolojik olarak incelenmiş ve bu kavramların birbirleriyle olan ilişkisi açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı sosyal medya aracı olan
instagram zayıflamaya yönelik oluşturulan sayfaların paylaşımlarının nasıl bir algı
oluşturduğu paylaşımlara yapılan yorumlara bakılarak ele almaktır. Çalışmada instagram grupları ve kullanıcıları üzerinden zayıflama kültürü olgusunun kadınlarda ve
toplumda nasıl bir etki yarattığı ve tüketim unsurunu nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Bu incelemeler sonucunda, sosyal medyanın zayıflamaya yönelik yeni bilgilerin öğrenilmesi ve motive kaynağı olması, yeni bir grup kimliği edinmesi, ihtiyaç duyduğunda pratik ve psikolojik desteğin sağlaması, beklenti ve idealleri içselleştirilip
yeniden tanımlanması ve bazı toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarını gidermesinde etkili
bir sosyalizasyon aracı olduğu anlaşılmıştır. Sosyal medyanın özgür, dinamik ve açık
yapısı sayesinde zayıflama kültürünün toplumun beden algısı hakkındaki düşüncelerini şekillendirmek için kullanıldığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanal Topluluklar, Zayıflama Kültürü, Toplum, Güzellik,
Tüketim

An Overview From Social Media To The ”Weakness Culture D: The Instragram Example
Abstact
In this study, the contribution of social media to the perception of weight loss
culture was analyzed. For this purpose, instagram sharing between December 1, 2018
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and January 10,2019 date were examined. A large number of Instagram followers
well-known and user 6/page selected (saglikli.zayiflama, bitkisel_saglik, fit_gunluk_,
yesimdiyettee, sporunu. kendin. yap, sekersiz21gun), these users shares the visual/virtual ethnography and content analysis methods has been investigated by
using. Comment on instagram pics shares and shares that can be carefully aimed to
weaken in is scrutinized. The perception of a tight relationship with slimming beauty/health and consumption to be studied as sociological phenomena and the source
of these consepts to clarify his relationship with each other, struggling. The aim of this
study was aimed to weaken the social media tool instagram pics how perception of the
generated pages to share comments made to the shares created misleading is consider.
İnstagram pics over slimming groups and users in the study of culture and society for
women the phenomenon created by the impact and how it affects the consumption
elements are emphasized. As a result of this review, new information learning for social media weakening and being a source of motive, a new group identity to obtain
when you need more practical and provide psychological support, it was understood
that the exceptations and ideals internalized redefined and some of the social and the
effective socialization tool in troubleshooting individual needs. Social media is free,
thanks to the open Structure dynamic and slimming body image preceptions of the
culture of society which is used for shaping.
Key Words: Virtual Communities, Slimming Culture, Society, Beauty, Consuption

GİRİŞ
Son yıllarda beden imgesinin görünümü (güzellik), tüketim ve zayıflama
kavramları, artan bir hızla görünürlük kazanmıştır. Beden ve zayıflamanın
birbiriyle ilişkisi gündelik hayat içerisindeki yeri önemli hale gelmiştir.
Günümüzde yaygınlık kazanan sosyal medyanın önem kazanması özellikle İnstagramın bireylerin tüketim kültürüne bağlı olarak zayıflamaya yönelik inşanın oluşmasını sağlamıştır. İnstagram her yaşa, cinsiyete ve kültüre ait
kullanıcıların tüketim unsurlarını fotoğraflar aracılığıyla sınırsızca sergilediği
sosyal bir alandır. Fotoğrafların hızlı bir şekilde sergilenmesi tüketim bilincinin de hızla yayılmasını sağlamaktadır. Kullanıcılar ne kadar fazla fotoğraf
tüketimine yönelik paylaşım yapılırsa ve takipçi sayısı ne kadar artarsa popülerlik o derece artmaktadır. Özellikle son dönemlerde instagram üzerinde zayıflama ve sağlıklı beslenmeye yönelik paylaşımlar ve sayfalar instagram da
yaygınlık kazanmaktadır. Açılan bu sayfalar özellikle diyetisyenler, spor eğitmenleri, zayıflamaya yönelik ilaç üretenler/pazarlayanlar ve bitkisel zayıflama
ürünleri/kürleri tarifleri verenlerden oluşmaktadır.
Sosyal medya, toplum için sınırsız bir kaynak olmasından dolayı etkileşimi ve iletişimi farklı bir noktaya taşıyıp kendisini vazgeçilmez kılan bir yere
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taşımıştır. Sosyal medya araçlarının çeşitli olması ve bu alanda yaşanan değişmeler/gelişmeler neticesinde büyük bir kitle oluşmuştur. Bu çalışmanın
amacı sosyal medya aracı olan instagram zayıflamaya yönelik oluşturulan sayfaların paylaşımlarının nasıl bir algı oluşturduğunu ele almaktır. Bu amaçla
çalışmada araştırmanın metodolojisi, tüketim kültürü ve medya, tüketim kültürü olarak instagram ve çalışmanın temel değişkeni olan zayıflama kültürüne
yönelik instagram sayfalarındaki paylaşımların değerlendirilmesi yer almaktadır.
Araştırmanın Metodolojisi
Çevrim içi toplulukları çalışmak üzere araştırmacılar çeşitli yöntemler
belirlemişlerdir. Siber alan analiz edilecek metinlerin basitçe bir toplamı değildir. Burada var olan kültürel formların anlamları ve bağlamlarının anlaşılmasında etnografik araştırma yönteminin yardımına başvurulmaktadır (Kanayama, 2003, s. 272-273). Araştırmacılar insanların sanal ortamlarda ne yaptıkları, kendilerini nasıl ifade ettikleri, onları neyin motive ettiği, kendilerini nasıl
yönettikleri, insanları katılmak için neyin cezbettiği, neden bazı insanların
katılmaktansa gözlem yapmayı tercih ettikleri gibi konuları aydınlatmak üzere
bu araştırma yöntemini kullanmaktadırlar. Etnografi belirli bir bağlamda çevrim içi davranışa ilişkin daha kapsamlı bir anlayış geliştirmek için kullanılan
bir yöntemdir (Preece ve Maloney-Krichmar, 2005, s. 2). Çalışmanın amacı
sanal bir topluluktaki zayıflama kültürünü anlamak olduğundan, takipçi sayısı
çok olan instagram grupları üzerinden araştırmak ve literatürün gözden geçirilmesiyle oluşturulmuş olan araştırma konusunu (görsel/sanal) etnografi
yöntemi ve içerik analizi yöntem olarak kullanılmaktadır.
Tüketim Kültürü ve Sosyal Medya
Tüketim kültürü belli ürünler temelinde insanların suni olarak ihtiyaçlandırılması sonucu o ürünlerin satılmasını hedefler. Bu tüketim meydana gelirken bireyler de satın aldıkları ürünler aracılığıyla Amerikan değerlerini taşıyan suni bir kültür içinde yaşamaya başlarlar. Tüketim kültürü, az gelişmiş
toplumların toplumsal yapılarında diğer gelişmiş toplumlarda olduğundan
daha hızlı ve karşı konulmaz bir biçimde tüketime göre belirlenen yeni toplumsal kategorilerin oluşumuna, bireysel düzeyde de yine tüketimle belirlenen
yeni kimliklerin inşasına neden olur. Tüketim kültürü içinde yaşayan birey
“kendi bireysel tercihleri”ne göre ürünleri, giysileri, pratikleri, tecrübeleri,
görünüşleri “seçerken” bir “hayat tarzı” oluşturmaya çalışır. Bu seçtiği hayat
tarzı, yaşam stili bireye bir kimlik sunar (Konyar, 2000: 19-20).
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Günümüzde tüketim artık insanların itibar görme, saygınlık elde etme,
bir gruba ait olma durumunun yanı sıra fizyolojik olarak kendisini değiştirme
ve dönüştürmeye yönelik bir kimlik inşasında bulunmasını da sağlamıştır. Bunun için tüketim sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da gerekli hale
gelmiştir.
Tüketim toplumuna dönüşmüş olan günümüz dünyasında, kimliklerin
toplumsal ve kültürel oluşumunda en önemli rolü oynayan şey, tüketim malları
ve tüketim kalıpları olmaya başlamıştır. Böylelikle toplumsal kimlikler; satın
alınabilir, uzun süre dayanmayan, kolaylıkla sökülebilen, tamamıyla değiştirilebilir olan sembollerden oluşturulmuş ve genellikle mağazalardan edinilebilir
bir hal almıştır (Kellner, 1992: 141-143, akt. Özdemir, 2015: 113). Birey gündelik hayatındaki kimliğinin yanında ya da onu destekler biçimde, toplumsal
kimliğini sosyal medya üzerinden şekillendirmeye başlamıştır (Özdemir, 2015:
113).
Sosyal İletişim Ağı Olarak İnstagram
Günümüzde diğer bireylerle iletişim kurabilmek, kurulan iletişimleri iyi
biçimde devam ettirebilmek, güncel haberler ve gelişmelerden anında haberdar olabilmek, boş zamanları en ideal biçimde tüketebilmek, kendi kimliklerini
diğer bireylere paylaşımları aracılığı ile tanımlayabilmek, yeni arkadaşlıklar
kurabilmek, eğlence ihtiyacını karşılamak, iş amaçlı bağlantılar oluşturabilmek, diğer bireylerin yaptıkları paylaşımları takip etmek, örgütlenmek gibi
sebepler sosyal medyanın kullanım nedenleri arasında en önemlilerini oluşturmaktadır (Becan, 2018: 239; Sabuncuoğlu & Gülay, 2016: 112).
Sosyal medya kullanıcıları birçok (fotoğraf ve video paylaşımı, ürün pazarlama, canlı yayın vb.) sebepten ötürü çeşitli sosyal medya araçlarını kullanmaktadır. Son yıllarda artan kullanıcı sayısı ve kullanıcılara sağlamış olduğu
olanaklardan dolayı adını çokça söz ettiren İnstagram bu tür kullanımda tercih
edilmektedir.
Çakmak ve Baş’a göre (2017: 109-110) İnstagram kitlesel öz iletişim
aracı olma özelliğine de sahiptir. Bu yönüyle İnstagram bireyin bir izleyici kitlesine sahip olması, kendisinin mesaj üretmesi ve karşıdakinin de aynı şekilde
yorumlar yazarak mesaja karşılık vermesi bu aracın özelliğinin kitlesel olmasına neden olmaktadır. Bunun yanında İnstagram, dünyanın en büyük üçüncü
sosyal paylaşım platformu olarak dikkat çekmektedir. Eylül 2017 verilerine
göre aylık 800 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan İnstagram, bu özelliği ile Twitter ‘In aylık aktif kullanıcı sayısını da ikiye katlamıştır. Aynı zaman-
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da Instagram’ı günlük 500 milyon aktif kullanıcı oranı söz konusudur. Genel
internet kullanıcılarının yüzde yirmisi İnstagram kullanmaktadır. Buna ilaveten Instagram’da günlük 80 milyondan fazla fotoğraf yüklenmektedir (Hoş,
2017). Bu durumda hem kullanıcılara büyük avantaj sağlamakta hem de daha
fazla kişiye ulaşılabilmeyi sağlamaktadır.
İnstagram Gruplarının Değerlendirilmesi
Çalışma takipçi sayısı en fazla olan altı grup (saglikli. zayiflama, bitkisel_saglik, fit_gunluk_, yesimdiyettee, sporunu. kendin.yap, sekersiz21gun)
üzerinden değerlendirilmiştir.
Saglikli.zayiflama Grubunun Yapmış Olduğu Paylaşımlar

Saglikli.zayiflama sayfasının 92.7bin kişilik takipçisi ve 5.700 gönderisi
bulunmaktadır. Ayrıca sayfada ürünün nasıl kullanılacağına dair bilgiler video
çekilerek anlatılmıştır.
Şekil 1: saglikli.zayiflama sayfasının paylaşımı

Şekil 1’de bahsedilen ürüne ait paylaşım 07.01.2019 tarihinde paylaşılmış olup 1796 beğeni almış ve 48 yorum yapılmıştır. Yapılan yorumlara bakılacak olursa büyük çoğunluk “ürünün fiyatına ve içeriğine” dair bilgi isterken,
bazı yorumlarda “böyle ürünlere inanılmaması gerektiğine” dair düşüncelere
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yer verilmiştir. Yapılan yorumlara bakıldığında takipçilerin büyük çoğunluğu
ürünü merak etmekte ve zayıflamaya gerçekten faydası olduğunu düşünmektedir. Ürünün tanıtımında 1 ayda 9 kilo verme garantisinin gösterilmesi aslında zayıflamak isteyen bireylere hem ümit olmakta hem de ürünü satın almalarına teşvik etmektedir. Ancak bu durum bazen kullanıcıların duygularını sömürmekte, bazen sağlıklarından olmalarına sebep olmaktadır. Yapılmış olan
yorumlara bakacak olursak; özlemmesut2808 adlı takipçi ”çay mı ve fiyatı nedir?”, mediharamazann adlı kullanıcı “bu ürünün ne olduğunu öğrenebilir miyim?” şeklinde sorular yöneltirken; _muskulpesent_ adlı takipçi, “hiçbir şey
yapmadan nasıl vadediyorsunuz? İnsanların zaaflarını istismar ediyorsunuz.
İnanmayın lütfen. Sadece bu ürünü kullanır hiçbir şey yemezsen zaten zayıflarsın tabi beraberinde sağlık sorunlarıyla beraber” şeklinde olumsuz eleştiri
yapmıştır. Saglikli.zayiflama adlı sayfa sahibi “ _muskulpesent_, Merhabalar,
ürünlerimiz tamamen bitkisel ve bakanlık onaylı ürünlerdir. Hiçbir sağlık sorunu teşkil etmiyor. Özel olarak diyet ve spor gerektirmiyor, öğünlerinize devam ediyorsunuz. Ürün size ekstra tokluk hissi vererek porsiyon kontrolü
yapmanızı sağlıyoruz” şeklinde cevap vermiştir. Aslına bakılırsa sadece bir
ürünü kullanıp, yediğin hiçbir şeyden vazgeçmemek ve spor yapmadan kilo
vermek inandırıcı olmaktan uzak görünmektedir. Hiçbir şey yapmadan zayıflanıyorsa, ülkemizde ve dünyada neden bu kadar obezite sorunuyla uğraşan
insanlar artmaktadır. Tartışılması gereken bir durumdur.
Şekil 2: saglikli.zayiflama sayfasının paylaşımı

96

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN “ZAYIFLAMA KÜLTÜRÜNE” BİR BAKIŞ: İNSTAGRAM ÖRNEĞİ

Sayfanın yapmış olduğu bu paylaşım sayfadaki bu ürünü kullanan üyelerin oluşturmuş olduğu “konjac motivasyon grubu”nda yapılan yorumların paylaşılması şeklindedir. Bu paylaşım 6 Ocak 2019 tarihinde paylaşılmış ve 2089
kişi tarafından beğenilmiştir. Ancak herhangi bir yorum yapılmamıştır. Grubun
bu paylaşımında ürünün ilk hafta kullanımında ne kadar kilo verildiği ve diyet
programının olup olmadığına dair konuşmaya yer verilmiştir. Ürünün hiç zorlanmadan kullanıldığı, tok tuttuğu ve diyete gerek duyulmadığı belirtilmiştir.
Bitkisel_saglik Grubunun Yapmış Olduğu Paylaşımlar

Bu grubun 108 bin takipçisi, 949 gönderisi bulunmaktadır. Bu sayfa daha çok bitkisel ürünlerin/yiyeceklerin faydasını, zayıflamaya yönelik kürler,
çeşitli yiyeceklerin neye faydalı geldiğine dair paylaşımlara ve çeşitli sağlık
sorunlarına çözümler verilmektedir.
Şekil 3: Bitkisel_saglik sayfasının paylaşımı

Bitkisel_saglik sayfasının bu paylaşımı 19 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirmiş ve 4725 beğeni,106 yorum almıştır. Takipçilerin yorumları genellikle
hamile bireylerin kullanıp kullanamayacağına dair bilgi edinme, kullanımından
memnun olanların görüşü, takipçilerin kendi aralarındaki fikir alışverişinin
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olduğu görülmüştür. Yapılan yorumlardan bazıları şöyledir: cansever10 adlı
takipçi, ”hepsini aynı anda mı katacağız?”; smyeea adlı takipçi, “bence yoğurdun içerisine pul biber, limon suyu ve zeytinyağı yeterli. Gece yatmadan önce
yiyin, sabah tuvalet sorununuz kalmaz, yağ yakımını da kolaylaştırıyor. Yaklaşık 3aydır deniyorum, memnunum” şeklinde görüşünü belirtirken; sibel.kalender.58 adlı takipçi diğer takipçiyi destekler şekilde şu yorumu yapmıştır: “ Evet, bende yapıyorum. Çok güzel faydası oluyor, yağ yakıyor, gerçekten hepsini karıştırıp gece yatmadan 1 saat önce üzerine su için ve düzenli
yaptığınızda etkisini görürsünüz” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Burada yapılmış olan yorumlar aslında kullanıcıların fikir alışverişine yöneliktir.
Şekil 4: Bitkisel_saglik sayfasının diğer bir paylaşımı

10 Aralık 2018 tarihinde paylaşılan zayıflama tarifi 3098 beğeni ve 33
yorum almıştır. Yorumlar daha çok ürünün kullanımının soğuk su ile mi yoksa
sıcak su ile mi hazırlanacağı, herkesin kullanıp kullanamayacağına dair bilgi
edinme ve deneyenlerin bazılarının tansiyonunu düşürdüğü bazılarına da
olumlu anlamda etki ettiğine dair yorumlara yer verilmiştir.
Fit_gunluk_ Grubunun Yapmış Olduğu Paylaşımlar
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Instagram’da en çok kullanıcı olan fit_gunluk_ sayfasının 315 bin takipçisi, 4.584 gönderisi bulunmaktadır. Sayfada daha çok zayıflama kürleri, öğünlere (diyet tabaklarına) yönelik tavsiyeler ve az katılımcılı ücret dahilinde oluşturulmuş yağ yakım ve zayıflama programlarına yer verilmektedir.
Şekil 5: fit_gunluk_ Sayfasının Örnek Menü Paylaşımı

29 Aralık 2018 tarihinde paylaşılmış bu sabah kahvaltısı önerisine 2.329
beğeni ve 47 yorum yapılmıştır. Bu öneride daha çok “avakado”ya yönelik düşüncelere ve avakado ezmesinin nasıl yapılacağı, bu ürünün fiyatının nerede,
nasıl olduğu ve bunu herkesin yemeyeceğine dair düşüncelere yer verilmiştir.
Örneğin; efe.sinem adlı takipçi, diğer bir takipçi olan mervenurgonder’e ürünü
nerden bulacağını ve fiyatına dair şöyle bir bilgi vermektedir: “şok marketlerde yıl sonuna kadar 2.5 TL ama her şubede yok. Bende Bursa’da yaşıyorum.
Tanesi 10 TL, ancak bunlar örnek tabak yerine fit_gunluk_’den öğrenip farklı
bir şey tüketebilirsiniz. Ben avokado tüketmiyorum, onun yerine daha seveceğim bir şey tercih ederim” şeklinde görüşünü belirtmiştir. Bir diğer görüşte ise
yasemin demirkiran55’in “artık insanlar kahvaltı sofrasına peyniri almakta
zorlanırken her gün avokado biraz garip değil mi?” eleştirisine, Didosphere
adlı kullanıcı şöyle cevap vermiştir. “İnsanlara her gün avokado yiyin demiyor
ki, kendi yediklerini paylaşıyor. Kahvaltıda havyar yiyenler de var. Herkes
kendi bütçesine ne uyuyorsa zevki nasılda öyle beslenir. Kimi günde iki ekmek
yer 3 lira verir. Kimi avokado yer ona 3 lirayı… tamamen tercih…” şeklinde
düşüncesini belirtmiştir. Aslında paylaşılan bu gönderide illaki bu örnek menüyü uygulayın şartı olmamasına rağmen, kişiler sanki uygulanması zorunlu
gibi algılayabilir. Bunun algıda seçicilik, gelire göre düşünme, tek yönlü bakış
açısı vb. gibi çeşitli sebepleri olabilir.
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Şekil 6: fit_gunluk_ sayfasının örnek akşam yemeği menü paylaşımı

8 Ocak 2019 tarihinde paylaşılmış olan bu örnek menüyü 1989 kişi beğenmiş, 35 kişi yorumda bulunmuştur. Yapılan yorumlarda tavuk yerine başka
bir yemek olup olamayacağını, bu 200 gram tavuğun nasıl ayarlanacağı ve bunun yerine yenilecek akşam yemeği önerilerini belirten yorumlara yer verilmiştir. Örneğin; diyems4 adlı takipçi, “bende nohut ve sizin karamelize soğanlı
brokoliden yaptım, harika oldu ”şeklinde görüşünü belirtmiştir.
Şekil 7: fit_gunluk_ sayfasının kür ve protein diyeti hikaye paylaşımı
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Paylaşılan yoğurt kürü ve protein diyetini birçok takipçi tarafından beğenilerek uygulanmış ve verilen kilolar geri dönüş olarak sayfada paylaşılmıştır. İsmini belirtmek istemeyen bir takipçinin yorumu şöyledir: “ Merhaba ben
yoğurt ve elma kürüyle 63 kilodan 59 kiloya düştüm. Doğum kilolarıma yavaş
yavaş elveda diyorum. Çok teşekkürler, isimsiz olursa sevinirim” şeklindedir.
Diğer ismini belirtilmesini istemeyen bir takipçi ise; “Bugün yoğurt kürünün
üçüncü günündeyim. Başlangıçta 103.8’dim. Bugün tartıldım 101.6. Gerçekten
çok motive oluyorum, her geçen gün. 10 gün sonraki sonucu da paylaşacağım
sizinle. (isimsiz paylaşır mısınız?). Ve şunu unuttum, göbeğim gerçekten yavaş
yavaş eksiliyor. Oturunca ikiye katlanırdı, şu anda o yok. Kendimi çok hafif
hissediyorum ve gerçekten her öğünde tıka basa yemişim gibi doyuyorum,
örnek tabaklarınızla” şeklinde geri bildirim yapmıştır. Kürlere uygulayanlara
bakıldığında genellikle olumlu yönde etki oluşturduğunu, ancak isimsiz paylaşılması konusundaki isteklerinin de kendilerini sosyal medyada deşifre etmek
istemediklerine işaret etmektedir.
Yesimdiyettee Sayfasının Paylaşımları

Yesimdiyettee sayfasının 143 bin takipçisi,560 gönderisi bulunmaktadır.
Paylaşımlar daha çok zayıflama (detoks) önerileri, bilgilendirmeler, zayıflamaya yönelik çeşitli karikatürler, sohbet postları ve takipçilerden gelen geri dönüşler şeklindedir.
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Şekil 8: yesimdiyette sayfasının paylaşımı

28 Aralık 2018 tarihinde paylaşılan gönderiyi 6.694 kişi beğenmiş, 392
kişi yorum yapmıştır. Yapılan yorumlar şu şekildedir: nimet.das adlı takipçi,
“ne zaman içilebilir?” diye sorarken, senay.atalay adlı takipçi, “Benim tansiyonum var, içebilir miyim? Biberiye var içinde, Teşekkürler” şeklinde soru sormuştur. Nyksandathena adlı takipçi, “ Aslında bir hafta tatlı tüketmediğinizde
canınız pek çekmiyor, sonrasında. Ben çikolata bağımlısıydım. Bir gün tüketmeden çikolata krizine girdim, elim ayağım titredi, gene de yemedim. Sonrasında da canım istememeye başladı” şeklinde yorum yapmıştır. Diğer yorumcuların çoğunluğu ise kalp şekli koyarak, uygulayacaklarını belirtmişlerdir.
Şekil 9: yesimdiyette sayfasının paylaşımı

1 Aralık 2018 tarihinde paylaşılmış olan gönderi, sayfanın en çok beğeni
alan gönderisi olmuştur. Gönderi 7258 kişi tarafından beğenilmiş, 129 yorum
almıştır. Yapılan yorumlar genellikle bu paylaşımın uygulanmasının zayıflama
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da olumlu yönde etkili olduğunu göstermiştir. Yapılan yorumlara bakacak
olursak; emine6431 adlı takipçi, “diyetisyenim vermişti, gerçekten süper. 15
günde iyi sonuç verdi” diye yorum yaparken; illegal6969 adlı takipçi “ göbek
eriten kürü bende yapıyorum cipsle çok güzel oluyor 😋😋” diyerek memnuniyetini belirtmiş; gulsu. fatos, “yesimdiyettee tarçınlı süt sıcak mı olacak yoksa
soğuk mu?” diye soru sormuş; tatli_böceğim adlı takipçi “hepsini yapan biriyim. Gerçekten zayıflatıyor insanı ve yağlar eriyor. Süper bunlar süper. Çok
tavsiye ederim” diyerek, verilen tariflerin etkisini gördüğünü dile getirmiştir.
Sporunu.kendin.yap Sayfasının Paylaşımları

Sporunu.kendin.yap sayfasının 393 bin takipçisi, 2080 gönderisi bulunmaktadır. Bu sayfanın içeriği daha çok bölgesel zayıflamaya yönelik spor hareketlerinin olduğu videolara, bilgilendirmelere, zayıflayan bireylerin öncesisonrası görüntülerine ve zayıflama kürlerine yer verilmektedir.
Şekil 9: sporunu.kendin.yap sayfasının paylaşımı
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6 Ocak 2019 tarihinde paylaşılmış olan gönderiyi 5160 takipçi beğenmiş,
20 takipçi yorum yapmıştır. Burada yapılan yorumlar genellikle şaşkınlık ve
uygulamaya yönelik emojilerden oluşmaktadır.
Şekil 10: sporunu.kendin.yap sayfasının ince bel için video paylaşımı

16 Aralık 2018 tarihinde paylaşılmış olan bu videoyu 1786 kişi beğenmiş, 31 kişi yorum yapmıştır. Bu paylaşıma yapılan yorumlar farklılık göstermektedir. Bazı yorumlar konuyla ilgiliyken bazı yorumlar “koltuğun markasının ne olduğu, pencerelerin büyüklüğünün ısıtmayı etkileyip etkilenmediği ya
da başka paylaşım sayfalarının ürün tanıtımı” gibi alakasız yorumlar yer almaktadır. Paylaşımla ilgili yapılan yorumlara bakacak olursak; asumanyilmazparlak adlı takipçi “çok güzel benimde o kadar spor yapıyorum, bir türlü göbek
gitmiyor. Çok olmasa da var ”diye belirtirken; tmrmls adlı takipçi, “Bu hareketleri yaptıktan sonra sırtım ve kollarım ağrıdı. Neden abaca? Ne yapmayılım?”
şeklinde soru soru sorarken ve ilaydadarcan adlı takipçi de, “Ne kadar devam
edersek sonuç verir?” şeklinde soru sormuştur. Aslında zayıflamak ya da kilo
vermek isterken hep en kolay yolların bize sunulmasını isteriz. Ama bunun
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kolay yolunun ne kullanılan kürlerde ne tavsiye edile zayıflamaya yönelik bitkisel ilaçlar da ne de sadece diyette bulabiliriz. Diyetin yanı sıra spor desteğinin de verilmesi zayıflamayı kolaylaştırıp, kilo vermeyi kalıcı hale getirebilecektir.
Şekil 11: sporunu.kendin.yap Sayfasının Bilgilendirmeye Dair Paylaşımı

2 Ocak 2019 tarihinde paylaşılmış olan bu bilgilendirmeyi 1039 kişi beğenmiş, 13 kişi yorum yapmıştır. Yapılan yorumlar genellikle bilgi edinmeye
yöneliktir. Gönderiye yapılan yorumlardan bazıları şöyledir: aysegul_duran
adlı takipçi, “kar gün yapılacak ve ne kadar veriliyor bu diyetle?”, derinavsin
adlı takipçi, “emziren anneler uygulayabiliyor mu?” diye soru sorarken; fatma__ayaz adlı takipçi, “ tam da ihtiyacımız olan” diye diyet programını onaylan
bildirimde bulunmuştur.
Sekersiz21gun Sayfasının Paylaşımları
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Sekersiz21gun sayfasının 172 bin takipçisi, 792 gönderisi bulunmaktadır. Bu sayfanın paylaşımları daha çok öğünlere yönelik yiyecekler, zayıflamak
için uyulması gereken kurallar ve soru cevaplardan oluşmaktadır. Ayrıca Şekersiz 21 Gün kitabının yazarı olan Diyetisyen Özge Bezirci, takipçilerini yönlendirici ve kendisine uyguladığı öğünleri canlı yayınla açıklamakta ve hikâye
olarak paylaşmaktadır.
Şekil 12: sekersiz21gun Sayfasının Paylaşımı

26 Aralık 2018 tarihinde paylaşılmış bu akşam yemeği önerisini 2568
takipçi beğenmiş, 129 takipçi yorum yapmıştır. Yapılan yorumlara bakacak
olursak; muharremdemirci adlı takipçi “ Sıkı sıkıya uydum şekersiz 21 gün
diyetine. Kemerimi 1 delik geri aldım”; iremkizneyer adlı kullanıcı “ Uzun zamandır ihtiyaç duyduğum motivasyonuma #sekersiz21gun sayesinde yeniden
kavuştuğumu düşünüyorum. Vesile oldunuz. Var olun”; mervee9189 adlı takipçi, “Merhaba Özge Hanım, bu serüveni sizinle tamamladığım için çok mutluyum. Sayenizde yaşantımda güzel gelişmeler oldu. Bu süre içinde 3 kilo verdim, sadece tek özlem duyduğum şey az şekerli Türk kahvesi. Bugün içmek için
sizden dört gözle açıklama yapmanızı bekliyorum. Her şey için teşekkür ederim. Sevgiler.”; aslihncn0 adli kullanıcı, “ kilodan çok kaybetmedim ama incelme oldu belimde, bacaklarımda. Bir de şişkinliğim azaldı. Çok hoşuma gitti,
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ama bu durum. Teşekkürler @sekersiz21gun”; cile.akinci adlı kullanıcı, “bende
21 gün boyunca sizinleydim ve asla yapamam dediğim harika bir 21 gün geçirdim ve tatlı isteğim eskiye nazaran minimum düzeye indi ve aç kalmayarak 2,5 kg verdim. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Yılbaşı sonrası tekrar
olabilir mi?” şeklinde yorumlar yapmışlardır. Yorumların geneline bakıldığı
zaman hep olumlu şeyler söylenmiştir.
Şekil 13: sekersiz21gun Sayfasının Kurallar Paylaşımı
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Bu paylaşım 21 gün boyunca yapılacak şekersiz 21 gün diyetinin kurallarını belirtmiştir. Günde 2-2,5 litre su içilmesi, 45 dakika yürüyüş yapılması,
şekerli yiyeceklerden kaçınılması, 2 adet tam tahıllı ekmek ve 2 adet meyve
yeme gibi hakların olduğu kuralların çerçevesi belirlenmiştir.
Şekil 14: sekersiz21gun Sayfasının Kurallar Paylaşımı
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Yapılan bu paylaşımlar takipçilerin 21 gün boyunca uygulayacakları
diyet progrmaına yönelik olarak gün gün ve öğü öğün paylaşılarak
bilgilendirilmektedir. Bu sayfanın bir diyetisyene aitolması ve takipçileri gerek
instagram üzerinden bilgilendirmesi gerekse de ücretli gruplar oluşturulara
whatsapp gruplarıyla detaylı paylaşım ve takiplerin yapılması bakımından
daha etkili sonuçlar vermektedir.
Sonuç
2000’li yılların sonralarından itibaren sosyal medya, geleneksel medyanın gönderici yapısının aksine, kullanıcı baskın yapısı nedeniyle çok fazla kullanıcı ve içerik üretiminin sayısının doğru orantılı olarak atmasıyla oldukça
tartışılan bir alanı oluşturmaktadır. İnstagram, diğer sosyal medya araçlarında
olduğu gibi, kullanıcıların kendilerinin içerik üretmesine ve ürettikleri içerikleri diğerleri ile paylaşarak etkileşim gerçekleştirmesine olanak tanıyan önemli bir sosyal paylaşım ağıdır. Instagram’ın fotoğraf ve video temelli, görsel yönü
ağır basan yapısı, kullanıcıların bu sosyal ağı tercihlerinde önemli etkenler
arasında yer almaktadır. Görsel sunumların yanı sıra satış sayfası, ürün tanıtımı gibi tüketime yönelik işlevi de mevcuttur. Tüketilen unsurlar arasında son
dönemde etkili olan “zayıflama” konusu instagram sayfalarında da sıklıkla yerini almaktadır. Ayrıca her geçen gün zayıflamaya yönelik sayfalar, paylaşımlar
artmaktadır. Zayıflama özgüvenin artmasını sağlamaktadır. Böylece bireyler
hem kendilerini mutlu hissetmekte hem de toplum tarafından takdir toplamasına sebep olmaktadır. Kişiler zayıflarken motivasyon kaynağı olarak gerek
sosyal medyadaki paylaşımlardan gerekse de daha önce giymiş oldukları kıyafetlere tekrar girebilmek gibi faktörler belirleyici unsurlar olmaktadır. Son
dönemlerde gündemde olan zayıflama tüm kültürlerde gündemde olan problemlerden birini oluşturmaktadır. Çünkü gitgide toplumlardaki bireyler kilo
problemi ve kilodan kaynaklı sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Gerek güzel
ve bakımlı görünmek olsun, gerek toplum tarafından takdir görmek olsun,
gerekse de sağlıklı bireylerin varlığının devamı açısından çözüm bulunması
gereken bir sorundur.
Sürekli diyet yapmasına rağmen hala kilo problemini aşamamış ya da
diyet yapmış ve sonradan diyeti bırakmış kişiler verdikleri kiloları fazlasıyla
alarak olumsuz bir değişime sebebiyet vermektedir. Zayıflama amacıyla satılan
gerek bitkisel ilaçlar ya da çaylar olsun gerekse de mide ameliyatı gibi tıbbi
müdahaleler olsun tam anlamıyla zayıflamaya yönelik çözümleri her zaman
olumlu sonuçlar verememekte. Bu durumda toplumda yanlış bilgilerin yaygınlaşmasına neden olmaktadır.
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Zayıflamaya yönelik paylaşımlarda bulunan sayfalara bakıldığında aslında birisi(sekersiz21gun) hariç diğerleri başka sayfalardan paylaşımlar alarak
paylaşmakta ya da ürün tanıtımı ve satışı yapmakta ya da kendisinin uygulamış olduğu zayıflamaya yönelik etkili olmuş olan, diğer bireylere de faydalı
olabileceğini düşündükleri paylaşımları yapmaktadırlar. Ama sosyal paylaşım
ağlarını kullanan birçok takipçinin çevresindekilere sürekli kendisin anlatmak,
beğendirmek, kendilerini diğerlerinden daha bilgili olduğun göstermek ve yeni
bir çevre edinmeye yönelik söylemler paylaştıkları/yorumladıkları görülmüştür. Özellikle kendi aralarında oluşturdukları motivasyon grupları ile iletişimleri ve paylaşımları, sayfaların paylaşmış olduğu video, görsel paylaşım ya da
bilgilendirici paylaşımlara yaptıkları yorumlarda açıkça görülmektedir.
Sayfaların yapmış olduğu paylaşımlar diğer bireyler tarafından daha çok
beğenildiği veya yorum aldığında, bu durumun kullanıcıları daha çok memnun
ettiği yapılan yorumlardan anlaşılmaktadır. Kullanıcıların İnstagram ’da paylaşmış oldukları beden fotoğraflarıyla inşa ettikleri saptanmıştır. Takipçilerin/kullanıcıların zayıfladıklarında, takip ettikleri sayfalara gönderdikleri önceki-sonraki hallerindeki fotoğraflarda kendi bedenlerini sergileyerek hem
beden güzelliklerini hem de fit hale geldiklerini ön plana çıkarmaya özen gösterdikleri görülmüştür.
Değerlendirilme kapsamına alınan sayfalar genel olarak değerlendirildiğinde, paylaşımların daha çok bilgilendirme, bitkisel kürlerin paylaşımı, örnek
menü çeşitleri, bölgesel zayıflamaya yönelik spor hareketleri ve kullanılan
ürünün tanıtımı/satışı şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bazı paylaşımlarda
bireyler tamamen olumlu yaklaşımlarda bulunurken, bazı paylaşımlara inanılmamaktadır. Bu inanılmayan durum bireylerin paylaşmış oldukları öncekisonraki halleri ve kullanılan ilaçla bir hafta gibi kısa sürede 8-10 kilo arasında
zayıflatması durumudur. Ben de bu yapılan eleştirilerin gerçekçi olduğunu
düşünüyorum. Önceki-sonraki hallerinin paylaşımında bireyler evrim geçirmiş
gibi görünmektedir. Ayrıca günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak
bireyler çekilmiş oldukları resimlerle rahatlıkla değişim gerçekleştirebilmektedir. Bir hafta gibi kısa süre de 8-10 kilo verme durumuna gelince, eğer böyle
bir durum gerçek olmuş olsa dünyada zayıflama sorunu kalmaz ve bireyler ne
diyetisyen ne de spor yapar. Kolaylıkla zayıflama ilacını kullanır ve hızlı bir
şekilde fazla kilolarından kurtulur.
Bu çalışmada, sosyal medyanın zayıflama kültürü algısına yönelik katkısı
analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, instagram paylaşımları incelenmiştir.
Takipçi sayısı fazla olan ve çok tanınan 6 İnstagram kullanıcısı/sayfası seçilmiştir. İnstagram paylaşımlarında ve yorumlarındaki zayıflamaya yönelik pay-
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laşımlar dikkatle irdelenmiştir. Bu amaçla sosyal medya aracı olan instagram
zayıflamaya yönelik oluşturulan sayfaların paylaşımlarının nasıl bir algı oluşturduğunu ele almaktır. Çalışmada instagram grupları ve kullanıcıları üzerinden zayıflama kültürü olgusunun kadınlarda ve toplumda nasıl bir etki yarattığı ve tüketim unsurunu nasıl etkilediği üzerinde durulmuştur. Bu incelemeler
sonucunda, sosyal medyanın zayıflamaya yönelik yeni bilgilerin öğrenilmesi ve
motive kaynağı olması, yeni bir grup kimliği edinmesi, ihtiyaç duyduğunda
pratik ve psikolojik desteğin sağlaması, beklenti ve idealleri içselleştirilip yeniden tanımlanması ve bazı toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarını gidermesinde
etkili bir sosyalizasyon aracı olduğu anlaşılmıştır. Sosyal medyanın özgür, dinamik ve açık yapısı sayesinde zayıflama kültürünün toplumun beden algısı
hakkındaki düşüncelerini şekillendirmek için kullanıldığı saptanmıştır.
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ACI PROBLEMİ: ACI DİN İÇİN “TEHDİT” Mİ?
“MÜTTEFİK” Mİ?
Fatih KANDEMİR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
ÖZ: Bu çalışmanın konusu, psikolojik acının din için “tehdit” ya da “müttefik”
olabileceği bağlamları incelemektir. Doğum ve ölüm gibi acı da hayatın kaçınılmaz bir
gerçeğidir. Öyle ki statüsü ne olursa olsun hiçbir insanın bu gerçeklikten kaçınması
mümkün değildir. Acı, ister istemez insanın manevi dünyasında olumlu ya da olumsuz
etkiler bırakır. Din ise ifade edilen manevi dünyanın en üst düzeyde yaşandığı bir olgu
olduğu için acının çift kutuplu etkisinden nasibini alır. Bu nedenledir ki ifade edilen çift
kutupluluğun etkisi ile acı olgusu, din için bir “tehdit” olabileceği gibi bir “müttefik” de
olabilir. Esasen burada belirtilmiş olan “tehdit” ve “müttefik” kavramları dinî bir bağlanma içinde olan birey üzerinden din ile ilişkilendirilmiştir. Zira dinin varlığını sürdürebilmesi ancak insan kaynağı ile mümkündür. Buradan hareketle bu çalışmada acının
din için bir “tehdit” mi, yoksa “müttefik” mi olduğu sorularına cevap aramak amacıyla,
acı ve din arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Nitel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada, acının bağlama göre din için “tehdit” ya da “müttefik” olabileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Din, Din Psikolojisi, Acı, Tehdit, Müttefik

The Pain Problem: is Pain a “Threat” for Religion? “Alliance”?
ABSTRACT: The subject of this paper is to examine the contexts in which psychological pain can be a "threat" or "alliance" to religion. Like birth and death, pain is an
inevitable fact of life. So much so that no person, regardless of her status, can avoid
this reality. Pain inevitably leaves positive or negative effects on the spiritual world of
man. Religion, on the other hand, gets its share from the bipolar effect of pain because
it is a phenomenon in which the spiritual world expressed is experienced at the highest level. That is why, with the effect of bipolarity, the phenomenon of suffering can
be a "threat" to religion or an "alliance". In fact, the concepts of "threat" and "alliance"
stated here have been associated with religion through the individual who is in a religious affiliation. The continuation of religion is only possible with human resources.
From this point of view, in this paper, the relations between pain and religion are discussed in order to seek answers to the questions whether pain is a "threat" or "alliance" to religion. In the study using qualitative research model, it was concluded that
pain can be a "threat" or "alliance" for religion, depending on the context.
Keywords: Religion, Psychology of Religion, Pain, Threat, Alliance
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GİRİŞ
İnsanoğlunun yeryüzündeki serüveni acı ile başlar. Bu açıdan bakıldığında insanlık tarihi acının da tarihidir (Kandemir, 2020:13). Zira Hz. Adem ve
Havva’nın Allah’ın emrine karşı geldikleri için yaratılmış oldukları Cennet’ten
çıkartılmaları (Bakara, 2:35-36, 38.; Tâ Hâ, 20:123.), insanoğlunu acı ve ıstırapla yoğrulmuş bir hayatın kucağına atmıştır. Jung bu gerçeğe “Bu dünyanın acılarından bütünüyle kurtuluş bir yanılsamadır ve yanılsama olarak kalmalıdır”
(Jung, 2001:31) diyerek dikkat çekerken Necip Fazıl (1949) ise “akrebin kıskacında yoğrulmuş insan” metaforu ile kaderin her an insanın karşısına acı ve
ıstırap verici yüzü ile çıkabileceğini oldukça anlamlı bir şekilde dile getirmiştir.
Bu nedenledir ki acıdan özgürleşmek mümkün değildir. Zira acıdan tam özgürleşme, ölüm anlamına gelir (Jung, 2001:31). Hayatın acı çekmek anlamına geldiğini ifade eden Buda, “İnsanın, acı çekmenin, güçten düşmenin, yaşlılığın ve
ölümün kaçınılmazlığının bilincinde olarak yaşaması mümkün değildir. Kendimizi hayattan kurtarmalıyız, olası her türlü hayattan” diyerek bu duruma
işaret etmiştir (Tolstoy, 2016:44).
Acıdan kurtuluş mümkün olmamakla birlikte, ondan etkilenip etkilenmemek büyük ölçüde kişinin kendisine bağlıdır. Zira hiçbir olay kendi başına
acı verici değildir. Acı çekip çekmemek tamamen kişinin bakış açısı ile ilgilidir.
Kadim bir öğreti, “Dünya akıllı olanlar için bir öğretmen, aptal olanlar içinse
bir düşmandır” (Ford, 2015: 144-145) derken de Nietzsche, “Biz hayatımızın
olayları hakkında söz sahibi değiliz. Ama olayları nasıl yorumlayacağımıza biz
karar veririz” (Ford, 2015: 90) derken de hep bu gerçeğe dikkat çekmiştir.
Geylani ise insanın yaşadığı sıkıntı ve acıların kaynağının dünya konusundaki
cahilliği olduğu kanaatindedir. Bu durumun yaşanan sıkıntının katlanarak
artmasına neden olacağını ifade eden Geylani’ye göre hayat bela ve kederle
doludur. Böyle durumlar zahirde bela gibi görünseler de özü itibariyle birer
nimettirler. Bu nedenle insan, nimete ancak acı çektikten sonra kavuşabilir
(Geylani, 2012: 129-130).
Esasen acı, bireyle birleşmeden önce yaşamda içkin olarak bulunur. Acı,
yaşamdadır (Breton, 2019:40), ancak olumsuz yaşam olaylarından kaynaklanan acı ve ıstıraplar bazen insanın üzerine güçlü bir şekilde çökebilir. Bu noktada insanın acıyla imtihanı başlar ve genel olarak bu imtihanın sonucunda
insan ya acı çekmeye devam eder ya da acıdan kendi gelişimi için bir ders çıkartır. James’in Tolstoy’dan alıntılamış olduğu şu cümleler yaşanan acının kişide yol açtığı ruhsal çöküntüyü göstermesi açısından oldukça önemlidir: “İçimde yaşamımın dayandığı bir şeylerin kırıldığını, yapacak bir şeyimin kalmadı-
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ğını ve ahlâkî yaşamımın durduğunu hissediyorum. Karşı konmaz bir güç beni,
varlığımın bir şekilde hakkından gelmeye zorluyordu. Tam olarak kendimi
öldürmek istediğim söylenemez, çünkü beni yaşamdan uzaklaştıran güç salt
bir arzudan daha büyüktü, daha güçlüydü, daha geneldi. Eski yaşama hırsıma
benzeyen bir güçtü, sadece bu kez beni aksi yönde zorluyordu. Bütün varlığım
yaşamdan çıkmak için can atıyordu…” (James, 2017:166; Kandemir, 2020:40-41).
Diğer taraftan Jung’un eski bir hastasının acıdan gerekli dönüşümü nasıl
çıkartmış olduğunu basit, ancak dokunaklı ifadelerle anlatmış olduğu şu mektup acıdan kişisel gelişim için nasıl yararlanılabileceğini göstermektedir: “Kötülükten (acıdan) bana birçok iyilik geldi. Sakince durarak, hiçbir şeyi baskılamayarak, dikkatli olarak ve gerçekliği benimseyerek şeyleri kendi istediğim
gibi değil, oldukları gibi kabul ederek; bütün bunları yaparak, daha önceden
hayalini bile edemediğim olağandışı bir bilgiye ve olağandışı bir güce ulaştım.
Her zaman şeyleri benimsediğimizde onların bizim üzerimizde şöyle ya da
böyle aşırı bir güce sahip olduğunu düşünmüştüm. Bunun doğru olmadığını
anladım; yalnızca onları benimsediğimizde onlara karşı bir tavır geliştirebiliyoruz. Böylece şimdi bana gelen her şeye ister iyi olsun ister kötü, ister güneş
olsun ister gölge (ki bunlar sürekli değişir), açık olarak, hayatın oyununu oynamaya karar verdim ve bu yolla olumlu ve olumsuz yanlarıyla kendi doğamı
da kabullendim. Böylece her şey benim için daha canlı oldu. Ne kadar aptalmışım! Her şeyin olması gerektiğini düşündüğüm biçimde olması için nasıl da
zorlamışım!” (Jung, 2001:144).
KONU VE AMAÇ
Her acı, insanda manevî bir yara açar ve onun dünya ile olan ilişkisine
saldırır (Breton, 2019:11). Ancak bu saldırı sadece dünya ile sınırlı kalmaz,
aynı zamanda yaranın açıldığı manevî dünyanın sorgulanmasını da beraberinde getirir. Din, manevî dünyanın en önemli unsuru olduğu için bu sorgulamalardan nasibini alır (Kandemir, 2020:113). Dinî inanca sahip olan bireylerin
her biri kendine özgü bir bağlanma tarzına sahip olduğundan acıdan etkilenme
yönü ve şiddeti de farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle acı olgusu, din için
bir “tehdit” olabileceği gibi bir “müttefik” de olabilir. Burada belirtilmiş olan
“tehdit” kavramı ile acının bireyi sahip olduğu dinî inançlarına aykırı tutum ve
davranışlara sevk etmesi kastedilirken, “müttefik” kavramı ile ise acının dinî
inançlarla birlikte bireyin gelişimine katkıda bulunması ifade edilmiştir. Esasen burada ifade edilen “tehdit” ve “müttefik” kavramlarının din için anlamı
çok daha geniş bir perspektiften ele alınabilir. Ancak çalışmanın sınırlılıkları
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bu duruma izin vermeyeceğinden burada acının din için bir “tehdit” mi, yoksa
“müttefik” mi olduğu sorularına cevap aramak amacıyla, acı ve din arasındaki
ilişkiler birkaç bağlam içinde ele alınmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırma nitel desenli bir çalışmadır. Bu bağlamda çalışmada yaşamın olumsuz yüzünün tezahürlerinden olan acı olgusu ile din arasındaki ilişkiler ele alınmaya çalışılacaktır.
ACI VE DİN İLİŞKİSİ: ACI DİN İÇİN TEHDİT Mİ? MÜTTEFİK Mİ?
Esasen bu sorunun cevabı hem “evet” hem de “hayır”dır. Zira acıyı değerlendiren özne, kişinin bizzat kendisi olduğu için yaşanan acı, din için hem
bir “tehdit” hem de “müttefik” olabilir. Şöyle ki kişilik yapısı, yetişme biçimi,
almış olduğu eğitim, Tanrı tasavvuru, dinî bağlanma tarzı gibi birçok kritere
bağlı olarak kişinin acıya yüklediği anlam onun din ile olan ilişkisini de belirler.
Ancak çalışmanın sınırları dikkate alınarak kişilik yapısına, kişinin olayları
değerlendirme biçimine, bağlanılan din türüne, kullanılan dinî başa çıkma stratejilerine ve dinin olumsuz yaşam olaylarını yönetebilme becerisine göre acı ve
din ilişkisi incelenecektir.
Kişilik Yapısına Göre Acı ve Din İlişkisi
Yapısal olarak uzun süreli acı çekme eğilimi olmayan sağlıklı zihin yapısının (James, 2017:141) aksine acının kaynağının hasta ruhluluk, yani kötümserlik olduğunu ifade eden James, dindar bireylerin dinî tecrübeyi yaşama bakımından öncelikle “sağlıklı düşüncelilik” (iyimserlik) ve “hasta ruhluluk” (kötümserlik) olarak ikiye ayrılabileceğinin altını çizmiştir. Buradan hareketle acı
kavramını, kişiliği ve dinî tecrübeyi anlama bağlamında ele alan James’e göre
bazı bireyler kristalize bir iyimserlikle doğmuş gibidirler. Bu nedenle onların
mizaçları sağlıklı düşünceliliğe organik olarak meyillidir. Bazı bireyler ise bilerek ve isteyerek acı çekmeye meyilli oldukları için mizaçları onları hasta ruhlu
yapar. James’e göre sağlıklı düşüncelilik, doğuştan gelen ve talep edilmekle
elde edilemeyen bir mutluluğun damgasını vurduğu dinî tecrübe çeşididir.
James, bu tür kişilerin mutsuzluk düşüncesini kabul edilemez ya da yanlış bir
şeymiş gibi algıladıkları düşüncesine katılmadıklarını ifade eder. Bu insanların
“hayatın iyiliği” anlayışı içerisinde yoğun bir huzur ve sevinç duygusu yaşadıklarını ifade eden James’e göre bu tür kişiler, kötü insanlardan ya da Tanrı’dan
herhangi bir kötülüğün (acının) kaynaklanacağını düşünemezler. Buna muka-
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bil madalyonun diğer yüzündeki “hasta ruhlar”ın kendi şartlarının gerektirdiği
durumdan daha fazla sızlanıp acıdan kıvrandığını ifade eden James, bu insanların hafif bir dokunuşun kendilerini yuvarlayacağı acı eşiğinin dibinde doğmuş gibi olduklarının altını çizmiştir. Ona göre bu insanlar Tanrı, din ve hayatın bizzat kendisine endişeyle baktıkları gibi üzüntüyü de yakın bir arkadaş
gibi görürler (Hökelekli, 2012:82; Kandemir, 2020:47-48).
Dinin köklerinin karakterde yattığını ifade eden Allport’a göre ise bazı
insanlar genellikle melankoli ve acı bölgesine yakın bir yerde yaşarlar. Bu nedenledir ki böyle kişiler, karşılaştıkları her şeyin zor ve acı taraflarını görerek
kendilerini sınırladıkları için kendi mutsuzlukları kendi dinî duyguları üzerine
damgasını vurur. Diğer taraftan bazı kişilerin ise hayata havaî fişek ve zillerle
başlamış gibi olduklarını ifade eden Allport’a göre bu tür kişiler kaderin her
türlü tezahürüne bile iyimser bir tavır takınmaya çalışırlar. Bununla birlikte
her iki kişilik yapısına sahip olan bireylerin de hayatı, dinî bir yaklaşımla düzenlemeye çalıştıklarını ifade eden Allport, iyimser ve kötümser karakter yapısının yollarının birbirlerinden farklı istikamete doğru yol aldıkları kanaatindedir (Allport, 2014:32). Bu nedenledir ki bireyin kişilik yapısı olumsuz yaşam
olaylarından kaynaklanan acı ve ıstırabın anlamlandırılması bağlamında, Vergote’nin ifadesiyle belirtmek gerekirse çift kutuplu (Vergote, 1997:37) bir etki
meydana getirmekte, bu etki ise ister istemez bireyin din ile olan ilişkisine de
pozitif ya da negatif yönde yansıyabilmektedir.
Kişinin Olayı Değerlendirme Biçimine Göre Acı ve Din İlişkisi
Her ne kadar yaşamda sadece acı ve ıstırap türünden kötülükler olmayıp
bununla birlikte birçok nimet bulunsa da yaratılış itibariyle insanın nimeti fark
etmeme, buna mukabil yaşanan acıları ön plana çıkartarak nimetleri ıskalama
gibi bir eğilimi bulunmaktadır. Bir Kızılderili atasözü bu durumu şu şekilde
özetlemiştir: “Her trajedi diğer elinde bir hediyeyle beraber gelir. Ama genellikle acı çekmekle öylesine meşgul oluruz ki hediyenin farkına bile varmayız. O
da geldiği gibi yitip gider” (Özelsel, 2007:100). İşte tam da bu noktada kişinin
nimeti ve nimetin arkasındakini görüp görememe ya da acıyı kendi dönüşümü
için kullanıp kullanamama kapasitesi onun dine yönelik tutumu üzerinde belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Zira yaşanan acı ve mutluluk unsurlarının
bizzat varlığından ziyade onların birey tarafından algılanışı ve yorumlanması
daha büyük bir önem arz etmektedir. Esasen acısız ve dertsiz bir yaşam yoktur. Başka bir ifadeyle insanın yaşam yolculuğunu sürdürebilmesi için olumsuz
yaşam olaylarından kaynaklanan acı ve ıstırapla da başa çıkması gerekir. Bu
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süreçte bireyin en güçlü destekçilerinden biri ise dinî inançlardır. Dinî inanç ve
değerler, her ne kadar üzüntü ve acının varlığını ortadan kaldıramazlarsa da
onlara anlamlar yükleyerek onları daha kabul edilebilir ve katlanılabilir hale
sokarlar (Ayten, 2012:11). Esasen acının genellikle canlı bir dinî tecrübenin
kaynağı olduğu düşünülse de (Allport, 2014:30) bu durum yine de acıyı yorumlayan kişiye bağlıdır. Bu yorumlamanın ise acının lehine ya da aleyhine
sonuçlar doğurması kaçınılmazdır.
Bağlanılan Din Türüne Göre Acı ve Din İlişkisi
Dawkins’in “Din, stresi azaltarak ömür uzatan bir plasebo mudur? Bu
olasıdır, ancak bu teorinin, dinin stresi azaltmaktan ziyade körüklediği birçok
durumun altını çizen kuşkucularla düello yapması gerekir” (Dawkins,
2013:156) ifadeleri din algısının kişinin acısı üzerinde çift yönlü bir etkiye
sahip olabileceğine işaret etmektedir. Buradan hareketle olumsuz yaşam olaylarından kaynaklanan acının, farklı din algılarına göre farklı yönde etkiler
meydana getirebileceği söylenebilir. Bu bağlamda içselleştirilmiş, iç güdümlü
olarak yönlendirilmiş ve hayatta daha büyük bir anlam olduğuna inanç, Tanrı
ile güvenli bir ilişki ve başkalarıyla manevî bir beraberlik duygusu üzerinde
kurulmuş olan bir din, sağlık ve mutluluk için olumlu imalara sahiptir (Pargament, 2005:303). Bu durum, ister istemez acı ve ıstırabın anlamlandırılma
sürecinde kişinin dinî referanslara başvurmasını desteklemektedir. Her ne
kadar “Dindar insanların tanrıları için ölmüş ve öldürülmüş oldukları, sırtlarını
kamçılatarak kan çıkartmaları, ömür boyu bekarlık ya da sonsuz yalnızlık için
yemin etmiş olmaları ve bunların hepsini din adına yaparak” acı çekmeleri
sorgulansa da (Dawkins, 2013:153) şurası bir gerçektir ki din, yaşanan acı
karşısında kişinin en önemli sığınaklarındandır. Şöyle ki olumsuz yaşam olaylarından kaynaklanan acı ve ıstıraplar karşısında kişinin “Neden böyle oldu
veya neden ben?” sorularının cevabı dinin ifade etmiş olduğu imtihan düşüncesine anlamını bulur. Her ne kadar dünya, yaşam şartları açısından mükemmel bir yaratılışa sahip olsa da yaşanılan olaylar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira, her an insanın başına ölüm, hastalık, doğal afetler, engellilik
hali gibi istenmeyen durumlar gelebilir. Bu yönüyle dünyanın aksine hayatın
kendisi eksiktir. Bu eksikliğin ne tür acılara gebe olduğunu birey ancak başına
geldiğinde anlayabilir. Bu noktada kişi, yaşadığı acıyı anlamlandırmak için birtakım arayışlara girer (Tokur, 2020:15). Bu süreçte din, “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz” (Enbiyâ, 21:35) diyerek bireyi yaşanan olayın olumsuz etkisinden
kurtararak tekrar hayata motive edebilmektedir.
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Diğer taraftan, empoze edilmiş, yaşanmamış Tanrı ve dünya ile zayıf bir
ilişkiyi yansıtan bir din, sağlık ve mutluluk için en azından kısa vadede yetersiz
bir işarettir (Pargament, 2005:303). Bu din türü bir anlamda Fromm’un ifade
etmiş olduğu hümaniter ve otoriter din tasnifinden ikincisini ifade etmektedir.
Fromm’a göre hümaniter bir dinde Tanrı, insanın kendi yüceliğinin bir sembolü gibidir. İnsan da bir gün bu sembole erişip, onun gibi olabilme şansına sahiptir. Buna mukabil otoriter bir dinde ise Tanrı, gerçekte insana ait olan akıl
ve sevginin tek sahibi ve hakimi gibi düşünülür. Buna anlayışa göre Tanrı mükemmelleştikçe insan yetersizleşir. Kendisine güç veren ve güven sağlayan her
şeyi Tanrı’ya yansıtan insan, çıplak ve şaşkın olarak çaresizce kalıverir
(Fromm, 1993:80-81). Bu durumdaki kişinin ise acı çekmesi kaçınılmazdır.
Ancak böyle bir din anlayışına sahip olan kişinin bu acı yükünü uzun süre taşıma ihtimali düşük, bir müddet sonra dinî inancını kaybetme ihtimali ise yüksektir. Acının yükünü taşıyanların da “acının çocuğu” olmaktan kendilerini
kurtarma olasılığı oldukça zordur.
Kullanılan Dinî Başa Çıkma Stratejilerine Göre Acı ve Din İlişkisi
Esasen insan hayatı doğumdan ölüme kadar özünde bir anlam arayışıdır.
Bu nedenledir ki Lazarus ve Folkman, başa çıkmayı, zor zamanlarda gösterilen
“anlam arayışı” şeklinde tanımlamışlardır (Lazarus ve Folkman, 1984:90). Dinî
başa çıkma ise dinî inanç ve davranışların, zor zamanların getirdiği olumsuz
duygusal sonuçların engellenmesi veya hafifletilmesi, anlamın korunması, korunamadığı durumlarda ise dönüştürülmesi ve problem çözümünün kolaylaştırılması yönünde kullanılmasıdır (Koenig vd., 1998:513). Dinî başa çıkmayla
ilgili olarak birçok model ileri sürülmekle birlikte dinî başa çıkma genel olarak
pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılmaktadır. Buna göre pozitif dinî başa çıkma,
Tanrı ile güvenli bir ilişki, maneviyat duygusu, hayatta bir anlamın bulunduğu
inancı ve başkalarıyla manevî bir bağlanma duygusu gibi örüntüleri ifade
ederken, negatif dinî başa çıkma ise Tanrı’nın gücünü sorgulamayı, Tanrı’ya
kızgınlık ifadelerini, cemaat ve din adamlarına yönelik hoşnutsuzluk söylemlerini, olumsuz durumların ceza kabilinden dinî değerlendirilişlerini ve şeytanî
dinî değerlendirilişleri içermektedir (Pargament, 2005:287).
Pozitif dinî başa çıkma tarzına sahip olan bireylerin acının üstesinden
daha kolay gelmesi, bir taraftan kişinin yaşama azmini arttırırken diğer taraftan ise onun dini inançlarına daha güçlü bir şekilde sarılmasına yardımcı olabilmektedir. Zira bütün acı ve sıkıntılara rağmen hayatla uzlaşma, olaylara
olumlu, umutlu ve iyimser yaklaşma, gerçek imanla şekillenen bir dünya görü-
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şünün en temel özelliğidir. Bu nedenle dinî inançların telkin ettiği bakış açısı,
gerçekçi olduğu kadar uyarıcı bir özellik de taşır (Hökelekli, 2009:149): “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele” (Bakara, 2:155). İmtihanın gereği olarak
hayat sürekli olarak şekilde problem üretir. Bu noktada insanlar, sıklıkla dinî
inançlarına başvurup onlardan manevî bir güç ve destek alarak kutsal değerler
aracılığı ile hayatı kontrol altında tutmaya çalışırlar. Hayatın bütün acı ve ıstıraplarına rağmen (Hökelekli, 2009:149) dinî inanca sahip olan kişiler, olumsuz
yaşam olaylarından kaynaklanan şiddetli sıkıntı, kaygı ve öfke gibi olumsuz
düşünce değişimlerini daha düşük düzeyde yaşama eğilimindedirler. Yaşanan
sıkıntılı dönemlerde, dinî inanç ve ibadetlerin, kişiye problemlerinin üstesinden gelebilecek bir güç verdiği, onun umut ve iyimserliğini arttırdığı bilinir. Bu
nedenledir ki ibadetleri yerine getirme düzeyi ile korkusuz yaşama ve hayatın
zorluklarıyla başa çıkabilme, mutluluğun işaretlerini yakalayabilme ve kendini
güçlü hissetme arasında olumlu ilişkiler bulunmaktadır (Hayta, 2006:173-174).
Pozitif dinî başa çıkmanın aksine negatif dinî başa çıkma, yaşanan olumsuz durumlarda insanın duygusal gelgitler yaşamasına neden olan acının yoğunluğunu daha da arttırabilir. Ayrıca bu tür acı olaylar, bazı insanların Tanrı’ya inanıp inanmama konusunda tereddüt yaşamalarına neden olabilmektedir. Esasen olumsuz dinî başa çıkma mekanizmasını tabiri caizse Tanrı ile ipleri kopartacak şekilde kullanan bireylerin önemli bir güç kaynağından yoksun
kalacağı bir gerçektir. Kur’an bu durumu oldukça metaforik bir düzlemde anlatır (Kandemir, 2020:180-181): “Allah’a yönelen, O’na ortak koşmayan kimseler
(olun). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgâr onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir” (Hac, 22/31). Kutub’a
göre tasvir edilen bu sahnenin sertliğinin en somut ifadesi, gökten boşluğa
düşen kişinin kuşlar tarafından kapılıp götürülmesidir. İnsanın, imanın yüce
ufkundan yokluğa, uçsuz bucaksız bir boşluğa doğru yuvarlandığını ifade eden
Kutub, onun kendine güven duymasını sağlayan sağlam bir temeli kaybettiğini,
sığınabileceği güvenlik yurdunu yitirdiğini, bu nedenle de sınırsız arzuların,
bitmez tükenmez ihtirasların onları kapıp götüreceğini ifade etmiştir (Kutub,
1991:VII/344; Kandemir, 2020:180-181).
Dinin Olumsuz Yaşam Olaylarını Yönetebilme Becerisine Göre Acı ve
Din İlişkisi
Dinlerin varlıklarını sürdürebilmesi insan kaynağı ile yakından ilişkilidir.
Angelus Silesius’un “Biliyorum ki ben olmadan, Tanrı yaşayamaz hiçbir an.
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Eğer ölüp gitseydim, Tanrı yaşayamazdı her daim” (Jung, 2001:71) ifadeleri, bu
duruma işaret etmektedir. Bu nedenledir ki eski kültürler ve dinî inançlar,
insanları bilgeliğe ulaştıran bir olgu olarak acı çekmenin ve zorlukların dönüştürücü gücüne dikkat çekmişlerdir (Doğan, 2019:11). Tarafımızdan yapılan bir
çalışmada1 “Acının dönüştürücü gücü ile dindarlık arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olacağına” dair araştırma hipotezinin doğrulanması (r=.331;
p<.01) ifade edilen durumu desteklemektedir. Doğan’ın gazi ve şehit yakınları
ile ilgili olarak yapmış olduğu çalışmada bir şehit kardeşinin şu ifadeleri dinin
yaşanan acı üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir: “Kardeşim şehit olduğunda 22 yaşındaydım. Bir yaş
vardı aramızda. Beni çok olgunlaştırdı. Dinginleştirdi. Daha sabırlı olmama
vesile oldu. Tevekkül etmeme vesile oldu. Daha çok şükretmeme vesile oldu”
(Doğan, 2019:262-263).
Yaşanan acılar karşısında kişinin durumu kabullenmesinde ve normal
yaşamına dönmesinde çaresizlik, yalnızlık, güçsüzlük hissetmesi oldukça doğal
karşılanmalıdır. Bununla birlikte bu duygu durumları acıya neden olan travmatik yaşantıya maruz kalmış olan bireyi hatalı düşünmeye ve olumsuz bilişsel
düzenlemelere yönlendirebilir. Bu gibi zor ve sıkıntılı zamanlarda bireyin sahip olduğu dinî inançlar çaresizlik hisseden kişi için bir sığınak ve güvenli bir
liman fonksiyonuna sahiptir (Satan vd., 2018:398).
Dinî inançlara göre madem ki acı ve ıstırap kaçınılmazdır, o halde bu gibi
olumsuz durumların insanın gelişimi için bir fırsata dönüştürülmesi gerekir.
İslâmî açıdan bakıldığında acı ve ıstırap veren olaylar amaçsız olmayıp ilahî bir
plan çerçevesinde gerçekleşen imtihanlardır. Bireylerin bu gibi olaylar karşısındaki tutumları, hem zorluklara karşı onları güçlendirebilmekte hem de onların ebedî hayatlarındaki durumlarının belirleyicisi olmaktadır. Hristiyanî
mezheplerin birçoğunda ise Hz. İsa’nın insanlar için kendini feda ederek Çarmıh’a gerilmek suretiyle acı çektiğine dair inanç, temel bir akidedir. Bununla
birlikte Uzak Doğu dinlerinde acı çekme fenomeni özellikle Budizm’de oldukça
yoğun bir şekilde vurgulanır. Budizm’e göre insanı Nirvana’ya götüren yolculuk, insanın acı çekmesi ve ölümün kaçınılmazlığına ilişkin sorulara cevap
aranmasıyla başlamaktadır (Doğan, 2019:11-12). Görüldüğü üzere dinlerin
acıyı dönüştürme konusunda özel bir arzusu ve gayreti bulunmaktadır. Zira
İlgili çalışma değerlendirme sürecinden geçmiş olup “Acının Dönüştürücü Gücü ve Dindarlık
İlişkisi” adıyla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’nin Eylül
2020 özel sayısında yayınlanacaktır.
1
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yaratıcı bir Varlık’ın nuru olmadan hayatın bir acıdan ibaret olduğu (Kılıç,
1991:77) düşüncesinde olan dinî inançlar, müntesiplerini kaybederek tarih
sahnesinden çekilip yokluğa mahkûm olan birçok dinî inancın kaderini paylaşmamak için acıyı yönetmek zorundadırlar. Aksi takdirde yaşanan acının
kişinin üzerinde dinî inancın aleyhine bir etki bırakması kaçınılmaz olacaktır.
SONUÇ
Acı ve din, insanoğlunun tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte yolları sürekli olarak kesişen iki olgudur. Bu kesişim noktalarında kişinin acıyı değerlendiriş biçimine göre acı, bireyin dinî inançlarından almış olduğu güçle birlikte üstesinden gelinebilecek bir duruma dönüşebilmektedir. Ancak bazı durumlarda böyle bir dönüşüm pek mümkün değildir. Zira acı ve din arasındaki ilişkide birçok faktör etkili olduğu için bu faktörlerin nitelik ve gücüne bağlı olarak acı, bağlama göre dini pozitif ya da negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu
çalışmada ifade edilen durumu destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Şöyle ki
bireyin sahip olduğu kişilik yapısının, olayları değerlendirme biçiminin, bağlanılan din türünün, kullanılan dinî başa çıkma stratejilerinin ve dinin olumsuz
yaşam olaylarını yönetebilme becerilerinin, acının bireyin manevî dünyasında
olduğu gibi dinî inanç dünyasında da olumlu ya da olumsuz yönde etkilerinin
olabileceği belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle kişinin yaşadığı acı, bağlama göre
din için bir “tehdit” ya da “müttefik” olabilmektedir.
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YUNUS EMRE’DE “SÖZ” KAVRAMINA EDEBİYAT VE
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA BİR YAKLAŞIM
Adiye ŞİMŞEK
Avrasya Üniversitesi
Öz
Çok kültürlülük dil, inanç ve etnik farklılıkları olan insanların kamusal
alanda bir arada yaşamasıdır. Tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği
yapmış olan Anadolu, çok kültürlülük özellikleri bakımından oldukça zengindir. Bu kültürel çeşitlilik edebî eserlere yansımıştır.
Gerek Türk edebiyatında gerekse Dünya edebiyatında yansımaları görülen çok kültürlülüğün hümanizm akımıyla da yakından ilgisi vardır. Zira çok
kültürlülük, köklü bir hümanizm anlayışına ihtiyaç duyar ve ancak insan sevgisinin hâkim olduğu ortamlarda gelişme imkânı bulur.
Yunus Emre, dil ve üslûp özellikleriyle Türk edebiyatında evrenseli yakalayan bir sanatçı, bir söz ustasıdır. Bu çalışmada, Yunus Emre’nin sözün kullanımını, dilin önemini vurguladığı beyitleri edebiyat ve çok kültürlülük bağlamında yorumlanacaktır. Öncelikle çok kültürlülük ve hümanizm kavramları
açıklanacaktır. Yunus Emre’nin, dili doğru kullanmanın önemini ve bunun insanlığı bütünleştirici etkisini vurguladığı beyitlerinden örnekler verilecektir.
Eserleriyle ve kişiliğiyle evrenselliğe ulaşmış olan Yunus Emre’nin sanatı, edebiyat ve çok kültürlülük bağlamında yorumlanacaktır.
Anahtar sözcükler: Çok kültürlülük, Yunus Emre, hümanizm.
An Aproach To The Notion Of “Word” İn Yunus Emre İn The Context Of Literature and Multiculturalism
Abstract
Multiculturalism can be defined as the existence of people with language,
belief and ethnic differences in the same public sphere. Anatolia, which has
been home to various civilizations through history, is very rich in terms of
multiculturalism properties. This cultural diversity has been reflected to literary works.
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Multiculturalism, whose reflections are seen in Turkish literature as well
as world literature, is also closely related to humanism approach. As a matter
of fact, multiculturalism needs a strong understanding of humanism and it
only has the chance to develop in an environment that advocates humanity.
Yunus Emre is a wordsmith artist who caught universality in Turkish Literature with linguistic and style properties. In this study, the verses in which
Yunus Emre emphasizes the use of word and importance of language will be
interpreted in the context of literature and multiculturalism. First of all, the
notions multiculturalism and humanism will be explained. Examples from the
couplets in which Yunus Emre emphasizes the importance of proper use of
language and its humanity reintegrative impact will be presented. Yunus Emre’s art, the artist of which reached universality with his works and personality, will be interpreted in the context of literature and multiculturalism.
Keywords: Multiculturalism, Yunus Emre, humanism.
GİRİŞ
Çok kültürlülük dil, inanç ve etnik farklılıkları olan insanların kamusal
alanda bir arada yaşamasını ifade etmektedir. Tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Anadolu, çok kültürlülük özellikleri bakımından
oldukça zengindir. Bu kültürel çeşitlilik özellikle konu bağlamında romanlara,
hikâyelere ve şiirlere yansımıştır.
Gerek Türk edebiyatında gerekse Dünya edebiyatında yansımaları görülen çok kültürlülüğün hümanizm akımıyla da yakından ilgisi vardır. “İnsancılık” anlamına gelen hümanizm insan sevgisini esas alır. Çok kültürlülük anlayışı da köklü bir hümanizm düşüncesine ihtiyaç duyar ve ancak insan sevgisinin
hâkim olduğu ortamlarda gelişme imkânı bulur.
Yunus Emre, dil ve üslup özellikleriyle Türk edebiyatında evrenseli yakalayan bir sanatçı, bir söz ustasıdır. Yunus, fikirleriyle insanlığın kötülüklerden
kurtulup doğruya ve iyiye yönelmelerinde yardımcı olurken, arkasında ölümsüz bir fikir sistemi bırakmıştır (Güzel ve Tatçı, 1991:3). Yunus Emre aşağıdaki
mısralarında insanlığı sevgiye çağırmakta, birlik ve dostluk düşüncesini vurgulamaktadır. Önemli olan işlerin kolaylaştırılmasıdır. Çünkü bu geçici dünya
kimseye kalmayacaktır. İkiliğin terk edilmesi ve birliğin sağlanması gerekir.
Kalp kırmak ve insanları incitmek kolaydır. Önemli olan gönülleri kazanmaktır.
Yunus Emre insanlığı, gönülleri kazanmaya davet etmektedir.
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“Gelin tanış olalım işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz”
“İkiligi terk etgil birlik makamın tutgıl
Cânlar cânın bulasın iş bu dirlik içinde”
“Ben gelmedim dava için benim davam sevi için
Dostun yeri gönüllerdir gönüller yapmağa geldim”
YÖNTEM
Çalışmada, Yunus Emre’nin sözün kullanımını, dilin önemini vurguladığı
mısraları edebiyat ve çok kültürlülük bağlamında yorumlanacaktır. Yunus Emre’nin, dili doğru kullanmanın önemini ve bunun insanlığı bütünleştirici etkisini vurguladığı mısralarına örnekler verilecektir. Eserleriyle ve kişiliğiyle evrenselliğe ulaşmış olan Yunus Emre’nin sanatı, edebiyat ve çok kültürlülük
bağlamı ile hümanizm anlayışı çerçevesinde açıklanacaktır.
Türk edebiyatınının seçkin ve şöhretli şairi Yunus Emre, asırlar boyunca
gönüllere zevk ve şifa sunmuştur (Güzel ve Tatçı 1991: 15). Yunus’un şiirlerinde çok kültürlülüğü yansıtan pek çok özellik bulunmaktadır.
“Kamu bir yire gider kimse nicesi yiter
İki birdür bir biter gör bir neden eyledi”
Yukarıdaki dizelerde Yunus Emre, birlik düşüncesini etkili bir üslupla
anlatmaktadır. Aşağıdaki dörtlükte ise ilim ve hakikat kavramları vurgulanmaktadır. İlim, hakikate ulaşmak için çaba göstermektir. İnsanın öncelikle
kendini bilmesi gerekir. Eğer insan sözlerini ve davranışlarını kontrol edemiyorsa okumanın bir faydası olmaz. İlim ve hakikat tüm insanlığı ilgilendiren
evrensel özelliği olan kavramlardır.
“İlim ilim bilmekdir
İlim kendün bilmekdir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumakdır”
Farklı kültürlerin bir arada yaşamasına olanak sağlayan çok kültürlülük,
edebî eserleri dil, konu ve anlatım özellikleri açısından etkilemektedir. Çok
kültürlülüğün edebî eserlere yansımasını açıklarken hümanizm akımına da
değinmek gerekir. Temelinde insan sevgisini barındıran hümanizm anlayışı,
çok kültürlülüğün olmazsa olmazıdır. Çok kültürlü yapılar ancak hümanizm
düşüncesinin benimsendiği ortamda gelişme imkânı bulabilir.
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BULGULAR
Keleci bilen kişinin
Yüzünü ağ ede bir söz
Süzü pişirip diyenin
İşini sağ ede bir söz
Bir kişi sözünü bilinçli bir şekilde kullanırsa bu söz, onun yüzünü ak
eder. Bu kişi toplum içerisinde sözüne itibar edilir, güvenilir biri hâline gelir.
Ayrıca kişi ilk aklına geleni, ölçüp biçmeden söylememelidir. Burada sözün
pişirilmesinden kasıt, onun olgunlaştırılması ve anlam açısından yoğunlaştırılmasıdır. Böylelikle söz ham hâlinden uzaklaşıp geniş kapsamlı yorumlanabilecek düzeye ulaşır. Sözünü olgunlaştırıp söyleyen kişinin işleri de sağ salim
ilerler. Çünkü böyle kişiler sözlerini tartarak söylediklerinden kimsenin kalbini
kırmazlar ve doğruluktan ayrılmazlar. Bu da onları olası sıkıntılardan uzak
tutar.
Söz ola kese savaşı
Söz ola bitire başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz
Bazı sözler vardır, savaşı keser, sona erdirir, bitirir. Bazı sözler de vardır
ki başı yeşertir yani fikirleri aydınlatır. Bu fikirler insanları aydınlığa çıkarır,
sabit fikirlerden uzaklaştırır, zihni berraklaştırır. Burada “Bitir-” fiili “oldur-,
yeşert-” anlamlarında kullanılmıştır. Ayrıca zehirli yemek bile güzel bir söz
sayesinde yağ ile bal gibi olur. Sözü etkili ve yerinde kullanmak bu denli önemlidir.
Kelecilerin pişirgil
Yaramazını şeşirgil
Sözün us ile düşürgil
Demegil çağ ede bir söz
Sözlerini olgun hâle getir, yaramaz sözleri aklından geçirsen dahi ağzına
alma. Sözünü akıl ve mantık süzgecinden geçir; zamansız ve yersiz bir söz söyleme. Konuşurken acele etme. Sözün değerini tam anlamıyla kazanabilmesi ve
söylenen kişiler üzerinde etkili olması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Boş
ve yersiz sözün kimseye faydası olmaz.
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Gel âhı ey şehriyârı
Sözümüzü dinle bâri
Hezâr gevher ü dinârı
Kara toprağ ede bir söz
Ey dost, ey kardeşim! Gel, öyleyse sözümü dinle, söylediklerime kulak
ver! Bazen bir söz, binlerce mücevheri ve altını kara toprağa çevirebilir. Sözün
değerinin yanında bunların hiçbir ehemmiyeti yoktur.
Kişi bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihân cehennemini
Sekiz uçmağ ede bir söz
Kişi söyleyeceği sözün kararını bilmelidir. Çayın tadının alınabilmesi için
demlenmesi gerekir. Söz de tıpkı çay gibi demlenmelidir. Onun demlenmesi
düşünce ile yoğurulması, mantıkla süslenmesi ile olur. Bu şekliyle söz o kadar
tesirli olabilir ki bu dünya cehennemini sekiz cennete dönüştürebilir.
Yürü yürü yolun ile
Gâfil olma bilin ile
Key sakın key dilin ile
Cânına dağ ede bir söz
Doğruluk ve dürüstlük yolundan şaşma, bilgini yerli yerinde kullan. Bilgili olmakla birlikte uyanık ol. Bilgini amacına uygun şekilde kullan. Dikkatli ol
çünkü dilin kemiği yoktur. İstemeden telâffuz edeceğin bir söz dahi senin vicdanını rahatsız edebilir. Öyle sözler vardır ki sen onları dilinden ve yüreğinden uzak tut. Çünkü o sözler senin yüreğine ve vicdanına ağır gelir.
Yûnus imdi söz yatından
Söyle sözü gâyetinden
Key sakın o şeh katından
Seni ırag ede bir söz
Yunus, sen sözün en doğrusunu söyle. Sözü anlamlı kullanmaya gayret
göster. Sözü hakkını vererek, usulüne uygun şekilde kullanmazsan o söz seni
padişahın (muktedir olanın) huzurundan uzaklaştırır.
Ey sözlerin aslın bilen
Gel de bu söz kandan gelir
Söz aslını anlamayan
Sanur bu söz benden gelir
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Ey sözlerin doğrusunu bilen! Gel, bu sözün nereden geldiğini söyle! Sözün temelini ve gerçeğini anlamayanlar bu sözün benden geldiğini sanırlar.
Söz var kılır gönülü şâd
Söz var kılır bilişi yâd
Eger horluk eger izzet
Her kişiye sözden gelir
Söz vardır, gönlü şenlendirir; söz vardır bilineni tanınmaz duruma getirir. Nefret de kıymet de kişiye sözden gelir.
SONUÇ
Yunus Emre, çalışmaya konu olan şiirinde tüm insanlığa seslenmekte;
doğru konuşmanın önemini vurgulamaktadır. “Dil hikmetin yoludur.” diyen
Yunus Emre’nin söz ile ilgili vurguladığı özellikler ve yapmış olduğu uyarılar
tüm insanları ilgilendirmektedir. “Yüzünü ak et-, işini sağ et-” gibi kullanımlar
evrensel boyutta karşılık bulan kavramlardır. Bazen etkili bir sözün savaşı
bitirdiği ve devletler arasında anlaşmalara vesile olduğu tarihte pek çok kez
örneklenmiştir.
“Gel ey kardeş, ey dost” ifadeleri de Yunus Emre’nin ayırt etmeksizin
tüm insanlığa seslendiğinin göstergesidir. Bu hümanist yaklaşım sanatçının
bütün eserlerinde görülmektedir. Yunus Emre ulusu ilgilendiren konulardan
hareketle evrensele ulaşan bir sanatçıdır. Bu yönüyle de tüm insanlığa hitap
etmekte ve felsefesiyle sınırları aşmaktadır. Eserleri üzerinde derinleştikçe
yeni anlamlara ulaşabileceğimiz Yunus Emre, evrensel bakış açısının seçkin
örneklerini vermiştir.
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EXAMINING THE EFFECTS OF DIFFERENT
FACTORS ON STUDENTS’ ENGLISH PLACEMENT
TEST (EPT) PERFORMANCE
Burhanettin ÖZDEMİR
Prince Sultan University
Abstract: This study aims at investigating the students’ performance on the
English Placement Test (EPT) with respect to gender, proficiency levels, and majors.
For this purpose, along with the correlation analyses, one-way ANOVA analyses were
conducted to observe if the EPT scores differed across the categories of variables. The
study group consisted of 2913 university students that took the EPT administered by
the National Center for Assessment. Additionally, the students in the study group have
four different majors (Engineering, Science, Health-1, and Health-2) with three different proficiency levels based on the EPT scores that are “beginner”, “intermediate” and
“advanced”, respectively. The results of correlation analyses reveal that the EPT had
the highest correlation with the compositional analyses subdomain (r=.95) and it was
followed by the correlation between the EPT and structure subdomain (r=.75), respectively. The factorial ANOVA results indicate that the main effects of gender and proficiency levels were significant, while the main effect of the major variable was not statistically significant. Additionally, the interaction effect of gender and major; gender and
proficiency-levels; gender, proficiency-levels and major types on the EPT were statistically significant. The interaction effects of these three factors imply that female students had a higher score than male students across the majors at the beginner proficiency level. Unlike the beginner level, the effect of the gender on the EPT scores differed
across the majors for both the intermediate and advanced proficiency levels. Moreover, the effect of gender was much larger for the health-2 group than it was for other
majors at beginner and advanced proficiency-levels. These significant interaction effects between the factors indicate that the main effect of one variable differed across
the categories of other significant factors. Therefore, interactions between the factors
need to be taken into account when interpreting the main effects to draw more accurate inferences.
Keywords: test fairness and validity, gender bias; language testing, differential
item functioning; differential test functioning;
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1. Introduction
Educational assessment ranges from classroom assessment to largescale testing based on the different purpose of assessments such as selection
and placement, screening, and measuring proficiency (Brennan, 2006; Kuramoto & Koizumi, 2018). However, the main concern of psychometrics and
stakeholders in educational measurement is to justify the quality of assessment tools developed for classroom assessment or large scale assessment,
since the output of these tests might have a huge impact on test-takers academic life. Likewise, for a language assessment, psychometric properties of
language test at any level must ensure that interpretation of the test results
and decisions made upon test-takers are valid. In other words, these requirements ensure that the language test measures what it intends to measure
(Kunnan, 2003).
In the last four decades, the concept of language proficiency has shifted
from a general unitary ability to multi-componential ability (e.g., Canale, 1983;
Oller, 1983; Bachman, 1990; Bachman & Palmer, 1996) that consists of interrelated domains such as grammatical, textual and pragmatic knowledge
(Bachman, 1990; Bachman& Palmer, 1996; Purpura, 1998; Chapelle, 1998,
2006; Phakiti, 2003, 2008). However, there is no universal consensus on factorial structure and components of language test or a theoretical assessment
model that can be favored by test developers or stakeholders in language assessment (Bachman, 2007). Therefore, the validity of a language test indicates
that interpretations based on scores obtained from the test is meaningful and
represents students’ performance, rather than representing the latent ability
of test-takers or theoretical language model.
As the number of language learners increases, so does the demands for
diverse language assessment methods that are valid and relevant to the measured construct. The language learners might be classified into two groups;
those (1) who are not a native speaker of the language and need to learn it to
pursue their education and become part of society and those (2) who need to
learn different languages to function well in a multilingual working environment as a result of globalization. Likewise, corporations and businesses demand from educational institutions to produce potential workers with sufficient language abilities that force them to be accountable for this process.
Moreover, test developers are expected to be accountable to different stakeholders including those who are affected by the usage of language assessment,
those who are affected by inferences drawn from the results, and those language programs and institutions that make use of the test.

134

EXAMINING THE EFFECTS OF DIFFERENT FACTORS ON STUDENTS’ EPT PERFORMANCE

Although educational measurement and language testing have not consensus on the procedure of score-based inferences and linking test scores,
some studies provide evidence and rationale to justify the use of the favored
assessment procedures (see, Bachman & Palmer, 2010). For instance, argument-based validity (e.g., Kane, 1992, 2001; Kane, Crooks, & Cohen, 1999; Mislevy, Steinberg, & Almond, 2003; Bachman, 2005), recently developed independent formulations in language testing (e.g., Bachman &Palmer, 1996; Kunnan, 2003; Lynch, 2001) and critical language testing (e.g, Shohamy, 1999,
2001) are among the recently proposed language assessment procedures that
aim to shed light on score-based inferences and linking test scores.
1.1. The purpose of the study
The purpose of this study is to examine the relationship between the
EPT and subdomains of EPT, and to examine the effects of gender, proficiency
level based on the EPT scores and majors factors on students’ performance.
Besides, the influence of these factors on the EPT and the Preparatory Tests
were examined and compared to observe the effect of the English Preparatory
Program on students’ test scores. For this purpose, along with the correlation
analyses, one-way ANOVA analyses were conducted to see if the EPT and subdomain scores of students differed across the categories of independent variables. Therefore, research questions are as followed:
1.2. Research questions
1. What is the degree of the relationship between the EPT scores and the
subdomain scores?
2. Is there a statistically significant difference in the EPT scores across
the categories of gender, proficiency levels and major variables?
3. How does the mean interaction effect between students’ gender, proficiency levels and majors differ with respect to the EPT?
2. Method
2.1 Study group
The study group consisted of 2913 university students studying in a private University that took the English Placement Test administered by the National Center for Assessment. Additionally, the students in this study group have
four different majors (engineering, science, health-1, and health-2) with three
different proficiency levels based on the EPT scores that are “beginner”, “in-
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termediate” and “advanced”, respectively. The cut-scores for each proficiency
level defined by the National Center for Assessment are provided in Table 1.
Table 1. Cut-score and frequency distribution of proficiency levels based
on the EPT scores
Range

Frequency

Percent (%)

Beginner

0-45

678

23.3

Intermediate

46-79

1538

52.8

Advanced

80-UP

697

23.9

As can be observed from Table 1, the majority of the students were classified as moderate (52.8%) based on cut scores defined by NCA. Moreover, the
percentages of the students classified as beginner and advance were similar.
The frequency distributions of students across the categories of independent variables, that are gender, proficiency levels, and major are provided
in Table 2.
Table 2. Frequency distribution of students across independent variables.
Variables
Gender
Proficiency
Level

Major

frequencies

Percentages (%)

Male

1368

47

Female

1545

53

Beginner

678

23.3

Intermediate

1538

52.8

Advanced

697

23.9

Engineering

513

17.6

Science

1344

46.1

Health-1

776

26.6

Health-2

280

9.6

The study group consisted of 1368 (47%) males and 1545 (53%) females. For the proficiency levels, 23.3 % of students were classified as beginner,
52.8% as intermediate, and 23.9% as advanced, respectively. When it comes to
the distribution of population across the majors, 46.1% of a study group
comprised of Science and it was followed by Health-1 (26.6%), Engineering
(17.6%), and Health-2 (9.6%), respectively.
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2.2. Statistical analysis
The analyses were conducted at two stages. In the first stage of the
study, Pearson’s correlation analyses were conducted to examine the relationship between the EPT and the subdomains’ scores that are reading comprehension, compositional analysis, and structure, respectively. In the second
stage of the study, the factorial Analysis of Variance (ANOVA) method was
conducted to compare the effect of gender, proficiency level, and major type on
the EPT scores.
2.3. The English Placement Test (EPT)
The English Placement Test is used to measure the language skills of
high school graduates that aim to pursue their education and enroll in colleges
and universities in Saudi Arabia. It is developed and administered by the National Center for Assessment (NCA) in Saudi Arabia (Education & Training Evaluation Commission [ETEC], 2020). There are mainly three domains of EPT
that are reading comprehension, structure, and compositional analysis, respectively. The test contains 85 multiple-choice questions. Among these questions,
22 questions belong to the reading comprehension, 43 questions to the structure, and 20 questions to the compositional analysis, respectively.
3. Results
In this section, the findings of the study were classified based on the research questions so that one can easily understand and match research questions with related findings.
RQ-1) What is the degree of the relationship between the EPT and
the subdomain scores?
The EPT constitutes of three domains that are reading comprehension,
compositional analysis, and structure, respectively. The EPT subdomains’
scores are supposed to be highly correlated since the test aims at measuring
students’ general language abilities. The relationship between the EPT and
subdomain scores were examined with correlation analysis.
Table 3 provides correlation coefficients between each pair of the EPT
and subdomain scores, respectively.
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Table 3. Correlation statistics between the EPT and subdomain scores
Reading comprehension

EPT
EPT

Compositional
analysis

-

Reading comprehension

.694**

-

.95**

.693**

-

.754**

.736**

.728

Compositional
analysis
Structure

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
According to results in Table 2, all the bivariate correlations were statistically significant at significance level equal to 0.01. Moreover, the correlation
between EPT and subdomains of the EPT ranged from .694 to .950, which indicates that the relationship between the EPT and subdomain scores were moderate to high. On the other hand, the relationship between subdomain scores
ranged between .693 and .736 indicating the existence of a relatively moderate
relationship between the subdomain scores.
RQ-2) Is there a statistically significant difference in the EPT scores
across gender, proficiency levels, and major variables?
The factorial ANOVA analyses were conducted to compare the main and
interaction effect of gender, proficiency levels, and major types on the EPT.
Table 4 provides factorial ANOVA results of the main and interaction effects of independent variables on the EPT scores.
Table 4. ANOVA results for the EPT test scores
Source
Type-III Sum ofdf Mean Square F
Squares

Sig. Effect
size

Corrected Model

807168.301a

.000 .794

Intercept

1322474.510 1

1322474.51018209.173.000 .863

Gender

302.026

1

302.026

4.159

.042 .001

Major

222.605

3

74.202

1.022

.382 .001

Proficiency level

329911.522

2

164955.761 2271.279 .000 .611

23
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Gender * Major

700.497

3

233.499

3.215

.022 .003

Gender * Proficien- 556.768
cy level
Major * Proficiency 692.421
level

2

278.384

3.833

.022 .003

6

115.404

1.589

.146 .003

Gender * Major *
Proficiency level

980.165

6

163.361

2.249

.036 .005

Error

209818.909

288972.627

The factorial ANOVA results indicate that the main effect for gender
was significant (F(1, 2889)= 4.159, p=.042< .05,, η2 = .001). Likewise, the main
effect for proficiency level yielded an F ratio of F(2, 2889)= 2271.279, p=0.00)
indicating a significant difference between proficiency levels. Furthermore, the
proficiency level variable had the largest effect size compared to the other independent variables.
Unlike gender and proficiency levels, the main effect of the major variable
was not statistically significant (F(3, 2889)= 1.022, p=.382> .05), indicating that
the EPT scores were equivalent across the categories of the major variable.
Moreover, the interaction effect of gender and major; gender and proficiency
levels; gender, proficiency levels, and major types on the EPT were statistically
significant.
These results, however, do not indicate where these significant differences occurred. Therefore, the Bonferroni post-hoc test was conducted to investigate significant mean difference between the categories of independent
variables.
RQ-3) How does the interaction effect between students’ gender,
proficiency level, and major differ concerning the EPT scores?
Table 5 presents Bonferroni’s Post-Hoc test results which provide the
mean difference comparisons between categories of gender and proficiency
levels with respect to the EPT scores. Bonferroni’s Post-Hoc test is suggested
when the independent variables have more than two categories.

139

BURHANETTİN ÖZDEMİR

Table 5. ANOVA Comparisons of the EPT scores across gender and proficiency levels.
Bonferroni’s Post-hoc test
(p values)
Variable Group
n
Mean SD
Male
Female
Male
1368 59.032 .431
Gender
Female
1545 60.843 .777 .001
Group
Beginner Intermediate Advanced
Beginner
678 33.762 .333 Proficiency Intermediate 1538 60.931 .294 < .001 Level
Advanced
697 85.119 1.256 < .001 < .001
The post-hoc comparison using the Bonferroni test indicates that the
mean score for male students was significantly different from the female students' mean score. Additionally, female students had higher EPT scores than
male students regardless of their major. On the other hand, the mean score of
proficiency levels increased from beginner level to advanced level, and the
mean difference between each pair of levels was statistically significant which
indicates the validity of predefined cut-scores of proficiency levels based on
the EPT scores. Additionally, three different graphs were drawn to investigate
the interaction between these three aforementioned factors. The first graph
presents the EPT scores as a function of proficiency levels and major variables
which enable us to examine the interaction between these two factors.

Figure 1. The EPT scores as a function of proficiency levels and major.
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Figure 1 reveals that the mean score of each proficiency level remained
almost the same across the majors indicating the non-significant interaction
effect between these two factors. These results also indicate that the average
EPT scores of students remained the same across proficiency levels regardless
of their majors.
Figure 2 depicts the EPT scores as a function of gender and major variables.

Figure 2. The EPT scores as a function of gender and majors.
Inspection of Figure 2 reveals that the effect of gender was much larger
for health-2 than it was for other majors. Additionally, female students had a
consistently higher score than male students across the categories of major
except for science in which male students outperformed female students. This
effect was relatively smaller for science major compared to the other majors.
Figure 3 depicts the EPT scores as a function of gender, proficiency levels, and majors which enable us to investigate the effect of the interaction between these three factors on the EPT scores.
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Figure 3. The EPT scores as a function of gender, majors and proficiency levels.
The inspection of Figure 3 reveals that female students had a higher
score than male students across the majors at the beginner proficiency level.
Moreover, the interaction effect of gender and major on the EPT score was
relatively smaller, while this effect was somewhat larger for the health-1
group.
Unlike the beginner level, the effect of the gender on the EPT scores differed across the majors for both the intermediate and advanced proficiency
levels. Moreover, the effect of gender was much larger for the health-2 group
than it was for other majors at beginner and advanced proficiency levels, while
this effect was much larger for engineering at the intermediate level.
4. Conclusion and Discussion
The main goal of language assessment is to minimize or eliminate the
potential factors that might influence the test takers’ performance negatively
and that contribute to the measurement error which decreases the reliability
and the validity of a language test (Kormos, Brunfaut & Michel, 2020).
This study aims at examining the effect of student-related factors, such
as gender, proficiency level, and major, on the students’ EPT performance.
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Moreover, along with the main effect of each factor, the effects of interaction
between these factors on the students’ performance has investigated. Before
examining the effects of these factors, the relationship between the EPT and
subdomain scores were examined.
The results associated with the first stage of the study in which the relationship between the EPT scores and subdomain scores reveals that the all
bivariate correlations between the EPT scores and the subdomain scores were
statistically significant at the significance level of 0.01. The correlation between the EPT and subdomain scores were ranging from .693 to .95 indicating
that the relationships between the EPT and its subdomains were moderate to
high. The EPT had the highest correlation with the compositional analysis
(r=.81) and it was followed by the correlation between the EPT and structure
domain; and reading comprehension, respectively. Therefore, it is assumed
that the students’ performance in the compositional analysis domain reflects
the students’ general language ability levels better than other domains.
The main effects of gender and proficiency levels on the EPT were found
to be statistically significant, while the main effect of major was not significant.
On the other hand, the mean score of proficiency levels increased from beginner level to advanced level, and the mean difference between each pair of levels was statistically significant which indicates the validity of predefined cutscores of proficiency levels based on the EPT scores.
On the other hand, all the main and interaction effects of gender, proficiency levels, and majors on the EPT scores were found to be statistically significant except for the interaction effect of major and proficiency levels. Additionally, the effect of gender was much larger for the Health-2 major than it
was for the other majors regardless of proficiency level. However, when the
interaction between the major and gender were examined for each proficiency
level, it was found that the discrepancy between gender groups was larger for
beginner and advanced proficiency level, while this discrepancy was larger for
engineering students for students with intermediate proficiency level. Moreover, the female students outperformed male students for each major for beginner proficiency level. For the other proficiency levels, however, female students outperformed male students except for science majors where male students showed better performance which indicates an obvious gender and major interaction effect at each proficiency level. Therefore, one should avoid
interpreting the gender effect without taking other factors such as students’
majors and proficiency levels, which might lead to an inaccurate and misleading interpretation of gender effect.
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When it comes to the effect size of the main and interaction effects of the
factors, the proficiency level variable had the largest effect size compared to
other independent variables, and it was followed by the interaction effect of
gender, major, and proficiency levels. However, the effect sizes of other significant main and interaction effects were somewhat small. Therefore, it is recommended to take the amount of the effect size into consideration, when interpreting the significant effects, since the effect size statistics indicate the
contribution of each variance component to the constructed model.
Minimizing the effects of unintended factors facilitate to obtain more accurate and reliable estimations of measured skills of test-takers. Moreover,
stakeholders in the language testing process utilize assessment tools, such as
language placement tests (EPTs), to make a decision about the language policy,
to make required changes in the curriculum and syllabus design, and to use
them for placement purposes (Wolf & Butler, 2017, Kormos, Brunfaut &
Michel, 2020). Therefore, it is of great importance to examine the influence of
student and test-related factors on the students’ performance in the context of
language testing.
As a result, it is suggested to use more sophisticated models to unveil the
relationship between psychological factors. It is believed that the findings of
this study will contribute to the existing knowledge as well as provide references for further studies.
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YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM:
DİJİTAL ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ
Cemal İYEM
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÖZ:
Günümüz enformasyon çağında hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da değişim ve dönüşüm ihtiyacı kendini göstermekte ve bu konuda birçok farklı
uygulama denenmektedir. Bu bağlamda “Geleceğin üniversiteleri nasıl olacak, özellikleri neler olacaktır?” temel sorusundan hareketle tüm ülkemize bilimsel anlamda katkı
sağlamak amacıyla sürdürülebilir, üniversitelerde geleceğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, değişime açık rasyonel bir sistemin kurulması gerekmektedir. Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Dijital
Dönüşüm Ofisi’nin hedeflerini dikkate alarak, dijital dönüşüm ile üniversitelerin teknolojik alt yapısını entegre etme noktasında uygun iş süreçlerini belirleyerek bunları
uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda çalışma Yükseköğretim de dijital dönüşüm
sürecini temel alarak, yenilikçi uygulamaların etkinliğini tartışmayı amaçlamaktadır.
Özellikle eğitim ve öğretimin etkinliğini arttıran, yüksek öğretim kalite ölçütlerini benimsemiş̧, ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını yürüten, istihdam ve kariyer odaklı olan, çevreyi koruyan, kendi enerji üretimini sağlayan, altyapı düzenlemelerini akıllı sisteme entegre eden, ulaşılabilir ve sürdürülebilir uygulamalar gelecek üniversite modelinin şüphesiz temelini oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada bilgi
teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla toplumsal beklentilerdeki, öğrenen ve
öğreten profillerindeki değişim dijital dönüşüm perspektifinde tartışılacak olup, üniversite yönetimlerinin bu süreci yönetmeleri noktasında önerilerde bulunacaktır. Çalışmada bilimsel araştırma türlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılarak, öğreten
ve öğrenenlerin geleceğin üniversitelerinden beklentileri de ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Dijital Üniversite, Dönüşüm, Geleceğin
Üniversiteleri

Transformation in Higher Education Management: The Case of Digital University
ABSTRACT:
In today's information age, as in all areas of life, the need for change and transformation in education also manifests itself and many different applications are tried
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in this regard. In this context, "How will be the universities of the future?, what will be
their characteristics?" Based on the basic question, it is necessary to establish a rational system that is sustainable, able to meet the needs of the future and open to change
in order to contribute scientifically to our country. Higher Education Council (YOK),
established within the Presidency of the Republic of Turkey, taking into account the
objectives of the Digital Transformation Office, in integrating the technological infrastructure of the university with the digital conversion by selecting the appropriate business processes has started to implement them. In this direction, the study aims to discuss the effectiveness of innovative applications based on the digital transformation
process in Higher Education. Especially, accessible and sustainable practices that increase the efficiency of education and training, adopt higher education quality criteria,
carry out national and international accreditation studies, are employment and career
oriented, protect the environment, provide their own energy production, integrate
infrastructure arrangements into a smart system, accessible and sustainable applications are undoubtedly the foundation of the future university model. form. Finally, with
the widespread use of information technologies in this study, the changes in social
expectations, learning and teaching profiles will be discussed in the perspective of
digital transformation and will make suggestions for university administrations to
manage this process. In the study, the expectations of teachers and learners from future universities will be revealed by using qualitative research method, which is one of
the scientific research types.
Key Words: Higher Education, Digital University, Transformation, Universities
of the Future

GİRİŞ:
Artan değişim ve dönüşüm süreci bilgiye dayalı toplum yapısını beraberinde getirirken, bilgiyi üretme misyonları olan yükseköğretim kurumları bu
değişim ve dönüşümün orijinine taşınmıştır. Küresel rekabet sürecinde sürdürülebilir ekonomik modellerin bilginin ticarileşmesiyle orantılı olduğunun
anlaşılması, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşımıştır.
Özellikle yüksek teknoloji maliyetlerinin artması üniversiteleri Ar-Ge yapma
ve bilgiyi ticarileştirme noktasında stratejiler geliştirmeye, iş birlikleri yapmaya odaklandırmıştır.
Bu kapsamda üniversiteler teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmasında aktif rol almaktadır. Yine kamu, sanayi iş birliğinin sağlanması, ihtisaslaşma
çalışmalarının yürütülmesi, sektörel kümelerin oluşturulması gibi yenilikçi
çalışmalar üniversitelerin en temel faaliyet alanları haline gelmektedir.
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan bu değişimin yanı sıra, uluslararasılaşma çalışmaları, sürekli eğitim uygulamaları, hayat boyu öğrenme, Erasmus,

150

YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: DİJİTAL ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

Mevlana, Farabi gibi ulusal ve uluslararası öğrenci hareketlilikleri, yükseköğretim kalite ve akreditasyon süreçleri üniversitelerden beklentileri arttırmaktadır. Tüm bu gelişmeler yükseköğretim kurumlarını öz eleştiri yaparak, 21.
Yüzyılın gereklerine uygun bir yapılanmaya itmektedir.
Bu bağlamda çalışma yükseköğretim yönetimindeki dönüşümü tartışarak, bu dönüşümün bir boyutu olan dijitalleşme özelinde konuyu ele almayı
amaçlamıştır. Çalışmanın birinci bölümünde yükseköğretimde dönüşüm süreci
tartışılmış, ikinci bölümünde ise bu dönüşümün bir parçası olan dijitalleşme
özelinde bir üniversite modeli oluşturulmuştur.
1.BÖLÜM: YÜKSEKÖĞRETİMDE DÖNÜŞÜM
1980’lerin son çeyreği yeni bir dünya düzeni yapısının şekillenmeye başladığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Komünist rejimlerin çöküşü ve artan
neo-liberal piyasa algısı 1990’lara gelindiğinde sosyo-ekonomik ve politik değişimleri kaçınılmaz kılmıştır. Şüphesiz bu değişim yükseköğretim dahil toplumun tüm alanlarında bir reform ihtiyacını baskın hale getirmiştir (Green,
M.F. and Hayward, F.M.,1997)
Özellikle ulus devletler öncelikli olarak kamuya açık olan eğitim sistemlerini dönüştürme çabası içerisine girmişlerdir. Finlandiya, İrlanda ve Asya
ülkeleri başta olmak üzere Dünyanın her yerinde ülkeler kalkınma politikaları
kapsamında eğitim alanlarında reformist uygulamaları yürütmeye başlamışlardır (Ulukan, 2005).
Ülkemizde de 1981 yılına kadar olan süreçte yükseköğretim sistemi üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı akademiler, bazıları diğer bakanlıklara, çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ve
konservatuarlar, yine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri
ve uzaktan mektupla öğretim yapan YAKKUR şeklindedir.
1981 yılına gelindiğinde ise, yükseköğretim sisteminde yaşanan kronik
sorunlar nedeniyle köklü bir reform yapılarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çıkarılmıştır. İlgili kanun ile birlikte ülkemizdeki tüm yükseköğretim
kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun oluşması ile birlikte daha organize bir yönetim modeli ortaya çıksa da, ülkemizdeki üniversitelerin hem akademik olarak hem fiziki
imkânlar olarak hem de mali açıdan birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip
olmaları standartlaştırılmış bazı uygulamaların üniversite özelinde işlememesini beraberinde getirmiştir.
Özellikle üniversitelere halk ve siyasi desteğin mali olarak giderek azalması üniversitelerin kendi özelinde yaşadığı kronik sorunları çözmede farklı
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arayışlara girmelerine neden olmuştur. Bazı üniversitelerin temel görevlerini
bile yürütemediği, araştırmacı olan üniversiteler ile araştırmacı olmayan üniversitelere sağlanan imkanlar açısından fırsat eşitliğinden giderek uzaklaşıldığı, kurumsal üniversiteler ile yeni gelişmekte olan üniversitelerin aynı standartlara göre değerlendirilmelerinin haksız rekabeti ortaya çıkarması gibi sorunlar yükseköğretim gündemini ciddi olarak meşgul etmektedir.
Günümüz enformasyon çağında temel görevleri eğitim, öğretim, bilimsel
araştırma ve topluma katkı olan üniversitelerin değişim ve dönüşüm sürecini
nasıl karşılayacakları, ne gibi vizyon ortaya koyacakları son derece önemlidir.
Şüphesiz üniversiteler değişim ve dönüşüm süreci ile ilgili stratejiler geliştirmek zorundadır. Yükseköğretim kurumları geleneksel rolleri ile enformasyon
çağının ihtiyaç ve beklentilerine karşılık veremezler.
Bu bağlamda özellikle Yükseköğretim Kurulu “Yükseköğretimin Yeniden
Yapılandırılması Raporu” nu yayınlamıştır. Bu rapor kapsamında yükseköğretimi şekillendiren en önemli beş ilke “Çeşitlilik, Kurumsal Özerklik ve Hesap
Verebilirlik, Performans Değerlendirmesi ve Rekabet, Mali Esneklik ve Çok
Kaynaklı Gelir Yapısı ile “Kalite Güvencesi” olarak ifade edilmiştir. Çeşitlilik,
kapsamında YÖK, kendi içinde tamamen benzer kurumları gruplandırmakta ve
onlara uygun özerklikler kazandırmayı amaçlamaktadır.
Böylece ihtisaslaşmış üniversiteler, benzer ihtisas alanlarını taşıyanlar
için iş birliği içinde olan yapılar ortaya çıkmış olacaktır. Yine yükseköğretim
kurumlarının mali ve idari yönden hesap verilebilir olması da son derece
önemlidir.
Bilgi ve teknoloji ilişkisinin son derece önemli olduğu günümüz yükseköğretim yapılanmasında akademik ve idari personelin performans değerleme
süreçleri de geleneksel, klasik yapıdan çağdaş bir yapıya doğru geçiş göstermesi gerekmektedir. Üniversiteler kendi gelir kaynaklarını oluşturabilecek bir
vizyon da geliştirmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim üzerine önemli çalışmalar yapan Parsons ve Platt (1973) ABD yükseköğretim sistemini inceledikleri çalışmalarında yükseköğretimde sürekli devam eden bir “kriz nosyonu”
olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu krizlerin en başında da finansal konular
gelmektedir.
Aslında tüm bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere yükseköğretimde değişim ve dönüşüm zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle kamu kaynaklarının
azalması, kaynakların verimli ve etkin kullanılamaması, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının artması, nitelik bakımından yetersizlik, hesap verilebilirliğin göz ardı edilmesi ve kontrolsüz kaynak kullanımı gibi özellikler bu
değişim ve dönüşümün gerekliliğini ortaya koymaktadır (Du Preez, P. and
Simmonds, 2014).
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Johnstone, (2001:2), rekabet gücü yüksek olan bir ekonomi ve teknolojinin ihtiyaçlarina cevap verebilme düzeyi büyüyen yüksekögretim talebine "en
etkili yaklasimın kurumsal bir çesitlendirme stratejisi olduğunu ifade etmektedir. Yükseköğretim kurumları daha düşük maliyetli, kendi finansal kaynaklarını oluşturabilecekleri hizmetler sunmalıdır. Bu bağlamda bir sonraki bölümde yükseköğretimde kurumsal çeşitlendirme stratejisi olarak “dijital üniversite
modeli” üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.
2. BÖLÜM: YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM: DİJİTAL
ÜNİVERSİTE ALGISI
2.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi
Çalışmanın amacı yükseköğretimde dijital dönüşüm sürecini temel alarak, yenilikçi uygulamaların etkinliğini tartışmak ve öğreten ve öğrenenlerin
dijital üniversite algılarını ortaya koymaktır. Özellikle eğitim ve öğretimin etkinliğini arttıran, yüksek öğretim kalite ölçütlerini benimsemiş̧, ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarını yürüten, istihdam ve kariyer odaklı olan,
çevreyi koruyan, kendi enerji üretimini sağlayan, altyapı düzenlemelerini akıllı
sisteme entegre eden, ulaşılabilir ve sürdürülebilir uygulamalar gelecek üniversite modelinin şüphesiz temelini oluşturmaktadır. Çalışmada, bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaşmasıyla toplumsal beklentilerdeki, öğrenen ve
öğreten profillerindeki değişimi dijital dönüşüm perspektifinde tartışılacak
olması çalışmanın önemini göstermektedir. Çalışmanın sonuç kısmında elde
edilen bulgular ortaya konulacak olup, üniversite yönetimlerinin bu süreci
yönetmeleri noktasında önerilerde bulunacaktır.
2.2. Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada bilimsel araştırma türlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılmış, öğreten ve öğrenenlerin geleceğin üniversitelerinden beklentileri de
ortaya konulmuştur. Nitel araştırma yöntemi derinlemesine bir değerlendirme
imkânı tanıması açısından bu çalışmanın ruhuna uygun görünmektedir. Çalışmada veri toplama yöntemlerinden yapılandırılmamış, biçimsel olmayan mülakat tekniği uygulanmıştır. Ön görüşmeler ile dijitalizasyon konusunda bilgi
sahibi olan 3 öğreten ve 3 öğrenen olmak üzere toplamda 6 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakat katılımcıları ile tamamen sohbet havasında
ortalama 60-75 dakika süren görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde “Geleceğin
üniversiteleri nasıl olacak, özellikleri neler olacaktır?” temel sorusundan hareketle katılımcıların dijital dönüşüm, dijital üniversite algıları ve beklentileri
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belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada yapılandırılmamış, biçimsel olmayan
mülakat tekniği kullanılarak elde edilen verilerin gruplandırılması için kodlar
ve bu kodlara bağlı temalar belirlenmiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar temalardan hareketle içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışmadaki temalar
Ülkemizdeki 9., 10. ve 11. Kalkınma Planları, YÖK’ün “Yükseköğ retimin Yeniden Yapılandırılması Raporu” ve “Yükseköğ retim Strateji Raporu” ve literatür
incelemesinden hareketle “Eğitim ve Öğretim, Çeşitlilik, Kurumsal Özerklik ve
Hesap Verebilirlik, Performans Değerlendirmesi ve Rekabet, Mali Esneklik ve
Çok Kaynaklı Gelir Yapısı, Kalite Güvencesi” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların bu temalardan hareketle dijital üniversite algıları ortaya konulmuştur.
2.3. Bulgular
2.3.1. Demografik Özellikler
Araştırmaya katılan örneklem grubunun demografik özelliklerine (yaş,
cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum, vb.) göre dağılımı şu şekildedir
Tablo 1. Katılımcıların Listesi
Katılımcılar

Yaş

Cinsiyet

Medeni Hali

Mesleği

1

A

20

Erkek

Bekâr

Öğrenci

2

B

21

Kadın

Bekâr

Öğrenci

3

C

20

Kadın

Bekâr

Öğrenci

4

D

38

Kadın

Evli

Akademisyen

5

E

49

Erkek

Evli

Akademisyen

6

F

44

Erkek

Evli

Akademisyen

*Araştırmanın gizliliği açısından kişilerin gerçek isimleri kullanılmamıştır.
Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların 20-49 yaş aralıklarında 3’ü bekar,
3’ü evli olduğu görülmektedir. Yine katılımcıların öğrenci ve akademisyen dağılımları sayı olarak eşittir.
2.3.2. Dijital Üniversite Algısı İle İçerik Analizi Bulguları
Çalışmada öğreten ve öğrenenlerden oluşan 6 kişiye “Geleceğin üniversiteleri nasıl olacak, özellikleri neler olacaktır?” temel sorusundan hareketle
belirlenen temalara uygun sorular yöneltilmiştir.
“Eğitim ve Öğretim, Çeşitlilik, Kurumsal Özerklik ve Hesap Verebilirlik,
Performans Değerlendirmesi ve Rekabet, Mali Esneklik ve Çok Kaynaklı Gelir
Yapısı, Kalite Güvencesi”
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Tablo 2. İşin Niteliklerine İlişkin Kod ve Temalar
Temalar

Kodlar

Frekans (f)

Eğitim ve Öğretim

Uzaktan Eğitim Politikası
Altyapı ve Erişim
Yeterlilikler
Eğitim ve Öğretim Süreçleri
Uzman İnsan Kaynağı ve Destek
Bilgi Güvenliği

6
6
4
6
5
5

Çeşitlilik

Kapsayıcılık
Farkındalık Oluşturma
Yeni Teknolojiler
Kurumsal Bağlılık

5
6
6
5

Kurumsal Özerklik ve
Hesap Verebilirlik

Kurumsal Hareketlilik
Şeffaflık
Kaynak Oluşturma

5
6
6

Performans Değerlendirmesi ve Rekabet

Marka Değeri
Rekabet Avantajı
Performans Kriterleri
Ödüllendirme

6
5
6
5

Mali Esneklik ve Çok Kaynaklı Gelir Yapısı

Kendi Gelir Kaynaklarını Oluşturma
Kaynak Geliştirme

6
6

Kalite Güvencesi

Tüm Faaliyetlerin Planlanması
Kalite Kültürü
Ulusal ve Uluslararası Standartlar
Akreditasyon
Güven

6
6
5
6
6

Tablo 2 incelendiğinde tüm temaların yüksek frekansa sahip olduğu görülmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere dijital üniversite kavramı birçok farklı parametreyi, özelliği içeren bir yapıya sahiptir.
Değerlendirme:
Doğası gereği yükseköğretim ileri ve gelişmiş teknolojilerin ortaya çıkışıyla bir değişim ve dönüşüm içindedir. Bu değişim ve dönüşümün gelecekte
de devam edeceği bir gerçektir. Yükseköğretim kurumlarının öğrenciler tarafından tercih edilen, finans kaynakları oluşturan, küresel rekabette var olan bir
yapıya sahip olabilmeleri için dijital yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda dijital teknolojilerin üniversitelerdeki uygulamaları günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir.
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Özellikle öğrenme araçlarında dijitalleşme yükseköğretimde yaygın bir
şekilde uygulanmaktadır. Uzaktan eğitim modülleri, elektronik kütüphane
uygulamaları, sanal sınıf yapılanması bunların en temel örnekleridir (Tapscott
ve Williams, 2010:18). Teknolojinin eğitim sektöründeki dönüşümüne bakıldığında eğitim sektörünün yenilikleri en çok transfer eden alanlardan birisi olduğu söylenebilir (Akgün, 2019). Özellikle dijitalizasyonun üniversitelerde
kullanımı ile birlikte kaynaklar değişmekte, e-öğrenme imkânları artmakta ve
lisansüstü öğretimde de farklı yaklaşımlar geliştirilmektedir.
Ülkemiz yükseköğretim sisteminde de dijitalizasyon oldukça yaygındır.
Öyle ki Türkiye, eğitim alanında inovasyonu kullanma oranı %59 ile dünya
ortalamasının üzerinde yer almaktadır (Akgün, 2019; OECD, 2014). Bu oranın
yüksek olmasında Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dijitalleşme ile ilgili çalışmalarının önemi büyüktür. “Dijitalleşen YÖK” projesi Anadolu Üniversitesi
tarafından kamu desteği alınarak ve YÖK koordinasyonunda yürütülmektedir
(Ataş ve Gündüz, 2020:19). Yükseköğretimde dijitalleşmenin sağlanması için
YÖK tarafından verilen 100/2000 öncelikli alan doktora burslarında, açıklanan
100 tematik alandan birisi de “Eğitimde Dijitalleşme” başlığı olmuştur (YÖK,
2020). Ayrıca YÖK’ün 2020 hedeflerinden birisi ‘yükseköğretimde dijital dönüşüm projesi kapsamında 16 olan üniversite sayısını 20’ye çıkarmak’ olarak
ilan edilmiştir (Ataş ve Gündüz, 2020:19).
Tüm bu gelişmelere rağmen, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dijital
dönüşüm programı kapsamında uygulamaları yerinde olsa da yetersiz kalmaktadır. Dijital teknolojilerin üniversitelerde kullanımını sadece eğitim, öğretim,
öğrenim ve araştırma süreçleriyle ilişkilendirmek konuyu çok dar bir çerçeveye taşımaktır.
Toplumsal ve ekonomik değişim üniversitelerin rolünü de ciddi anlamda
değiştirmektedir. Artık üniversiteler öğrenciler için küresel piyasada rekabet
edebilecekleri özellikleri kazandıkları, akademisyenler için bilgilerini ticarileştirebilecekleri ve yeni finansal kaynaklar sağlayabilecekleri bir yapı olarak
görülmektedir. Bu bağlamda, dijital teknolojilerin üniversitelerde kullanımı
dendiğinde “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Raporu” nda da vurgulanan “Çeşitlilik, Kurumsal Özerklik ve Hesap Verebilirlik, Performans Değerlendirmesi ve Rekabet, Mali Esneklik ve Çok Kaynaklı Gelir Yapısı ile Kalite
Güvencesi” uygulamalarının dijital ortama taşınması da akla gelmektedir. Özellikle üniversitelerin kurumsal marka değerlerini oluşturmada, örgüt kültürlerini aktarmada ve kurum içi bağlılık ve aidiyeti arttırmada dijitalizasyonu etkin
bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.
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Yine nitelikli vasıflı insan kaynağı arzının sağlanması ve bu arzın doğru
talep ile eşleşmesinde de dijital uygulamalar önemli bir yere sahiptir. Dijitalleşme yükseköğretimi teşvik ederek modern teknoloji kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Günümüzde birçok üniversitenin dijital plan ve stratejileri olmasına rağmen uygulamada ciddi eksiklerle karşılaşılmaktadır.
Bu eksikliklerin giderilmesi tam anlamıyla bir dijital üniversite, dijital
kampüs modeli kurmaktan geçmektedir. Şüphesiz, enformasyon toplumunun
ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin öğrenme tercihlerini ve akademisyenlerin teknolojik gelişimini karşılamak için üniversiteler lider konumunda olmalıdır (Bridgstock, 2016). Ancak kurumların birçoğu istenen sonuçları ve faydaları sağlamayan teknolojilere önemli yatırımlar yapmaktadır. Halbuki kurumların gerçekten uygulanabilir fayda sağlayacak bir dijital strateji geliştirmeye
odaklanmaları gerekmektedir. Dijital kampüs, dijital üniversite için mevcut
durumun ve geleceğin dijital ihtiyaçlarına cevap veren ve teknolojinin sunduğu
imkânlardan yararlanarak katma değer sağlayan bir yapıda olmalıdırlar. Örneğin mobil uygulamalar, sosyal medya, yeni bulut bilişim yetenekleri, konum
belirleme, sensor uygulamaları gibi yenilikçi hamleler dijital üniversite açılımını tam olarak sağlamaktadır (Skrinjaric, 2014). Sadece eğitim ve öğretime
odaklanmak dijital üniversite söylemini önemli ölçüde daraltmakta ve karşılamamaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
21. yüzyılda dijitalleşme yükseköğretim kurumları için ilerlemenin merkezinde yer almaktadır. Şüphesiz kurumların başarılı bir dijital dönüşüm süreci yürütebilmeleri modern teknolojiyi takip etmeleri ve etkin kullanmaları ile
mümkündür. Dijital dönüşümü sadece eğitim ve öğretim faaliyetleri ile açıklamak artık yetersiz kalmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerin, akademisyenlerin, personelin
ilgisini çekebilecek stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu da ancak dijital
teknolojilerin zenginleştirilmesi ile sağlanabilir. Bu bağlamda çalışmada da
vurgulanan “dijital üniversite örneği” ile kapsamlı bir dijitalizasyon süreci ifade edilmek istenmiştir. Dijital dönüşümü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı
sıra “Çeşitlilik, Kurumsal Özerklik ve Hesap Verebilirlik, Performans Değerlendirmesi ve Rekabet, Mali Esneklik ve Çok Kaynaklı Gelir Yapısı ile Kalite Güvencesi” gibi faaliyetleri de yükseköğretim kurumlarının dijital dönüşüm süreci kapsamına almaları gerekmektedir.
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Bunun yanı sıra dijital dönüşüm süreci ile üniversiteler geliştirecekleri
yazılım ve donanım odaklı projeler ile kendi finansal kaynaklarını da oluşturabilirler. Ayrıca, örgüt kültürü, kurum bağlılığı ve aidiyet oluşturma noktalarında da dijital teknolojileri kullanabilirler. Dijital araç ve teknikler yardımıyla ve
üst yönetimin desteği ile yükseköğretim kurumları “üniversite markası” oluşturma yolunda canlı, aktif bir kuruma dönüşebilir. Bu anlamda üniversitelerin
kapılarını çalan bu fırsatlara kaygısız kalmayıp, hızlı ve kapsamlı bir şekilde
dijital dönüşüm sürecini yürütmeleri ve gerçek anlamda bir “dijital üniversite”
modelini kurmaları gerekir. Çalışma kapsamında katılımcılar ile yapılan mülakatlardan elde edilen sonuçlardan da anlaşılacağı üzere, yükseköğretim kurumları dijitalizasyonun boyutunu mümkün olduğunca genişletmeleri gerekmektedir. Dijital üniversite ile sadece eğitim ve öğretime odaklanmak yükseköğretim kurumlarından beklenen diğer özellikleri görmezden gelmek öğrenen ve öğretenlerin istemediği bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç olarak, çalışmada genel bir dijital üniversite analizi yapılmış olup,
genel önerilerde bulunulmuştur. Elbet akademik kurumlar kendi altyapıları,
çalışma ortamları ve kültürleri kapsamında dijitalizasyon sürecini farklı stratejiler ile yürütebilirler.
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BİLİNMEYEN SÖZCÜKLERİN ÖĞRETİMİNE
YÖNELİK ETKİNLİKLER1
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Aydın Üniversitesi
Yıldız YENEN AVCI
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Özet
Bu çalışmanın amacı; atasözlerimizde geçen, fakat anlamı herkesçe bilinmeyen
sözcüklerin neler olduğunu, bunların ortaokul öğrencileri tarafından bilinme düzeyini
ortaya koymak, hazırlanan etkinlikler aracılığıyla Türkçe öğretimine katkı sunmaktır.
Çalışmada karma yöntemler kullanılmıştır. Öncelikle Ömer Asım Aksoy tarafından
derlenmiş olan atasözleri incelenmiş ve anlamı herkesçe bilinmeyen söz varlıkları
fişlenerek atasözü havuzunda toplanmıştır. Tesadüfi bir yöntemle bu atasözlerinden
10 (on) tanesi seçilerek bir başarı testi hazırlanmış ve bu test ortaokullarda okuyan
öğrencilere uygulanmıştır.
Atasözlerinde geçen sözcüklerin doğru bilinme düzeyleri frekans ve yüzdelikleri
bakımından çözümlenmiştir. Elde edilen bulgularından hareketle öğrencilerin sözcüklerin anlamını tahmin etme konusunda yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Atasözlerini anlamına uygun olarak kullanmak, kelime hazinesini zenginleştirmek ve sözcük öğretimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır. Öz Türkçe
olduğu halde günümüzde kullanılmayan veya çok az kullanılan kelimelerin açıklamaları ve türevleri için Tarama ve Derleme Sözlüğü’nden; Arapça ve Farsçadan dilimize
girmiş olan söz unsurları içinse Osmanlıca Sözlüğü’nden yararlanılarak “Türemiş Sözcüklerle Eğitim-Unutma/Yaşat Etkinliği” hazırlanmıştır. Konu ile ilgili tiyatro metni
Nazilli Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek olan 4006-TUBİTAK Bilim Fuarı’nda sergilenmesi uygun görülen bu çalışma, 22-23 Ağustos 2020 tarihinde Çorum’da düzenlenen 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı’nda (UBAK 2020) sunulmuştur.
1
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(Karagöz-Hacivat) yazılmış, atasözlerinin geçtiği şiir ve türküler ile şarkı klipleri öğrencilere dinletilmiş, resimli atasözü kartları, kelime avı, eksik harfler, bulmaca, resfebe, kelime eşleştirmeleri gibi çeşitli uygulamalarla atasözü öğretiminde etkinlikler
oluşturulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretimi, atasözleri, anlamı herkesçe bilinmeyen
sözcükler, etkinlikler.

Actıvıtıes for the Teaching of Words Which Mean Understanding in Our
Subtıtles2
Abstract
The purpose of this study; to reveal what are the words in our proverbs, but
whose meaning is not known to everyone, their level of awareness by middle school
students, and to contribute to the teaching of Turkish through the activities prepared.
Mixed methods were used in the study. First of all, proverbs compiled by Ömer Asım
Aksoy were examined and vocabularies whose meaning was not known were collected
in the proverbial pool. A success test was prepared by selecting 10 (ten) of these proverbs by a random method and this test was applied to students studying in secondary
schools. Correct levels of awareness of words in proverbs are analyzed in terms of
frequency and percentages.
Based on the findings obtained, it was determined that the students were not at
a sufficient level to predict the meaning of the words. Various activities have been
prepared in order to use proverbs according to their meanings, enrich their vocabulary and facilitate their teaching. From the Turkish Dictionary of Compilation and
Compilation for the explanations and derivatives of words that are not used today or
used very rarely, although the abstract is in Turkish; For the words that entered into
our language from Arabic and Persian, the "Education-Forgetting / Keep Alive Activity
with Derived Words" was prepared by using the Ottoman Dictionary. Theatrical text
(Karagöz-Hacivat) was written about the subject, poems and folk songs and song clips
with proverbs were listened to students, activities were created in proverbial teaching
with various practices such as illustrated proverb cards, word hunt, missing letters,
puzzles, resurrection, and word matches.
Keywords: Turkish teaching, proverbs, words not known to everyone, activities.
This study, which was deemed appropriate to be exhibited at the 4006-TUBITAK Science Fair
to be held at Nazilli Science and Art Center, was presented at the 8th International Scientific
Research Conference (UBAK 2020) held in Çorum on 22-23 August 2020.
2
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Giriş
Her dilde varlığını gösteren, insanoğlunun deneyimleri sonucu ortaya çıkan, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelen ve bize rehberlik eden
atasözleri; toplumbilim, ruhbilim, eğitim, ekonomi, felsefe, tarih vb. birçok
alanda inceleme konusu olmaya değer dil yapılarıdır (Aksoy, 2013: 13). Atasözleri her dönem için çeşitli disiplinlerin odağındaki ortak konulardan biri
olarak düşünülse de yapılan çalışmalara bakıldığında araştırmaların genel
olarak atasözü-eğitim; atasözü-kültür ve atasözü-dil ilişkisi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir.
Aydın (2013) çalışmasında Türkçe öğretmenlerinin eğitim ortamında
atasözlerinin kullanımına ilişkin görüşlerini değerlendirmiştir. Araştırmaya
katılan Türkçe öğretmenleri; atasözlerini kelime öğretimi, dersi kavratma,
dilbilgisi uygulamaları, kültürel bilinç vb. yönlerden gerekli görmüş; konuşma,
dinleme, okuma ve yazma gibi dil becerilerinin geliştirilmesinde de önemini
vurgulamışlardır. Araştırma verilerine yönelik elde edilen bir diğer bulgu ise
atasözlerinin öğrencilere Türkçe öğretimi ve kültür aktarımı açısından gerekli
olduğudur. Erdoğan 2015 tarihinde yaptığı araştırmasında Türk kültüründe
müziğe dair söylenen deyim ve atasözlerini derleyerek, Türk toplum yaşamında müziğin yeri ve önemini incelemiştir. Araştırmacı bu söz varlıklarından yola
çıkarak halkın gündelik yaşamında hangi çalgılara yer verdiğini, müziğin yaşamın hangi alanlarında kullanıldığını tespit etmiş ve Anadolu’da kullanılan ve
halkın günlük yaşamına giren çalgıların bir tür haritasını çıkarmıştır. Girmen
(2011) İlköğretim Programı’nda yer alan değerler doğrultusunda Türkçe eğitiminde hangi değerlerin kazandırılacağı üzerinde durmuş; Ömer Asım Aksoy
tarafından derlenen atasözlerini değerlere göre temalaştırmıştır. Atasözlerinde dil kullanımına yönelik çalışmalardan biri Yenen Avcı’ya aittir. Yenen Avcı
(2015) Atasözlerimizde Sıfat ve Sıfat-Fiillerin Kullanımı adlı çalışmasında atasözlerinde en çok niteleme sıfatlarına yer verildiğini ve bu sıfatların genellikle
iki sözcükten (sıfat/isim) oluştuğunu, atasözlerinde sıfatların nitelediği isimler
konusunda 12 kelime grubunun tespit edildiğini belirtmiştir. Sıfat-fiillerin kuruluşu bakımından 25 farklı kalıba ulaşan araştırmacı, bu tespitten hareketle
Türkçenin söz dizimi açısından zengin olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Literatüre bakıldığında bugüne kadar atasözleri üzerine pek çok araştırmanın yapıldığı; buna karşın atasözlerimizde geçen fakat anlamı herkesçe
bilinmeyen sözcükler üzerine herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Atasözlerimizde geçen; fakat anlamı herkesçe bilinmeyen sözcüklerin
neler olduğunu, bunların ortaokul öğrencileri tarafından bilinme düzeyini ortaya koymayı ve hazırlanan etkinlikler aracılığıyla Türkçe öğretimine katkı
sunmayı amaçlayan bu çalışma; bu boşluğu doldurması bakımından önem arz
etmektedir.
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Yöntem
Bu çalışmada karma yöntemler kullanılmıştır. Araştırmanın çıkış noktası
ise Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” adlı şarkısıdır. Özellikle kış aylarında dinlenilen bu şarkıda “Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü.” sözü
geçmektedir. Atasözünde yer alan “zürefa” sözcüğünün ne anlama geldiği merak edilmiş ve sözlükten anlamına bakılmıştır. Sözcüğün anlamı öğrenci ve
yetişkinlerden oluşan 15 kişilik bir gruba sorulmuştur. Ön test grubundan gelen bütün yanıtlarda bu sözcüğün uzun boyunlu ve bacaklı bir hayvan olan
zürafayı anlattığı belirtilmiştir. Oysa zürefa “zarif” sözcüğünün çoğul halidir ve
“kibarlar” anlamına gelmektedir. Bu tespitten hareketle atasözlerimizde geçen;
fakat günümüzde yaygın kullanılmadığı için anlamı herkesçe bilinmeyen sözcükleri tespit etmek için Türkçenin en kapsamlı sözlüğü incelenmiştir.
Ömer Asım Aksoy tarafından hazırlanan bu sözlükte toplam 2667 atasözü bulunmaktadır. Bu sözlükte yer alan ve anlamı herkesçe bilinmeyen sözcükleri içeren atasözleri fişlere geçirilmiş, sonra da listelenmiştir. Tesadüfi bir
yöntemle bu atasözlerinden 10 (on) tanesi -1. Zürefanın düşkünü beyaz giyer
kış günü, 2. Ana ile kız, helva ile koz, 3. Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır, 4. Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır, 5. Kırk yıllık Kâni, olur
mu Yâni?, 6. Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına, 7. Mal canın yongasıdır, 8.
Mürüvvete endaze olmaz, 9.Nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur, 10. Yok
büyümez, arık büyür- seçilerek bir başarı testi hazırlanmış ve bu test Aydın ili
Nazilli İlçesinde MEB’e bağlı ortaokullarda okuyan 180 öğrenciye uygulanmıştır. Atasözlerinde geçen sözcüklerin doğru bilinme düzeyleri frekans ve yüzdelikler bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgularından hareketle öğrencilerin sözcüklerin anlamını tahmin etme konusunda yeterli düzeyde olmadığı
tespit edilmiştir. Atasözlerini anlamına uygun kullanmak, kelime hazinesini
zenginleştirmek ve sözcük öğretimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırlanmıştır. Konu ile ilgili tiyatro metni (Karagöz-Hacivat) yazılmış, atasözlerinin geçtiği şiir ve türküler ile şarkı klipleri öğrencilere dinletilmiş, resimli atasözü kartları, kelime avı, eksik harfler, bulmaca, resfebe, kelime eşleştirmeleri gibi çeşitli uygulamalarla atasözü öğretiminde etkinlikler hazırlanmıştır.
Bulgular
Atasözleri ile ilgili başarı testi Aydın ili Nazilli ilçesinde MEB’e bağlı ortaokullarda okuyan 180 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına ait
sayısal veriler frekans ve yüzdelikleri bakımından çözümlenerek tabloda gösterilmiştir:
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Tablo 1. Ortaokul Öğrencilerin Atasözlerinde Geçen; Fakat Anlamı Herkesçe Bilinmeyen Sözcüklere Yönelik Doğru Tahminleri
Sözlük Anlamının Bilinme
Sözcük- Oranı
ler
Kullanı- FreYüzdelan İfade kans
lik
(%)
Zürefa -

Koz
Azık

Burç
Kâni
Yâni
Ağı
Yonga
Mürüvvet
Endaze
Çeç
Arık

Ceviz
Yiyecek,
yemek
torbası,
erzak, yol
yemeği,
yol sepeti,
yemek
bohçası,
sopanın
ucuna
takılan
yiyecek
Yaprak
Zehir

4
9

1
12

-

-

-

-

Yakın Anlamının Bilinme Toplam
Oranı
Kullanı- FreYüzde- FreYüzdelan
kans
lik
kans
lik
İfade
(%)
(%)
Giyimine
2
1,11
2
1,11
özen gösteren
kimse,
süslü
insan
2,22
4
2,22
5,00
9
5,00

0,55
6,67 Acı, kötülük
- Güvence
-

-

1+1

1,11

1
14

0,55
7,78

2
-

1,11
-

2
-

1,11
-

-

-

-

-

Tablo 2’de görüldüğü gibi ortaokul öğrencileri 6 sözcüğe yönelik doğru
tahminlerde bulunmuşlardır. Bu ifadelerin doğru bilinme oranları şöyledir:
zürefa %1.11, koz %2.22, azık %5.00, burç %0.55 ağı %7.78 ve yonga %1.11.
En yüksek oran “ağı”, en düşük oran ise “burç” sözcüğüne aittir. Tahminler
değerlendirilirken kelimelerin sözlük anlamlarının yanı sıra çağrıştırdığı anlamlar da dikkate alınmıştır. Örneğin “zürefa” sözcüğü için “zarifler” yanıtını
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veren herhangi bir katılımcı olmamıştır. Buna karşın “giyimine özen gösteren
kimse, süslü insan” gibi yanıtlar doğru kabul edilmiştir. Öğrenciler Kâni, Yâni,
yonga, mürüvvet, endaze, çeç ve arık sözcüklerine yönelik doğru tahminde
bulunamamışlardır.
Tablo 2. Ortaokul Öğrencilerinin Atasözlerinde Geçen; Fakat Anlamı
Herkesçe Bilinmeyen Sözcüklere Yönelik Yanlış Tahminleri
Sözcükler

Anlama Yönelik Tahminler

Toplam
Frekans

Toplam
Yüzdelik

Zürefa

En uzun hayvan, bir hayvan, uzun boyunlu
hayvan (26); sıcaklık (1); sevdiğimiz şeyler
(1); hastalık (2)

30

16,67

Koz

Tartışma (1), avantaj (1), fırsat (6), gizli (2),
önemli bilgi (1), balık (6)

17

9,44

Azık

Eksik (1), unutkanlık (1)

2

1,11

Burç

Aylara göre inanış (3), burçlar-yıldızlar (8);
astroloji (2), belli aylarda yıldızların oluşturduğu şekiller (1), imkân (1)

15

8,33

Kâni

Dost (5)

5

2,78

Yâni

Düşman (4), fesatlık (1)

5

2,78

Ağı

Örümcek ağı (4), balık tutma aracı (3), gözyaşı
(1), küslük (1)

9

5,00

Yonga

Yorgan (1), süs (2), vazgeçilmez (1), çiçek (1),
arkadaş (1)

6

3,33

Mürüvvvet

Evlilik (15), düğün (5), kader (1) kız ismi (3),
ölüm (1)
Emanet (1)

26

14,44

Endaze

Engel (5), kavga (2), hıyanet (1), karşı durmak
(1), şalvar (1)

10

5,55

Çeç

Kuru (1), sel (2), çamur (2), geçmek (3)

8

4,44

Arık

Su yolu (12), boşluk (3), çukur (3), çok/çokluk
(5)

23

12,78

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere başarı testinde yer alan altı çizili bütün sözcüklerle ilgili yanlış tahminlerin olduğu görülmektedir. Sözcüklerin
yanlış bilinme oranları şöyledir: zürefa %16.67, koz %9.44, azık %1.11, burç
%8.33, Kâni %2.78, Yâni %2.78, ağı %5.00, yonga %3,33, mürüvvet %14,44,
endaze %5.55, çeç %4.44 ve arık %12.78. En yüksek oran “zürefa”, en düşük
oran ise “azık” sözcüğüne aittir.
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Sonuç
Atalarımızın deneyimlerden süzülüp gelen ve insanlara rehberlik etmeyi
amaçlayan atasözleri hem eğitsel hem de dilin temel özelliklerini tanıma, kavrama ve yarınlara aktarma bakımından önem arz eden başlıca kültürel değerlerdir. Atasözlerimizin doğru bilinmesi ve anlamına uygun olarak kullanılması
kültürel mirasın yaşatılması bakımından önemli bir adımdır. Bu araştırma ile
atasözlerinde geçen; fakat anlamı herkesçe bilinmeyen kelimelerin neler olduğu, bunların ortaokul öğrencileri tarafından doğru bilinme düzeyleri tespit
edilmiştir: Atasözlerinde geçen ifadelerin doğru bilinme oranları şöyledir: zürefa %1.11, koz %2.22, azık %5.00, burç %0.55 ağı %7.78 ve yonga %1.11. En
yüksek oran “ağı”, en düşük oran ise “burç” sözcüğüne aittir. Tahminler değerlendirilirken kelimelerin sözlük anlamlarının yanı sıra çağrıştırdığı anlamlar
da dikkate alınmıştır. Örneğin “zürefa” sözcüğü için “zarifler” yanıtını veren
herhangi bir katılımcı olmamıştır. Buna karşın “giyimine özen gösteren kimse,
süslü insan” gibi yanıtlar doğru kabul edilmiştir. Öğrenciler Kâni, Yâni, yonga,
mürüvvet, endaze, çeç ve arık sözcüklerine yönelik doğru tahminde bulunamamışlardır.
Araştrmada sözcüklerin yanlış bilinme oranları da incelenmiştir: zürefa
%16.67, koz %9.44, azık %1.11, burç %8.33, Kâni %2.78, Yâni %2.78, ağı
%5.00, yonga %3,33, mürüvvet %14,44, endaze %5.55, çeç %4.44 ve arık
%12.78. En yüksek oran “zürefa”, en düşük oran ise “azık” sözcüğüne aittir.
Zürefa (kibarlar) ile zürafa (uzun boylu ve boyunlu hayvan) sözcüklerinin yazılış bakımından birbirine benzer olması, öğrencilerin büyük bir kısmının bu
sözcüğün anlamını yanlış tahmin etmesine neden olmuştur. “Azıksız yola çıkanın iki gözü el torbasında kalır.” sözünde geçen azık kelimesinin diğer sözcüklere oranla doğru bilinmesi ise yol ve torba sözcüklerinin yiyecek sözcüğünü
çağrıştırmasıdır. Sonuçta toplumumuzda aç karınla yola çıkılması pek tavsiye
edilmez, ayrıca uzun yolculuklarda insanların yanına yiyecek alma gibi bir
alışkanlıkları vardır. İnsanoğlunun tabiatı gereği uzun süre aç kalamayacağı
düşüncesiyle öğrenciler “azık” sözcüğü için yiyecek anlamı veren sözcükleri
kullanmışlardır. Kelimeler arasındaki ilişki akıl yürütme konusunda öğrencilere yardımcı olmuştur.
Hazırlanan etkinliklerle (Karagöz-Hacivat, resimli atasözü kartları, kelime avı, eksik harfler, bulmaca, resfebe, kelime eşleştirmeleri vb.) Türkçe dersine katkıda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra Türk dilinin birer vesikası olan
Derleme ve Tarama Sözlüğü ile dil ve kültür etkileşimin güzel bir örneği olan
Osmanlıca Sözlüğü sınıf ortamına taşınarak bu kaynakların atasözü öğretiminde kullanılabileceği gösterilmeye çalışılmış.
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Ekler: Araştırmada Kullanılan Etkinlikler ve Geliştirilen Materyaller
Aşağıda atasözü öğretiminde kullanılan etkinlikler ile geliştirilen materyallerin bir bölümü yer almaktadır:
1.Türemiş Sözcüklerle Eğitim-Unutma /Yaşat Etkinliği
“Azık” ve “arık” sözcüklerinin türevleri Tarama Sözlüğü’nden (1995:198344) alıntılanmıştır.
Azık (azuğ, azuk): yiyecek, yol yiyeceği, erzak
Azıklandırmak: azık vermek
Azıklanmak: erzak edinmek
Azık tutmak: yiyecek biriktirmek
Arık (arığ, aruk): zayıf, cılız
Arıkaz: zayıf
Arıklamak: zayıflamak
Arıklatmak: zayıflatmak
Arıklık: zayıflık
Yonga sözcüğünün türevleri Derleme Sözlüğü’nden (1979: 4293-4294)
alıntılanmıştır.
Yonga (yonga, yonka, yonuntu): yontulmuş küçük odun parçaları, talaş.
Yongal: yontmaya elverişli
Yongalamak: küçük küçük parçalar koparmak
“Endaze” sözcüğünün türevleri Osmanlıca Sözlüğü’nden (Devellioğlu,
1993: 222) alıntılanmıştır.
Endaze: altmış santimetrelik bir ölçü. 2. ölçek
Endaze-gir: mühendis. 2. muhasebeci (sayman). 3. matematikçi
Endaze-hane: gemi yapımında ölçü ve kalıp çıkarılan yer.
2. Şiir Yoluyla Eğitim: Sana Dedim Allı Gelin Has Gelin
Sana dedim allı gelin has gelin
Suya gider sağ elinde tas gelin
Yedi yıldır ben sevdana düşeli
Kerem eyle şu sevdamı kes gelin
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Zalim aşk elinden içmişim ağı
Senin için dolanırım bu dağı
Alam beliğine altın saç bağı
Tak saçına ince bele as gelin
(Karacaoğlan)
3.Tiyatro Yoluyla Eğitim: Karagöz – Hacivat (Atasözleri)
Hacivat: Ooo, Karagöz’üm! Günaydınlar olsun. Ne bu kış günü giyinip
kuşanmışsın beyazları?
Karagöz: Sana da günaydın Hacı Cavcav! Beyaz asaletin, zarafetin rengidir. Niye şaşarsın? Senin Karagöz’ün giymesin de kim giysin beyazı?
Hacivat: Eee, Karagöz’üm ne diyeyim? Boşuna dememişler: “Zürefanın
düşkünü beyaz giyer kış günü.”
Karagöz: Ne zürafası, ne düşkünü Hacivat? Ben sevmem zürafaları, düşkün falan da değilim onlara. Uzun boyları korkutur beni.
Hacivat: Zürafa değil Karagöz’üm. Zürefa, zürefa! Demek isterim ki hani
sen iddia edersin ben asil, kibar insanım. İşte bu söz de kibar insanlar zor durumda olsalar dahi yine de kış bile olsa güzel görünmeye çalışırlar.
Karagöz: Öyle desene Hacı Cavcav! Zor durumda demişken gerçekten de
zor durumdayım. Karnım ziller çalıyor açlıktan. Ne zamandır da canım şöyle
bir helva istiyor.
Hacivat: Haklısın benim iki gözüm. Helva iyi giderdi şimdi. Ama elde hiç
koz kalmadı kullanacak.
Karagöz: Ne kozu Hacivat, ne açığımı yakaladın da koz geçti eline? Vay
başıma gelenler, arkadaştan bunları görmek de varmış! Off, off!
Hacivat: Dur Karagöz’üm dur! Hemen kaldırma ortalığı ayağa. Koz derken cevizi kastederim. Derler hani, “Ana ile kız, helva ile koz.”. Ne yalan söyleyeyim ceviz olmadan helva da pekiyi gitmiyor.
Karagöz: Hacivat, iyice karıştırdın kafamı. Ayaklı sözlük gibisin vallahi.
Neyse, helvaya dönelim biz. Nereden bulacağız biz şimdi unu, irmiği? Pişirecek
kap kacak bul da yap şimdi. Amma yorucu iş doğrusu. Canımız helva çekti,
olanlara bak sen!
Hacivat: Eee, ne demişler Karagöz’üm benim! Deveye burç gerek olsa
boynunu uzatırmış. Bize de helva lazım, bulup buluşturacağız artık.
Karagöz: Hayda! Bak başladı yine. Nereden çıktı bu deve? Hele burç ne
demek? Of Hacı Cavcav of! Bak gitti yine benim kafa.
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Hacivat: Sakin ol benim iki gözüm, güzel sözüm. Demek isterim ki istediğimiz sonuç için katlanmak gerek zorluğa. Burcun ne demek olduğunu öğrenmek istersen açıklayayım: Eğer deveye dal gerek olursa onun gereksinimini
boynunu kullanarak karşılar. Yani istediği sonuç için çalışır, çabalar.
Karagöz: Haklısın Hacivat, haklısın. Peki, şimdi biz nasıl yapacağız helvayı? Duyuyor musun midemin gurultusunu?
Hacivat: Doğru dersin Karagöz! Ne yapalım, tut artık evin yolunu da bir
helva ziyafeti çekelim kendimize.
4. Müzik Yoluyla Eğitim: Nane Limon Kabuğu (Barış Manço)
Eski adamlar doğruyu söylemiş
Bir çiçekle bahar olmaz
Kişi kendini bilip sağa sola sormalı
Can pazarı bu oyun olmaz
Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü
Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca
Bana gel beni dinle iyi yaz
Defteri kalemi al iyi yaz
Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz tere otu katasın aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim
Ha ha ha ha ha hapşu
Çok yaşa
Sende gör
Rahat ve iyi yaşa
…
5. Hikâyeler Yoluyla Eğitim: Kırk Yıllık Kâni, Olur mu Yâni?’ İfadesi
Atalar Sözü mü, Özdeyiş mi?
Kâni, 1712 yılında Tokat’ta dünyaya gelen ve nükteli yazılarıyla şöhret
kazanan şair ve yazarlardandır. Sadrazam Ali Paşa ile tanışması onun için bir
dönüm noktası olur. Trabzon’dan İstanbul’a giderken Tokat’a uğrayan Ali Paşa,
Kâni’nin kendine sunduğu kasideyi çok beğenir ve şairi kendisiyle İstanbul’a
götürür.
Zarif ve hoş sohbet oluşu nedeniyle devrinde çok sevilen Kâni, Bükreş’te
iken sevdiği bir kızın evlilik şartı olarak kendisinden Hristiyan olmasını iste-
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mesi üzerine, bu durumun mümkün olmayacağını “Kırk yıllık Kâni, olur mu
Yâni” sözüyle ifade eder (İslâm Ansiklopedisi, 2001). Atasözleri Sözlüğü’nde
anonim değerler arasında yer alan bu söz, aslında mizah ustasına ait bir özdeyiştir.
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Aşağıda verilen kelimeleri yukarıdaki tablodan bulunuz. Boş kalan kutucuklardaki atasözünü bulunuz
1-SAP
2-ÇEÇ
3-YONGA
4-ZÜREFA
5-ENDAZE
6-MÜRÜVVET 7-AĞI
8-BURÇ
9-AZIK
10-ARIK
11-KÂNİ
7. Atasözü Kartları
Atasözlerinin anlamını yansıtan resimler, beyaz mukavva üzerine siyah
keçeli kalemle çizildikten sonra keçeli boya ile renklendirilmiştir. Atasözlerinin bir yüzünde anlamını yansıtan resim, diğer yüzünde ise atasözünün anlamı
bulunmaktadır. Ayrıca anlamı herkesçe bilinmeyen sözcükler de atasözü kartlarında altı çizili ve açıklamalı olarak yer almaktadır.
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8. Eş Seslilerinden Yararlanalım
Atasözlerinde geçen altı çizili sözcük hangi anlamada kullanılmıştır?
Doğru olan seçeneğin başına X işareti koyunuz.
1. Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır.
(….) Kale duvarlarından daha yüksek, köşeli kale çıkıntısı
(….) Gökyüzünde yer alan 12 takım yıldıza verilen ortak ad
(….) Ağacın taze dalı, filiz
2. Ana ile kız, helva ile koz.
(…..) Ceviz
(…..) Saldırış ve savunma fırsatı.
3. Yok büyümez, arık büyür.
(….) Fidan dikilen yer
(….) Zayıf, az
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İLKÖĞRETİMDE AİLE İLGİSİNİN ÖĞRENCİ
BAŞARISINA ETKİLERİ
Emine KIRAL
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serdal IŞIKTAŞ
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
ÖZET
Bu makalenin amacı, ilköğretim kademesinde ailenin eğitime göstermiş olduğu
ilgi ile çocukların akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu temel amaca
ulaşabilmek için velinin cinsiyeti, eğitim düzeyi ve çalışma durumuna göre görüşleri
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilköğretim
okullarına kayıtlı olan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 50 öğrenci
velisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, “ilköğretimde aile ilgisinin öğrenci
başarısına etkilerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik görüşme formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencinin başarısında rolü olan aile ilgisinin, çocuğa okul
dışında sağlanan eğitim olanakları (özel ders veya dershaneye gönderme) ve bireysel
olarak evde anne babanın kendisinin çocuğa çalışmalarında yardım etmesi, destek
vermesi gibi durumlarda öğrencinin başarısına etkisinin yüksek düzeyde olduğu görülürken, öğrencinin motivasyon eksikliği yaşayıp erken sıkılabilme durumları ile ev
ödevi yapmak istememesi yanında ebeveynler ile öğretmenler arasında etkili bir şekilde kurulamayan iletişimin, öğrencinin başarısına olumsuz anlamda etkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Aile İlgisi, İlköğretim Öğrencileri, Başarı

Effects of Family Interest on Student Success in Primary Education
ABSTRACT
The purpose of this article is to examine the relationship between the family's
interest in education at primary level and the academic success of children. In order to
achieve this basic purpose, the opinions of the parents based on their gender, education level and employment status were tried to be determined. The study group consists of 50 students who are enrolled in Turkish Republic of Northern Cyprus primary
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schools and study in the 2019-2020 academic year. As a data collection tool, "interview form for determining the effects of family interest in student achievement in
primary education" was used. As a result of the research, while the interest of the family, which plays a role in the success of the student, the educational opportunities
provided to the child outside the school (sending to a private lesson or private classroom), and the individual's help to the child in their work and support, the student's
motivation deficiency is high. It was concluded that communication that could not be
established effectively between parents and teachers in addition to not wanting to do
homework due to the fact that they live and get bored early has a negative effect on
student success.
Keywords: Family Care, Primary School Students, Success

GİRİŞ
Eğitim, günümüzde toplumların gelişmesi için gerekli kurumlardan biri
olarak kabul edilmektedir. İlk eğitim ailede başlamakta, kişilik yapısının temel
davranışları burada alınmaktadır. Ailede alınan kazanımlar, okulda verilen
eğitim sürecinde çocuğun niteliklerinin gelişmesinde belirleyici bir etkendir.
Aile, anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal kurumdur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanlar tarih öncesi çağlardan beri aileler halinde yaşarlar. Anne-baba ve aile ortamının çocuğa ilk
doğduğu andan itibaren devam eden zaman içerisinde etkisi büyük olmaktadır.
Ailede başlayan eğitim okulda devam etmektedir. Fakat öğrenci okula
başladıktan sonra ailenin, çocuğunun akademik yaşantısını desteklemesi son
derece büyük önem taşımaktadır. Aileler çocuklarını eğitim kurumlarına teslim ettikten sonra vazifelerinin tamamlandığı şeklinde bir algıya sahiptir. Birçok aile çocuklarının öğretmenlerini ya hiç tanımamakta ya da çocuklarının
anlattıklarıyla tanımaktadır. Bu durum temelde çocuğun başarısını önemli
derecede etkilemektedir (Vural, 2004, 131). Eğitim faaliyetler sürecidir. Takibi
olmayan bir faaliyetten başarı beklenmesi de doğru görülmemektedir.
Okulun en temel işlevi olan öğretim her ne kadar sınıf ortamında, öğretmenlerin yönetimi ve denetiminde, öğretmen-öğrenci etkileşimi içinde gerçekleşiyor görünse de öğretimin gerçekleşmesinde, öğrencilerin okula ailelerinden getirdikleri özelliklerin ve aile ilgisi ve desteğinin etkisi büyüktür (Balcı,
1993).
Anne- babaların çocuklarının akademik etkinliklerine ilgi derecesi ile çocuklarının akademik başarı düzeyi arasındaki ilişkiler incelendiğinde, ailelerin
onların eğitimi ile ilgilendiğinde çocukların büyük olasılıkla yüksek akademik
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başarı düzeylerine ve gelişmiş davranışa sahip olabildikleri görülebilmektedir.
Aile katılımına ilişkin birçok araştırma, evde ve okuldaki aile katılımı ile akademik başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koymuş, ayrıca aile katılımını öğrencilerin okul başarısının önemli bir yordayıcısı olarak belirlemiştir. (GonzalesPienda ve diğ., 2002; Griffifth, 1996; Marchant, Paulson ve Rothlisberg, 2001).
Yapılan araştırmalar, genelde çocuğun okuldaki başarısını belirleyen en
önemli faktörün aile olduğuna işaret etmektedir. Anne-babaların çocuklarına
yakın ilgi göstermeleri, onların ders çalışma ortamlarını düzenlemeleri, çalışma planlarında onlara yardımcı olmaları, onların başarılarını övüp takdir etmeleri, başarısızlıklarında onları teskin edip cesaretlendirmeleri çocuklarının
akademik başarılarını artırmaktadır (Satır, 1996; Akt. Çelenk, 2003).
Araştırmada KKTC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda eğitimdeki
başarıyı arttırmak, sorunları tespit etmek ve eğitim bilimine katkı sağlamak
hedeflenmiştir. Eğitimin amacına ulaşabilmesi için öğretmen ile anne baba
eşgüdüm içinde olmalı ve bu eşgüdüm sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için hem ana babaların hem de öğretmenlerin yaşadıklarını diğer
öğretmen ve velilere karşılaştıkları sorunların çözümünde katkıda bulunabilmelidirler.
İlköğretimde aile ilgisinin öğrenci başarısına etkilerini çözümlemek
amacıyla yapılan araştırmada, aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
a. İlköğretimde aile desteğinin öğrenci başarısı etkilerine ilişkin görüşler nelerdir?
b. İlköğretimde aile desteğinin öğrenci başarısı etkilerine bağlı cinsiyet,
eğitim düzeyi ve çalışma durumuna bağlı demografik özelliklere ilişkin görüşler farklılaşmakta mıdır?
İlgili Araştırmalar
Yapılan çeşitli araştırmalarda çocuğun hayatında ailenin ne tür etkileri
olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Bilimsel çalışmalarda, ebeveynlerin kendi
çocuklarının matematik yaşamına dahil olmalarının; çocuklarda bilişsel anlamda olumlu gelişmelere yol açabileceği ortaya konulmuştur (Şişman, 2002;
Yenilmez, Özer ve Yıldız, 2006). Sheldon ve Epstein (2005)’a göre ebeveyn
desteği; ailelerin çocukla ev etkinlikleri ve müfredatla ilgili materyalleri kullanmaları hakkında bilgi ve fikir sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunların
yanı sıra Özabacı’ya göre (2005) öğrencilerin okul başarısızlığının ifade edilmesinde ev ve aile ortamı ilk sırada yer almaktadır. Ebeveyn katılımı, okul başarısının en önemli belirleyicisi ve okul başarısızlığının altında yatan en önemli
faktör olarak görülmektedir (Aslanargun, 2007). Öğrencilerin başarısız olma
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nedenleri üzerine yapılan araştırmalar başarısızlığın önünde yatan en önemli
engelin ailenin çocuklarının eğitimine karşı ilgisizlikleri olduğunu göstermektedir (İpek, 2011). Öğrencilerin okul başarısını yükseltebilmek ve onları hayata daha iyi hazırlayabilmek için bilgi gereksinimi duydukları konularda, ebeveynlere yazılı notlar gönderilebileceği ifade edilmiştir (Aslanargun, 2007).
Şeker (2009) tarafından yapılan bir çalışmada da velilerin çocuklarının eğitimine katılımları ile çocuklarının okuldaki başarıları arasında pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Akademik açıdan başarılı öğrenci ebeveynleri, okul ile daha fazla ilgilenmekte, duyuşsal olarak çocuklarını daha fazla desteklemekte ve okul başarısına ilişkin çocuklarıyla benzer hedefler benimsemektedir (Aslanargun ve
Özakça, 2015). Çelenk (2003) tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre okul
ile ortak program üzerinde görüş birliği sağlayarak düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha da yüksek olduğunu göstermektedir. Sezgin,
Koşar, Koşar ve Er (2016) tarafından yapılan çalışma bulguları akademik başarısızlığın nedenleri arasında bireysel, ailevi, okul ve eğitim sistemi kaynaklı
nedenlerin ön plana çıktığını göstermiştir. Kılıç (2014) tarafından yapılan
araştırma bulgularına göre aileler, çocuklarının eğitim öğretiminde sorunlarla
karşılaşmakta, çocuklarının eğitim-öğretimiyle ilgili olarak çocuğu yeteneklerini keşfetme, çocuklara etkili ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırma, çocuğun gelişim özelliklerini bilme konularında eğitim gereksinimi duymakta ve
çocuklarını daha iyi tanımak ve onlara daha fazla yardımcı olmak bakımından
ailelere yönelik verilecek programlara katılmak istemektedirler.
Yapılan bu çalışmanın, eğitim faaliyetlerinde çocukların ebeveynleriyle
olan ilişkisinin akademik başarıya olan etkisini gösteren araştırmaların kapsamına genel bir bakış açısı sunduğu düşünülmektedir.
YÖNTEM
İlköğretimde aile ilgisinin öğrenci başarısına etkilerinin incelendiği çalışmanın yöntem kısmını araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizi bölümleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, KKTC’de eğitim gören ilköğretim öğrencilerinin başarısına
ailelerinin katkılarının neler olduğunu ortaya çıkarma amacına dayalı, tarama
modelinde betimsel bir çalışmadır. Karasar’a (1999) göre tarama modelindeki
araştırmalar, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi amaçlayan araştırmalardır.
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Çalışma Grubu
Çalışma grubu 2019-2020 öğretim yılında KKTC sınırları içerisinde ilkokullarda çocuğu olan 8 erkek, 42 kadın olmak üzere toplamda 50 ilköğretim
ebeveyninden oluşmaktadır. Yüzdelik olarak ise katılımcıların %84’ü kadın,
%16’sı erkek velidir. Eğitim düzeyine göre ilkokul, ortaokul ve lisansüstü düzeylerinden katılımcının olmadığı, lise düzeyinden %42, lisans düzeyinden
%58 katılımcının olduğu, çalışma durumuna göre ise katılımcıların %70’inin
çalışan, %30’unun ise çalışmayan veliden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 1: Demografik bilgilere göre katılımcı sayıları
Demografik Bilgiler
F
Kadın
42
Cinsiyet
Erkek
8
N
50
İlkokul
0
Ortaokul
0
Eğitim Düzeyi
Lise
21
Lisans
29
Lisansüstü
0
N
50
Çalışıyor
35
Çalışma Durumu
Çalışmıyor
15
N
50

%
84
16
100
0
0
42
58
0
100
70
30
100

Verilerin Toplanması
Bu araştırmada verilerin toplanması amacıyla geliştirilen “ilköğretimde
aile ilgisinin öğrenci başarısına etkilerinin neler olduğunu belirlemeye yönelik
görüşme formu” kullanılmıştır. Formun birinci bölümü, katılımcıların kişisel
bilgilerine (cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma durumu) ait verileri toplama amacı
taşırken ikinci bölümü çocuğun okul başarısına ilişkin gösterilen katkıların ve
çocuğun okul başarısında zorlanılan durumların neler olduğunun sorulduğu
iki adet açık uçlu sorunun hazırlanmasıyla oluşturulmuştur.
Verilerin Analizi
Veri analizi sırasında önce kodlama yapılmış, sonra benzer kodlar bir
araya getirilerek temalar oluşturulmuştur. Araştırmada, veriler betimsel ve
içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde, kategorisel ve frekans analizi teknikleri kullanılmıştır. Frekans analizi, birim ve
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öğelerin sayısal, yüzdesel ve oransal görülme sıklığını ortaya koymaktadır.
Kategorisel analiz ise, bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve ardından da bu
birimlerin, belirli kriterlere göre temalar-kategoriler halinde gruplandırılmasıdır (Bilgin, 2006).
BULGULAR
İlköğretimde aile ilgisinin öğrenci başarısına etkilerinin araştırılmasından elde edilen veriler tablolar halinde verilmiştir.
Tablo 2: İlköğretimde Aile Desteğinin Öğrenci Başarısı Etkilerine İlişkin
Velilerin Görüşlerinin Analizi
Kategori

Tema

Frekans(f) Yüzde (%)

Evde yardımcı olma

12

7.14

Özel derse veya dershaneye
gönderme

25

14.9

Uygun çalışma ortamı hazırla8
Okul başarısına ilişkin kat- ma
kılar
Öğretmen ile işbirliği
7

4.76
4.17

Okul etkinliklerine katılım

6

3.57

Çocuğu motive etme

9

5.36

Sağlıklı beslenme

11

Ev ödevleri

17

10.12

Zaman yetersizliği

9

5.36

15

8.93

19

11.31

Öğretmen ile iletişimsizlik

15

8.93

Öğretmenin yetersiz oluşu

15

8.93

168

100

Okul başarısında zorlanı- Maddiyat
lan durumlar
Çocuğun motive eksikliği

Toplam

6.55

Tablo 2’de görüldüğü gibi ilköğretimde aile desteğinin öğrenci başarısı
etkilerine ilişkin velilerin görüşleri doğrultusunda okul başarısına ilişkin katkılar kategorisine göre en yüksek temanın (%14.9) “özel derse veya dershaneye
gönderme” olduğu gözlenirken; okul başarısında zorlanılan durumlar kategorisine göre en yüksek temanın (%11.31) “çocuğun motive eksikliği” olduğu
gözlenmiştir.
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Tablo 3: Cinsiyet Değişkenine İlişkin Veriler
Kategori

Tema

Kadın
Erkek

Frekans Yüzde
(f)
(%)
8
6.4
4
9.3

Kadın

19

15.2

Erkek
Kadın
Erkek

6
6
2

14
4.8
4.7

Kadın

5

4

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

2
6
0
7
2
9
2
15
2
8
1
11
4
12
7
10
5
9
6
125
43

4.7
4.8
0
5.6
4.7
7.2
4.7
12
4.7
6.4
2.3
8.8
9.3
9.6
16.3
8
11.6
7.2
14
100
100

Cinsiyet

Evde yardımcı olma
Özel derse veya dershaneye gönderme
Uygun çalışma ortamı hazırlama
Okul başarısına
Öğretmen ile işbirliği
ilişkin katkılar
Okul etkinliklerine katılım
Çocuğu motive etme
Sağlıklı beslenme
Ev ödevleri
Zaman yetersizliği
Okul başarısın- Maddiyat
da zorlanılan
durumlar
Çocuğun motive eksikliği
Öğretmen ile iletişimsizlik
Öğretmenin yetersiz oluşu
Toplam

Tablo 3’te görüldüğü gibi ilköğretimde aile desteğinin öğrenci başarısı
etkilerine ilişkin velilerin görüşleri doğrultusunda okul başarısına ilişkin katkılar kategorisinin cinsiyet değişkenine göre kadınlarda (%15.2) ve erkeklerde
(%14) de en yüksek temanın “özel derse veya dershaneye gönderme” olduğu;
okul başarısında zorlanılan durumlar kategorisine göre kadınlarda (%12) en
yüksek temanın “ev ödevleri” olduğu gözlenirken; erkeklerde (%16.3) en yüksek temanın “çocuğun motive eksikliği” olduğu gözlenmiştir.
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Tablo 4: Eğitim Düzeyi Değişkenine İlişkin Veriler
Kategori

Eğitim DüFrekans(f)
zeyi

Tema

Yüzde
(%)

Lise
Lisans
Lise
Lisans
Lise
Lisans
Lise
Lisans
Lise
Lisans
Lise
Lisans
Lise

4
8
12
13
6
2
3
4
4
2
6
3
4

5.3
8.8
16
14.3
8
2.2
4
4.4
5.3
2.2
8
3.3
5.3

Lisans
Lise
Ev ödevleri
Lisans
Lise
Zaman yetersizliği
Lisans
Lise
Maddiyat
Okul başarısında
Lisans
zorlanılan durumlar
Lise
Çocuğun motive eksikliği
Lisans
Öğretmen ile iletişimsiz- Lise
lik
Lisans
Lise
Öğretmenin yetersiz
oluşu
Lisans
Lise
Toplam
Lisans

7
9
6
2
7
7
8
10
9
3
12
5
10
75
91

7.7
12
6.6
2.7
7.7
9.3
8.8
13.3
9.9
4
13.2
6.7
11
100
100

Evde yardımcı olma
Özel derse veya dershaneye gönderme
Uygun çalışma ortamı
hazırlama
Okul başarısına ilişÖğretmen ile işbirliği
kin katkılar
Okul etkinliklerine katılım
Çocuğu motive etme
Sağlıklı beslenme

Tablo 4’te görüldüğü gibi ilköğretimde aile desteğinin öğrenci başarısı etkilerine ilişkin velilerin görüşleri doğrultusunda okul başarısına ilişkin katkılar kategorisinin eğitim düzeyi değişkenine göre lise düzeyindeki katılımcılarda (%16)
en yüksek temanın “özel derse veya dershaneye gönderme” olduğu gözlenirken;
lisans düzeyindeki katılımcılarda (%14.3) da en yüksek temanın “özel derse veya
dershaneye gönderme” olduğu; okul başarısında zorlanılan durumlar kategorisine göre lise düzeyindeki katılımcılarda (%13.3) en yüksek temanın “çocuğun motive eksikliği” olduğu gözlenirken; lisans düzeyindeki katılımcılarda (%13.2) en
yüksek temanın “öğretmen ile iletişimsizlik” olduğu gözlenmiştir.
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Tablo 5: Çalışma Durumu Değişkenine İlişkin Veriler
Kategori

Tema
Evde yardımcı olma
Özel derse veya dershaneye gönderme
Uygun çalışma ortamı
hazırlama

Okul başarısına
ilişkin katkılar

Öğretmen ile işbirliği
Okul etkinliklerine
katılım
Çocuğu motive etme
Sağlıklı beslenme
Ev ödevleri
Zaman yetersizliği

Okul başarısında
zorlanılan durumlar

Maddiyat
Çocuğun motive eksikliği
Öğretmen ile iletişimsizlik
Öğretmenin yetersiz
oluşu

Toplam

Çalışma
Durumu
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz
Çalışır
Çalışmaz

Frekans(f)
2
10
17
8
2
6
3
4
2
4
4
5
5
6
10
7
7
2
4
11
6
13
7
8
9
6
78
90

Yüzde
(%)
2.6
11.1
21.8
8.9
2.6
6.7
3.8
4.4
2.6
4.4
5.13
5.6
6.4
6.7
12.8
7.8
9
2.2
5.13
12.2
7.7
14.4
9
8.9
11.5
6.7
100
100

Tablo 5’te görüldüğü gibi ilköğretimde aile desteğinin öğrenci başarısı
etkilerine ilişkin velilerin görüşleri doğrultusunda okul başarısına ilişkin katkılar kategorisinin çalışma durumu değişkenine göre çalışan katılımcılarda
(%21.8) en yüksek temanın “özel derse veya dershaneye gönderme” olduğu
gözlenirken; çalışmayan katılımcılarda en yüksek temanın (%11.1) “evde yardımcı olma” olduğu; okul başarısında zorlanılan durumlar kategorisine göre
çalışan katılımcılarda (%12.8) en yüksek temanın “ev ödevleri” olduğu gözlenirken; çalışmayan katılımcılarda (%14.4) en yüksek temanın “çocuğun motive
eksikliği” olduğu gözlenmiştir.
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TARTIŞMA ve SONUÇ
İlköğretimde aile ilgisinin öğrenci başarısına etkilerini incelemek amacıyla yapılan araştırmada; öğrencinin başarısında rolü olan aile ilgisinin, eğitim
olanakları (özel ders veya dershane) ve bireysel olarak evde anne babanın
kendisinin çocuğa çalışmalarında yardım etmesi gibi durumlarda öğrencinin
başarısına etkisinin yüksek düzeyde olduğu görülürken, öğrencinin motive
eksikliği yaşayıp erken sıkılma durumları ile ev ödevi yapmak istememesi yanında ebeveynler ile öğretmen arasında kurulamayan iletişimin, öğrencinin
başarısına olumsuz anlamda etkisinin olduğu görülebilmektedir.
Araştırmanın bulgular kısmındaki Tablo 3’te görülebileceği gibi cinsiyet
değişkenine göre kadınlar ve erkeklerin çocuklarını “özel derse veya dershaneye” göndererek başarılarına katkıda bulundukları gözlenebiliyorken, kadınların “ev ödevi” yaptırma konusunda zorlandıkları erkeklerin de “çocuğun motive eksikliği” konusunda zorlandıkları görülebilmektedir.
Eğitim düzeyi değişkenine göre ilkokul, ortaokul ve lisansüstü düzeylerinden katılımcının olmadığı görülebiliyorken, Tablo 4’te lise ve lisans düzeyindeki katılımcıların çocuklarının başarılarına yapmış oldukları en belirgin
katkının “özel derse veya dershaneye” gönderme olduğu gözlenebiliyorken;
lise düzeyindeki katılımcıların “çocuğun motive eksikliği” konusunda; lisans
düzeyindeki katılımcıların ise “öğretmen ile iletişimsizlik” konusunda zorlandıkları görülebilmektedir.
Tablo 5’te de çalışma durumu değişkenine göre çalışan katılımcıların çocuklarına yapmış oldukları katkının “özel derse veya dershaneye” gönderme
olduğu gözlenebiliyorken; çalışmayan katılımcıların çocuklarına “evde yardımcı olma” şeklinde katkıda bulundukları gözlenebilmektedir. Çalışan katılımcıların “ev ödevleri” yaptırma konusunda zorlandıkları görülebiliyorken; çalışmayan katılımcıların “çocuğun motive eksikliği” durumunda zorlandıkları gözlenebilmektedir.
Araştırmada elde eden sonuçları alan yazısında birçok çalışma destekler
niteliktedir. Araştırmalar, anne-babaların evde çocuklarının eğitimiyle ilgilenmesi yoluyla çocuklarının akademik başarısını etkilediklerini ileri sürmüşlerdir. Anne-babaların çocukları ile iletişim kurması, çocukları için evde bir
öğrenme ortamı yaratması, okulda çocuklarına verilen ev ödevini izlemesi,
kontrol etmesi ve yardım etmesi gibi stratejiler, evde çocukların eğitimiyle
ilgilenmenin göstergeleri olarak belirlenmiştir (Jaiswal ve Choudhuri, 2017).
Şad (2012) anne babaların evde çocuklarıyla okulla ilgili konuşmaları, çocuklarının ev ödevine yardım etmesi, okuldaki etkinliklere ve toplantılara gönüllü
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olarak katılımı, öğretmenlerle görüşme gibi anne-baba ilgisinin öğrencilerin
akademik başarısını olumlu yönde etkilediğini bulmuştur. Graves ve Wright
(2011) ise araştırmalarında anne-babaların çocuklarının eğitimiyle ilgilenerek
evde çocuklarına okuryazarlığı öğretmeyi teşvik eden ortam sağlaması,
okumada çocuklarına model olması ve onların okumasını desteklemesi ile çocukların akademik başarısı arasında olumlu bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.
Benzer biçimde, Çelenk (2003) anne-babalar çocuklarında ilk okuma yazma ve
okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek için evde onlara yardım ettiklerinde, çocukların okulda daha başarılı oldukları sonucuna ulaşmıştır.
Ebeveyn ilgisi, anne-babaların sosyalleştirme ve çocuk yetiştirme süreçlerinde çocuklarına destekleyici ve yardım eden tutum ve davranışlar göstermeleri ve onların eğitimsel süreçlerine ve deneyimlerine katılmaları ile gerçekleşmektedir. Bir yandan çocuklarının eğitim alanında yüksek düzeylerde başarılı olabilmesi için anne-babaların yüksek beklentilerini sürdürmesi, çocuklarıyla daha çok iletişim kurmaları, okul etkinlikleri konusunda görüş alışverişi
yapmaları, öğretmenlerine vermeden önce çocuklarının ev ödevlerini kontrol
etmeleri, diğer yandan anne-babaların okul organizasyonlarına ve etkinliklerine ilgisi ve katılımı gibi öğeler, anne-baba ilgisinin boyutları olarak belirlenmektedir (Jeynes, 2007). Çocuklarının okuluyla ilgilenme temelinde annebabalar, bir yandan çocuklarıyla okul etkinlikleri, programları ve okul planları
hakkında konuşmakta ve tartışmakta, diğer yandan çalışma etkinliklerine model olarak ve destekleyerek evde çocuklarına çalışmalar yapmakta, onların ev
ödevlerini kontrol etmekte, onları özel ders veya dershanelere göndermekte
onların evdeki belirli kurallara uymalarını sağlamakta ve onları gözetlemekte
ve denetlemektedirler. Anne-babalar öğretmenlerle iletişim kurmakta, okul
organizasyonlarına katılmakta, okulla ilişkili çalışmalarda ve etkinliklerde gönüllü olmaktadırlar.
ÖNERİLER
Ebeveynler, çocuklarının eğitiminde ve onların akademik başarılarını
arttırmada aktif bir rol oynayabilmelidir. Onlar, çocuklarında yaşamda gerekli
becerileri geliştirebilen ve okulda öğrenilenleri pekiştiren ve öğrenmeyi ilerleten bir aile çevresi yaratabilmelidirler. Anne babalar, çocuklarının okulu ve
eğitimi için onların bilgisine ve becerilerine katkı yapabilmelidir. Onlar çocuklarının eğitimini teşvik etmek, desteklemek ve ekstra hizmetler sağlamak için
gerekli tutum ve davranışları gösterebilip, çocuklarına evde çalışmaları için
zaman ayırma ve sessiz yer sağlama, çocuklarının okuldaki akademik gelişim-
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lerini ve ilerlemelerini teşvik edebilmeli, ev ödevinde onlara yardım edip, onlarla iyi bir eğitimin ve mesleğin değerini tartışma gibi çocuklarının akademik
başarılarına katkı sağlayacak etkinlikleri ve uygulamaları yapabilmelidirler.
Anne-babalar, çocuklarının oyun oynamalarına zaman ayırmakla birlikte oyun
oynama ve ders çalışma süreleri arasındaki dengeyi korumaları gerektiğini
söyleyebilmelidirler. Sosyalleştirme ve çocuk yetiştirme süreçlerinde kontrol
ya da sıkılık boyutunun bir gereği olarak anne-babalar, çocuklarının ilişki ve
etkileşim içerisinde oldukları çevreleri ve kimlerle arkadaşlık ettiklerini bilmeye ve tanımaya çalışmalıdır. Onlar, çocukları ile sıcak, sevgi dolu ve destekleyici bir ilişkiyi ve etkileşimi sürdürebilmeli ve çocuklarını ileride sorumlu
yetişkinler olacak biçimde büyütülebilmelidir.
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MESAJLAŞMA DAVRANIŞLARININ YORDANMASI
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Öz
Bu çalışma, öğrencilerin nomofobi ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları toplam
puanların, takıntılı mesajlaşma davranışını yordayıp yordamadığının belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın genel amacına ulaşabilmek için karma yöntem
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 133 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin nomofobi düzeylerinin belirlenmesinde Yıldırım ve Correia
(2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Nomofobi ölçeği (NMP-Q), takıntılı mesajlaşma davranışlarının belirlenmesinde Lister-Landman, Domoff ve Dubow (2015) tarafından geliştirilen ve Adıgüzel, Erözkan, Doğan (2016) Türkçeye uyarlanmış 'Takıntılı Mesajlaşma
Ölçeği' kullanılmıştır. Nomofobi ölçeğinin alt boyutlarından alınan toplam puanların,
takıntılı mesajlaşma düzeyini yordayıp yordamadığını belirlemek için çoklu doğrusal
regresyon analizi yapılmıştır. Nitel boyutunda da iki adet açık uçlu sorudan oluşan
yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada, nomofobi ölçeğinin
çevrimiçi olamama alt boyutunun takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı olduğu; iletişimi kaybetmeme, cihazdan yoksunluk ve bilgiye ulaşamama alt boyutları,
takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı olmadığı bulunmuştur. Nomofobi ölçeğinin çevrimiçi olamama alt boyutu birlikte takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin
toplam varyansın %34’ünü açıklayabilmektedir. Araştırmanın nitel boyutunda ulaşılan
sonuçlar şu şekildedir. Ergenler telefonlarını evde unuttuklarında başlıca yalnızlık,
eksiklik; üzüntü ve kötü hissettiklerini ifade etmişlerdir. Gönderdikleri mesaja anında
cevap alamadıklarında ise temel olarak sinirli; önemsiz, umursanmamış; kötü ve üzgün hissettiklerini belirtmişlerdir. Çalışmada, öğretmenlerin öğrenciler ile birlikte
akıllı telefon kullanımı ve mesajlaşma davranışlarına ilişkin kurallar belirlemeleri
önerilmektedir. Öğrencilerin akıllı telefon kullanımları akademik başarılarını, günlük
işlerini olumsuz etkilemeyecek, uyku düzensizliği oluşturmayacak şekilde sürdürmeleri önerilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Nomofobi, takıntılı mesajlaşma, yordama.
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An Analysis of the Teenagers’ Obsessive Texting Behaviors based on their
Nomophobia Levels
Abstract
This study was done to determine whether students’ total scores they obtained
from the sub-dimensions of Nomophobia Scale predict their obsessive texting behaviors. A mixed method was used for this research. The study group was made up of 133
high school students. The Nomophobia Scale (NMP-Q), which was developed by Yıldırım and Correia (2015) and which was adapted into Turkish by Yıldırım, Sumuer and
Adnan, was used to determine the students’ Nomophobia levels. Obsessive Texting
Scale, which was developed by Lister-Landman, Domoff and Dubow (2015) and which
was adapted into Turkish by Adıgüzel, Erözkan and Doğan (2016), was used to identify
obsessive texting behaviors. Multilinear Regression Analysis was done to determine
whether total scores obtained from sub-dimensions of Nomophobia Scale predict the
level of obsessive texting. In order to collect the qualitative data a semi-structured
interview form was used. According to the findings of the study, not being online one
of the sub-dimension of Nomophobia Scale, was detected to be significant predictors of
obsessive texting. However, not losing communication, the lack of device and not accessing the information were found not to be significant predictors of obsessive
texting. Not being online as the one sub-dimensions of Nomophobia Scale can explain
34% of total variance regarding obsessive texting behaviors. The qualitative results of
the research are as follows. When adolescents forgot their phones at home, they say,
they mainly feel alone, incomplete, sad and bad. When they do not get an instant reply
to the message they send, they are usually frustrated and angry, and feel insignificant,
unworthy, bad and sad. In this study, it is suggested that teachers determine rules
about smartphone usage and messaging behaviors with students. It is recommended
that students use their smartphone in a way that they do not affect their academic
success and daily work and do not create sleep disturbances.
Keywords: Nomophobia, obsessive texting, regression.

1.GİRİŞ
Mobil anlık mesajlaşma genç yetişkinler (18-29 yaş) arasında özellikle
popülerdir (Anderson, 2015). Arkadaşlar, aile üyeleri, romantik arkadaşlar
aralarında iletişim kurmak için çevrimçi veya çevrimiçi olmayan WhatsApp,
Line, Viber, WeChat, KakaoTalk, BBM, Twitter, Skype, SMS vb. araçları sıklıkla
kullanmaktadırlar (Lu, Katoh, Chen, Nagata ve Kitamura, 2014; Pew Research
Center, 2015). Bu araçlar akıllı telefonlara ücretsiz yüklenebilen popüler mesaj
uygulamalarıdır. Bu uygulamalar ile bireysel ya da grup ile metin, emoji, fotoğraf, video, döküman ve konum paylaşılabilmektedir (Tang ve Hew, 2017). Ja190
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ponya’daki genç yetişkinler mesajlaşmayı eş zamansız iletişim ve daha az maliyetli olduğu için telefon görüşmelerine göre daha çok tercih etmektedirler
(Igarashi, Takai ve Yoshida, 2005). Telefon görüşmelerinden farklı olarak mesajlaşma alıcıya anlık ya da işlerine ara vermeden uygun olduğunda mesajı
okumasına ve cevaplamasına imkan sağladığı için tercih edilmektedir. Gençler
akıllı telefonlarını sözlü iletişimden ziyade mesajlaşma için kullandıklarını,
%30’unun günlük aşağı yukarı 100’den fazla, %15’nin günde 200’den fazla
mesaj gönderdikleri (Lenhart, Purcell, Smith ve Zickuhr, 2010); kadın genç
yetişkinlerin günlük ortalama 80 mesaj, erkeklerin 30 mesaj alıp gönderdikleri
Lenhart (2012) ifade edilmiştir Lister-Landman, Domoff ve Dubow (2015)
gençler arasında metin mesajlarının kullanımı kolay ve ucuz olduğu için tercih
edildiği ifade edilmiştir.
Eğitim ortamlarında da mesajlaşma uygulamaları kullanılmıştır. Andujar
(2016); Andújar-Vaca ve Cruz-Martínez,(2017) çalışmalarında WhatsApp uygulamasının ikinci dil öğrenmek için etkin bir eğitsel araç olduğu; Bensalem
(2018) WhatsApp aracılığı ile yabancı dilde yeni kelimeler öğrenmeye yönelik
olumlu tutuma sahip oldukları; Mazana (2018) WhatsApp uygulamasının işbirlikli problem çözme becerisini ve öğrenmeye ilişkin motivasyonu attırdığı; So
(2016) öğretmen-öğrenci arasındaki etkileşimin WhatsApp uygulaması aracılığıyla desteklendiğinde akademik başarının atttığı bulgusunu ifade etmişlerdir. Junco ve Cotten (2012) öğrencilerin mesajlaşma davranışı ile akademik
başarıları arasında olumsuz yönde bir ilişki belirlemişlerdir. Gingerich ve Lineweaver (2014) tarafından ders sürecinde metin mesajı alan ve almayan öğrencilerin derste gösterdikleri başarıyı belirlemek için bir deneysel çalışma
yapılmıştır. Çalışma sonucunda ders esnasında metin mesajı alan öğrencilerin
başarılarının düşük olduğu; metin mesajı almayan öğrencilerin başarılarının
yüksek olduğu bulunmuştur. Mesaj gönderme sıklığı ve sayısı üzerine yapılmış
olan bu çalışmalara ilaveten bireyler üzerindeki psikolojik etkilerinin çalışılmadığı ifade edilmiştir (Lu, Watanabe, Liu, Uji, Shono ve Kitamura, 2011). Yüz
yüze iletişimden farklı olarak mesajı gönderen ve alan arasında pek çok farklı
duygular hissedilmektedir. Örneğin mesajı gönderen önemli bir mesaj veya
önem verdiği birine göndermişse alıcının mesajı ne zaman okuduğunu ve cevabı ne zaman göndereceğini merak etmektedir. Mesajı alan cevabı hızlı göndermek için baskı altında hissedebilir. Cevabın yavaş gelmesi sözlü iletişimden
farklı gönderen ve alıcı arasında olumsuz duygu yaşanmasına neden olmaktadır (Kato ve Kato, 2015). Mesajı gönderen cevabın gelmeyeceğini düşünüp
korkmakta, kaygılanmakta; geç cevap aldığında sinirlenip, kızmakta, önemsenmediğini düşünmekte ve daha pek çok farklı hisse kapılabilmektedir.
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Igarashi, Motoyoshi, Takai ve Yoshida (2008) metin mesajı bağımlılığı
yaşayanların kendini algılamaya ilişkin psikolojik/davranışsal belirtiler ile
ilgili üç faktör önermiştir. İlki metin mesajlarının yoğun kullanımı; yoğun mesaj kullananlar gün boyunca kontrolleri dışında fazla miktarda mesaj alıp göndermektedirler. İkincisi yüzyüze iletişime alternatif olarak metin mesajlarının
kullanılması; iletişimde kaygı yaşanan ve yakın ilişki kurulmak istenilen bireyler ile ilişkilerin korunması için kullanıldığı ifade edilmiştir. Üçüncüsü, bireylerin mesajı gönderdiği kişiye karşı duygusal reaksiyon göstermesi; mesajı
aldığı anda uygun olmaması nedeniyle anında cevap alamadığı için gönderen
kendini ihmal edilmiş, izole edilmiş hissedebilir. Lister-Landman, Domoff ve
Dubow (2015) alınan mesaj sayısı ya da sıklığından ziyade bu algıları yaşayanlar takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin psikolojik/davranışsal belirtiler
yaşadığını ifade etmişlerdir. Metin mesajı ve anlık mesajın gönderme sıklığından ziyade alıcının uygun olmaması nedeniyle gönderenin anında cevap alamaması durumunda birey kendini ihmal edilmiş, izole edilmiş hissedebilir. Bu
durum mesajlaşma davranışı nedeniyle bireylerde psikolojik/davranışsal bozuklukların; takıntılı mesajlaşma davranışının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Liu ve Potenza (2007) göre metin mesajlarının kullanımının artması
depresyon ve kaygıyı artırdığı bu nedenle bireylerin psikolojisini olumsuz
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. İletişim araçlarının aşırı kullanımı psikolojik/davranışsal bozuklukların yanında çevrim içi aşırı zaman harcama,
uyku düzensizlikleri gibi olumsuz sonuçları olduğu da ifade edilmiştir (Young,
1998).
Bireyler mesajlaşma esnasında pek çok farklı duygu yaşamakta belki de
mesajın içeriğinden uzaklaşıp mesajlaşma davranışına odaklanmakta, yaşadıkları ani duygular ilişkilerine yansımaktadır. Benzer olarak akıllı telefon yanlarında olmadığında üzüntü, kötü hissetme, endişe, sıkılma gibi farklı duyguları
gün boyu yaşamakta ve günlük işlerini etkilemektedir.
Genç bireyler mobil teknolojileri oldukça yakından takip etme eğiliminde olduklarından nomofobinin etkisinde daha çok kalmaktadırlar. Nomofobi
bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya mobil cihaz üzerinde iletişim kuramadığında yaşadığı istemsiz korku olarak tanımlanmaktadır (Yildirim ve
Correia, 2015). Ulusal alan yazında Yildirim ve Correra (2015); Gezgin, Çakır
ve Yıldırım (2016) Erdem, Türen ve Kalkın (2016) tarafından yapılan çalışmalarda üniversite öğrencileri arasındaki nomofobi yaygınlığı ölçülmüştür. Gençlerin nomofobinin etkisinde kaldığına ilişkin Türkiye’de yapılan çalışmalarda
olduğu gibi Fransa’da (Tavolacci, Meyrignac, Richard, Dechelotte ve Ladner,
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2015); ABD’de (Cheever, Rosen, Carrier ve Chavez, 2014); Hindistan’da (Sharma,
Sharma, Sharma ve Wavare, 2015) çeşitli ülkelerde ve kültürlerde gerçekleştirilen çalışmalarda, nomofobinin yaygın olduğuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. Nomofobi ve takıntılı mesajlaşma ile ilgili yapılan çalışmalarda belirtildiği
gibi genç yetişkinlerin nomofobi ve takıntılı mesajlaşmanın etkisinde kaldıkları
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı çağın sorunu olan nomofobinin takıntılı
mesajlaşma davranışını yordayıp yordamadığı incelenmektir. Ayrıca ergen
olan lise öğrencilerinin nomofobi ile takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin
algılarının belirlemesi de amaçlanmıştır. Bu çalışma lise öğrencilerinin nomofobi ile takıntılı mesajlaşma davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ulusal ve uluslarası alanyazına katkı sağlayacağı için önemlidir. Ayrıca akıllı telefondan yoksun kalmanın ve takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin öğrenci
algıları ve yaşadıkları ani duygu değişiminin belirlenmesi açısından da önemlidir. Çünkü bu çalışma alanyazında nomofobi ve takıntılı mesajlaşma davranışı
ile ilgili nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı bir çalışmadır. Akıllı telefon kullanan lise öğrencileri ile yapılan bu çalışma ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütücülerine ve ebeveynlere yol gösterici bulgular sağladığı yönüyle de
işlevsel olduğu düşünülmektedir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları incelenmiştir.
1. Ergenlerin nomofobi ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları toplam puanlar takıntılı mesajlaşma davranışını yordamakta mıdır?
2. Ergenlerin nomofobiye ilişkin algıları nasıldır?
3. Ergenlerin takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin algıları nasıldır?
2.YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Çalışmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak
araştırma sonuçlarını bütünleştiren karma yöntem kullanılmıştır. Her iki yöntemin kullanılmasının amacı, nitel ve nicel araştırmaların avantajlarını artırıp
dezavantajlarını ise azaltmaktır (Creswell, 2003).
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılında Kütahya ilinde bulunan Sağlık Meslek Lisesi (n=133), olmak üzere
104’ü kadın, 29’u erkek toplam 133 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların
30’u 9. sınıf (%22), 74’i 11. sınıf (%56) ve 29’u 12. sınıf (%22) öğrencilerinden
oluşmaktadır.
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2.3. Veri Toplama Araçları
2.3.1. Nomofobi Ölçeği
Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilen, Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanan Nomofobi Ölçeği
(NMP-Q) kullanılmıştır. Ölçek 7’li Likert tipindedir. Orijinal ölçeğin Cronbach’s
alpha kullanılarak hesaplanan güvenirlik katsayısı .95,
2.3.2. Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği
Lister-Landman, Domoff ve Dubow (2015) tarafından geliştirilen ve Adıgüzel, Erözkan, Doğan (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Ergenler için
Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği kullanılmıştır.
2.3.3. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Araştırmanın nitel boyutu kapsamında öğrencilerin nomofobi ve takıntılı
mesajlaşmaya ilişkin ne hissettiklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından iki adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu soruların iç geçerliğini sağlamak için doktorasını Eğitim Teknolojileri alanında tamamlamış iki alan uzmanının görüşü alınmıştır.
Öğrencilere sorulan yarı yapılandırılmış görüşme formu soruları şunlardır:
1. Okula giderken telefonunu evde unuttuğunu farkettin bu durumda ne
hissedersin?
2. Gönderdiğin anlık mesaja anında cevap gelmez ise ne hissedersin?
2.4. Verilerin Analizi
Bu araştırmada nicel ve nitel veriler ardışık bir biçimde analiz edilmiştir.
Nicel verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada çoklu doğrusal regresyon analizi ergenlerin takıntılı mesajlaşma davranışına etki ettiği düşünülen nomofobi ölçeği puanları ve alt faktörleri (çevrimiçi olamama, iletişimi kaybetme, cihazdan yoksunluk, bilgiye erişememe)
arasındaki ilişkiyi ve derecesini ortaya koymak için tercih edilmiştir.
Araştırmada nitel verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır.
3.BULGULAR
Çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda elde edilecek olan regresyon modeline ait parametre kestirimlerinin güvenilir olabilmesi için modelle
ilgili bazı varsayımların sağlanabilmesi gereklidir. Bu varsayımların göz ardı
edilmesi yanlış kestirimlerin oluşmasına neden olabilir. Bu varsayımlardan ilki
bağımlı değişkeninin normal dağılım göstermesidir (Antonakis ve Deitz, 2011).
Araştırmanın bağımlı değişkeni olan Takıntılı Mesajlaşma puanlarına ilişkin
normal dağılımın test sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir.
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Tablo 2. Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği Puanlarına İlişkin Normal Dağılımın Değerleri
Takıntılı Mesajlaşma Ölçeği

Kolmogorov-Smirnov
Statistic
sd
p
.073
133
.076

Shapiro-Wilk
Statistic
sd
.981
133

p
.058

Tablo 2 incelendiğinde p değerinin .05 den büyük olduğu görülmektedir.
Bunun anlamı ise Null hipotezi yani “veri örneklem içinde normal dağılmaktadır” hipotezi red edilmez ve ölçek verilerinin normal dağılım gösterdiği olarak
yorumlanabilir. Ayrıca ölçeğe ilişkin basıklık (kurtosis) katsayısının -.358 çarpıklık (skewness) katsayısı ise .315 olarak belirlenmiştir. Dağılımın normal
dağılımdan manidar düzeyde farklılaşmıyor olması için bu değerlerin (-1,+1)
aralığında kalması beklenir. Buradan yola çıkarak verinin normal dağılım gösterdiği söylenebilir. Sonuç olarak, araştırmada yer alan bağımlı ve bağımsız
değişkenler ölçek ile elde edilmiş sürekli değişkenlerdir ve tüm bu bulgulardan
yola çıkarak verilerin çoklu doğrusal regresyon için uygun olduğu söylenebilir.
3.1. Nicel Verilere İlişkin Bulgular
Tablo 3’de Nomofobi ölçeği alt boyutları ve takıntılı mesajlaşma ölçeğine
ilişkin çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 3. Nomofobi Alt Boyutları ve Takıntılı Mesajlaşma için Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken

B

SE

β

t

p

VIF

Takıntılı mesajlaşma
Sabit

14.897

2.650

5.621

.000

Çevrimiçi olamama

.404

.100

.369

4.033

.000

1.673

İletişimi kaybetme

.053

.117

0.46

.453

.652

2.052

Cihazdan yoksunluk

.224

.123

.211

1.823

.071

2.673

Bilgiye ulaşamama

.152

.137

.089

1.111

.269

1.284

R = .600; R2 = .340
F(4, 128) =18.021; p = .000

Tablo 3’de görüldüğü gibi nomofobi ölçeğinin çevrimiçi olamama alt boyutu takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısıdır [t=4.03, p < .05]; ileti-
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şimi kaybetmeme, cihazdan yoksunluk ve bilgiye ulaşamama ise takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı değildir (p > .05). Yordayıcı değişkenlere
ait VIF değerleri incelendiğinde yordayıcı değişkenler arasında bağlantı probleminin (collinearity) olmadığı (VIF<10) görülmektedir (Çokluk, Şekercioğlu
ve Büyüköztürk, 2016). Takıntılı mesajlaşma = 14.897 + 0.404xÇevrimiçi Olamama
Regresyon eşitliği göz önüne alındığında, çevrimiçi olamama puanlarındaki bir puanlık artışta, takıntılı mesajlaşmada .404 puanlık artış beklenebilir.
Bu modelde, çevrimiçi olamama takıntılı mesajlaşmanın %34’ünü açıklayabilmektedir.
Tablo 1’de görüldüğü üzere öğrencilerin kullanmayı tercih ettikleri mesajlaşma araç/uygulamasına bakıldığında %88’inin Whatsapp, %7’sinin SMS
ve yalnızca birinin Facebook Messenger olduğu belirlenmiştir. Nomofobi ölçeği
alt boyutlarından ‘çevrim içi olamama’ alt boyutu takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı olmasının mesajlaşma aracının çevrim içi bir uygulama
olması ile açıklanabileceği düşünülmektedir.
Wattsapp uygulaması ile ergenlerin mesajı gönderdiği kişinin mesajı alıp
almadığını, okuyup okumadığını ve en son çevrim içi olma zamanını takip edebilmektedir. Ergenlerin akıllı telefonlarından yoksun kalma korkusu nomofobinin alt faktörü olan çevrim içi olamamanın takıntılı mesajlaşma davranışının
%34’ünü yordaması Whatsapp uygulamasını tercih etmesi ile açıklanabilmektedir.
3.2. Nitel Verilere İlişkin Bulgular
Araştırmada 133 lise öğrencisinden yarı-yapılandırılmış görüşme formu
aracılığıyla nomofobi ve mesajlaşma davranışlarına ilişkin ne hissettikleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi
tekniğinden faydalanılmıştır.
Yıldırım ve Şimşek’e (2006) göre içerik analizlerinde temel amaç ulaşılan verileri açıklayacak kavram ve ilişkileri ortaya koymaktır. Çözümleme
aşamasında birbiriyle ilişkili olan veriler belli başlı temalar altında toplanmaktadır (Patton, 1990).
Temaların oluşturulmasında ifade sayısı temele alınmıştır. Öğrencilerin
bazıları sorulan sorulara birden fazla duygu ifadesi belirtirken bazıları duygu
ifadesi belirtmemişlerdir.
“Okula giderken telefonunu evde unuttuğunu farkettin bu durumda ne
hissedersin?” sorusuna verilen yanıtların frekans dağılımları Tablo 4’deki gibidir.
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Tablo 3. “Okula giderken telefonunu evde unuttuğunu farkettin bu durumunda ne
hissedersin?” sorusuna verilen yanıtların betimsel istatistikleri
Duygu
Yalnız, eksik
Üzgün
Kötü/Tuhaf
Sıkılmış
Kaygılı, endişeli
Sinirli, agresig, gergin
Mutsuz
Huzursuz, rahatsız
Panik, tedirgin
Korku
Hayal kırıklığı
Heyecan
Meraklı
Mutlu
Pişman
Hiçbirşey, önemsemeyen
Toplam

n

%

18
17
15
11
10
10
8
7
5
4
3
1
1
1
1
23

13
13
11
8
7
7
6
5
4
3
3
0,7
0,7
0,7
0,7
17

136

100

“Gönderdiğin anlık mesaja anında cevap gelmez ise ne hissedersin?” sorusuna verilen yanıtların frekans dağılımları Tablo 4’deki gibidir.
Tablo 4. “Gönderdiğin anlık mesaja anında cevap gelmez ise ne hissedersin?” sorusuna
verilen yanıtların betimsel istatistikleri
Duygu
n
%
Sinirli
21
19
Önemsiz/Değersiz/Umursanmamış
15
13
Kötü/Tuhaf
15
13
Üzüntü
9
8
Anlayışlı
7
6
Kırgın/Hayal kırıklığı
6
5
Rahatsız/Huzursuz
3
3
Meraklı
3
3
Endişeli/Kaygılı
2
2
Tedirgin
1
1
Hiçbirşey
30
27
Toplam
136
100
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4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin akıllı telefondan yoksun olma korkusu
anlamına gelen nomofobi ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları toplam puanların, takıntılı mesajlaşma davranışını yordayıp yordamadığının belirlenmesidir.
Araştırmada, nomofobi ölçeğinin çevrimiçi olamama alt botutu takıntılı
mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı olduğu; iletişimi kaybetmeme, cihazdan
yoksunluk ve bilgiye ulaşamama alt boyutları ise takıntılı mesajlaşmanın anlamlı bir yordayıcısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nomofobi ölçeğinin çevrimiçi olamama alt boyutu yalnız başına takıntılı mesajlaşma davranışına ilişkin varyansın %34’ünü açıklayabilmektedir.
Çalışmanın nitel verilerden elde edilen bulgularda öğrencilerin nomofobi
ve mesajlaşma davranışına ilişkin kendilerini nasıl algıladıkları öğrenilmiştir.
Nitel verilerinden elde edilen sonuçlara bakıldığında; “Okula giderken telefonunu evde unuttuğunu farkettin bu durumda ne hissedersin?” Sorusuna öğrencilerin verdiği duygu ifadeleri şöyledir: %13 yalnız/eksik, %12 üzgün, %11
kötü/tuhaf, %10 endişeli/kaygılı, %8 sıkılmış, %7 kaygılı/endişeli, %7 sinirli/agresif/gergin, %6 mutsuz, %5 huzursuz/rahatsız, %4 panik/tedirgin, %3
korku, %3 hayal kırıklığı, sadece 1 öğrenci tarafından belirtilen heyecan, mutlu, meraklı, pişman duygu ifadelerini belirtmişlerdir. Araştırmada öğrencilere
yöneltilen “Gönderdiğin anlık mesaja anında cevap gelmez ise ne hissedersin?”
Sorusuna öğrencilerin verdiği duygu ifadeleri şöyledir: %19 sinirli/kızgın,
%13 önemsiz/değersiz/umursanmamış, %13 kötü/tuhaf, %8 üzüntü, yalnızca
%6 anlayışlı olabileceği, %5 kırgın/ hayal kırıklığı, %3 rahatsız/huzursuz, %3
meraklı, %2 endişeli/kaygılı, %1 tedirgin duygu ifadelerini belirtmişlerdir.
Çalışmanın nitel sonuçları öğrencilerin mesajlaşma ve nomofobi davranışları
nedeniyle yaşadığı duygu durumundaki değişiklikleri ortaya koymuştur. Sonuçlar öğrencilerin psikolojik ve davranışsal olumsuzluklarla karşılaştıklarını
açıkça ortaya koymaktadır. Ergenler telefonlarını evde unuttuklarında başlıca
yalnızlık, eksiklik; üzüntü ve kötü hissettiklerini ifade etmişlerdir. Gönderdikleri mesaja anında cevap alamadıklarında ise temel olarak sinirli; önemsiz,
umursanmamış; kötü ve üzgün hissettiklerini belirtmişlerdir.
Liu ve Potenza (2007) çalışmasında bireylerin metin mesajlarının kullanımının artması depresyon ve kaygıyı artırdığı bu nedenle psikolojisini olumsuz yönde etkilediği; benzer olarak Yen, Tang, Yen, Lin, Huang, Liu ve Ko,
(2009) çalışmasında akıllı telefon veya diğer telefonların problemli kullanımıyla birlikte depresyon gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar ve davranış problemlerinin ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Lauricella ve Kay (2013; Ogara, Koh ve
Prybutok, 2014) çalışmalarında öğrencilerin metin ve anlık mesajları sosyal ve
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akademik yaşamlarına entegre edildiğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmada elde
edilen nitel sonuçlar değerlendirildiğinde mesajlaşma davranışlarının öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmek amaçlı kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin akademik çalışmalarını olumlu yönde gelişmesine katkı sağlayacak şekilde akıllı telefon kullanımına ve mesajlaşma davranışına ilişkin rehberlik etmeleri önerilmektedir. Öğretmenlerin öğrenciler ile birlikte akıllı telefonunu ve mesajlaşmayı kullanım durumlarına
ilişkin kurallar belirlemenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Öğrencilere akıllı
telefonu kullanım durumları ve mesajlaşma davranışının gerekli olduğu durumlarda kullanmaları önerilmektedir. Mesaj gönderip alma sayısının, mesajlaşma süresinin ve mesaj gönderip alma zamanının öğrencilerin akademik
başarılarını, günlük işlerini olumsuz etkilemeyecek, uyku düzensizliği oluşturmayacak şekilde sürdürmeleri önerilmelidir. Mesajlaşma davranışı süresince cevabın yavaş gelmesi sözlü iletişimden farklı gönderen ve alıcı arasında
olumsuz duygu yaşanmasına neden olduğu (Kato ve Kato, 2015); alıcının uygun olmaması nedeniyle gönderenin anında cevap alamaması durumunda birey kendini ihmal edilmiş, izole edilmiş hissedebilir. Öğrencilerin mesaj içeriğinden uzaklaşıp mesajı gönderene ve alana ilişkin farklı duygular geliştirmemeleri gerekliliğinin önemi vurgulanmalıdır.
Çalışmada elde edilen demografik bulgulara bakıldığında öğrencilerin
%88’inin Whatsapp, %7’sinin SMS ve yalnızca birinin Facebook Messenger
kullandıkları belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak ergenler arasında en yaygın kullanılan iletişim aracı olan akıllı telefon kullanımının ve Andujar (2016);
Andújar-Vaca ve Cruz-Martínez (2017); Bensalem (2018); Mazana (2018) çalışmalarında olduğu gibi Whatsapp uygulamasını kullanarak eğitsel mesajların
kullanımının etkili olabileceği düşünülmektedir. So (2016) öğretmen-öğrenci
arasındaki etkileşimin WhatsApp uygulaması aracılığıyla desteklendiğinde
akademik başarının atttığı bulgusundan da hareketle eğitsel mesajlar sayesinde öğrencilerin nomofobinin ve takıntılı mesajlaşmanın etkisinde kalıp akademik çalışmalarını, günlük işlerini aksatmaması, psikolojik/davranışsal sorunların yaşanmaması sağlanmış olacaktır.
Gelecekte nomofobi ve takıntılı mesajlaşma davranışı ile mesajlaşma
araçlarının kullanım kolaylığı, erişilebilirliği, okunabilirliği gibi vb. değişkenlerin de dahil olduğu deneysel çalışmalar planlanabilir.
Öğrencilerin akıllı telefonu evlerinde unuttuklarında ya da gelen mesaja
anında yanıt alamaması durumunda yaşadıkları aşırı ve uç duyguların altında
yatan nedenlerin derinlemesine araştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmaların farklı hedef kitlelerle gerçekleşmesinin alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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TV DİZİ ADLARINDAKİ SÖZ ÖBEKLERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah PARLAK KALKAN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ÖZ: Bireyler arasındaki iletişimin temel faktörü olan dil, aynı zamanda ait olduğu toplumun geçmişi ile geleceği arasında köprü kurarak kültür birliği ve devamlılığı
sağlayan bir araçtır. Dolayısıyla dilde oluşabilecek herhangi bir bozulma veya kirlilik
iletişimi sekteye uğratabileceği gibi ulus bütünlüğünün sarsılmasına ve hatta bozulmasına dahi sebep olabilir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, çeşitlenmesi, küreselleşme, teknolojik gelişmelere bağlı sosyal hayattaki değişim ve gelişmelerin kullanılan dili de özellikle olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda
araştırmanın temel problemini çağımızın en yaygın iletişim araçlarından televizyondaki dizi adlarını oluşturan söz ve söz öbeklerinin Türkçenin yapısına uygunluğu ve
kullanım çeşitliliği bakımından tahlili oluşturmaktadır. Araştırma için genel reyting
değerlendirmelerine göre en çok izlenen kanallar olan Atv, Fox, Kanal D, Kanal 7,
Show, Star ve TRT 1’e ait toplam 576 dizi adı ilgili internet sitelerinden derlenerek
nitel araştırma yöntemi kapsamındaki içerik analizi tekniği ile tasniflenmiştir. Araştırma sonuçları dizi adlarında Türkçenin karakteristiğini oluşturan isim tamlamaları,
sıfat tamlamaları, gibi gramer birliklerini tespit etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dil, Söz, Söz öbeği, TV, Dizi adları

A Study About Phrases on Titles of TV Series
ABSTRACT: Being the major factor between interpersonal communication, language is a bridge between past and future of society so that it ensures continuity in
cultural unity. For this reason, any decay or degeneration may cause communication
disorder as well as social crisis. Daily language is negatively affected by proliferation
and diversification of mass media, globalisation and technology dependent societies. In
this sense, our study’s fundamental problem is analysing of titles of television series,
which is one of the most common mass media, with regard to Turkish language structure and usage. To that end, total 576 titles of series from Atv, Fox, Kanal D, Kanal 7,
Show, Star ve TRT 1, which are the most watched channels, have been collected from
related internet sites and classified by content analysis method. Research results de-
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termine grammatical structures such as noun phrases, adjective phrases which originate Turkish language.
Key Words: Language, Word, Phrase, Tv, Series Title

1.GİRİŞ
1.1. Söz Öbeği
Türkiye Türkçesi söz dizimi çalışmalarında adlandırılmasından sınıflandırılmasına kadar her hususta farklı yaklaşımların söz konusu olduğu öbek
terimi ile birlikte kelime grubu, kelime öbeği, yargısız anlatım, belirtme öbeği,
belirtme grubu, takım, sözcük öbeği, söz öbekleri gibi tanımlamaların da tercih
edildiği görülmektedir (Gökdayı, 2010: 1301).
Türkçe Sözlük’te, herhangi bir cümlenin şekilsel yahut anlamsal bakımdan değerlendirilmesinde önemli rol oynayan özne, yüklem veya çeşitli tümleçlerle birlikte kullanılan sözlerin bütünü şeklinde tanımlanan öbeği (Türkçe
Sözlük, 2005:1529), Ergin (1989:353) en az iki kelimenin yapı ve anlam bakımından ilişki kurarak bütünleştiği dil birliği; Karahan (1999:9) belirli kurallarla yan yana gelen kelimeler topluluğunun bir varlığı, bir kavramı veya bir
durum ve hareketi karşılaması; Banguoğlu (1990:497) bir sözcüğün başka bir
sözcüğün anlamını kuvvetlendirilmesi maksadıyla kullanıldığında oluşan ve
yargı bildirmeyen söz birlikleri; Delice (2003:17) birden çok sözcüğün yapı ve
anlam bakımından bütünlük oluşturarak cümlede tek öğe görevi üstlendiği söz
dizileri şeklinde tanımlarken; Hatipoğlu (1982:2) birden fazla sözcüğün yan
yana sıralanarak anlam ve yapı bakımından bir bütün oluşturduğu birlikler
olarak tanımlamıştır.
Yukarıda zikredilen isimler dışında da pek çok araştırmacı tarafından
farklı biçimlerde tanımlanan öbeğin temelde benzer şekilde değerlendirildiği
görülmektedir: Buna göre öbek; yapı ve anlam bakımından bütünlük oluşturan
en az iki sözcüğün bir durum veya yargının ifadesi için oluşturduğu topluluktur.
Öbeklerin sınıflandırılması noktasında da ilgili araştırmacılar arasında
birliğin olduğundan söz etmek güçtür. Bazı araştırmacılar tarafından dört, beş,
sekiz grupta değerlendirilen öbeklerin; bazı araştırmacılar tarafından da altı,
on üç veya on dört ana grup altında değişen sayılarda alt gruplarla değerlendirildiği görülmüştür.
Öbeklerin gerek değerlendirilişi gerekse tasnifi noktasında söz konusu
çalışmaya kaynaklık eden Türkçede Söz Dizimi ( Karahan, 2012) adlı çalışmadır. Belirtilen kaynakta kelime grubu tarafımızca öbek şeklinde ifade edilen bu
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dil birlikleri çalışmada isim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat fiil öbeği, isim fiil
öbeği, zarf fiil öbeği, birleşik fiil, tekrar öbeği, edat öbeği, bağlama öbeği, unvan
öbeği, birleşik isim öbeği, ünlem öbeği, sayı öbeği, kısaltma öbeği, şeklinde
tasniflenmiştir. Sadece kaynak çalışmadaki tasnife ek olarak Kuruluş Osman,
Arka Sıradakiler Umut, Büyük Sürgün Kafkasya şeklindeki dizi adları, açıklamalı öbekler (Yılmaz ve Özkurt, 2016;10) adı altında değerlendirilmiştir.
1.2. Kitle İletişim Araçları ve Dil
Herhangi bir toplumun dünü, bugünü ve yarını arasında köprü kuran
maddi ve manevi özelliklerin tümüne kültür denmektedir. Kültür için her toplumun var oluş sınırlarını belirleyen ve toplumları birbirinden ayıran kimlik
tanımı yanlış olmayacaktır (Vuruş, 2009:232). Temelde iletişim ve anlaşma
vasıtası olan dil (İşcan ve Aktürk, 2014:234) aynı zamanda kültür taşıyıcılığı
rolü ile birleştirici ve bütünleştirici görev üstlenerek bir ülkenin bağımsızlığını
korumasında ve sürdürmesinde de (Şimşek, 2013: 738) hayati bir önem arz
eder.
Günümüzde bireylerin ve mensubu olduğu toplumların kültürlerinden
düşünce dünyalarına kadar hemen her konuda etkilendikleri araç hiç şüphesiz
basın yayın organlarıdır. Medya olarak da tanımlayabileceğimiz basın yayın
organlarından en yaygın olanı televizyondur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de televizyonun gündem yaratma ve yönlendirme noktasında etkilerinin en yoğun hissedildiği mevzu dil kullanımıdır (Güllüdağ, 2012:50).
Radyo ve özellikle televizyonun kültürel doku üzerindeki olumluolumsuz etkilerinin yanında ait olduğu toplumun ölçünlü dilini zaman zaman
yanlış kullanımlarla kuşattığı ve bu yanlış kullanımlarının yayılma hızını ve
alanını genişlettiği kaçınılmaz bir gerçektir. Ekranlarda yapılan kişisel bir dil
yanlışı belki de farkında dahi olunmadan topluma mal olmakta ve çok kısa bir
sürede kitlesel bir dil yanlışı haline gelip dili kendi kurallarına aykırı bir değişime zorlamaktadır. Bu durumun doğal sonucu ise dilin bozulması ya da yozlaşmasıdır (Karahan, 1999:53).
Güvenilir araştırma şirketleri tarafından yapılan araştırmalara göre ülkemizde günlük televizyon izleme ortalaması altı saat iken araştırmaya katılanların %84’ünün her gün televizyon izlediği ve %67’sinin ise tercihinin yerli
diziler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yine bu konuda yapılmış başka bir araştırma verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında ekrana gelen 8 bin 500 programın %40’ını diziler oluşturmaktadır. Dolayısıyla televizyon özelinde dizilerin
bilhassa popüler kültürün birinci derecede taşıyıcısı, aktarıcısı olduğunu söy-
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lemek mümkündür (Bayram, 2018:57). Bu bakımdan televizyon ekranlarındaki hemen her tür programda kullanılan dil üzerine yapılmış yüzlerce araştırma
mevcut iken bu programların ve özellikle gündelik yaşamın neredeyse ayrılmaz parçası haline gelmiş dizilerin adları üzerine yapılmış az sayıda çalışma
bulunmaktadır. Halbuki bireylerin kimi zaman ad tercihlerinden saç modeline,
konuşma şekline kadar pek çok konuda yüzde yüz bir etkileşimin olduğu dizilerde kullanılan dil kadar bu dizilerin adlarının da Türkçenin kullanımına ve
kurallarına uygunluğu açısından da değerlendirilmesi son derecede önem arz
etmektedir.
2.YÖNTEM
Medya olarak da bilinen kitle iletişim araçlarında Türkçenin kullanımı,
durumu ile ilgili sayısız çalışma mevcuttur. Söz konusu durumu, ayrıntılı şekilde inceleyen kitap niteliğinde çalışmalar da bulunmaktadır (Erata, 2004; Hepçilingiler, 2005; Kongar, 2003; Sinanoğlu, 2015; Türkoğlu, 2003). Ancak ülkemizde sayıları ve takipçileri her geçen gün artan televizyon dizilerinin adları
üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı düzeydedir.
Bu çalışmada, genel reyting değerlendirmelerine göre izlenme sıralanmasında önde olan yedi televizyon kanalında dünden bugüne yayınlanan dizi
adlarında kullanılan söz öbekleri, türleri tespit edilmiştir. Araştırma için kanalların ilgili internet sitelerinden derlenen toplam 576 dizi adı nicel-nitel araştırma yöntemleri ve kategorisel içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir.
Çalışma için öncelikle televizyon kanalları alfabetik sıralanmış; her kanala ait dizi adları da kendi içinde alfabetik bir şekilde verilmiştir. Dizi adları,
parantez içinde ait olduğu kanalın sıra numarası ve kendi sıra numarası ile
birlikte aktarılmıştır. Böylelikle hangi kanalda ne türden söz öbeği kullanıldığı
ile ilgili de yorum yapma durumu sağlanmıştır. Ayrıca ekler bölümünde ilgili
kanallara ait dizi adları listelenmiştir.
3.BULGULAR
3.1.Eksiz Ad Tamlaması
Çiçek Taksi (1,28).
3.2.Belirsiz Ad Tamlaması
Aile Reisi (6,3), Aile Saadeti (1,5), Akasya Durağı (3,2), Alın Yazım (3,3),
Araf Zamanı (2,5), Aşk Oyunu (1,10), Ateş Böceği (6,9), Avrupa Yakası
(1,13), Ay Işığı (6,12), Ay Tutulması (6,13), Azap Yolu (1,14), Ba-
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ba Ocağı (6,14), Baba Evi (1,15), Balkan Düğünü (5,15), Bebek İşi (5,16), Bıçak
Sırtı (4,7), Bir Aile Hikâyesi (2,15), Bir Aşk Hikâyesi (2,16), Bir Deniz Hikâyesi
(3,17), Bir Ferhat ile Şirin Hikâyesi (2,18), Bir İstanbul Hatırası (1,21), Bir Litre
Gözyaşı (3,18), Bir Yusuf Masalı (7,16), Bodrum Masalı (3,21), Cam Kırıkları
(7,21), Canevim (1,25), Çakıl Taşları (2,24) Çalıkuşu (3,25), Çilek Kokusu
(6,31), Çoban Yıldızı (2,26), Çocukluk Günleri (7,24), Deniz Kızı (6,33), Deniz
Yıldızı (2,31), Deniz Yıldızı (5,26), Dostlar Mahallesi (3,27), Ekmek Teknesi
(4,16), Evlat Kokusu (3,28), Evvel Zaman Hikâyesi (7,30), Fabrika Kızı (5,35),
Gece Sesleri (5,38), Göç Zamanı (6,43), Gökkuşağı Çocukları (7,31), Gönül Hırsızı (7,32), Gönül İşleri (6,44), Görüş Günü Kadınları (2,41), Halil İbrahim Sofrası (7,34), Hanımeli Sokağı (7,37), Hayat Ağacı (7,38), Hayat Sırları (6,50),
Hayat Şarkısı (3,42), Hicran Yarası (7,42), İlişki Durumu: Karışık (5,44), İlişki
Durumu: Evli (5,43), İnsanlık Suçu (3,47), İstanbul Hatırası (4,24), İstanbul
Sokakları (5,46), Kalbim Yangın Yeri (2,51), Kalp Atışı (5,47), Kanıt: Ateş Üstünde (3,51), Kardeş Çocukları (6,64), Kardeş Payı (6,65), Kayıtdışı (2,55), Kelebek Çıkmazı (1,49), Keşanlı Ali Destanı (3,57), Kırlangıç Fırtınası (2,56), Kız
Annesi (4,27), Kiraz Mevsimi (2,57), Klavye Delikanlıları (5,51), Kobra Takibi
(4,28), Kurt Kanunu (7,50), Kurtlar Vadisi (4,30), Kurtlar Vadisi Pusu (3,61),
Kuş Dili (1,57), Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (5,52), Küstüm Çiçeği (7,52), Lale Devri (5,54), Lale Devri (2,63), Limon Ağacı (1,58), Lise Devriyesi (7,54), Mayıs
Kraliçesi (5,56), Mehmed: Bir Cihan Fatihi (3,68), Mihrap Yerinde (5,57), Not
Defteri (2,71), Osmanlı Tokadı (7,60), Parmaklık Ardında (1,61), Salih Kuşu (5,67), Serçe Sarayı (6,82), Servet Avcısı (1,65), Sevda Masalı (4,36), Şahin Tepesi (1,71), Şeref Meselesi (3,80), Talih Kuşu (1,73), Türk Malı (5,73),
Umutsuz Ev Kadınları (2,85), Yaban Gülü (1,76), Yedi Kule Hayat Yokuşu (7,80), Yol Arkadaşım (3,96), Yol Arkadaşım (6,96), Yol Ayrımı (7,84), Zeytin Tepesi (3,98).
3.3.Belirli Ad Tamlaması
Ankara’nın Dikmeni (3,6), Aşkın Bedeli (6,7), Aşkın Halleri (2,10), Aşkın
Kanunu (7,8), Babamın Günahları (6,15), Benim Adım Gültepe (3,13), Benim
Annem Bir Melek (6,19), Benim Hâla Umudum Var (2,14), Benim Tatlı Yalanım
(6,21), Bizim Evin Halleri (1,22), Bizim Hikâye (2,20), Bugünün Saraylısı (1,23),
Bulutların Ötesi (7,19), Canım Ailem (1,26), Canım Benim (2,23), Canımın İçi
(6,27), Cennetin Çocukları (1,27), Cennetin Sırları (6,28), Dedemin Dolabı
(2,29), Düriye’nin Güğümleri (6,36), Emir’in Yolu (5,30), Evlerden Biri (6,38),
Fatmagül’ün Suçu Ne? (3,30), Gecenin Kraliçesi (6,41), Güllerin Savaşı (3,34),
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Güneşin Kızları (3,36), Hanımın Çiftliği (3,38), Hayatımın Aşkı (3,39), Hayatın
Kıyısında (4,18), İkimizin Yerine (4,22), İstanbul’un Çocukları (6,55), Kalbimin
Sultanı (6,62), Kocamın Ailesi (2,59), Karşı Köyün Delisi (7,44), Mahallenin
Muhtarları (1,59), Müziklerin Efendisi (4,31), Prensin Şarkısı (7,61), Ruhumun
Aynası (2,75), Rüzgârın Kalbi (2,76), Sarayın İncisi (7,63), Sefirin Kızı (6,81),
Sevda Kuşun Kanadında (7,67), Sevdanın Bahçesi (3,77), Şehrin Melekleri
(2,81), Yaz’ın Öyküsü (3,94), Yılanların Öcü (5,76), Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (7,85).
3.4.Sıfat Tamlaması
Acayip Hikâyeler (6,1), Acemi Müezzin (7,3), Acı Aşk (5,1), Acı Hayat
(4,1), Acil Aşk (5,2), Ağlatan Dans (5,6), Al Yazmalım (1,7), Altın Soylar (3,4),
Arka Sıradakiler Umut (2,6), Asmalı Konak (1,9), Aynadaki Düşman (7,10),
Belalı Baldız (1,17), Benim Annem Bir Melek (6,19), Benim Tatlı Yalanım
(6,21), Beş Kardeş (3,14), Beyaz Gelincik (1,19), Beyaz Yalan (5,19), Bir Aile
Hikâyesi (2,15), Bir Aşk Hikâyesi (2,16), Bir Bulut Olsam (3,15), Bir Çocuk Sevdim (3,16), Bir Çocuk Sevdim (6,23), Bir Deli Rüzgar (2,17), Bir Deli Sevda
(5,20), Bir Demet Tiyatro (1,20), Bir Deniz Hikayesi (3,17), Bir Erkek Bir Kadın
(6,24), Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2,18), Bir Garip Aşk (4,18), Bir İstanbul
Masalı (1,21), Bir Litre Gözyaşı (3,18), Bir Mucize Olsun (2,19), Bir Ömür Yetmez (6,25), Bir Tutam Aşk (4,9), Bir Umut Yeter (3,19), Bir Yastıkta (7,15), Bir
Yusuf Masalı (7,16), Bir Zamanlar (Osmanlı), Büyük Sürgün Kafkasya (7,20),
Büyük Yalan (1,24), Büyük Yalan (4,10), Çılgın Kanal (7,23), Çifte Saadet
(2,25), Deli Gönül (2,30), Deli Saraylı (5,25), Derin Sular (2,32), Düşman Kardeşler (5,29), En Uzun Yüzyıl (7,27), Erkenci Kuş (6,37), Esir Sultan (7,28),
Eski Hikâye (7,29), Eve Düşen Yıldırım (5,32), Evvel Zaman Hikâyesi (7,30),
Gamsız Hayat (5,37), Geniş Aile (3,32), Geniş Aile (6,42), Güzel Köylü (6,46),
Her Yerde Sen (2,45), İçimdeki Fırtına (6,52), İki Yabancı (3,44), İki Yabancı
(4,23), İki Yalancı (1,43), İkinci Bahar (1,44), İstanbullu Gelin (6,56), Jet Sosyete (6,58), Kaçak Gelinler (6,59), Kaderimin Yazıldığı Gün (6,60), Kadim Dostum
(2,49), Kahireli Palas (2,50), Kalbim Dört Mevsim (6,61), Kalbimdeki Deniz
(2,52), Kanatsız Kuşlar (1,46), Kara Kutu (3,53), Kara Sevda (6,63), Kara Yazı
(3,54), Karşı Köyün Delisi (7,44), Kayıp Hayatlar (4,26), Kayıp Şehir (3,56),
Keşanlı Ali Destanı (3,57), Kırgın Çiçekler (1,51), Kızılelma (7,47), Kiralık Aşk
(6,66), Kirli Beyaz (2,58), Koca Koca Yalanlar (3,59), Koyu Kırmızı (6,67), Kördüğüm (2,61), Kördüğüm (4,29), Kötü Yol (3,60), Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (5,52),
Küçük Ağa (3,63), Küçük Hanımefendi (7,51), Küçük Hesaplar (6,71), Küçük
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Kadınlar (3,64), Küçük Sırlar (3,65), Küçük Sırlar (6,73), Manyak Dükkan
(5,55), Mavi Kelebekler (7,55), Mehmed: Bir Cihan Fatihi (3,68), Mor Menekşeler (7,59), Mucize Doktor (2,66), Muhteşem İkili (3,71), Muhteşem Yüzyıl Kösem (2,67), Mükemmel Çift (3,72), O Hayat Benim (2,72), Sana Bir Sır Vereceğim (2,77), Sarı Sarı Liralar (4,33), Sessiz Gemiler (1,66), Sevdim Seni Bir Kere
(6,83), Sıcak Saatler (1,67), Sihirli Annem (6,86), Sinekli Bakkal (1,69), Siyah
Beyaz Aşk (3,78), Siyah İnci (6,87), Son Bahar (6,89), Son Çıkış (7,69), Son Destan (7,70), Sudan Bıkmış Balıklar (6,88), Sudan Sebepler (7,71), Süper Baba
(1,70), Şahane Damat (6,90), Şen Yuva (2,82), Tatlı İntikam (3,82), Tatlı Küçük
Yalancılar (6,91), Tek Yürek (7,75), Ufak Tefek Cinayetler (6,92), Umutsuz Ev
Kadınları (2,85), Yabancı Damat (4,41), Yalan Dünya (3,93), Yalancı Bahar
(6,94), Yasak Elma (2,87), Yedi Güzel Adam (7,79), Yeni Gelin (5,75), Yeşil Deniz (7,83), Yuvamdaki Düşman (5,77), Yüksek Sosyete (6,97), Zehirli Sarmaşık
(2,89), Zengin Kız Fakir Oğlan (2,90), Zengin Kız Fakir Oğlan (7,86), Zoraki
Başkan (7,87).
3.5.İsim Fiil Öbeği
İnadına Yaşamak (3,46).
3.6.Sıfat Fiil Öbeği
Eve Düşen Yıldırım (5,32), Kız Kaçıran (1,52), Sudan Bıkmış Balıklar
(6,88).
3.7.Zarf Fiil Öbeği
Annem Uyurken (3,8), Güneşi Beklerken (3,35), Üsküdar’a Giderken
(3,88).
3.8.Birleşik Fiil
Adını Feriha Koydum (4,2), Adını Sen Koy (6,2), Aklın Başına Gelsin (4,4),
Babam Sınıfta Kaldı (2,12), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (1,33), Gün Akşam Oldu (5,42), İstanbul’da Aşık Oldum (7,43), Kaderimin Yazıldığı Gün
(6,60), Kaybedenler (7,45), Sana Bir Sır Vereceğim (2,77), Umuda Kelepçe Vurulmaz (2,84).
3.9.Tekrar Öbeği
Abur Cubur (7,2), Adım Bayram Bayram (7,4), Analı Oğullu (3,5), Avrupa
Avrupa (7,9), Deli Divane (4,12), Gece Gündüz (3,31), Güzel Çirkin (3,37), İşler
Güçler (6,57), Koca Koca Yalanlar (3,59), Nefes Nefese (6,78), Sarı Sarı Liralar
(4,33), Ufak Tefek Cinayetler (6,92), Yer Gök Aşk (2,88), Yer Gök Aşk (4,43),
Yersiz Yurtsuz (1,78).
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3.10.Edat Öbeği
Babam İçin (2,11), Benim İçin Üzülme (5,18), El Gibi (1,32), Kızlarım İçin
(3,58), Ömre Bedel (2,74), Ömre Bedel (4,32), Senden Başka (1,64), Sonsuza
Dek (4,40), Yıllar Sonra (3,95).
3.11.Bağlama Öbeği
Anneler ve Kızları (6,6), Aşk ve Gurur (5,14), Aşk ve Günah (3,10), Aşk ve
Mavi (1,11), Babalar ve Evlatlar (6,16), Babam ve Ailesi (3,11), Bir Ferhat ile
Şirin Hikayesi (2,18), Cesur ve Güzel (6,29), Düşler ve Umutlar (2,35), Fazilet
Hanım ve Kızları (6,39), Ferhat ile Şirin (2,40), Hayal ve Gerçek (1,40), Hayati
ve Diğerleri (3,41), Kurt Seyit ve Şura (6,68), Kül ve Ateş (6,74), Leyla ile Mecnun (7,53), Zengin ve Yoksul (1,9).
3.12.Unvan Öbeği
Dila Hanım (5,27), Fazilet Hanım ve Kızları (6,39), Hz. Meryem (4,19),
Hz. Ömer (4,20), Hz. Yusuf (4,21), Komiser Nevzat (1,54), Komiser Rex (7,48),
Öğretmen Kemal (2,73), Yamak Ahmet (7,77).
3.13.Birleşik İsim Öbeği
Cesur Yürek (5,22), Deli Yürek (4,13), Halil İbrahim Sofrası (7,34), Heradot Cevdet (7,40), Kurt Seyit ve Şura (6,68), Otel Divane (5,63), Pis Yedili
(5,66), Tatar Ramazan (1,74), Ustura Kemal (5,74), Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (7,85).
3.14.Ünlem Öbeği
Ah İstanbul (1,4), Ah Kalbim (4,3), Ah Kalbim (7,6), Ah Neriman (5,7), Ey
Aşk Nerdesin? (1,34), Ulan İstanbul (3,85).
3.15.Kısaltma Öbeği
Arka Sıradakiler Umut (2,6), Boynu Bükükler (3,22), Es Es (5,31), Hanım
Köylü (6,47).
3.16.Açıklamalı Öbek
4N1K İlk Aşk (2,1), Adı Efsane (3,1), Adı: Mutluluk (2,2), Adı: Zehra (2,3),
Arka Sıradakiler Umut (2,6), Büyük Sürgün Kafkasya (7,20), Diriliş Ertuğrul
(7,25), İkizler: Memo – Can (3,45), İlişki Durumu: Evli (5,43), İlişki Durumu:
Karışık (5,44), Kanıt: Ateş Üstünde (3,51), Kurtlar Vadisi Pusu (3,61), Kurtlar
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Vadisi: Pusu (5,53), Kuruluş Osman (1,56), Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (5,52), Mehmed: Bir Cihan Fatihi (3,68), Mehmetçik Kut’ül Amare (7,57), Muhteşem Yüzyıl
Kösem (2,67), Yedi Kule Hayat Yokuşu(7,80), Yunus Emre Aşkın Yolculuğu
(7,85).
SONUÇ
Bu çalışmada ülkemizde en çok izlenen televizyon kanallarından ATV,
Fox, Kanal D, Kanal 7, Show, Star ve TRT 1’de dünden bugüne yayınlanan toplam 576 dizi adı söz öbekleri bakımından incelenmiştir. Çalışma neticesinde
ulaşılan sonuçlar şu şekildedir:
Grafik 1: Dizi Adlarındaki Söz Öbeklerinin Tür Dağılımı

Grafik 1’de görüldüğü üzere dizi adlarında 1 adet eksiz ad tamlaması,
100 adet belirsiz ad tamlaması, 47 adet belirli ad tamlaması, 139 adet sıfat
tamlaması, 1 adet isim fiil, 3 adet sıfat fiil, 3 adet zarf-zarf fiil, 11 adet birleşik
fiil, 15 adet tekrar öbeği, 8 adet edat öbeği, 17 adet bağlama öbeği, 9 adet unvan öbeği, 10 adet birleşik isim, 6 adet ünlem öbeği, 4 adet kısaltma öbeği, 20
adet açıklamalı öbek tespit edilmiştir. Dizi adlarında belirleyici ve tanımlayıcı
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olması bakımından çoğunlukla isim tamlamalarından ve sıfat tamlamalarından
faydalanılmıştır.
Tablo 1: Dizi Adlarının Söz Dizimi
Kanal Adı
ATV
FOX
KANAL D
KANAL 7
SHOW
STAR
TRT

Tek Sözcükten Oluşan Dizi Adları
21
12
18
8
13
14
10

Söz Öbeği Şeklindeki
Dizi Adları
47
53
63
28
45
67
62

Cümle Şeklindeki
Dizi Adları
8
20
11
5
13
12
10

Tablo 1’de de görüldüğü gibi dizi adları genellikle en az iki sözcükten
oluşurken tek sözcükten oluşan ve cümle değerinde dizi adı sayısı sınırlı düzeydedir. Öbeklerin tür dağılımının her kanalda hemen hemen eşit seviyede
olduğu görülmüştür. Ayrıca belirlenen öbeklerin Türkçenin ses ve şekil özelliklerine uygun bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Sadece Canını Sevdiğim
İstanbul’u, Aşk-ı Memnu, Karımın dediği Dedik Çaldığı Kontrabas örneklerinde
olduğu gibi birkaç adet farklı yapıdaki dizi adı tespit edilmiştir.
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İnternet Erişimleri:
https://www.fox.com.tr/dizi-izle (Erişim Tarihi:03.03.2020).
https://www.diziler.com/kanal/fox-tv/dizileri (Erişim Tarihi:05.03.2020).
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EKLER
1. ATV
Adanalı (1,1), Affedilmeyen (1,2), Affet Bizi Hocam (1,3), Ah İstanbul (1,4), Aile
Saadeti (1,5), Aliye (1,6), Al Yazmalım (1,7), Aman Annem Görmesin
(1,8), Asmalı Konak (1,9), Aşk Oyunu (1,10), Aşk ve Mavi (1,11), Aşka
Sürgün (1,12), Avrupa Yakası (1,13), Azap Yolu (1,14), Baba Evi (1,15),
Bebeğim (1,16), Belalı Baldız (1,17), Beni Bırakma (1,18), Beyaz Gelin-
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cik (1,19) Bir Demet Tiyatro (1,20), Bir İstanbul Masalı (1,21), Bizim
Evin Halleri (1,22), Bugünün Saraylısı (1,23), Büyük Yalan (1,24), Canevim (1,25), Canım Ailem (1,26), Cennetin Çocukları (1, 27), Çiçek Taksi
(1, 28), Deli Yürek (1,29), Dicle (1,30), Duvar (1,31), El Gibi (1,32), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (1,33), Ey Aşk Nerdesin (1,34), Ezel (1,
35), Gazi (1,36), Gönülçelen (1, 37), Görgüsüzler (1,38), Hatırla Sevgili
(1,39), Hayal Ve Gerçek (1,40), Hepsi 1 (1,41), Hercai (1,42), İki Yabancı
(1,43), İkinci Bahar (1,44), Kaçak (1,45), Kanatsız Kuşlar (1,46), Karadayı (1,47), Karayılan (1,48), Kelebek Çıkmazı (1,49), Kertenkele (1,50),
Kelebekler (1,51), Kız Kaçıran (1,52), Kimse Bilmez (1,53), Komiser Nevzat (1,54), Korkusuzlar (1,55), Kuruluş Osman (1,56), Kuş Dili (1,57),
Limon Ağacı (1,58), Mahallenin Muhtarları (1,59), Mahşer (1,60), Parmaklıklar Ardında (1,61), Selena (1,62), Sen Anlat Karadeniz (1,63),
Senden Başka (1,64), Servet Avcısı (1,65), Sessiz Gemiler (1,66), Sıcak
Saatler (1,67), Sıla (1,68), Sinekli Bakkal (1,69), Süper Baba (1,70), Şahin
Tepesi (1,71), Şöhret (1,72), Talih Kuşu (1,73), Tatar Ramazan (1,74),
Unutulmaz (1,75), Yaban Gülü (1,76), Yalancısın Sen (1,77), Yersiz Yurtsuz (1,78), Zengin ve Yoksul (1,79), Zerda (1,80).
2.FOX
4N1k İlk Aşk (2,1), Adı Mutluluk (2,2), Adı: Zehra (2,3), Ali Ayşe‘yi Seviyor
(2,4), Araf Zamanı (2,5), Arka Sıradakiler Umut (2,6), Asayiş Berkemal
(2,7), Aşk Yalanı Sever (2,8), Aşk Yeniden (2,9), Aşkın Halleri (2,10), Babam İçin (2,11), Babam Sınıfta Kaldı (2,12), Bana Sevmeyi Anlat (2,13),
Benim Hala Umudum Var (2,14), Bir Aile Hikâyesi (2,15), Bir Aşk
Hikâyesi (2,16), Bir Deli Rüzgâr (2,17), Bir Ferhat ile Şirin Hikâyesi
(2,18), Bir Mucize Olsun (2,19), Bizim Hikâye (2,20), Bu Sayılmaz (2,21),
Canan (2,22), Canım Benim (2,23), Çakıl Taşları (2,24), Çifte Saadet
(2,25), Çoban Yıldızı (2,26), Çocuklar Duymasın (2,27), Dayan Yüreğim
(2,28), Dedemin Dolabı (2,29), Deli Gönül (2,30), Deniz Yıldızı (2,31),
Derin Sular (2,32), Dinle Sevgili (2,33), Doktorlar (2,34), Düşler ve Umutlar (2,35), Emanet (2,36), Esaretim Sensin (2,37), Familya (2,38), Fatih
Harbiye (2,39), Ferhat İle Şirin (2,40), Görüş Günü Kadınları (2,41), Günahkâr (2,42), Harem (2,43), Hayat Sevince Güzel (2,44), Her Yerde Sen
(2,45), Hindistan’da Aşk (2,46), İnadına Aşk (2,47), Kadın (2,48), Kadim
Dostum (2,49), Kahireli Palas (2,50), Kalbim Yangın Yeri (2,51), Kalbimdeki Deniz (2,52), Karagül (2,53), Karamın Dediği Dedik Çaldığı Kontr-
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bas (2,54), Kayıtdışı (2,55), Kırlangıç Fırtınası (2,56), Kiraz Mevsimi
(2,57), Kirli Beyaz (2,58), Kocamın Ailesi (2,59), Komşular (2,60), Kördüğüm (2,61), Kurşun (2,62), Lale Devri (2,63), Melekler Korusun (2,64),
Merhaba Hayat (2,65), Mucize Doktor (2,66), Muhteşem Yüzyıl Kösem
(2,67), N’olur Ayrılalım (2,68), Nerdesin Birader (2,69), No:309 (2,70),
Not Defteri (2,71), O Hayat Benim (2,72), Öğretmen Kemal (2,73), Ömre
Bedel (2,74), Ruhumun Aynası (2,75), Rüzgârın Kalbi (2,76), Sana Bir Sır
Vereceğim (2,77), Savaşçı (2,78), Sen Benimsin (2,79), Sensiz Yaşayamam (2,80), Şehrin Melekleri (2,81), Şen Yuva (2,82), Şevkat Yerimdar
(2,83), Umuda Kelepçe Vurulmaz (2,84), Umutsuz Ev Kadınları (2,85),
Vurgun (2,86), Yasak Elma (2,87), Yer Gök Aşk (2,88), Zehirli Sarmaşık
(2,89), Zengin Kız Fakir Oğlan (2,90).
3.KANAL D
Adı Efsane (3,1), Akasya Durağı (3,2), Alın Yazım (3,3), Altın Soylar (3,4), Analı
Oğullu (3,5), Ankara’nın Dikmeni (3,6), A.Ş.K (3,7), Annem Uyurken
(3,8), Aşk-ı Memnu (3,9), Aşk Ve Gurur (3,10), Aşk ve Günah (3,11), Babam ve Ailesi (3,12), Bana Artık Hicran De (3,13), Benim Adım Gültepe
(3,14), Beş Kardeş (3,15), Bir Bulut Olsam (3,16), Bir Çocuk Sevdim
(3,17), Bir Deniz Hikâyesi (3,18), Bir Litre Gözyaşı (3,19), Bir Umut Yeter
(3,20), Bizim Yenge (3,21), Bodrum Masalı (3,22), Boynu Bükükler
(3,23), Cinayet (3, 24), Cumaya Kalsa (3, 25), Çalıkuşu (3,26), Çocuklar
Duymasın (3,27), Dostlar Mahallesi (3,28), Evlat Kokusu (3,29), Fatih
(3,30), Fatmagül’ün Suçu Ne? (3,31), Gece Gündüz (3,32), Geniş Aile
(3,33), Gülizar (3, 34), Güllerin Savaşı (3,35), Güneşi Beklerken (3,36),
Güneş’in Kızları (3,37), Güzel Çirkin (3, 38), Hanımın Çiftliği (3,39), Hayatımın Aşkı (3,40), Hayat Mucizelere Gebe (3,41), Hayati ve Diğerleri
(3,42), Hayat Şarkısı (3,43), Hıçkırık (3,44), İki Yalancı (3,45), İkizler
Memo-Can (3,46), İnadına Yaşamak (3,47), İnsanlık Suçu (3,48),İntikam
(3,49), İsimsizler (3,50), Kanıt (3,51), Kanıt: Ateş Üstünde (3,52), Kalbim
Ege’de Kaldı (3, 53), Kara Kutu (3,54), Kara Yazı (3, 55), Kayıp (3,56),
Kayıp Şehir (3,57), Keşanlı Ali Destanı (3,58), Kızlarım İçin (3,59), Koca
Koca Yalanlar (3,60), Kötü Yol (3,61), Kurtlar Vadisi Pusu (3,62), Kuzey
Güney (3,63), Küçük Ağa (3,64), Küçük Kadınlar (3,65), Küçük Sırlar
(3,66), Leke (3,67), Masum (3,68), Mehmed: Bir Cihan Fatihi (3,69),
Merhamet (3,70), Meryem (3,71),Muhteşem İkili (3,72), Mükemmel Çift
(3,73), Ne Diyorsun? (3,74), Nuri (3,75), Öyle Bir Geçer Zaman Ki (3,76),
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Poyraz Karayel (3,77), Sevdanın Bahçesi (3,78), Siyah Beyaz Aşk (3,79),
Sultan (3,80), Şeref Meselesi (3,81), Şüphe (3,82), Tatlı İntikam (3,83),
Tutsak (3,84), Türkan (3,85), Ulan İstanbul (3,86), Umutsuz Ev Kadınları
(3,87), Urfalıyam Ezelden (3,88), Üsküdar’a Giderken (3,89), Vatanım
Sensin (3,90), Veda (3,91), Ver Elini Aşk (3,92), Vicdan (3,93), Yalan
Dünya (3,94), Yaz’ın Öyküsü (3,95), Yıllar Sonra (3,96), Yol Arkadaşım
(3,97), Yüzleşme (3,98), Zeytin Tepesi (3,99).
4.KANAL 7
Acı Hayat (4,1), Adını Feriha Koydum (4,2), Ah Kalbim (4,3), Aklın Başına Gelsin (4,4), Aliye (4,5), Benimsin (4,6), Bıçak Sırtı (4,7), Bir Garip Aşk (4,8),
Bir Tutam Aşk (4,9), Büyük Yalan (4,10), Canım Ailem (4,11), Deli Divane
(4,12), Deli Yürek (4,13), Doktorlar (4,14), Elif (4,15), Ekmek Teknesi
(4,16), Feda (4,17), Hayatın Kıyısında (4,18), Hz.Meryem (4,19),
Hz.Ömer (4,20), Hz.Yusuf (4,21), İkimizin Yerine (4,22), İki Yabancı
(4,23), İstanbul Hatırası (4,24), İşgal (4,25), Kayıp Hayatlar (4,26), Kız
Annesi (4,27), Kobra Takibi (4,28), Kördüğüm (4,29), Kurtlar Vadisi
(4,30), Müziklerin Efendisi (4,31), Ömre Bedel (4,32), Sarı Sarı Liralar
(4,33), Sensiz Olmaz (4,34), Sev Beni (4,35), Sevda Masalı (4,36), Sev Yeter (4,37), Sil Baştan (4,38), Sosuza Dek (4,39), Yabancı Damat (4,40),
Yemin (4,41), Yer Gök Aşk (4,42), Yol (4,43), Zerda (4,44).
5.SHOW
Acı Aşk (5,1), Acil Aşk (5,2), Adını Feriha Koydum (5,3), Acil Servis (5,4), Adını
Kalbime Yazdım (5,5), Ağlatan Dans (5,6), Ah Neriman (5,7), Altın Dağlı
(5,8), Analı Oğullu (5,9), Arkadaşlar İyidir (5,10), Asla Vazgeçmem
(5,11), Aşk Ağlatır (5,12), Aşk Ekmek Hayaller (5,13), Aşk ve Gurur
(5,14), Balkan Düğünü (5,15), Bebek İşi (5,16), Beni Affet (5,17), Benim
İçin Üzülme (5,18), Beyaz Yalan (5,19), Bir Deli Sevda (5,20), Canım Babam (5,21), Cesur Yürek (5,22), Çarpışma (5,23), Çukur (5,24), Deli Saraylı (5,25), Deniz Yıldızı (5,26), Dila Hanım (5,27), Dudaktan Kalbe
(5,28), Düşman Kardeşler (5,29), Emir’in Yolu (5,30), Es Es (5,31), Eve
Düşen Yıldırım (5,32), Ezel (5,33), Ezra (5,34), Fabrika Kızı (5,35), Firuze
(5,36), Gamsız Hayat (5,37), Gece Sesleri (5,38), Gönül Ferman Dinlemiyor (5,39), Gülperi (5,40), Gülümse Yeter (5,41), Gün Akşam Oldu (5,42),
İlişki Durumu: Evli (5,43), İlişki Durumu: Karışık (5,44), İçerde (5,45), İstanbul Sokakları (5,46), Kalp Atışı (5,47), Kahramanlar (5,48), Karadağ-
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lar (5,49), Karakol (5,50), Klavye Delikanlıları (5,51), Kuzey Yıldızı: İlk
Aşk (5,52), Kurtlar Vadisi Pusu (5,53), Lale Devri (5,54), Manyak Dükkân
(5,55), Mayıs Kraliçesi (5,56), Mihrap Yerinde (5,57), Melekler (5,58),
Muhteşem Yüzyıl (5,59), Ne Münasebet (5,60), Nöbet (5,61), Oldu Teşekkürler (5,62), Otel Divane (5,63), Oyunbozan (5,64), Önce Vatan
(5,65), Pis Yedili (5,66), Salih Kuşu (5,67), Servet (5,68),Sensiz Olmaz
(5,69), Sevdaluk (5,70), Sınıf (5,71), Suskunlar (5,72), Türk Malı (5,73),
Ustura Kemal (5,74), Yeni Gelin (5,75), Yılanların Öcü (5,76), Yuvamdaki
Düşman (5,77), Yüz (5,78), Zemheri (5,79).

6.STAR
Acayip Hikayeler (6,1), Adını Sen Koy (6,2), Aile Reisi (6,3), Akasya Durağı
(6,4), Anne (6,5), Anneler ve Kızları (6,6), Aşkın Bedeli (6,7), Aşktan Kaçılmaz (6,8), Ateş Böceği (6,9), Ateşe Yürümek (6,10), Avlu (6,11), Ay Işığı (6,12), Ay Tutulması (6,13), Baba Ocağı (6,14), Babamın Günahları
(6,15), Babalar ve Evlatlar (6,16), Behzat Ç. (6,17), Beni Affet (6, 18), Benim Annem Bir Melek (6,19), Benim Hala Umudum Var (6,20), Benim
Tatlı Yalanım (6,21), Ben de Özledim (6,22), Bir Çocuk Sevdim (6,23), Bir
Erkek Bir Kadın (6,24), Bir Ömür Yetmez (6,25), Börü (6,26), Canımın İçi
(6,27), Cennetin Sırları (6,28), Cesur Ve Güzel (6,29), Çember (6,30), Çilek Kokusu (6,31), Çocuk (6,32), Deniz Kızı (6,33), Dila Hanım (6,34), Dolunay (6,35), Düriye’nin Güğümleri (6,36), Erkenci Kuş (6,37), Evlerden
Biri (6,38), Fazilet Hanım ve Kızları (6,39), Firar (6,40), Gecenin Kraliçesi
(6,41), Geniş Aile (6,42), Göç Zamanı (6,43), Gönül İşleri (6,44), Güvercin
(6,45), Güzel Köylü (6,46), Hanım Köylü (6,47), Hatırla Sevgili (6,48),
Hayat Bazen Tatlıdır (6,49), Hayat Sırları (6,50), İbreti Alem (6,51),
İçimdeki Fırtına (6,52), İffet (6,53), İhanet (6,54), İstanbul’un Çocukları
(6,55), İstanbullu Gelin (6,56), İşler Güçler (6,57), Jest Sosyete (6,58),
Kaçak Gelinler (6,59), Kaderimin Yazıldığı Gün (6,60), Kalbim Dört Mevsim (6,61), Kalbimin Sultanı (6,62), Kara Sevda (6,63), Kardeş Çocukları (6,64), Kardeş Payı (6,65), Kiralık Aşk (6,66), Koyu Kırmızı (6,67),
Kurt Seyit ve Şura (6,68), Kurtlar Vadisi Pusu (6,69), Kuzgun (6,70), Küçük Hesaplar (6,71), Küçük Kadınlar (6,72), Küçük Sırlar (6,73), Kül ve
Ateş (6,74), Makber (6,75), Medcezir (6,76), Muhteşem Yüzyıl (6,77), Nefes Nesfese (6,78), Papatya (6,79), Paramparça (6,80), Sefirin Kızı (6,81),
Serçe Saray (6,82), Sevdim Seni Bir Kere (6,83), Sevgili Geçmiş (6,84), Sı-
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rat (6,85), Sihirli Annem (6,86), Siyah İnci (6,87), Sudan Bıkmış Balıklar
(6,88), Sonbahar (6,89), Şahane Damat (6,90), Tatlı Küçük Yalancılar
(6,91), Ufak Tefek Cinayetler (6,92), Urfalıyam Ezelden (6,93), Yalacı Bahar (6,94), Yıldızlar Şahidim (6,95), Yol Arkadaşım (6,96), Yüksek Sosyete (6,97)
7.TRT-1
6 Mantı (7,1), Abur Cubur (7,2), Acemi Müezzin (7,3), Adım Bayram Bayram
(7,4), Adını Sen Koy (7,5), Ah Kalbim (7,6), Alayına İsyan (7,7), Aşkın
Kanunu (7,8), Avrupa Avrupa (7,9) Aynadaki Düşman (7,10), Ayrılık
(7,11), Baba Candır (7,12), Başrolde Aşk (7,13), Beni Böyle Sev (7,14),
Bir Yastıkta (7,15), Bir Yusuf Masalı (7,16), Bir Zamanlar Osmanlı (7,17),
Böyle Bitmesin (7,18), Bulutların Ötesi (7,19), Büyük Sürgün Kafkasya(7,20), Cam Kırıkları (7,21), Canını Sevdiğim İstanbul’u (7,22), Çılgın
Kanal (7,23), Çocukluk Günleri (7,24), Diriliş: Ertuğrul (7,25), Elde Var
Hayat (7,26), En Uzun Yüzyıl (7,27), Esir Sultan (7,28), Eski Hikaye
(7,29), Evvel Zaman Hikayesi (7,30), Gökkuşağı Çocukları (7,31), Gönül
Hırsızı (7,32), Gurbette Aşk (7,33), Halil İbrahim Sofrası (7,34), Halka
(7,35), Hangimiz Sevmedik (7,36), Hanımeli Sokağı (7,37), Hayat Ağacı
(7,38), Hayata Beş Kala (7,39), Heradot Cevdet (7,40), Hesaplaşma
(7,41), Hicran Yarası (7,42), İstanbul’da Aşık Oldum (7,43), Karşı Köyün
Delisi (7,44), Kaybedenler (,45), Kayıp Aranıyor (7,46), Kızıl Elma (7,47),
Komiser Rex (7,48), Korkma (7,49), Kurt Kanunu (7,50), Küçük Hanımefendi (7,51), Küstüm Çiçeği (7,52), Leyla ile Mecnun (7,53), Lise Devriyesi (7,54), Mavi Kelebekler (7,55), Mazi Kalbimde Yaradır (7,56), Mehmetçik Kut’ül Amare (7,57), Milat (7,58), Mor Menekşeler (7,59), Osmanlı Tokadı (7,60), Prensin Şarkısı (7,61), Sakarya Fırat (7,62), Sarayın İncisi (7,63), Seddülbahir 32 Saat (7,64), Seksenler (7,65), Sende Gitme
(7,66), Sevda Kuşun Kanadında (7,67), Sınıf (7,68), Son Çıkış (7,69), Son
Destan (7,70), Sudan Sebepler(7,71), Şimdi Onlar Düşünsün (7,72), Şubat (7,73), Tacir (7,74), Tek Yürek (7,75), Yalaza (7,76), Yamak Ahmet
(7,77), Yapma Diyorum (7,78), Yedi Güzel Adam (7,79), Yedikule Hayat
Yokuşu (7,80) Yeniden Başla (7,81), Yerden Yüksek (7,82), Yeşil Deniz
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A DISCOURSE OF ‘OTHERING’ IN E. M. FORSTER’S
A PASSAGE TO INDIA 1
Dr. Halit ALKAN
Mardin Artuklu University
Abstract
Due to industrialization and mechanization in Europe, there was the need to sell
overproduction, find new markets and buy larger amounts of raw materials at cheapest price. For these reasons, in terms of colonialism, most developed European countries occupied territories especially in areas with no political and economic structures
from the 16th century to the 20th century. In addition to economic and political reasons
for Western colonialism, there was the so-called ‘civilizing mission’ because Western
people believed in superiority of their civilization. The Western ideology has produced
arbitrary geographic separation through drawing boundaries between itself and ‘other’, and referred to ‘other’s land as the ‘Orient’ and ‘the land of barbarians’. In this
sense, a discourse of the ‘othering’ has been produced especially in the colonial period
and in literature. In this context, E.M. Forster’s A Passage to India (1924) allows readers to analyse how colonialism impacts on gender, class, culture and race. It concerns
the relations between the English and the native population of India during the colonial period in which Britain ruled India. In the novel, A Passage to India, one of the major
characters named Dr Aziz, like many of the other Indians, struggles with the problem
of the English in India. On the one hand, he appreciates some of the modernizing influences that the West has brought to India; on the other hand, he feels that the presence
of the English degrades and oppresses his people. The British Empire is portrayed as a
fundamentally racist institution that excludes and subjugates others. There are racial
lines, with the white Europeans on one side, and everyone else on the other. Indians
are referred to as the ‘Oriental’ and ‘Other’ who are stereotypically considered to be
undeveloped, ignorant and wild as opposed to the intellectual, civilized, and progressive Westerner. Indians are considered unable to rule themselves, essentially needing
the British Empire to help them toward civilization.
Keywords: The Orient, othering, racism, E.M. Forster, A Passage to India.
This book chapter is an extended study of abstract paper titled “The Concept of ‘Other’ in E. M.
Forster’s A Passage to India”, verbally presented at the 8th International Scientific Research Congress on 22-23 August 2020 in Hattuşa, Çorum, Turkey.
1
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1. Introduction
Each human being is expected to attain the necessary knowledge acquired through reason to overcome inequality of natural differences among
people. In this way, social progress is possible when there is an enlightened
civilization without superstitions and prejudices. According to Condorcet, increasing harmonization of world culture would lead to progress of history so
that human beings would be a truly cosmopolitan whole instead of being divided into many different cultural groups (Outram, 2013:65). When industrialization and mechanization in Europe developed, there was the need to sell
overproduction, find new markets and buy larger amounts of raw materials at
cheapest price. For this need, most developed European countries occupied
territories especially in areas with no political and economic structures from
the 16th century to the 20th century in terms of colonialism. In addition to economic and political reasons for Western colonialism, there was the so-called
‘civilizing mission’ because Western people believed in the superiority of their
civilization. The Western ideology has produced arbitrary geographic separation through drawing boundaries between itself and ‘other’, and referred to
‘other’s land as the ‘Orient’ and ‘the land of barbarians’. The phenomenon of
‘othering’ means that a person distances oneself by a system of classification
(Bernasconi, 2012:152). The term ‘other’ refers to category of people who are
seen as different from the dominant social group (Murfin and Ray, 2009:359).
In this sense, a discourse of the ‘othering’ has been produced especially in the
colonial period and in literature. The term, othering, in terms of colonial studies is employed by Edward W. Said in his work Orientalism (1979). Through
this discourse, the East is considered as the opposite of the West. The East is
also othered to express the superiority of the West’s identity. According to this
discourse, East Asian, South Asian and Middle Eastern cultures are considered
as irrational, static and underdeveloped as the opposite of the Western cultures which are rational, dynamic and developed. Ania Loomba says that Said’s
thesis of Orientalism is a political vision of reality considering a binary opposition between the familiar Europe as the West and the strange orient as the
East (1998:47). In the same way, John McLeod expresses that in Orientalism
while the West has a superior rank, the Orient is considered as the ‘other’
(2000:41). The West’s hegemony uses orientalism to show the East as the inferior ‘other’ of the West in order to reinforce the superior civilization of the
West (Moore-Gilbert, 1997:39). Edward W. Said states his main conception of
the term, orientalism, as follows:
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Although the West uses orientalism as the discipline to learn, discover,
and practise the Orient Edward W. Said expresses that he has been using
that word as a collection of vocabularies, images and dreams available to
everyone who tries to say what lies the east of the dividing line
(1979:73).

According to Edward W. Said, the discourse of orientalism is a means of
creating the desired reality to recreate the non-Western world: “Western cultural institutions are responsible for the creation of those ‘others’, the Orientals, whose very difference from the Occident helps establish that binary opposition by which Europe’s own identity can be established” (Ashcroft and
Ahluwalia, 2001:63). The same idea is supported by Elleke Boehmer who
claims that the European is represented in relation to an ‘other’ (2005:77). In
this sense, colonized peoples are described as less civilized, less human, wild
man, or headless mass in opposite to the superiority of Europe. Therefore,
colonized people have a role in describing European individuality. According
to Ania Loomba, the custom of othering the Orient world takes precedence of
colonialism because it is based on the inexorable difference between white and
black, self and other in terms of being civilized (1998:57). Edward W. Said says
that the creation of ‘others’ is seen in all societies:
Each age and society re-creates its ‘others’. Far from a static thing then,
identity of self or of ‘other’ is a much worked-over historical, social, intellectual, and political process that takes place as a contest involving individuals and institutions in all societies (1979:332).

Edward W. Said expresses that defining of identity and the ‘other’ is
grounded on an awareness of difference from one another. In order to establish binary separation between the colonizer and colonized in colonial discourse, the colonized subject is defined as ‘other’ in terms of the colonizing
culture (Ashcroft, Griffiths and Tiffin, 1998:169). Thus, in order to achieve the
the colonizer’s hegemony of over the colonized people, the specification of the
two sides of the colonial encounter through discourse is used. Edward W. Said
expresses that a single Oriental cannot escape being an Oriental because “an
Oriental lives in the Orient, lives a life of Oriental ease, in a state of Oriental
despotism and sensuality, imbued with a feeling of Oriental fatalism”
(1979:102). John McLeod defines the main stereotypes of the Orient saying
that the Orient is timeless (backwards), strange (abnormal), feminine (submissive), and degenerate (untrustworthiness) which opens the way to the following conclusion that the Orient needs the West to become civilized towards
the higher moral ideals well-preserved in the West (2000:44-46). The dis-

221

HALİT ALKAN

course of ‘other’ together with the aforementioned stereotypes has a function
in othering the Orient and the Orientals as it seen in E. M. Forster’s A Passage
to India.
2. A Discourse of ‘Othering’ in E. M. Forster’s A Passage to India
A Passage to India (1924) is one of the most well-known novels of E. M.
Forster. It allows readers to analyze how colonialism impacts on gender, class,
culture and race in terms of the discourse of ‘othering’. It concerns the relations between the English and the native population of India during the colonial period in which Britain ruled India. It is set against the background of the
British Raj in India and the independence movement against it during the first
quarter of the 20th century. It also depicts the colonial times of India when it
was not possible for the English and Indians to make friends in India. A Passage to India starts with the journey of two English ladies, Mrs Moore and her
friend Adela Quested, to India. Mrs Moore visits her son, Ronny Heaslop, who
is a city magistrate in India in order to make Adela and Ronny meet and make
their way to marriage. Adela Quested and Mrs Moore meet Cyril Fielding who
is an English principal in a local college and Aziz who is a Muslim doctor in
India. Dr Aziz’s falsely asserted assault on Adela Quested changes the story’s
progression by destroying the group’s attempts to socialize and reinforcing the
discourse of ‘othering’ during the colonial period.
Mrs Moore who is an elderly English woman meets Dr Aziz, a Moslem
physician, in a mosque at Chandrapore. When Dr Aziz warns Mrs Moore
against wearing shoes in the mosque, he sees that she does not wear any and
says that a few ladies take the trouble, especially if thinking no one is there to
see. Mrs Moore answers, “That makes no difference. God is here” (Forster,
1979:14). Due to her warm behaviour with her sensitivity, Aziz understands
that Mrs Moore has just arrived in India. When Mrs Moore expresses that she
would wish to invite him to the Club, Aziz thinks that kindness and friendship
may be a solution to the problem of othering. After their arrival when Ronny’s
mother Mrs Moore’s and his fiance Adela want to get to know Indians, Mr Turton who is the governor of Chandrapore offers to arrange a Bridge Party for
the ladies to have a chance to meet the Indians. Adela Quested who is fresh
from England expresses her wish: “I want to see the real India” (Forster,
1979:18). The Indian image in Adela’s mind is a romantic one and she looks for
exoticism. Since Adela wishes to observe the Indians from a safe distance, she
considers herself as the subject othering the Indians as the object.
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By going to extremes in othering the Indians, Mrs Callendar who is Major
Callendar’s wife thinks that the Indians do not deserve even to live and says at
the Bridge Party: “Why, the kindest thing one can do to a native is to let him
die” (Forster, 1979:20). Mr Turton who is the governor of Chandrapore tells
Adela that he and his wife do not have social interactions with the Indians:
“Well, we don’t come across them socially” (Forster, 1979:21). He also wants
to organize a Bridge Party for Adela and Mrs Moore to meet some Indians socially in order to bridge the gulf between East and West. His expression includes the aspect of othering the Indians by defining them as the East. Adela
gets excited to see Indians and when she hears that Mrs Moore met an Indian
man in a mosque the night before, she says “this sounds very romantic” (Forster, 1979:23). Turton’s wife Mrs Turton expresses her hatred of Indians at the
Bridge Party and tries to convince the newcomers of this idea: “You’re superior to them, anyway. Don’t forget that. You’re superior to everyone in India”
(Forster, 1979:33). Similarly, Ronny who has prejudices against Indians has a
stereotype of the cunning Indian in his mind. When his mother, Mrs Moore,
brings up Adela’s worry that the Anglo-Indians do not behave pleasantly towards the Indians, Ronny brings out this stereotypical image and says, “we’re
not out here for the purpose of behaving pleasantly! […] We’re out here to do
justice and keep the peace” (Forster, 1979:41). Ronny who gains power from
his position in the imperial structure justifies his behaviour by otherizing the
Indians. The Westerners justify colonization by the idea that backwards, abnormal, submissive and untrustworthiness Orientals need to be ruled, civilized
and raised to a higher standard of life. Mrs Moore who expresses being kind
and pleasant to the Indians does not assum a superior role over them and says
that “God has put us on earth to love our neighbours and to show it, […] even
in India, to see how we are succeeding” (Forster, 1979:42).
Mrs Moore’s faith in God and her belief of unity prevents her from othering the Indians. As Mrs Moore and Adela want to meet the Indians, Cyril Fielding, the headmaster of the college in Chandrapore, organizes a Tea Party for
them in his place together with his Indian colleague Godbole. Cyril Fielding
who does not often go to the Club prefers to come together with Indians mostly because “he is partially immune to the influence of the imperialistic power
relationship because he works in education rather than government” (Hawkins, 1979:55). He is described as an exception to the corrupted English people
in India. Fielding does not otherize any human beings because of his belief as
follows:
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The world […] is a globe of men who are trying to reach one another and
can best do so by the help of goodwill plus culture and intelligence. […]
He had no racial feeling […] because he had matured in a different atmosphere, where the herd-instinct does not flourish (Forster, 1979:52).

Not knowing Dr Aziz personally, Fielding who he has heard a lot about
him sends an invitation letter him for the tea party. Fielding was dressing after
a bath when Aziz arrives at Fielding’s place. Fielding shouts from the bedroom:
“Please make yourself at home” (Forster, 1979:53). Seeing that Fielding’s collar stud is broken, Aziz gives his own collar stud to him to return Fielding’s
friendly treatment and they shook hands while smiling. Adela Quested considers Dr Aziz as the representative of all Indians: “In her ignorance, she regarded
him as ‘India’” (Forster, 1979:60). When Ronny goes to Fielding’s house, he
finds out that Adela is alone with the Indians. When Aziz tries to explain the
situation, Ronny ignores him: “Ronny took no notice [. . .]. The only link he
could be conscious of with an Indian was the official [. . .]. As private individuals he forgot them” (Forster, 1979:65). Ronny who has never met any Indians
socially ignores and thus otherizes them. Ronny considers Aziz a bounder:
“Well . . . I’m the sun-dried bureaucrat, [. . .] I don’t like to see an English girl
left smoking with two Indians. [. . .] Can’t you see that fellow’s a bounder?”
(Forster, 1979:66). Later on, when Dr Aziz gets ill, Fielding visits him. Their
frindship is expressed by the narrator: “They were friends, brothers. [. . .] They
trusted one another, affection had triumphed for once in a way” (Forster,
1979:105). It is understood that their relationship is grounded on mutual
kindness which prevents othering. Here, the superiority of the English over the
Indians is surpassed because Fielding and Dr Aziz calls each other by their first
names.
During the journey to Marabar Caves which represents the ‘real’ India,
Adela murmurs that she likes Dr Aziz: “Nice creature he is” (Forster,
1979:122). Even when Adela and Aziz wander around the caves, she thinks
about him: “What a handsome little Oriental he was, and no doubt his wife and
children were beautiful too [. . .]. Probably this man had several wives – Mohammedans always insist on their full four, according to Mrs Turton” (Forster,
1979:135). Here, Mrs Turton’s claim means that all Muslim men insist to have
four wives. This view reflects an orientalist mind stereotyping and othering
Muslims. Adela, considering Aziz to represent a totalized Muslim man image,
thinks that he may have many wives. She does not consider Aziz as an individual who may have his own principles. Adela asks Aziz if he has more than one
wife: “Have you one wife or more than one?” (Forster, 1979:136). Aziz who
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considered this question as an insult goes into one of the caves in order to
come to his sense. Not being aware of othering Aziz, Adela also enters another
cave. Due to the dark and mysterious atmosphere, Adela has a psychological
breakdown together with a terrible echo. Because of her ideas of Aziz as a
handsome man and polygamy, she believes that Aziz has touched her in the
darkness of the cave. The dominant ideology reproduces this stereotypical
image leading to her false accusation of Aziz of sexual assault. This is another
stereotype in Orientalist discourse in which the Oriental is presented as “sexually mysterious and tempting” (McLeod, 2000:45). Adela is possessed with
Aziz’s charm and her stereotypical perception of the Orientals. Upon this incident, Mr McBryde who is the superintendent of police in Chandrapore expresses his othering view: “All unfortunate natives are criminals at heart, for
the simple reason that they live south of latitude 30” (Forster, 1979:148). During Aziz’s imprisonment, Fielding who does not believe Adela’s charging insists
on Aziz’s innocence: “I believe Dr Aziz to be innocent” (Forster, 1979:168).
When Ronny asks Mrs Moore’s opinion of Aziz’s assault of Adela, she reveals
her opinion: “Of course he is innocent” (Forster, 1979:181). Mrs Moore trusts
Aziz and does not otherize him. Due to this unfortunate incidents, Mrs Moore
who loses all her enthusiasm about knowing India takes the road to England
just before the trial of Aziz, but she dies on her voyage on the boat. Mrs Turton’s feelings of superiority, prejudices, humiliation in terms of othering of
Indians are revealed when she talks to the Englishmen in the club after Aziz’s
assault of Adela in the caves:
You’re weak, weak, weak. Why, they ought to crawl from here to the
caves on their hands and knees whenever an Englishwoman’s in sight,
they oughtn’t to be spoken to, they ought to be spat at, they ought to be
ground into the dust (Forster, 1979:192).

Although a specific incident is concerned only with Dr Aziz, Mrs Turton
wishes all Indian men to be humiliated. During the trial in order to prove Aziz’s
assault of Adela, Mr McBryde, the superintendent of police in Chandrapore,
asserts that “the darker races are physically attracted by the fairer, but not
vice versa – not a matter for bitterness this, not a matter for abuse, but just a
fact which any scientific observer will confirm” (Forster, 1979:194). His words
serve only as othering the Indians on the grounds of their darker race. After
the trial, Adela does not wish to meet other Anglo-Indians. Therefore, Fielding
hosts Adela in his place for her safety, but he takes up a position on Aziz’s side
and says to Adela: “To put it frankly, I belong to the other side in this ghastly
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affair” (Forster, 1979:211). Aziz is also aware of Fielding’s trust and care for
him during this process. After the stressful times of trial, Aziz grows hostile
towards the English. Without even listening to what Fielding has to say about
the topic of Adela paying compensation money, Aziz who breaks into the conversation says: “The approval of your compatriots no longer interests me, I
have become anti-British” (Forster, 1979:222). Since he is otherized and humiliated badly by the Anglo-Indians during the trial, Aziz takes a position
against them. After Adela tells the truth in the court, Fielding asks Aziz to let
Adela off paying and tries to convince him to appreciate her. These debates
lead to the first racial feelings of Fielding against Aziz. When Fielding returns
to England to have things to do there, Aziz convinced by the rumour that Fielding and Adela are going to marry there. However, Fielding marries Mrs
Moore’s daughter Stella. Although Aziz learns the truth that Fielding has married Stella, not Adela, he says “I wish no Englishman or Englishwoman to be
my friend” (Forster, 1979:270). When Fielding and Dr Aziz go for their last
ride, Fielding realizes the fact that they are not to meet each other anymore:
Socially they had no meeting-place. He had thrown in his lot with AngloIndia by marrying a countrywoman, and he was acquiring some of its limitations [. . .]. Would he today defy all his own people for the sake of a
stray Indian? [. . .] They must inevitably part (Forster, 1979:284-285).

After his marriage to an English lady and promotion, Fielding gets a new
position in the colonial structure. He is about to transform into the typical Anglo-Indian profile described in the novel. Fielding begins to be corrupted because of his position as a school inspector who becomes associated with the
government (Hawkins, 1982:55). Mohammad Shaheen reminds us that Fielding’s failure is “a failure within a complex context of politics surrounding him”
(2004:109). When Fielding’s position changes, he obeys the ideology imposed
by the colonial structure, and so, he integrates into the colonial system. After
Aziz and Fielding have a long conversation on politics during their ride, Aziz
sees Fielding as a part of the British Raj: “Down with the English anyhow.
That’s certain. [. . .] We shall drive every blasted Englishman into the sea, and
then, [. . .] you and I shall be friends” (Forster, 1979:287-288). Although Aziz,
as a doctor who is considered to be the educated classes, tries to bridge the
gap between English and Indian, he is categorised as ‘other’. Since Aziz and
Fielding cannot refrain from othering in a colonial context, Aziz expresses that
a friendship between an Englishman and an Indian man can be possible only
when the English are made to leave India.

226

A DISCOURSE OF ‘OTHERING’ IN E. M. FORSTER’S A PASSAGE TO INDIA

3. Conclusion
Orientalism provides a discourse of ‘othering’ in which Eastern culture is
considered inferior to Western culture. The people of the East are seen timeless (backwards), strange (abnormal), feminine (submissive), and degenerate
(untrustworthiness) which open the way to the following conclusion that the
Orient is inferior to the West and needs the West to become civilized towards
the higher moral ideals well-preserved in the West. Therefore, the Western
people otherize the Eastern people. A Passage to India describes the relationships between the English and the Indians during the British Raj which are
determined by colonialism. When the relationship between the officials in the
city of Chandrapore and the Indians are analysed, the officials and their wives
represent the maximum extent of othering in a colonial setting. Their attitudes
of othering do not allow any relationship to develop between the English and
the Indians. Although Ronny Heaslop is new in India as the British city magistrate in Chandrapore enlarges the gap between himself and the Indians by
otherizing them and justifies his attitudes due to his position in the colonial
structure. Aziz, as a doctor who is considered to be the educated class, tries to
bridge the gap between English and Indian, he is categorised as ‘other’. Although Adela shows a positive attitude towards the Indians at first, she becomes affected by the orientalist discourse which imposes the stereotypical
images of the Indians. Due to these stereotypical images, she sees Aziz as an
‘other’ and accuses Aziz of sexual assault. As it is seen during the trial, a discourse of ‘othering’ prevents meaningful relationships. Although Mrs Moore
and Aziz come from different religious backgrounds, their common understanding of spirituality is viewed as a relationship unspoiled by othering.
However, she cannot oppose the pressure by the Anglo-Indians and decides to
leave India. Aziz and Fielding establish a good friendship at first. However,
Fielding transforms into the typical Anglo-Indian profile after his marriage to
an English lady and promotion in the colonial structure associated with the
government. Since Aziz and Fielding cannot refrain from othering in a colonial
context, Aziz expresses that a friendship between an Englishman and an Indian
man can be possible only when the English are made to leave India.
A Passage to India poses ‘othering’ as a hindrance for frienships to develop between the English and the Indians in a colonial context. The only relation is in the way as domination of the English and submission of the Indians in
a colonised nation. When Aziz as an Indian doctor tries to bridge relationship
between the English and Indians, the discourse of ‘othering’ is always faced.
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Obstacles to friendship are observed when there is officialdom in a society.
Therefore, human relationship is reduced to colonial rulers’ political and economic interest. Indians are referred to as the ‘Oriental’ and ‘other’ who are
stereotypically considered to be undeveloped, ignorant and wild as opposed to
the intellectual, civilized, and progressive Westerner. Indians are considered
unable to rule themselves, essentially needing the British Empire to help them
toward civilization.
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İLKOKUL FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE
DERS KİTABININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ1
Kemal CAN
Milli Eğitim Bakanlığı
Prof. Dr. Şafak ULUÇINAR SAĞIR
Amasya Üniversitesi
ÖZ: Bilim, insanoğlunun çevresini tanımaya çalışması ve merak etmesi sonucu
ortaya çıkmıştır. Karşılaşılan yaşam problemlerinin çözümünde bilimsel yöntemlerin
kullanılması son derece önemlidir. Bilim ve bilimsel düşüncenin öğretildiği fen bilimleri dersi ilkokuldan itibaren öğretim programlarında yer almaktadır. Bu çalışmanın
amacı, fen bilimleri dersi öğretim programı ve bu programın kılavuzluğunda hazırlanan fen bilimleri ders kitabının bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan
“2017 yılı İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (FÖP)” ve “İlkokul 4.
Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı (FBDK)” kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma
yaklaşımı olan doküman analizi kullanılmıştır. fen bilimleri ders kitabındaki etkinlikler
“Fen Bilimleri Ders Kitabı Değerlendirme Formu” ile incelenmiştir. Kitaptan rastgele
seçilen 5 etkinlik alanında uzman iki öğretim üyesi ve bir fen bilimleri öğretmeni tarafından incelenmiş olup güvenirlik kodlayıcı tutarlılık katsayısı 0,85 olarak hesaplanmıştır. FÖP kazanımları “Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Değerlendirme Rubriği” kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonuçlarının güvenirliği iki fen eğitimi alan
uzmanı öğretim üyesi ve bir sınıf öğretmeninden alınan görüş ile sağlanmıştır. Kodlayıcı görüşleri arasındaki tutarlılık katsayısı 0,84 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarında FÖP’ün 7 ünite, 46 kazanım; FBDK’nin ise 27 etkinlikten oluştuğu saptanmıştır. Programdaki yer alan kazanımlar ile ders kitabındaki etkinlikler daha çok birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin kazanımına yönelik olarak hazırlanmıştır. FÖP
kazanımlarında en fazla “Gözlem” 18 (%39,1) ile “Yorumlama ve sonuç çıkarma” beceBu çalışma, “Kemal Can, İlkokul Fen Bilimleri Öğretim Programı, Ders Kitabı ve Öğrenci Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerileri Bakımından Değerlendirilmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
1
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risi 15 (%32,6); FBDK etkinliklerinde ise en fazla “Yorumlama ve sonuç çıkarma” 25
(%92,6) ile “Gözlem” 23 (%85,2) becerisi kazanımına ağırlık verilmiştir. Bu bulgulara
göre FÖP ve FBDK’nin bilimsel süreç becerilerinin tamamını kapsamadığı sonucuna
ulaşılmış, öğretim programı ve öğretmenlerin programı uygulamadaki rehberi olan
ders kitabının bilimsel süreç becerilerinin tamamını ve öğretimi destekleyen daha
fazla etkinlik içerecek şekilde hazırlanması gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Öğretim Programı, Fen Bilimleri Ders Kitabı

Evaluation of Primary School Science Curriculum and Course Book in
Terms of Scientific Process Skills
ABSTRACT: Science emerged as a result of human beings trying to know their
surroundings and wondering about them. It is extremely important to use scientific
methods in solving the life problems encountered. The science course, in which science and scientific thinking is taught, has been included in the curriculum since primary
school. The aim of this study is to evaluate the science course curriculum and the science textbook prepared under the guidance of this program in terms of scientific process skills. "2017 Primary School 4th Grade Science Course Curriculum (FÖP)" and
"Primary School 4th Grade Science Textbook (FBDK)" published by the Ministry of
National Education Board of Education were used in the study. Document analysis,
which is a qualitative research approach, was used in the research. The activities in the
science textbook were examined with the "Science Textbook Evaluation Form". The 5
activities randomly selected from the book were examined by two expert lecturers and
a science teacher, and the reliability coder consistency coefficient was calculated as
0.85. The FÖP gains were analyzed using the "Science Curriculum Evaluation Rubric".
The reliability of the study results was provided by the opinion of two faculty members who are experts in science education and one classroom teacher. The coefficient
of consistency between the coder opinions was calculated as 0.84. FÖP's 7 units, 46
gains; it was determined that FBDK consists of 27 activities. The acquisitions in the
program and the activities in the textbook were mostly prepared for the acquisition of
scientific process skills. When FÖP gains are examined, the highest “Observation” 18
(39.1%) and “Interpretation and conclusion” skill 15 (32.6%); When the FBDK activities were examined, the most weight was gained in "Interpretation and inference" 25
(92.6%) and "Observation" 23 (85.2%). According to these findings, it was concluded
that the FÖP and FBDK did not cover all of the scientific process skills, and it was suggested that the curriculum and the textbook, which is the guide of teachers in the implementation of the program, should be prepared in a way that includes all scientific
process skills and more activities that support teaching.
Keywords: Science Education Program, Science Textbook
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1.GİRİŞ
Bilim ve teknoloji günümüzde hızla değişmekte ve gelişmektedir. Çağımızda değişimin ve yeniliğin bir parçası olabilmek hatta bilim ve teknoloji alanında çağın ötesine geçerek yeniliğe yön verebilmek önem kazanmıştır. Bu
yeniliğe ayak uydurabilen toplumlar toplumsal, siyasi ve ekonomik olmak üzere her alanda başarıyı yakalamaktadır (Küçükyılmaz, 2014). Hızlı değişim ve
gelişmeye ayak uydurabilmek isteyen toplum bireyleri kendilerini geliştirebilen ve üretebilen konumda olmak zorundadırlar (Başıbeyaz, 2016). Bu nedenle
bilimin doğa olaylarının ve çevrenin gözlenmesi ile merakı sonucu ortaya çıktığı bilinciyle bilime ve bilimsel düşünmeye gerekli önemin verilerek bilgiye
ulaşma yollarının bireye kazandırılması konusunda temel eğitimden itibaren
fen eğitimi çok önemlidir (Johnston, 2005). Fen eğitiminin önemli ve gerekli
olduğu bilinciyle 1800’lü yılların başında İngiltere ve ABD okullarında fen bilimleri dersi okutulmaya başlanmış; fakat bu derslerde verilen eğitim fen bilimlerinin ilke edindiği rasyonel ve yaratıcı düşünme yöntemlerini 1900’lü
yıllara kadar kazandırmakta başarısız kalarak ezbere dayalı bir sistem üzerine
inşa edilmiştir (Güneş ve Karaşah, 2016).
Günümüz eğitim sisteminde ezbere bilgilerin insan belleğini doldurması
istenmeyerek, bunun yerine bilgiye nereden ve nasıl ulaşacağının bilincinde,
bilimsel metotları kullanarak kendisinin ulaştığı, anlamlandırdığı bilgiler içerisinden gerçek yaşam problemlerinin çözümünde seçici davranarak işine yarar
bilgileri kullanabilen, öğrenme sürecinde aktif ve katılımcı rol oynayarak sorumluluk alabilen bireylerin yetiştirilmesi istenmektedir (Arı, 2014). Bu bağlamda tarihsel süreç incelendiğinde 4 Ekim 1957’de SSCB (Sovyetler Birliği)
tarafından Sputnik-1 adındaki Dünya’nın ilk uzay aracının yörüngeye oturtulması fen eğitiminde reform hareketlerinin başlangıcı kabul edilmiştir (Laugksch, 2000). Fen ve teknolojinin iç içe geçtiği, bireyin bilgiye kendisinin
ulaşması ve bilgiyi yapılandırmasına olanak tanındığı, eğitimin merkezinde
laboratuvarların bulunduğu özgün fen bilimleri dersi öğretim programları
hazırlanmaya başlanmıştır (Akçay, 2014; Çimen, 2014). 1996 yılında ABD
(Amerika Birleşik Devletleri) fen eğitimini içerik ve işleniş yönünden değerlendirmiş ve fen eğitiminde ilk kez Fen Eğitimi Ulusal Standartları’nda (National Science Education) fen okuryazarlığının tanımını yaparak, fen okuryazarlığın birçok üst düzey bilişsel becerinin gelişmesini desteklediği vurgulanmıştır
[National Research Council (NRC), 1996]. fen bilimleri dersi öğretim programındaki değişiklikler 2000 yılından itibaren hız kazanarak (Küçükyılmaz,
2014) ülkemizde ilk kez 2000 yılı Fen Bilgisi dersi öğretim programında eğitimde öğrencinin merkeze alındığı, öğretmenin ise süreçte rehber rol oynadığı
bir sistemin temelleri atılmıştır (Dindar ve Taneri, 2011). Fen ve teknolojinin
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bir bütün olduğu bilinciyle 2005 yılında Fen Bilgisi dersi adı Fen ve Teknoloji
dersi olarak değiştirilmiş, Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ise “Bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı
olarak yetişmesi” düsturuyla yeniden düzenlenmiştir (MEB, 2005; Toraman ve
Alcı, 2013). 30 Mart 2012’de eğitimin 12 yıl zorunlu hale gelmesiyle Fen ve
Teknoloji adı fen bilimleri olarak değiştirilmiş; fakat programın vizyon anlayışı
bir önceki öğretim programdaki şekliyle sürdürülmüştür (MEB, 2013). Ünite
sıralamalarının değiştirilerek ünitelerdeki kazanımların sadeleştirildiği 2017
yılı fen bilimleri Dersi öğretim programına ise fen ve mühendislik ile değerler
eğitimi konu alanları entegre edilerek öğretim programının bilimsel süreç becerileri başta olmak üzere çağdaş ve yenilikçi düşünme becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedeflediği görülmüştür (MEB, 2017).
Toplumun ihtiyacı olan bireylerin yetiştirilebilmesinde eğitim sistemi ve
öğretim programlarındaki çağdaş düzenlemelerin önemi büyüktür (Çepni ve
Çil, 2016). Öğretim programlarının okullarda uygulanmasında öğretmenler
öncelikle kitaplardan yararlanmaktadır. Bu kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı denetimi ve kontrolünde hazırlanmakta ve her öğrencinin kitaplara erişimi sağlanmaktadır. Öğretim programları ve buna bağlı olarak ders kitapları bilgiye
öğrencinin kendisinin ulaşacağı şekilde yapılandırılmalıdır. Bilimsel süreç becerileri, bilginin elde edilmesi sürecinde aktif katılımcı rol oynayan öğrencilerin bilimsel yol ve yöntemleri kullanılarak bilgiye ulaşmalarını sağlayacak beceriler olarak karşımıza çıkmaktadır (Abruscato, 2000; Temiz, Taşar ve Tan,
2006). Her koşulda kazandırılması mümkün olmayan bilimsel süreç becerilerinin öğrenciler tarafından elde edilmesi, ancak sistemin planlı ve programlı
bir parçası haline getirilmesiyle mümkündür (Carin ve Bass, 2001). 2000 yılından önem kazanmaya başlayan bilimsel süreç becerileri, temel bilimsel süreç becerileri ve birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri olarak sınıflandırılmaktadır (MEB, 2005). Programda temel süreç becerileri gözlem, karşılaştırmasınıflama, ölçme, bilimsel iletişim kurma, tahmin etme, çıkarım yapma şeklinde; birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri ise hipotez kurma, değişkenleri
kontrol etme ve değiştirme, işlevsel (işevuruk) tanım yapma, deney düzeneği
kurma, bilgi ve veri toplama, verilerin kaydedilmesi, verilerin işlenmesi ve
model oluşturma, yorumlama, sonuç çıkarma ile sunma becerileri şeklinde
sınıflanmıştır (MEB, 2005). Birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri daha karmaşık becerileri içermekte olup, temel süreç becerileri üzerine inşa edilmektedir.
Doğanın keşfedilmesi ile insan-çevre ilişkisinin anlaşılması sürecinde bilimsel
bakış açısıyla yaşam sorunlarının çözümü açısından bilimsel süreç becerileri
önemlidir. Bilimsel süreç becerilerinin öğrencilere kazandırılmasına zaman
kaybetmeden ilköğretimden itibaren başlanması gerekmektedir (Bağcı Kılıç,
2003; Yerlikaya, 2006). Aile, öğrenci, öğretmen, eğitim sistemi, çevresel faktör-
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ler gibi çeşitli faktörlerin bir arada düşünülerek süreç içerisine dahil edilecek
bir sistemde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini en üst seviyeye ulaştırabilmek planlı ve programlı çalışmayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle fen bilimlerinde öğrencilere bilimsel süreç becerilerini kazandıracak Fen Bilimleri dersi
ders kitabı ünite etkinliklerinin ve fen bilimleri dersi öğretim programının
bilimsel süreç becerileri göz önünde bulundurularak ve bu becerilerin tamamını kapsayıcı şekilde hazırlanması gerekmektedir.
1.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada, ilkokul 4. sınıf fen bilimleri öğretim programı ve ders kitabının bilimsel süreç becerileri bakımından değerlendirmesi amaçlanmıştır.
1.2. Araştırma Problemler/Alt Problemler
Araştırmanın problemini “İlkokul fen bilimleri öğretim programı ve 4.
sınıf fen bilimleri ders kitabı bilimsel süreç becerileri açısından nasıldır?” ifadesi oluşturmakta olup alt problemler aşağıda maddeler halinde ifade edilmiştir.
 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımları bilimsel süreç
becerilerini ne düzeyde kapsamaktadır?
 İlkokul 4. sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan etkinlikler bilimsel
süreç becerilerini ne düzeyde temsil etmektedir?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada ilkokul 4. sınıf fen bilimleri öğretim programı ile bu programa göre hazırlanmış 4. sınıf fen bilimleri ders kitabının bilimsel süreç becerilerini temsil etme durumlarını tespit etmek amacıyla nitel araştırma yaklaşımı olan doküman analizi kullanılmıştır. Doküman analizi, araştırılması düşünülen olgu veya durumlar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerden inceleme
yapılması, bilgi geliştirilmesi ve anlam çıkarılması amacıyla yapılır (Yıldırım ve
Şimşek, 2016).
2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada nitel veri toplama araçları olan “Fen Bilimleri Dersi Öğretim
Programı (FÖP) Değerlendirme Rubriği” ile “Fen Bilimleri Ders Kitabı (FBDK)
Değerlendirme Formu” kullanılmıştır.
2.2.1. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (FÖP) Değerlendirme
Rubriği
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibariyle kademeli olarak uygulanacak, gün-
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cellenen 4. sınıf FÖP bilimsel süreç becerilerini kapsaması bakımından incelenmiştir.
FÖP yapısı incelendiğinde (MEB, 2017), 7 ünite ve 7 konuda toplam 46
kazanımın 108 ders saati boyunca verilmesi planlanmıştır. Burada yer alan
kazanımlar teker teker ele alınarak kazanımların bilimsel süreç becerilerini
temsil etme durumları işaretlenmiştir.
2.2.2. Fen Bilimleri Ders Kitabı (FBDK) Değerlendirme Formu
Diğer veri kaynağı olarak Fenbil yayıncılığı ve Tülay Kaya’nın yazarlığında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2016-2017 öğretim yılını itibariyle 5 yıl süre için kabul edilen ilkokul 4. sınıf fen bilimleri ders
kitabı kullanılmıştır. Toplam 3 fasikül, 7 ünite ve 27 etkinlikten oluşan kitap
179 sayfadan oluşmakta olup 270 mm ve 195 mm ebadına sahiptir.
FBDK içinde yer alan etkinlikler alanyazın incelemesi sonucu elde edilmiş kuramsal çerçeve ışığında oluşturulan rubrik ile incelenerek bu etkinliklerin hangi becerileri temsil ettiği tek tek saptanmıştır.
2.3. Verilerin Geçerliği ve Güvenirliği
FÖP açısından yapılan sınıflamanın güvenirliği için iki fen eğitimi alan
uzmanı öğretim üyesi ile bir sınıf öğretmenine araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kazanım Uzman Değerlendirme Formu” gönderilerek uzmanların görüşleri alınmıştır. Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülünden yararlanılmış ve kodlayıcı görüşleri tutarlılık katsayısı 0,84 (97/97+18) olarak hesaplanmıştır. Hesaplama sonucu kodlayıcı görüşlerinin tutarlı olduğu saptanmıştır.
FBDK açısından fen eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesi ile bir fen
bilimleri öğretmenine etkinlikler içerisinden rastgele seçilen beş etkinlik örneği verilerek uzmanlardan etkinliklerin bilimsel süreç becerilerini temsil etme düzeylerini belirlemeleri istenmiştir. Araştırmacı uzman değerlendirmesi
sonucu kodlayıcı tutarlılık katsayısının 0,85 olarak hesaplanması sonucu sınıflamaların tutarlı olduğu görülmüştür.
2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi
Çalışmada, FÖP kazanımları ile FBDK etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerini temsil etme durumlarına yönelik doküman analizi yapılmıştır. Doküman analizinde kuramsal çerçeve ışığında ele alınan kazanım ve etkinliklerdeki ifadelerin hangi bilimsel süreç becerilerini ifade ettikleri belirlenmiş, elde
edilen veriler ünite ünite hazırlanan tablolarda gösterilmiştir. Bu bağlamda ilk
etapta orijinalliği ve güvenilirliği açısından Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu tarafından yayımlandığına kanaat getirilen ilkokul 4. sınıf fen
bilimleri dersi öğretim programı ile bu program çerçevesinde hazırlanmış 4.
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sınıf fen bilimleri ders kitabı temin edilmiştir (EBA, 2018). FÖP kazanımları ile
FBDK etkinlikleri literatürdeki çalışmalarda en çok konu olan beceriler dahilinde (Gözlem, karşılaştırma/sınıflama, çıkarım yapma, tahmin, kestirme, değişkenleri belirleme, ölçme, deney tasarlama, deney malzemelerini ve araç
gereçlerini tanıma ve kullanma, bilgi ve veri toplama, verileri kaydetme, veri
işleme ve model oluşturma, yorumlama ve sonuç çıkarma, sunma) incelenmiştir. Veriler frekans tabloları ile sunulmuştur.
3. BULGULAR
3.1. FÖP Kazanımlarının Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirmesini İçeren Bulgular
Tablo 1’de 2017-2018 eğitim öğretim yılı İlkokul 4. sınıf FÖP’te yer alan
ünite/konu, konu alanının neler olduğu ile toplam sayısı ile ünite ve konu alanlarında bulunan toplam kazanım sayılarını içeren bulgular verilmiştir. Programdaki kazanımlar Ek 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. FÖP Ünite, Konu Alanı ve Kazanımların Dağılımı Tablosu
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Tabloya göre 2017-2018 eğitim öğretim yılı FÖP 7 ünite, 23 konu alanı
ve 46 kazanımdan oluşturulmuştur. En fazla konu alanı (11) programın 3. Ünitesi olan “Maddeyi Tanıyalım/Madde ve Değişim” ünitesinde yer almakta olup,
kazanımlar ağırlıklı olarak 3. ve 4. Ünitede toplanmıştır.
2017-2018 eğitim öğretim yılı İlkokul 4. sınıf FÖP kazanımların bilimsel
süreç becerilerini temsil etme durumlarına yönelik bulgular Tablo 2’de belirtilmiştir.
Tablo 2. FÖP Kazanımların Bilimsel Süreç Becerilerini Temsil Etme Durumu

4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.3.1.
4.1.4.1.
4.1.4.2.
4.1.4.3.
4.2.1.1.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.3.1.1.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.3.1.
4.3.3.2.
4.3.4.1.
4.3.4.2.
4.3.5.1.

X
X

X

X
X

X
X

Sunma

Yorumlama ve Sonuç Çıkarma

Veri İşleme ve Model Oluşturma

Verileri Kaydetme

Deney Tasarlama

Ölçme

Değişkenleri Belirleme

Kestirme

X

Tahmin

X

Çıkarım Yapma

Karşılaştırma-Sınıflama

Kazanım
No

Gözlem

BSB

Bilgi ve Veri Toplama

Birleştirilmiş BSB

Deney Malz.ve Araç-Gereçlerini
Tanıma ve Kullanma

Temel BSB

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
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4.3.6.1.
4.3.7.1.
4.3.8.1.
4.4.1.1.
4.4.2.1.
4.4.2.2.
4.4.2.3.
4.4.3.1.
4.4.3.2.
4.4.3.3.
4.4.4.1.
4.4.4.2.
4.4.5.1.
4.4.5.2.
4.4.5.3.
4.5.1.1.
4.5.1.2.
4.5.1.3.
4.5.2.1.
4.5.2.2.
4.5.2.3.
4.5.2.4.
4.6.1.2.
4.6.1.1.
4.6.1.3.
4.7.1.1.
Toplam
Kazanım
%

% Ort.

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

18

14

X
5

4

-

3

39,1 30,4 10,9

8,7

0

6,5

2

6

4,3 13,0

16,65

8

11

8

17,4 23,9 17,4

3

15

10

6,5 32,6 21,7

18,93

Tablo 2’ye göre FÖP kazanımları en fazla “Gözlem (18)”, “Yorumlama ve
sonuç çıkarma (15)”, “Karşılaştırma-sınıflama (14)”, en az ise “Ölçme (2)”,
“Değişkenleri belirleme (3)”, “Veri işleme ve model oluşturma (3)” becerilerini
kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Kestirme becerisini kazandırmaya yönelik herhangi bir kazanım hazırlanmamıştır. FÖP kazanımlarının temel
bilimsel süreç becerilerini (%16,65) birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerine
oranla daha az temsil ettiği görülmektedir.
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3.2. FBDK Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirmesini İçeren Bulgular
Bu bölümde bilimsel süreç becerileri açısından ünite ünite değerlendirilen 2017-2018 eğitim öğretim yılı İlkokul 4. sınıf FBDK etkinliklerinin bilimsel
süreç becerilerini temsil etme durumlarına yönelik bulgular Tablo 3’te, örnek
etkinlik çözümlemelerine Şekil 1 ve Şekil 2’de yer verilmiştir.
Tablo 3. FBDK Ünite Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerileri Açısından
Dağılımı

4. Ünite 3. Ünite

2. Ünite 1.Ünite

21.Etkinlik

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

22.Etkinlik
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X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Sunma

Veri İşleme ve
Model Oluşturma
Yorumlama ve Sonuç
Çıkarma

Verileri Kaydetme

Deney
Tasarlama
Deney Malzemelerini ve
Araç-Gereçlerini
Tanıma ve Kullanma
Bilgi ve
Veri Toplama

X

Ölçme

X

Değişkenleri Belirleme

Çıkarım
Yapma

X

Kestirme

Karşılaştırma-Sınıflama

ETKİNLİK
1.Etkinlik
2.Etkinlik
3.Etkinlik
4.Etkinlik
5.Etkinlik
6.Etkinlik
7.Etkinlik
8.Etkinlik
9.Etkinlik
10.Etkinlik
11.Etkinlik
12.Etkinlik
13.Etkinlik
14.Etkinlik
15.Etkinlik
16.Etkinlik
17.Etkinlik
18.Etkinlik
19.Etkinlik
20.Etkinlik

Gözlem

ÜNİTE

BSB

Birleştirilmiş BSB

Tahmin

Temel BSB

X

X

X

X

X
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7. Ünite 6. Ünite 5. Ünite

23.Etkinlik X

X

X

X

24.Etkinlik X

X

25.Etkinlik X
26.Etkinlik X
27.Etkinlik X
Toplam
Beceri
%
Ort. %

X
X

23 15

X

X

X

X

X

X

X
10

X
X

X
5

85,2 55,6 37,0 18,5

- 1

6

X

X

X
X

X

X

X

X
9

0 3,7 22,2 33,3
24,6

22

12 14

X

X
9

25

5

81,5 44,4 51,9 33,3 92,6 18,5
50,78

Tabloya göre FBDK’de 7 ünite ve bu ünitelerde yer alan toplam 27 etkinlik bulunmakta olup etkinlikler ağırlıklı olarak 3. ünitede toplanmıştır (11 etkinlik). Ünitelerde yer alan etkinliklerin tamamı göz önünde bulundurulduğunda en fazla “Yorumlama ve sonuç çıkarma (%92,6)”, “Gözlem (%85,2)” ve
“Deney malzemelerini ve araç-gereçlerin tanıma ve kullanma (%81,5)”; en az
ise “Değişkenleri belirleme (%3,7)”, “Tahmin (%18,5)” ve “Sunma (%18,5)”
becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır. Etkinliklerde “Kestirme” becerisi kazanımına yönelik bir ifadeye rastlanmamıştır. FBDK etkinlikleri birleştirilmiş
bilimsel süreç becerilerini (%50,78) temel bilimsel süreç becerilerine (%24,6)
oranla daha fazla temsil ettiği görülmektedir.
Şekil 1. Bilimsel Süreç Becerileri Açısından FBDK’nin 24. Etkinliği (Sf.145)
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Şekil 1’de farklı maddelerin mikroskop aracılığıyla incelenmesi içeren
etkinlik örneği yer almaktadır. Deneyin uygulama aşamasında malzeme listesinde yer alan malzemelerin kullanılması “Deney malzemelerini ve araç gereçlerini tanıma ve kullanma”, saman, kuru yaprak ve meyve kabuklarının da
içinde bulunduğu bir iki gün dinlendirilmiş çeşme suyu ile küf örneğinin mikroskop yardımıyla incelenmesi ile “Gözlem”; bulalım bölümünde yer alan inceleme sonucunda mikroskopta gözlemlediğimiz canlıların resimlerin öğrencilerin defterlerine çizmeleri “Verilerin kaydedilmesi”, mikroskopta gözlemlediklerinin ne olduğunun açıklanmasının istenmesi ile “Yorumlama ve sonuç çıkarma” becerileri kazandırılmak istenmiştir.
Şekil 2. Bilimsel Süreç Becerileri Açısından FBDK’nin 2. Etkinliği (Sf.17)

Şekil 2’de eklem ve kas kavramları ve işlevlerinin öğrenimine yönelik etkinlik örneği verilmiştir. Etkinlikteki malzemelerin kullanımı ile “Deney malzemelerini ve araç gereçlerini tanıma ve kullanma”, kemikleri birbirine bağlayan yapıların incelenmesi ile “Gözlem”, kemiklerin bağlantısını sağlayan yapılara örnekler verilmesinin istenmesi ile “Karşılaştırma-sınıflama”, kanadın
hareket ettirilip ettirilememesi ile bunun nedenlerinin öğrencilerin söylemelerinin istenmesi ile “Yorumlama ve sonuç çıkarma” becerileri kazandırılmak
istenmiştir.
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada İlkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programı (FÖP) kazanımları ile ilkokul 4. sınıf fen bilimleri dersi ders kitabının (FBDK) etkinlikler
bölümünün bilimsel süreç becerileri açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
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7 ünite ve 23 konudan oluşan FÖP öğrencilere kazandırılması hedeflenen toplam 46 kazanımdan oluşmaktadır ve bu kazanımların tamamının verilme süresi 108 saat olarak belirlenmiştir. FÖP kazanımlarının her birinin
farklı becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.
Programda yer alan kazanımların temel bilimsel süreç beceriler açısından en
fazla “gözlem” ve “karşılaştırma-sınıflama” (Taşar, Temiz ve Tan, 2002; Boyzılmaz, 2005); birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri açısından ise “Yorumlama
ve sonuç çıkarma”, “ Bilgi ve veri toplama” becerilerini kazandırmaya yönelik
olarak hazırlandığı fakat “Kestirme” becerisini kazandırmak için bir kazanım
hazırlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Temel eğitimin ilk kademelerinde temel
bilimsel süreç becerilerin kazandırılması noktasında görüş birliği varken (Bağcı Kılıç, 2003; Yerlikaya, 2006) çalışmada 4. sınıf FÖP kazanımlarının birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri kazandırmaya daha çok ağırlık verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Kazanımlardaki bilimsel süreç beceri dağılımının bu şekilde
olması araştırması yapılan programın ilkokulun son sınıfına ait fen bilimleri
öğretim programını temsil ediyor olmasından kaynaklanabilir. Literatür incelendiğinde Taşar, Temiz ve Tan (2002), 2000 yılı Fen Bilgisi dersi öğretim
programında yer alan kazanımların bilimsel süreç becerilerini kazandırmadaki
rolü; Boyzılmaz (2005), Fen ve Teknoloji dersi öğretim programını bilim okuryazarlığı; Bağcı Kılıç, Haymana ve Bozyılmaz (2008), Fen ve Teknoloji dersi
öğretim programını bilimsel süreç becerileri açısından inceledikleri çalışmalarında elde edilen bu sonuçların tersi sonuçlara ulaşmışlardır. FÖP kazanımlarının bilimsel süreç becerilerini temsil etme düzeyinin düşük, temel ve birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini kazandırması açısından ise yetersiz düzeyde
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
FBDK etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerini temsil etme düzeyine
ilişkin elde edilen sonuçlar incelendiğinde ders kitabının 7 üniteden ve 27 etkinlikten oluştuğu tespit edilmiştir. FBDK etkinlikleri temel bilimsel süreç becerileri açısından daha çok “Gözlem” ve “Karşılaştırma-sınıflama”; birleştirilmiş bilimsel süreç becerileri açısından ise daha çok “Yorumlama ve sonuç çıkarma” ve “Deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma” becerini kazandırmada etkili olmuştur. İncelenen etkinliklerde bilimsel süreç
becerilerinden “Yorumlama ve sonuç çıkarma”, “Gözlem” ve “Deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma” yüksek düzeyde; “Karşılaştırmasınıflama”, “Verileri kaydetme” orta düzeyde; “Bilgi ve veri toplama”, “Çıkarım
yapma”, “Veri işleme ve model oluşturma”, “Deney tasarlama”, “Ölçme”, “Sunma”, “Tahmin” ve “Değişkenleri belirleme” ise düşük düzeyde temsil edildiği,
“Kestirme” becerisini kazandırmak için herhangi bir ifadeye etkinliklerde yer
verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Yıldız Feyzioğlu ve Tatar (2012), çalışmalarında benzer sonuca ulaşmışlardır. FÖP kazanımlarında olduğu gibi birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerinin FBDK’de temel bilimsel süreç becerilerine
oranla daha fazla temsil edildiği sonucuna ulaşılmıştır.
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Son olarak FBDK etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri, temel ve birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini ayrı ayrı temsil etme ve kazandırmada yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dökme (2005), Arslan ve Özdemir (2006)
çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır.
5. ÖNERİLER
Bilimsel süreç becerilerinin temel eğitimin başından itibaren öğrencilere
kazandırılmaya başlanması çok önemlidir. Bu nedenle fen bilimleri eğitim sürecinde bilimsel süreç becerilerinin öğrencilerin kazanması için gerekli ve bir
araya getirilmesi gereken faktörleri bir arada tutan ve bağlayıcılığı olan öğretim programı yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bunun yanında eğitimin yürütücüsü olan öğretmenlerin öğrencilere beceri kazandırmada başvurdukları ders
kitapları ve diğer kaynakların hedeflerine ulaşacak biçimde hazırlanmış olması
gerekmektedir. Bu önemle yapılan bu araştırmada elde edilen sonuçlar dahilinde fen bilimleri dersi öğretim programı kazanımları ve fen bilimleri ders
kitabı etkinliklerinin ilkokulda kazanılması gereken beceriler doğrultusunda
yeniden gözden geçirilerek daha çok temel bilimsel süreç becerilerini kapsayıcı ve birleştirilmiş bilimsel süreç becerilerini de kazandırmada yeterli olacak
şekilde hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca FÖP kazanımları ve
FBDK etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerini temsil etme düzeyleri açısından bakıldığında kazanım ve etkinliklerin hiçbir bilimsel süreç becerisini dışarıda bırakmayacak şekilde ve tüm becerileri yüksek oranda kapsayacak bir
biçimde yeniden hazırlanması önerilmektedir.
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TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE KALİTE:
YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
YÖNETMELİĞİ BAĞLAMINDA BİR
DEĞERLENDİRME
Cemal İYEM
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
ÖZ:
Bilgi teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşüm Yükseköğretime olan talebin
artması ile birlikte, üniversitelerin farklı roller üstlenmesini de beraberinde getirmiştir. Özellikle son dönemde sayıları artan kamu ve vakıf üniversiteleri nitelikli, potansiyeli yüksek öğrenciyi ve akademisyeni kendilerine çekebilmek için yoğun bir rekabet
içerisindedirler. Bu rekabete ayak uyduramayan, değişimi ve dönüşümü gerçekleştiremeyen üniversitelerin bazı bölümleri maalesef kapanmaktadır. Şüphesiz günümüz
eğitim sürecinde üniversitelere rekabet üstünlüğü sağlayan farklı uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bunların en başında üniversitelerin sahip olduğu kalite uygulamaları
ve akreditasyon süreçleri gelmektedir. Özellikle üniversitelerin kalite güvence sistemi,
eğitim – öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemi ve toplumsal katkı gibi temel başlıklarda yürüttükleri faaliyetler, bu faaliyetlerin bilgi teknolojilerine entegrasyonu önem arz etmektedir. Bu çalışma yükseköğretimde dönüşüm süreci kapsamında
üniversitelerin eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri, kalite
güvencesi süreçleri ile kurumsal akreditasyon, bağımsız dış değerlendirme ve izleme
süreçlerini düzenleyen Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliğini detaylıca
tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman
incelemesi veri toplama tekniği kullanılmıştır. Doküman inceleme veri toplama tekniği
ile başta Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği olmak üzere, ilgili yönetmelik kapsamında literatürde yer alan tartışmalardan da faydalanılmıştır. Böylece
çalışma Türk Yükseköğretim dönüşüm süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarına
önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Kalite, Kalite Güvence Sistemi

Quality in Turkish Higher Education: A Evaluation in the Context of Higher
Education Quality Assurance System Regulation
ABSTRACT:
Change and transformation in information technologies along with the increase
in demand for higher education, it also brought universities to play different roles.
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Public and foundation universities, which have been increasing in number recently,
are in an intense competition to attract qualified, high-potential students and academicians. Unfortunately, some departments of universities that fail to keep up with this
competition and fail to change and transform are closed. Undoubtedly, there are different practices that give universities a competitive advantage in today's education process. However, the first of these is the quality practices and accreditation processes of
universities. In particular, the activities carried out by universities in the main topics
such as quality assurance system, education - training, research and development,
management system and social contribution are important for the integration of these
activities with information technologies. This study aims to discuss the Higher Education Quality Assurance System Regulation, which regulates the educational and research activities of universities, administrative services, quality assurance processes and
institutional accreditation, independent external evaluation and monitoring processes
within the scope of the transformation process in higher education. In the study, document review data collection technique, which is one of the qualitative data collection
methods, will be used. With the document review data collection technique, discussions in the literature will be utilized within the scope of the relevant regulation, especially the Higher Education Quality Assurance System Regulation. Thus, the study aims
to make recommendations to higher education institutions within the scope of the
Turkish Higher Education transformation process.
Key Words: Higher Education, Quality, Quality Assurance System Regulation

GİRİŞ:
1990’lı yıllar Dünyada yükseköğretimde kalite çalışmalarının hızlanmaya başladığı yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan
önce yükseköğretimde kalite süreçleri ağırlıklı olarak Amerikan akreditasyon
sistemleri ile yürütülmekteydi. 1990’lı yıllar bu anlamda bir yaklaşım değişimini de beraberinde getirerek yüksek eğitim kalitesini sağlama noktasında
kapsamlı çalışmaların yapılmaya başlandığı bir dönem olmuştur.
Bu bağlamda çalışma, Türk yükseköğretiminde kalite sürecini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu değerlendirme yapılırken yükseköğretimde dönüşüm süreci kapsamında üniversitelerin eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri, kalite güvencesi süreçleri ile kurumsal akreditasyon, bağımsız dış değerlendirme ve izleme süreçlerini düzenleyen Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği detaylıca incelenmiştir.
Çalışma iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümünde yükseköğretimde
kalite ve kalite güvence sistemi kavramsal boyutta ele alınmış, sonrasında yükseköğretimde kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi açıklanmıştır. İkinci bölümde ise nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi veri toplama
tekniği kullanılarak, ülkemizdeki Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yö246
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netmeliği ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında yükseköğretimde dönüşüm süreci kapsamında ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına önerilerde
bulunulmuştur.
1.YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
1.1.Kavramsal Çerçeve
Kavramlar, sosyal araştırmaların yapı taşlarıdır (Zikmund, 2003). Bir bilimsel araştırma sürecinde iyi geliştirilmiş kavramsal tanımlar çalışmaya derinlik katmaktadır. Bu doğrultuda kalite kavramı genel olarak üretim sürecinde kullanılan bir kavram olsa da, günümüzde birçok farklı uygulamanın önemli
bir parçası haline gelmiştir. Kalite üzerine birçok farklı tanımlama yapılmasına
rağmen, Türk Standartları Enstitüsü’nün TSE-ISO 9005 sözlü ğ ünde kalite kavramı net ve yalın biçimde bir ürü n ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek
ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayalı ö zelliklerinin toplamı olarak ifade
edilmektedir (Küçük 2012: 21). Bir başka tanıma göre kalite belirlenmiş standartlara ulaşmak amacıyla ortaya konan ilke ve yöntemler olarak ifade edilmiştir (Kalaycı, 2008:166).
Garvin(1984) kalite tanımı için üstün yaklaşım, ürün bazlı yaklaşım, üretime dayalı yaklaşım, değer temelli yaklaşım ve kullanıcı tabanlı yaklaşım olmak üzere beş temel yaklaşıma vurgu yapmıştır. Garvin’in bu sınıflandırılmasından da anlaşılacağı üzere kalite kavramı çok boyutlu bir kavramdır.
Kalite güvencesi kavramı üzerine ise literatürde ortak bir tanım olmasa
da genel olarak, mal ve hizmetlerin standardize edilmiş prosedürleri karşılama
seviyesi olarak açıklanabilir (). Özer vd. (2011:60) kalite güvencesini bir
ü rü nün (mal ve/veya hizmetin) ya da bir projenin, dahası kurumsal bir yapının
çeşitli yönlerden sistemli bir şekilde incelenmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi süreci olarak tanımlamıştır. Yine ISO (International Organization for Standardization) kalite gü vencesi kavramını; “Bir ürü nü n ve/veya
hizmetin kalite gereksinimlerine uygunluğunu sağlamaya istinaden
gerçekleştirilen sistematik ve planlanmış faaliyetler bü tü nü .” olarak ifade etmiştir(ISO, 2015).
Tüm bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere kalite güvencesi kavramı üzerine farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Genel olarak kalite güvencesi, önceden
belirlenen kriterlere göre kurumun çeşitli yönlerinin değerlendirilmesi ve gerekli izlemelerin yapılması olarak tanımlanabilir. Ancak yükseköğretimde kalite dendiğinde tanımlama daha karmaşık bir hal almaktadır. UNESCO yükseköğretimde kalite kavramını şu şekilde tanımlamaktadır:
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“UNESCO’nun bir raporunda ifade edilen tanım, kalitenin yükseköğretimde ne anlama geldiğinin ne derece karmaşık olduğunu göstermektedir:
Yükseköğretimde kalite, belirli bir sistemin, kuruluşun, programın ya da disiplinin belirli standartlarıyla ilgili olduğu kadar eğitim modelinin durumsal şartları, kurumsal görev ve hedeflerle de ilgili olan çok boyutlu, çok katmanlı ve
dinamik bir kavramdır. Bu yüzden kalite, şunlara bağlı olarak farklı anlamlar
barındırabilir: (i) yükseköğretimdeki farklı yararlanıcı ya da paydaşların muhtelif
çıkar
anlayışları
(öğrenci/
üniversite
disiplini/iş
piyasası/toplum/devletin belirlediği kalite gereklilikleri); (ii) kalitenin referansları:
girdiler, süreçler, çıktılar, misyonlar, amaçlar, vb.; (iii) akademik dünyanın
değerlendirmeye değer nitelik ve özellikleri; (iv) yükseköğretimin gelişimindeki tarihsel dönem” (Vlãsceanu vd., 2004, ss. 46–48).
1.2.Tarihsel Gelişim
Günümüzde yükseköğretimde kalite ile ilgili çalışmalar Dünyadaki tüm
yükseköğretim kurumlarında farklı boyutlarda yürütülmektedir. 1900’lü yılların başında Amerika Birleşik Devletleri’nde gönüllü akreditasyon süreci ile
yükseköğretimde kaliteyi sağlamak amacıyla çalışmaların başladığı görülmektedir. Avrupa’da ise yükseköğretim kalite çalışmaları büyük tartışmalar ve
reformlar sonucunda 1980’li yıllarda başlamıştır.
Özellikle 1980’lerde Birleşik Krallık ve Hollanda’da yürütülen çalışmalar
günümüzdeki yükseköğretim kalite güvence sistemi çalışmalarına önemli referans olmuştur. 2000’lerde ise Avrupa’da diğer ülkelerin katılımı ile yükseköğretimde kalite iyileştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Özellikle eğitim alanında
Bologna çalışmaları olarak ifade edilen EHEA (European Higher Education
Area and Bologna Process) yapılanması, Güneydoğu Asya bölgesinde ASEAN
Üniversite Ağı oluşumu, Kalite Güvencesi alanında AUN-QA’nın işleyişi yapılan
çalışmalardan birkaçıdır (Matei ve Iwinska, 2014).
Ülkemizde de yükseköğretimde kalite çalışmaları dağınık bir biçimde
2000’li yılların başından itibaren gönüllük esasına dayalı olarak yürütülmekteydi.
2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurulması ile birlikte yapılan çalışmalar da çok farklı bir boyuta taşınmıştır. Yükseköğretim Kalite Kurulu; 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” kapsamında
oluşturulmuş daha sonra Temmuz 2017’de 7033 sayılı 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
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rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Madde 35 hükümlerine göre yeniden revize edilmiştir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve
araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve
uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite
güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının
yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel
kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluştur (YÖKAK).
Ülkemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu ile birlikte üniversitelerin ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları hız kazanmış, yükseköğretim kurumlarında bir kalite kültürü oluşturulmuştur.
2. YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ BAĞLAMINDA BİR
DEĞERLENDİRME
2.1.Çalışmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışma yükseköğretimde dönüşüm süreci kapsamında üniversitelerin eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetleri, kalite güvencesi süreçleri ile kurumsal akreditasyon, bağımsız dış değerlendirme ve izleme
süreçlerini düzenleyen Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliğini
detaylıca tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada bu yönetmelik kapsamında
yükseköğretimde ne gibi değişimler amaçlanmaktadır? İlgili yönetmelik yükseköğretim kalite sürecinde kurumlardan beklenenleri tam olarak karşılamakta mıdır? Yükseköğretim kalite sürecini kurumlar nasıl yürütmelidir? sorularına cevaplar aranmıştır.
2.2.Çalışmanın Yöntemi
Çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi veri
toplama tekniği kullanılmıştır. Doküman inceleme veri toplama tekniği ile başta Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği olmak üzere, ilgili yönetmelik kapsamında literatürde yer alan tartışmalardan da faydalanılmıştır.
Böylece çalışma Türk Yükseköğretim dönüşüm süreci kapsamında yükseköğretim kurumlarına önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.
2.3.Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği
23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” ile Ülkemizdeki
yükseköğretim kalite çalışmalarına yön verecek olan Yükseköğretim Kalite
Kurulu oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kalite Kurulunun görevlerine bakıldığında,
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“a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve
stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,
b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,
c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,
d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite
göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,
e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,
f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme
ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,
g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi
geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme
yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,
ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi
süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,
h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere
Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil
müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların
faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak
veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,
ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar
nezdinde Kurulu temsil etmek,
i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve
görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,
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j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında
verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(2) Yükseköğretim Kalite Kurulu gerek gördüğü takdirde çalışma usul ve
esaslarını belirleyeceği komisyonlar kurabilir, danışma kurulları oluşturabilir”
şeklinde tanımlanmıştır (Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Madde
5, 23.07.2015).
Değerlendirme:
İlgili yönetmelikte belirtilen görevler ile Yükseköğretim Kalite Kurulu
kurumlarda iç kalite güvence sisteminin oluşturulması, akreditasyon, kalite
kültürünün geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde kalite güvence sisteminin geliştirilmesi, dış değerlendirme sürecinin yürütülmesi, kurumların hazırladığı öz değerlendirme raporlarının incelenmesi ve gerekli iyileştirme önerilerinin yapılması gibi geniş bir yetkiye sahiptir. Ancak bu yetkilerden yola
çıkarak bir yaptırımda bulunamamaktadır. Bu durum da Yükseköğretim Kalite
Kurulu’nun kararlarının bir tavsiye niteliği taşımasını beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarının üniversiteler
açısından bağlayıcı olması, yaptırımların uygulanabilmesi sürecin etkin işletilmesi adına önemli görülmektedir.
İlgili yönetmelikte yer alan Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu
oluşturulması görev ve sorumluluklarına bakıldığında;
“(1) Yükseköğretim kurumları, iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için bir Kalite Komisyonu oluşturur.
(2) Komisyonun başkanlığını, ilgili yükseköğretim kurumunun rektörü,
rektörün bulunmadığı zamanlarda ise rektör yardımcısı yapar.
(3) Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında
yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim
kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik
süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir
ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır. Öğrenci temsilcisi, üniversite senatoları tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dahilinde belirlenir ve görev süresi bir yıldır.
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(4) Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili yükseköğretim kurumunun strateji geliştirme daire başkanlığı veya ilgili birimi tarafından yürütülür” (Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Madde 7, 23.07.2015)
Değerlendirme:
Yönetmelik ile yükseköğretim kurumları için iç ve dış değerlendirme ve
kalite geliştirme çalışmaları için bir Kalite Komisyonu’nun oluşturulması gerekli hale getirilmiştir. Ancak kurumlarda kalite kültürü tam olarak gelişmediği için, Kalite Komisyonu üyelerinin seçimi ve çalışmaları çok verimli olamamaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu kurumlarca oluşturulan Kalite Komisyonu ile belli dönemler toplantılar yaparak kalite kültürünün oluşturulmasına
yardımcı olabilirler. Yine her ne kadar yönetmelikte Kalite Komisyonu başkanlığının rektör, rektör olmadığı zamanlarda rektör yardımcısının üstleneceği
ifade edilse de yükseköğretim kurumlarında üst yönetimin kalite güvencesi
sistemini çok iyi benimsemeleri ve diğer kurum çalışanlarına etkin bir şekilde
aktarmaları sürecin işleyişi adına önemlidir. Ayrıca komisyonun ofis ve personel destek hizmetlerinin kurumun strateji geliştirme daire başkanlığı veya
ilgili birim tarafından yapılacağı belirtilse de komisyon için bütçe ayrılması
zorunluluğu kurumun kalite sürecinin yönetimini daha başarılı hale getirecektir. Özellikle komisyonda personel destek hizmetleri konusunda kurumlar ciddi sorunlar yaşamaktadır.
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu görevleri yönetmelikte şu şekilde belirtilmiştir:
a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim
ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin
geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda
yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,
b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme
ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, senato bulunmayan kurumlarda yönetim kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu
kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile
paylaşmak,
c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek
(Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği, Madde 8, 23.07.2015)
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Değerlendirme:
Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu görevleri genel olarak, kurumun stratejik planına uygun eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari
hizmetlerin değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi için
kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak olarak ifade edilebilir. Kalite güvence sisteminin kurulmasından ilgili kurumun senatosunun onayı ve
bilgisi gerekmektedir. Bu bağlamda senatörler kalite güvence sistemi ve sürecin işleyişi hakkında bilgilendirilmeli ve konuya hakim olmalarının sağlanması
gerekmektedir. Dış değerlendirme sürecinde de kurumun gerekli hazırlıkları
yapması noktasında da desteklenmesi son derece önemlidir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Enformasyon çağında yaşanan değişim ve dönüşüm yükseköğretime
olan talebin artması ile birleşince, yükseköğretim kurumlarının da farklı roller
üstlenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle son dönemde sayıları artan
kamu ve vakıf üniversiteleri nitelikli, potansiyeli yüksek öğrenciyi ve akademisyeni kendilerine çekebilmek için yoğun bir rekabet içerisindedirler.
Kurumların rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri noktasında yürüttükleri
kalite çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çalışmada Türk yükseköğretiminde kalite çalışmaları, Yükseköğretim Kalite Güvence Sistemi Yönetmeliği kapsamında ele alınmıştır. İlgili yönetmelik maddeleri eleştirel bir bakış
açısıyla değerlendirilmiştir. 2015 yılında Ülkemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşturulması ile birlikte üniversitelerin kalite güvencesi oluşturmaya yönelik çalışmaları daha sistematik bir şekilde yürütülmeye başlansa da,
özellikle Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kararlarının ve süreci işletme biçimlerinin tavsiye niteliğinde olması, üniversitelerin birçoğunun süreci etkin
yönetmesine engel olmaktadır. Birçok kurumda kalite kültürünün oluşturulamaması, idari ve akademik personelin süreci sonu olmayan iş yükünü arttıran
bir uygulama olarak değerlendirmesini beraberinde getirmektedir.
Özellikle kurumlardaki kalite güvence sistemi oluşturma çalışmalarına
üst yönetim detaylı bilgi sahibi olmuş bir şekilde katılması gerekmektedir.
Yine üst yönetimlerin koordinasyonunda ilgili yönetmelik kapsamında kurulması gereken komisyonun sağlıklı çalışması sağlanmalıdır. Bunlar gerçekleştirilmeden kurumda yapılacak her çalışma ciddi zaman kayıplarına neden olacaktır.
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TANZİMAT DÖNEMİNDE AÇILAN YENİ
OKULLARDA ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN
DERS KİTAPLARININ YÖNTEM AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Kerim AÇIK
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
ÖZET
Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında, Tanzimat dönemine gelinceye kadar üç
önemli öğretim kurumu bulunmaktaydı. İlköğretim basamağı olarak sıbyan mektepleri, orta ve yükseköğretim kurumunu oluşturan medreseler ile Devlet’in yönetim kadrolarını yetiştirmek amacıyla kurulan ve saray içinde faaliyet gösteren özel okul niteliğindeki Enderun Mektebi’dir. Osmanlı Medreselerinde “kitap geçme” yani bir seviyedeki temel ve yardımcı kitapları sırası ile bitirdikten sonra, bir üst seviyeye ait kitapları okuma hakkını elde etme esasına dayalı yükselme sistemi vardı. Buna göre her seviyedeki medresenin öğretim süresi, öğrencinin gayretine ve kapasitesine bağlı olarak
uzayıp kısalabiliyordu. Arapça öğretim yöntemi olarak; takrîr, ezber, kavrama, imlâ,
tekrar, soru-cevap, müzâkere ve münâzara yöntemleri kullanılmaktaydı.
Tanzimat Dönemi’nde her alanda başlatılan yenileşme (modernleşme) hamleleri sosyal ve kültürel alanlarda birçok olumlu gelişmelerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu kapsamda eğitim alanında göze çarpan en önemli faaliyet okullaşmadır.
Eğitimin her seviyede teşkilatlanmaya önem verilerek, Rüşdiye, İdadi, Sultan Mektepleri ve Daru’l-Muallimîn gibi yeni okullar açılmıştır.
Bu okullarda, yeni öğretim sisteminin gereği olarak, okul müfredatında yer alan
derslerin belirlenen saat sayısına uygun haftalık plan/programları yapılmış ve derslerde “Usül-i Cedid (yeni usül)” diye adlandırılan öğretim yönteminin uygulanmasına
geçilmiştir. Buna bağlı olarak; yeni sisteme ve öğretim yöntemine uygun Arapça öğretim kitapları yazılmaya ve okullarda uygulanmaya başlanmıştır.
Tanzimat Dönemi’nde dilciler, Arapça sarf-nahiv kitapları hazırlarken dört ayrı
metot izlemişlerdir:
1- Müellifler, medreselerde Arapça öğretiminde kullanılan Emsile, Bina, Maksud,
Avamil, İzhar gibi klasik eserlerin öğretimini kolaylaştırmak amacıyla “yeni yönteme”
uygun kitaplar hazırlamışladır.
2- Müellifler, Avrupa’da ortaya çıkan dil öğretim yöntemleri prensiplerini Osmanlı Devleti okullarındaki Arapça öğretimi hedeflerine uyarlayarak, yeni kitaplar
hazırlanmıştır.
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3- Müellifler, Avrupa’da ortaya çıkan yeni yöntemlere ait kitaplarla birlikte hem
klasik ders kitapları hem de Tanzimat Döneminde hazırlanmış diğer eserleri incelemişler ve bu bilgileri harmanlayıp mezcederek kendilerinin tabiriyle “muhtelit” (eclectic) usulde kitaplar telif etmişlerdir.
4- Türk dilcilerinin kendilerine has Arapça öğretimine dair tecrübe ve düşüncelerinin bir sonucu olarak “Arap Dili’ni kolay öğretme” prensibini ön planda tutarak
hazırladıkları özgün eserlerdir.
Tanzimat Dönemi’nde Arapça eğitimde yenileşme yaklaşımına uygun kitap hazırlama hamlesinin en önemli özelliği müelliflerin yeni öğretim metodu arayışlarıdır.
Yeni metot arayışları, birçok değerli dil alimi tarafından hazırlanan öğretim kitaplarına
yansımış ve birçok kitap telif edilmiştir. Böylece Arapçanın yabancı dil olarak öğretiminde özgün sayılabilecek öğretim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu makalede; Arapça
öğretmek üzere hazırlanan belli başlı eserler incelenerek metot bakımından analizleri
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arapça Öğretimi, Tanzimat Eğitim, Arapça Öğretim Yöntemi,
Tanzimat Dönemi Arapça Ders Kitapları

The Examination of the Course Books Used in Arabic Teaching in New
Schools Opened During The Tanzimat Era in Terms of Method
ABSTRACT
There were three important teaching institutions in the field of education in the
Ottoman Empire until the Tanzimat Era. These are sıbyan schools as the primary
education, the madrasas which make up the secondary and higher education, and
Enderun Schools, a private school established to train the state’s administrative staffs
and operates within the palace. In Ottoman Madrasas, there was a promotion system
on the basis of obtaining the right to read books from the next level after finishing the
basic and auxiliary books of one level in an order called “passing books”. Accordingly,
the duration of the education in madrasas at all levels could be extended or shortened
depending on the student’s effort and capacity. As Arabic teaching methods report,
memorization, comprehension, spelling, repetition, Q&A, negotiation and discussion
were used.
The innovation (modernization) moves initiated in all areas during the
Tanzimat Era have led to many positive developments in social and cultural areas. In
this context, the most important activity that stands out in the field of education is
schooling. New schools such as Rüşdiye, İdadi, Sultan Schools and Daru’l-Muallimîn
have been opened with an emphasis on organization at all levels.
In these schools, as a requirement of the new system, weekly plans/programs
were made in accordance with the hours of courses in the school curriculum and

256

ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ YÖNTEM AÇISINDAN İNCELENMESİ
switched to the application of the teaching method called “Usül-i Cedid (new method)”
in schools.
During the Tanzimat Era, the linguists followed four different methods while
preparing grammar-based coursebooks:
1- Authors have prepared new coursebooks in accordance with “new method”
in order to simplify the teaching of classical works such as Emsile, Bina, Maksud,
Avamil, İzhar, which are used in Arabic Teaching in madrasas.
2- Authors prepared new coursebooks by adapting the recent principles of
language teaching methods that have emerged in Europe to the objectives of teaching
Arabic in Ottoman State schools.
3- Authors examined both classical textbooks and other works prepared during
Tanzimat Era, along with books of the new methods emerging in Europe and they
blended this information and wrote books in an eclectic manner, as they call it.
4- As a result of the experience and thoughts of Turkish linguists in their own
teaching Arabic, these authentic works are the works that have been prepared by
prioritizing the principle of “simplifying the teaching of Arabic language”.
The most important feature of the move to prepare books in accordance with
the approach of innovation in Arabic teaching during the Tanzimat Era is the search
for a new teaching method by authors. The searches for a new method was reflected in
the teaching books prepared by many scholars and many books were written. Thus,
teaching methods that can be considered authentic have been developed in the
teaching of Arabic as a foreign language. In this article, certain works prepared to
teach Arabic will be examined and analysed in terms of method.
Keywords: Arabic Language Teaching, Education in Tanzimat Reform Era,
Arabic Teaching Methods, Tanzimat Reform Era Arabic Course Books

1. GİRİŞ
Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında, Tanzimat dönemine gelinceye
kadar üç önemli öğretim kurumu bulunmaktaydı. İlköğretim basamağı olan
sıbyan mekteplerine, 5-6 yaşlarına ulaşmış çocuklar alınırdı. İlkokul
seviyesindeki bu okullarda Kur’an okuma, yazı yazma, ilmihal ve a‘mâl-i erbâ‘a
(dört işlem) öğretilirdi. Bazı sıbyan mekteplerinde, başlangıç seviyesinde
Arapça sarf öğretimi de yapılırdı (İhsanoğlu, 1998:231; Kodaman, 1991:57).
Osmanlı eğitim sisteminde sıbyan mekteplerinden sonra, orta ve yüksek
öğretimin yapıldığı medreseler yer almaktaydı. Medreselerde, XI. yüzyılda
Selçuklular döneminde, fıkıh alimleri yetiştirmek amacıyla kurulan Nizamiye
Medreseleri ile başlayan öğretim faaliyetleri, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar
döneminde de sürdürülmüştür (Uzunçarşılı, 1998:1; Akyüz, 1994:58-59).
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Osmanlı döneminin üçüncü önemli öğretim kurumu ise, Enderun
Mektebi’dir. Devlet’in yönetim kadrolarını yetiştirmek amacıyla kurulan ve
saray içinde faaliyet gösteren bir özel okul niteliğindedir (İhsanoğlu,
1998:251).
Osmanlı Medreselerindeki öğretimin temelinde “kitap geçme” yani bir
seviyedeki temel ve yardımcı kitapları sırası ile bitirdikten sonra, bir üst
seviyeye ait kitapları okuma hakkını elde etme esasına dayalı bir yükselme
sistemi vardı. Buna göre her seviyedeki medresenin öğretim süresi, öğrencinin
gayretine ve kapasitesine bağlı olarak uzayıp, kısalabiliyordu. Arapça öğretim
yöntemi olarak; takrîr, ezber, kavrama, imlâ, tekrar, soru-cevap, müzâkere ve
münâzara yöntemleri kullanılmaktaydı (Akgündüz, 1992:84; Sarıkaya,
1997:39).
2. TANZİMAT FERMANI’NIN İLANINDAN SONRA AÇILAN YENİ
OKULLAR VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ
Tanzimat Dönemi’nde her alanda başlatılan yenileşme (modernleşme)
hamleleri, sosyal ve kültürel alanlarda birçok olumlu gelişmelerin ortaya
çıkmasına vesile olmuştur. Bu kapsamda eğitim alanında göze çarpan en
önemli yenileşme hamlesi, okullaşma faaliyetidir. Eğitim alanında
teşkilatlanmaya önem verilerek değişik seviyelerde ve muhtelif alanlarda
kurulan yeni okullar, memleketin her tarafına yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.
Yeni Eğitim sistemin ilk ve orta öğretim basamağı, 1840 yılından itibaren
açılmaya başlayan Rüşdiye, İdadi, Sultani okullarından oluşmaktaydı. 1900
yılında Daru’l-fünunun açılmasıyla yüksek öğretim basamağı da ihdas
edilmiştir. Eğitim sisteminin esasını oluşturan bu okulların yanı sıra, mesleki
alanlarda da devlet tarafından birçok okul açılmıştır. Ayrıca özel teşebbüs
girişimlerine müsaade edilmesiyle rüşdiye, idadi ve sultani seviyelerinde de
özel okullar açılmıştır. Bu okulların hemen hemen hepsinde, gerek Osmanlı
Türkçesine yardımcı olma gayesi ile, gerekse yabancı dil olarak Arapça
öğretimi yapılmıştır. Bu okullardaki Arapça öğretimini kısaca ele alalım (Koçer, 1991).
2.1. Rüşdiyelerde Arapça Öğretimi
Yöntem arayışlarının ilki, 1264/1847 yılında Mekâtib-i Umumiye
Müdürü Kemal Efendi tarafından gerçekleştirildi. Davutpaşa’da bir rüşdiye
mektebi açıldı ve bu okulda bir yıl hazırlık sınıfı, bir yıl da Dâru’l-funûn’a
hazırlık olarak dört yıllık bir program uygulandı. Burada Usûl-i Cedid üzere
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Arapça öğretimi yapıldı. O dönemde Usûl-ı Cedid ile Arapça öğretimi hakkında,
kaynaklarda şu bilgiler yer almaktadır (Ergin, 1994:445).
“Bu Usûl-ı Cedid ile rüşdiye talebesi idraklarının kabul edebileceği
mertebe açık ve kolay tabir ile Arabî ve Farisiye başlatılmıştır. Öğretimin
sonunda talebe Arapça’dan sarf cümlesini ve Avamil’i tamamlamıştır. elHaletuhazi okudukları Arabî derslerini tercüme etmeye başlamışlardır.”
Söz konusu kitapların yeni yöntem ile öğretiminde, ulaşılan seviye ve sonuçları bakımından kaynaklarda geçen şu tespit önemlidir (Akyüz, 1994:58-59):
“1265/1848’de Rüşdiyelerden yirmi kadar çocuk, Meclis-i Maârif önünde imtihan olmuşlardır. Bu çocuklar henüz 8 yaşındadır. Arapçadan Emsile,
Bina, Farsçadan iki adet ufak risaleden başka bir şey okumadıkları halde, soruları güzelce cevaplamışlar, bu dillerde üç yılda büyük bir çaba ve çalışma ile
yüksek derecede bilgi kazandıklarını göstermişlerdir.”
2.2. İdadîler ve Arapça Öğretimi
İdadî adıyla anılan okullar, ilk olarak 1261/1845’te, Askeri okullara girmek isteyenlerin bilgi bakımından eksikliklerini tamamlamak üzere ordu merkezlerinde açılmıştır. İdadî teriminin bir orta öğretim kurumunun adı olarak
kabul edilmesi 1286/1869 da Maârif-i Umumiye Nizamnamesi’yle olmuştur. Bu
nizamnameyle, her bin haneli kasabada bir İdadî açılması kararlaştırıldı.
İdadîler, dört yıllık rüşdiyelerin üzerine üç yıllık bir okul olarak düşünülmüştü
(Akyüz, 1994:145). Bu okullarda da Arapça öğretim yöntemi olarak usul-i cedid uygulanmıştır. İdadilerde bazı klasik eserlerin yanı sıra, yeni açılan okullarda uygulanmak üzere dönemin Arap Dili uzmanları tarafından hazırlanan,
özel yöntemler içeren kitaplar da Arapça öğretiminde kullanılmıştır (Yücel,
1994: 149).
2.3. Sultanîler ve Arapça Öğretimi
Sultanîler; her türlü lisan ve ilmi bilen insanlar yetiştirmek, her sınıf insanın kendini yetiştirmesine imkan sağlamak, Osmanlı Devleti’nde yaşayan
unsurların kaynaşmasına vesile olması amacıyla ve usul-i cedid eğitim anlayışına uygun eğitim öğretim yapılmak üzere açılan okullardır.
1316/1898-1317/1999 yılında okulun programında Arapça dersleri
şöyledir: (Mehmedoğlu, 2001;148).
“Sunuf-ı İptidaiye (Üç sınıf): Arapça ders yoktur.
Sunuf-ı Tâliye
Sunuf-ı Âliye
1.Sınıf: Arabî
4.Sınıf: Arabî
2.Sınıf: Arabî
5.Sınıf: Arabî ve Belagât
3.Sınıf: Arabî
6.Sınıf: Arabî ve Belagât ”
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Mekteb-i Sultanî’de, idadilerde olduğu gibi dil öğretimini kolaylaştıracak
metotların arayışı sürmüştür. Mesela; Müptedi sınıfında okutulan Mekteb-i
Sultanî ders nazırı Cemil Bey’in Sarf-ı Arabî kitabı, öğrenciye Arapça sarfını
kolay şekilde öğretmeyi hedeflemiştir. Yine Mehmed Zihni Efendinin “Arapça
gramerini kolay öğretmek amacıyla hazırladığını” ifade ettiği el-Muntehab ve
el-Muktedab isimli eserlerini, bu dönemde yöntem arayışlarının önemli numuneleri olarak değerlendirmek mümkündür (Arslan, 1999a;166).
2.4. Özel Okullarda Arapça Öğretimi
Arapçanın özel okullarda öğretimine verilecek en güzel örnek, Hacı
İbrahim Efendi’nin 4 Aralık 1883’de(1301) İstanbul Fatih’te açtığı ve “Dâru’tTalim” adını verdiği özel okuldur. Dâru’t-talim iptidai ve rüşdiye kısmı bulunan
özel bir okul idi. Hacı İbrahim Efendi’ye göre mevcut öğretim sistemindeki
kusur, yöntemdeydi. Dil öğretimi, Avrupa’da olduğu gibi yapılmalıydı. Ona
göre; önce kendi dilimizle içiçe kullanılan Arapça tümüyle öğrenmeli, ondan
sonra Fransızca hatta Rumca ve Ermenice de öğrenilmeliydi. İbrahim Efendi
Arapçanın tam olarak öğretilmesi için asgari iki yılı gerekli görmekteydi.
Arapça öğretiminde uyguladığı metodun kurallarını şöyle belirtmişdir; Arapça
öğretimi için belirlenen sürede, “öğrenciler yatılı bir mektepte bulundurulmalı
ve başka bir ders okutturulmayıp, öğretimleri yalnız Arapçaya ayrılmalıdır.
Diğer derslerin öğretimi Arapçada belli bir seviyeye ulaşıldıktan sonra
yapılmalıdır. (Arslan, 1999b; 36-37). O, Arapça öğretimindeki hedefleri şöyle
ifade etmiştir (Arslan, 1999b; 39):
“...müteallime iki, üç senede ulûm-ı Arabiyyenin ciddi bir surette yani
gördükleri ibarat-ı Arabiyyeyi hele Arabiyu’l-ibare olan gazeteleri halletmek ve
tercüme eylemek mertebesinde bir melekeye gelmesini temin eylemektir.”
Bu hedeflere gerçekten ulaşılmış ve okulun öğrencileri Padişahın
huzurunda yapılan imtihanı başarıyla geçmişlerdir. Bu okuldaki Arapça
öğretiminin başarı sebeplerini bizzat Hacı İbrahim Efendi şöyle açıklamaktadır:
“...Her şeyin esbabı olduğu gibi bu çocukların Arabîde terakkî
etmelerinin dahi sebepleri vardır: Birincisi kavâid-i sarfiyye ve nahviyeyi Türkî
lisan üzerine okuyup layıkıyla ve etrafıyla anlamaktır. İkincisi; mektebe
duhûllerinden bu ana değin kamusu ellerinden bırakmayıp lugat-ı Araba
intisap etmeleridir. Üçüncüsü; edebiyat-ı Arabiyyeden iki binden ziyade beyt
ve kutub-i edebiyye ve tarihiyeden bin sahife kadar terkip okumalarıdır. Ve
her birisi mütdet-i tahsillerini yalnız Arabîye hasreyleyip bu dereceye
gelinceye kadar başka bir fen okumamalarıdır ...Buradan sonra bu sınıf
talebeye münhasıran Arabî talim edilmeyip Arabînin ilm-i beyânı ile beraber
Türkçe inşa ve kitabet ile Farisî talim olunacaktır.” (Arslan, 1999b; 41).
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3. TANZİMAT DÖNEMİNDE AÇILAN YENİ OKULLARDA ARAPÇA
ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTAPLARININ YÖNTEM AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Yeni açılan okullarda, yeni öğretim sisteminin gereği olarak, okul
müfredatında yer alan derslerin belirlenen saat sayısına uygun haftalık
plan/programları yapılmış ve derslerde “Usül-i Cedid (yeni usül)” diye
adlandırılan öğretim usulünün uygulanmasına geçilmişitir. Buna bağlı olarak;
yeni sisteme ve öğretim yöntemine uygun Arapça öğretim kitapları yazılmaya
ve okullarda uygulanmaya başlanmıştır. Tanzimat Dönemi’nde, Arapça
öğretiminde yenileşme yaklaşımına uygun kitap hazırlama hamlesinin en
önemli özelliği, müelliflerin yeni öğretim yöntemleri arayışlarıdır. Yeni yöntem
arayışları, birçok değerli dil alimi tarafından hazırlanan öğretim kitaplarına
yansımış ve kitaplar telif edilmiştir. Böylece Arapçanın yabancı dil olarak
öğretminde özgün sayılabilecek öğretim metotları geliştirilmiştir. Bu
araştırmada; Arapça öğretmek üzere hazırlanan belli başlı eserleri incelenerek,
metot bakımından analizlerini yapıldığında Tanzimat Dönemi’nde dilcilerin,
Arapça sarf-nahiv kitapları hazırlarken dört ayrı metot izledikleri ortaya çıkmıştır. Bu dört ayrı metodu örnekleriyle şöyle sıralanabilir:
3.1.Klasik Eserleri Yeniden Düzenleme Yöntemi
Müellifler, medreselerde Arapça öğretiminde kullanılan Emsile, Bina,
Maksud, Avamil, İzhar gibi klasik eserleri ele almışlar ve kitapları ana kaynak
olarak kullanarak Arapça öğretimini kolaylaştırmak amacıyla “yeni öğretim
usulüne” uygun değişiklikler ve düzenlemeler yapmışlardır.
Örnek: A. Cevdet Hocazâde, Arapça Yeni Sarf ve Nahiv (İkinci Kısım), İstanbul, Mekteb-i Harbiye Matbaası, 1323.
Kitabın iç sayfasında “Tarz-ı tedrîs” başlığı altında hazırlanan talimatlar
bize uygulanan öğretim usulü ile ilgili kıymetli bilgiler vermektedir. Özetle şu
bilgiler vardır:
1.Her konunun cevapları, konunun sonundaki nazari suallere uygun olarak öğretilecek, tahtaya misaller yazılarak bu misaller için gerekli açıklamalar
yapılacak.
2.Uygulama ve alıştırma cümlelerinin Türkçelerini öğretmenler söyleyecek, öğrenciler defterlerine yazacak daha sonra öğretmen cümlelerin doğru
şekillerini tahtaya yazarak öğrencilerin hatalarını düzeltmesini isteyecek.
3. Uygulama kısımlarında cümlelerden gramer açısından gerekli olanlar
tahtaya yazılacak ve gerekli açıklamalar yapılacak.
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4.Sarf ve nahiv tahlilleri, kitabın sonundaki örneklere göre yaptırılacak,
öğretmenin verdiği tahlil ödevleri öğrenciler tarafından yapıldıktan sonra doğru şekilleri tahtaya yazdırılacak, öğrenciler tahtadakilere göre defterlerine
yazdıkları cümleleri tashih edeceklerdir.
5.Fiiller, önemli sarf bilgilerindendir. Birinci bölümde tamamen öğrenilmiş olacağından, ikinci kısımda fiillerin tatbiki olarak kullanılmasına özen
gösterilecektir.
Müellifin önsözünde, kitabın muhtevası ile alakalı olarak yer alan bilgiler
şunlardır; Bu kitabın yazılmasından amaç, öğrencilerin Osmanlıcada kullanılan
Arapça lafızlar ve terkiplere vakıf olmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin
yaşı ve tahsil durumlarına göre Arapçaya tam olarak vakıf olabilmeleri için
kelimelerin tatbikatıyla öğretilmesi gereklidir. Örnek ders olarak birinci dersi
ele alalım (Hocazâde, 1323:3-12):
“Ders – 1
Fiil
Ta‘rîfi – başlı başına manası olmakla beraber geçmiş şimdiki gelecek zamanlardan birini bildiren kelimeye (fiil) denir.
 = قعدoturdu,
 = يكتبyazar, yazıyor
 = سيجيءgelecek
Envâ‘-ı fi‘l (mâzi, muzari, hâl, istikbal, emr ) namıyla beş türlüdür.
Fi‘l-i mâzi
Ta‘rîfi – Bir işin geçmişte olduğunu bildiren fiile, fi‘l-i mâzi denir.
Teşkîli– fi‘l-i mâzi mastardan zâid harfleri atılarak yapılır. Müfred müzekker gaib sigâsı esas ittihâz edilir diğer sigâlar müfred müzekker gaibe bir
takım müntehâ (son ek) ilavesiyle meydana gelir.
Mâzinin müfred müzekker gaibi – ehl-i lisanın kullanışına göre ( ،  ف ِع َل، فعُ َل
 ) فعَ َلşeklinde kullanılır”
Yukarıdaki şekilde teorik bilgileri verdikten sonra, örnek fiiller mâzi fiile
eklenen son ekler teferruatlı bir şekilde izah edilmiştir. Daha sonra aksam-ı
seb‘adan her birine örnek teşkil eden fiillerin on dört sigâsının anlamı verilerek çekimi yapılmıştır. Bu tafsilatlı çalışmadan sonra dersler ilgili temrînât
safhasına geçilmiştir. Önce “tatbîkât” başlığı altında, içinde mâzi fiiller bulunan
çeşitli uzunlukta cümleler toplanmıştır. Kitabın başında verilen Ta‘lîmâta göre
tatbîkât derslerinde geçen cümleler tek tek öğrencilere tahtada yazdırılacak,
gerekli açıklama ve düzeltmeler örnek cümle üzerinde çalışılacak ve defterlere
yazdırılacaktır. Örnek dersimizde mâzi fiiller ile ilgili alınan yaklaşık 20 örnek
cümleden bazıları şöyledir: (Hocazâde, 1323:12)
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“Tatbîkât
َ دق د ُّق … من صبر
َّ  من، من َرحِ َم ُرحِ َم
… ع ّز من قنع … من كثُر كال ُمه َكث ُ َر مالمه
َ ، ظف َِر
“……من س ّل سيف البغي قُتل به
Her derste “tatbîkât” kısmından sonra “mumârese” kısmı yer almaktadır.
Bu kısımda baş tarafta verilen özel ta‘lîmâta uygun olarak talebeden verilen
örnekler üzerinde mumarese (pratik) yapması istenmiştir. Örnek dersimizin
mumârese kısmını inceleyelim: (Hocazâde, 1323:13)
“Mumârese
 = حشرtoplamak
 = خلقyaratmak
 = رجمkovmak, taşlanmak
 = شربiçmek
 = عملyapmak ….”
Mumaresede verilen yaklaşık 20 mastarın mâzi formu elde edilerek,
mâzi sigâsında çekimi istenmektedir. Mumarese kısımlarını “temrîn” kısımları
takip etmektedir. Temrîn kısımları da mumârese kısımlarında olduğu gibi özel
bir talimatla başlamakta ve talebeden özel bir çalışma yapması istenmektedir.
Böylece talebenin dikkati ve üretme becerisi, konunun özüne yoğunlaştırılmakta ve ezberden ziyade bilinçli bir öğretim uygulanmaktadır. Örnek dersimizin temrîn çalışmasını bir bölümü inceleyelim: (Hocazâde, 1323:13)
“Temrîn
Aşağıdaki mâzilerin hangi mastardan alındığını, müfred müzekker gaibi ne şekilde olduğu, hangi şahsı bildirdiği beyan edilecek.
 = شكَرناşükrettik
 = سئ َلواsordular
قربت
= yaklaştı
ُ
 = علِمتاikisi bildi
 = بعُداikisi uzaklaştı …”
Yaklaşık 20 fiilin çeşitli şahıslara göre çekimi yapılmış olarak verilmiş ve
bu fiillerin yukarıdaki malumât çerçevesinde çalışılması istenmiştir. Mâzi fiiller dersinin en sonunda, bu dersle alakalı nazari bilgilerin sorgulandığı soruların yer aldığı “Nazari suâller” bölümü yer almaktadır (Hocazâde, 1323:14).
“Nazari suâller:
“Fiil nedir, fiil kaç türlüdür, fi‘l-i mâzi neye denir, nasıl bilinir, fi‘l-i mâzi
kaç sigâdır, muhtevası hangi lafızlardır, bunlar neye mahsustur, fi‘l-i sahihten,
mehmuzdan, misalden nasıl tasrîf olunur, ecvefden ne şekilde tasrîf edilir,
nâkıs ve lefifden nasıl tasrîf olunur ...”
3.2. Avrupa’da Ortaya Çıkan Dil Öğretim Yöntemleri Arapçaya Uyarlama Yöntemi
Müellifler, Avrupa’da ortaya çıkan dil öğretim yöntemleri prensiplerini
hiç değişiklik yapmadan birebir uygulayarak, Osmanlı Devleti okullarındaki
Arapça öğretimi hedeflerine uyarlamışalar ve Arapça öğretim alanında ilk defa
kullanılan kitaplar hazırlamışlardır. Örnek olarak:
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İsmail Hâmetî b. Osman, Usûl Tedrîs-i Arabî (Mösyö (An) K Usûlünden
müktebestir), İstanbul, Necm-i İstikbal Matbaası, 1329, 173 sayfa.
Galata Sultanîsi Edebiyat Muallimi Ali Suad, el-Hedaya Dergisi kurucusu
ve el-Hilal el-Osmani gazetesi sahibi Abdülaziz Caviş, İstanbul Sultanîde Arapça Muallimi Edhemzade Muhammed Kemaleddin, Ta’limu’l-Lugati’l-Arabîye
a’lâ Tarîkat-ı Berlitz, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1331. Bu kitabın metodik analizi şöyledir:
Kitap iki kısımdan oluşmaktadır: Birinci kısmı “Kısmu’l-Müfredat ve Cümel” (Ali Suad vd., 1331:34), İkinci kısmını ise “Kısmu’l-kırâa’” (Ali Suad vd.,
1331:34) oluşturmaktadır.
Birinci kısımda yer alan on beş ders, Sultanî altıncı sınıfta okutulmak
üzere hazırlanmıştır. On beşinci dersin bitiminde “( دروس السنة السابعةYedinci
sene dersleri)” başlığıyla yedinci seneye ait dersler başlamaktadır. Okuma
kısmında “altı ve yedinci senelerde müşterek” ifadesi vardır.
Birinci kısma ait derslerin tanzimi Berliç Usûlüne uygun olarak yapılmıştır. Bu usule göre ders içeriklerinde öğrencilerin yakın çevresinde bulunan
eşyaların resimleri kullanılmıştır. Resimlerin hemen altında Arapça ismi yer
almıştır. Sınıfta, evde kullanılan malzemeler, vücut azaları, hayvanlar, ulaşım
vasıtaları gibi ders konusu olarak seçilen kavramlar önce resimlendirilmiştir.
Resimsiz olarak düzenlenmiş bazı dersler de bulunmaktadır.
Kitabın mukaddimesinde Berliç Usûlü detaylı bir biçimde anlatılmıştır:
“Yabancı dilin öğretimini, en kısa zamanda temin etmek gayesiyle dilciler, yeni
yöntemler arayışına girmişlerdir. Avrupa’da Almanyalı öğretmen Berliç’in ortaya koyduğu yöntem diğerlerine göre daha üstün bulunmuş ve birçok ülke
tarafından kabul edilmiştir. Bunları nazar-ı dikkate alan Maarif Nezareti Arapçanın kısa bir müddet içinde ayrıca bir lisan olarak öğretimi için adı geçen usulü kabul etmiştir. Mekteplerin seviyesi ve talebelerin yaş durumu dikkate alınarak, Arapça öğretimi iki yıla taksim edilmek üzere Berliç usulüne uygun olarak bir kitap hazırlanmasını uygun bulmuştur. Böylece bu usulle Osmanlı mekteplerinde Arapçanın müstakil bir dil olarak öğretimi mümkün olacaktır.
Berliç usulünün esası, bir dili görünen eşyaları ve bilinen manaları ezberlettirmek, bunları cümleler ve hikayeler şeklinde tekrar ve tatbik ile hafızaya nakşetmektir. Bu işlemin dilin fesahatine ve kurallarına uygun olarak yapılması esastır. Bu maksada ulaşmak için, “öğrencinin daima gördüğü eşyalar
ve fikrinin alışık olduğu manayı tekrarlayarak öğrenmesi esastır.” Mesela; okulda daima gördüğü ve kullandığı eşyalar, evinde bulunan ve sokakta karşılaştığı
insanlar, tabiatta daima gördüğü manzaralar ile bunlara delalet eden isimler,
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sıfatlar, fiiller ve ibarelerin bir konu etrafında tatbik edilerek ve bunlar arasındaki bağlantılara binaen değişik manalar içeren ibareler ve cümleler oluşturmak hedeflenmiştir” (Ali Suad vd., 1331:Mukaddime).
Örnek dersin metodik incelemesi:
“11. Ders (Ali Suad vd., 1331:54)
Saat resmi
Lamba resmi
Dolap resmi
ساعة
مصباح
خزانة
Ayna resmi
Anahtar resmi
Raf resmi
مرآة
مفتاح
رف
"  قعدت على. وقفت أمام النافذة. أنا دخلت و حسين خرج. خرجت من الدار.دخلت الحجرة
 في جيبي منديل. على الخوان دواة. رأيت وجهي في المرآة. ال تقف بالباب. أدخل يا محمد.…" الكرسي
(Arkaya sıralanan cümlelerin bitiminde bu cümlelerle ilgili sorular yer
alır) (Ali Suad vd., 1331:56):
من الذي خرج من البيت ؟
من دخل الحجرة ؟
من الذي يتمشى في المكتب ؟
من القاعد على الكرسي؟
Resimlerin altında resimlerle ilgili kelimelerin kullanıldığı cümleler vardır. Cümleler kısa ve basittir. Cümlelerin bitiminde cümlelerle ilgili kısa kısa
sorular yer almaktadır. Altı ve yedinci sınıflarda müşterek olarak okutulan kısa
parçalar yer almaktadır. Parçalar öğrencilerin ilgisini çekecek konular içermektedir. Mesela “aslan, tilki ve kurt, aslan ve iki öküz, insan ve hayvan, namaz, vatan, güvercin ve karınca, adam ve çocukları, Allah sevgisi…” gibi.
Kitabın sonunda “( قسم االستظهارkısmu’l-istizhâr: Ezberleme Bölümü)”
adıyla erdemlikler içeren okuması ve ezberlenmesi kolay şiirler yer almaktadır
(Ali Suad vd., 1331:56).
3.3. Muhtelit (Eclectic) Yöntem:
Müellifler, Avrupa’da ortaya çıkan yeni yöntemlere ait yabancı dil öğretim kitapları ile birlikte, hem klasik Arapça ders kitaplarını hem de Tanzimat
Döneminde hazırlanmış diğer eserleri incelemişler ve tüm bu kaynaklardan
elde ettikleri bilgileri harmanlayıp meczederek kendilerinin tabiriyle “muhtelit” (eclectic) usulde yeni Arapça öğretim kitapları telif etmişlerdir.
Örnek: Mustafa Cemil – Ahmed Naim, Mekteb-i Sultanîye Mahsus Sarf-ı
Arabî ve Temrînât, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1323.
Müellif, eserini vücuda getirirken, Zihni Efendi’nin fikirlerinden yararlanmasının yanı sıra, Avrupa’da ortaya çıkmış olan “Laryo Eflory” ve “Otto”
usullerinden de istifade ettiğini şöyle ifade etmektedir: (Mustafa Cemil ve Ahmed Naim, 1323:Önsöz).
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“Laryo Eflory” ile “Otto” usüllerinin birden Lisan-ı Arabîyyeye ilk defa
olarak acemice tatbîki demek olan bu usül-ı muhtelitin – bu hali iptidaiyesi ve
her türlü noksanı ile beraber – pek ziyade muvaffakiyet bahş eylediğini kemal-i
itmi’nan ve mufaharetle beyan edersem bundan dolayı haklı görülmeliyim”
Kitabın tertibine, fiil cümlesi ile başlanmış, isim cümlesinin gramatik
özellikleri “isimler” bahsinde ele alınmıştır. Bu düzenleme, okulların kullandıkları ders programına uymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca nahiv kuralları önceki
nahiv kitaplarında takip edilen usullerin dışında kendine has bir düzen içinde
verilmiştir. Bu, Tanzimat Döneminde gelişen yeni öğretim anlayışına uygun
olarak Arapçanın öğretiminde sadece sarf-nahiv kurallarının öğretimi değil,
aynı zamanda yabancı dil becerilerinin pratiğinin öğretilmesi anlamına gelmektedir.
Müellif, yönteminin uygulanması konusunda şu bilgileri vermektedir.
Yalnız haftada iki saat Arapça dersi gören ve daha önce Arapça öğrenmemiş
olan, Mekteb-i Sultani’ye yeni başlayan talebelerden birçokları, birinci senenin
sonunda bir iki satırlık Türkçe ibareyi Arapçaya, Arapça ibareyi Türkçeye öğretmen yardımı olmaksızın çevirebilmiştir. Her kelimenin gerek kullanım yerleri gerekse çekimi ve i’rabı ile ilgili sorulara gayet doğru cevaplar verebilmişlerdir. İşte bu usulle, birçok kelimenin sarf kurallarını öğrenirken aynı zamanda nahiv kurallarını da teorik ve pratik olarak öğrenmiş oluyorlardı. Netice
olarak ulaşılan seviyeyi müellif kendi ifadesiyle şu şekilde belirtmektedir.
(Mustafa Cemil ve Ahmed Naim, 1323:Önsöz).
“...bu usül dairesinde sarfı bitirinceye kadar nahvin de ekser kavâidini
nazarî ve amelî olarak öğrendikten, bir çok lugatler ezberledikten mâada ‘alâ’l‘âde yazılmış kütüb ve cerâid-i Arabîyye’den meâl istihrâcına ve oldukça meramlarını ifade ve tahrîre muktedir olabileceklerini isbât ediyorlar.”
Arap Dili öğretiminde bu usulü ilk defa tatbik eden müellifin, uygulamadaki başarısı dikkate alınırsa, muhtelit (=eclectic/karma) bir yöntem diye isimlendirdiği bu yöntemi, biz de Ahmed Naim Yöntemi olarak adlandırma cüretini
gösterirsek, yanlış yapmış olmayız.
Örnek dersin metodik incelenmesi: (Mustafa Cemil ve Ahmed Naim,
1323:108).
“Fi‘l-i teaccüb
Teaccüb ve istiğrâbı ifade için kullanılan fiildir ki bunun da iki sigâsı
vardır: Biri  ما أ َ ْف َعلهdiğeri  أ َ ْفع ِْل به.
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Buradaki (’)هاların birincisi zamair-i mansube-i muttasıladan ikincisi
zamair-i mecrûradandır. Tasrîfi ( ) ف ع لmaddesinde değil âhirine lâhik olan
zamirlerde icra ediliyor. Şöyleki :
ُ ما أ َ ْفعَلَه
ما أ َ ْفعَلَهم
ما أ َ ْفعَلَهما
:
غائب
ما أ َ ْف َعلَهم
ما أ َ ْف َعلَهما
ما أ َ ْف َعلَها
:
غائبة
َ
َ
َ
ما أ ْفعَلَكم
ما أ ْفعَلَكما
: مخاطاب
َما أ ْفعَلَك
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ما أفعَلكن
ما أفعَلكما
: مخاطابة
ِما أفعَلك
ما أأ َ ْف َعلَنا
ما أ َ ْف َعلَني
:
متكلم
yahud ( أ َ ْفع ِْل بِهin yukarıdaki tarzda çekimi yapılır )
Fi‘l-i teaccüb yapmak için zamir yerine bir ism-i zâhir dahi getirilebilir :
 = ما أجه َل زيدا ً = أج ِهل بزيدZeyd ne kadar cahildir, gibi
fi‘l-i teaccüb sigâsı manasında tefâvüt olan ve elvân ve eşkâle müsbet
َ  ما أ َ ْفgibi.
olan sülâsilerden kıyasîdir.  أ َ ْك ِر ْم به،ظعَه
 ما أموات َه،  ما أسودَه، ما أعر َجهdemek caiz değildir.
Balâdaki şartları câmi‘olmayan sülâsilerle mâ fevke’l-sulâsilerden fi‘l-i
teaccüb yapmak için evvelden şiddet ve kesrete delalet eden bir kelimeden
teaccüb sigâsı yapılıp ondan sonra asıl matlup olan fiilin mastarı mansub veya
mecrur olarak ve bu mastara zamir veya ism-i zahire mudaâf kılınır.
 ما أشدّ سوادَه،أكثر إكرا َمه
َ  ماgibi.
Kâide : Fi‘l-i teaccübün her iki şeklindeki  أ َ ْفعَ َلile  أ َ ْفع ِْلsigâlarını daima
müfred kalır. Muhataba, tesniye veya cemi olmaz. Mesela:
كرم بزيد
ِ َ  يا رجالن أ،كرم بزيد
ِ َ  يا رجا ُل أdenilir. كرما بزيد
ِ َ  أ،أكرموا بزيد
ِ denilmez.”
Kaide başlığında iki ayrı açıklama getirilerek nazari açıklama kısmı tamamlanmıştır. Ders konusu olan fi‘l-i teaccüb ile ilgili verilen alıştırmaları inceleyelim: (Mustafa Cemil ve Ahmed Naim, 1323:110-111).
“105
Zîrdeki mastarlardan fi‘l-i teaccüb sigâlarını teşkîl ediniz.
…  حمق، وزن، احتجاج، جسامة، ذكاء، عقل، جهل،علم
(toplam 42 adet mastar verilerek teaccüb kalıbı verilmesi istenmiştir. )
106
، (tek gözlü olmak) ( عورela gözlü olmak), ( شهلsarı olmak), صفرة
(uygun olmak)  صالح، (yorulmak)  تعب، (şaşırmak) تعجب
(10 adet) mastarlarının her iki surette fi‘l-i teaccüblerini tasrîf ediniz.
107
Atîdeki ibarâtta yanlış varsa tashîh ediniz:
. أوسخ بهذه الشباب. ما أجمل تلك لدفاتر. بالمرأة ما أصلح. بالرجال أحسن.ما أحسنه رجال
“(toplam 15 cümle vardır) . . .هذا التلميذ ما أجهل
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“107” benzeri alıştırmalarda müellif, öğrencinin yapabileceği hata ihtimallerini üretip bu hataları öğrencilerin tahsis etmesini isteyerek, hataların ne
olabileceğini öğretiyor, böylece öğrenci, kendi kendine yapabileceği hataları
düzeltme veya tanıma becerisi kazanmış oluyor.
3.4.Tanzimat Dönemi Dilcileri Tarafından Geliştirilen Yeni Yöntemler
Türk dilcileri, Arapça öğretimine dair tecrübe ve düşüncelerinin bir sonucu olarak “Arap Dili’ni kolay öğretme” prensibini ön planda tutarak, kendilerine has, özgün eserler meydana getirmişlerdir.
Örnek: Mehmed Safâ’dan Süleyman Tevfik, Gayetu’l-ereb fi Teallüm-i Lisani’l-Arab, İstanbul, el-‘Adl Matbaası, 1331 (1913).
Müellif eserinin önsözünde özetle şunları ifade etmektedir; Arap Diline,
memleketimizde daima rağbet gösterilmiştir. Gösterilen bu rağbetin giderek
artmasına rağmen uzun yıllar boyunca bu dil, eski usullerle tam olarak öğretilememiştir. Bu dilin öğretimi hususunda birçok kolay usullerin icat edildiğini
belirten müellif, okullarda bu yeni usullerle öğretim yapılmasının gerekli olduğu düşüncesindedir. Müellif bütün bunları dikkate alarak gerek mekteplerde
gerekse mektep dışında öğrenmek isteyenlere, Arapçayı kısa sürede ve gereği
kadar öğreterek öğrencilerin vakit kaybetmelerine sebep olmayacak tarzda
yeni bir usulle yazdığı kitabının, Arapça öğretimini kolaylaştıracağı inancını
taşımaktadır. Seçmiş olduğu bu usulde, Arapça sarf ve nahvini lüzumu kadar
öğretmekle beraber öğrencilerin konuşma ve yazma becerilerini de en kısa
zamanda geliştirebileceğini şöyle ifade etmektedir (Süleyman Tevfik, 1331:
Önsöz):
“...İhtiyâr ettiğimiz usûlün en büyük fâidesi sarf ve nahvi lüzumu kadar
öğretmekle beraber talebelerin tekellüm ve kitabet edebilmelerini pek az bir
zamanda te’mîn eylemesidir.”
Yeni bir usûl olarak az zamanda Arapça sarf ve nahivden lüzumu kadarını öğretmeyi hedefleyen müellif, bunun yanı sıra Arapça konuşma ve yazmada da talebeye maharet kazandırma iddiasını ortaya atmaktadır. “Yeteri kadar
sarf-nahv” ifadesi günümüz dil öğretim yöntemlerinin de benimsediği bir
prensiptir. Bu prensibi gözeterek, dilde üretkenliğe dayalı konuşma ve yazma
becerilerini geliştirmeyi hedeflemesi, yabancı dil öğretim yöntemlerinin ana
unsurlarını ve öğretim safhalarını oluşturmaktadır.
Kitabın dizaynında göze çarpan özellikler şunlardır: Kitabın her bir sayfası iki sütuna bölünmüş ve malumat bu iki sütuna sırayla yerleştirilmiştir.
Fihristi yoktur. Başlıklar sütunları ortalanmış ve açıklamalara göre daha büyük
puntolarla yazılmıştır. Sarf ve nahiv konuları ana ve alt başlıklara bölünerek
dersler oluşturulmuştur. İfadeler kısa ve özlü bir şekildedir. Gerekli görülen
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ifadeler dipnota alınarak, sayfa altında açıklayıcı bilgiler verilmiştir. Verilen
örneklerin yanına Türkçe karşılıkları yazılmıştır. Bazı derslerden sonra
“Temrîn” başlığıyla alıştırmalar yer almaktadır, fakat temrînlerde talebeden ne
istendiği belli değildir. Sadece kelime ve cümleler Türkçe karşılıklarıyla beraber verilmiştir (Süleyman Tevfik, 1331:188).
Örnek dersin metodik incelenmesi (Süleyman Tevfik, 1331:74):
“Temrîn
Bugün hararet dünden ziyadedir.
.حرارة اليوم أشد بكثير من أمس
Kar yağması yaz mezrû‘âtına zararlıdır.
.أضر بالمزروعات الصيفية
عدم نزول الثلج
ّ
"Seher vaktinde kırağı ziyade olur.
.يزداد الصقيع في وقت السحر
Bu kitapta takip edilen usulü şöyle tarif edebiliriz: Belirlenen muhtelif
ders başlıkları altına ders konusuyla ilgili kelimeler anlamlarıyla beraber sıralanmıştır. Listelenen kelimelerin hemen altında “temrîn” çalışmasına geçilerek,
bu kelimeler cümle içinde kullanılmıştır. Örnek cümleler, öğrencinin sınıf içinde ve bireysel çalışmalarında kelimeleri değiştirerek farklı cümleler üretebilmesine olanak verecek şekildedir. Öğrenciye yapıların da öğretildiğini dikkate
alarak, temrinlerin yazılı ve sözlü olarak yapabileceğini de düşündüğümüz
zaman, bu uygulamaları yeni bir yöntemin izleri olarak değerlendirmemiz
mümkün olur. Örnek olarak bir dersi ele alalım (Tevfik, 1331:38):
“Havâs hamsi (Beş duyu )
الحواس الخمس
 (ج( األسماعişitmek : السمع
 (ج) ألذواقtatmak : الذوق
 (ج( األبصارgörmek : البصر
koklamak : الشم
dokunmak, el sürmek: اللمس
“Temrîn”
Dilimle tadarım. .أذوق بلساني
Taâmı neyle tadarsın? بماذا تذوق الطعام
“... Gülün kokusu ne kadar güzeldir. ما أجمل شم الورد
Belirlenen konu başlıklarının, insanın yakın çevresiyle alakalı olan konular olması dikkat çekmektedir. Mesela; zamanlar, insanla ilgili olgular, renkler,
hastalıklar, bayramlar, mevsimler, aile fertleri, okul gereçleri, ölçüler, hayvanlar... gibi. Bu bölümden sonra “( الكلمات والجمل المتداولة بين الناسİnsanlar arasında
kullanımda olan kelime ve cümleler)” (Süleyman Tevfik, 1331:76-86) başlığı
altında güncel yaşamada kullanımı yaygın olan muhtelif ibare ve cümleler toplanmıştır. Bu cümlelerle yapılan uygulamaların Arapça konuşma becerisini
geliştirmeye yönelik olduğu söylenebilir Örnek olarak bir bölümü inceleyelim
(Tevfik, 1331:78):
" ما يعلق بالتشكيك و اإلنكار و التعجّب
(Şüphe inkar ve ta‘accüb makamında isti‘mal olunan ibarattır.)
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Gerçek mi – gerçek midir?
Mümkün olur mu – olabilir mi?
Acaba gerçek mi söylüyorsunuz.
Latife ediyorsunuz.
”Bunu aslen tasavvur edemiyorum.

هل ذلك صدق – صحيح
هل ذلك من الممكن– هل يمكن
يا ترى قولكم جد
هذا مزاح منكم
ال يمكن أتتصور ذلك

Bu bölümden sonra “Mukâleme” (Tevfik, 1331:87-114) başlığı altında 32
adet diyalog verilmiştir. Karşılıklı soru-cevap tarzında belli bir konu etrafındaki konuşmaları içeren bu diyaloglar, talebenin konuşma becerisini geliştirmeye
yöneliktir. Bu diyaloglarda geçen kalıp ifadeler ve yapıların, öğrencilere ezberletildiği düşünüldüğünde konuşma esnasında bu yapıların benzerlerini üretmede zorluk çekmeyecekleri muhakkaktır. Günümüzde uygulanan kulak-dil
alışkanlığı yönteminde de, diyaloglar vasıtasıyla dilin en yaygın yapıları öğretilip ezberlenmesi sağlanmakta ve böylece öğrencilere karşılaşacakları yeni durumlarda öğrendikleri ve onlara benzer yapıları üretebilme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Müellifin aynı şeyleri hedeflediğini, kitabına aldığı
alıştırma ve diyaloglara bakarak söyleyebiliriz. Örnek diyaloğu uygulanan metodu görmek açısından inceleyelim (Tevfik, 1331:112-113):
(otuzuncu mükâleme) المكالمة الثالثون
(Sarraf ile sohbet)
مع الصراف
يا باش صراف انا عندي ورقة حوالة عليكم من طرف وكيلكم في ازمير فجئت أسلمها لكم و اقبض المبلغ
. المحرر فيها
Sarraf başı İzmir’de bulunan vekiliniz tarafından poliçe vardır. Size teslim edip hâvî olduğu meblağı almak için geldim.
أنا أعطيكم حاال بهذا المبلغ أوراق ميرية مقام النقد
Şimdi poliçedeki meblağa karşı banka kağıdı veririm.
هل ترى ال يمكن أن تعطوني بعض المبلغ نقديا من الذهب
Acaba meblağın bir kısmını altından nakit olarak vermeniz mümkün değil mi?
Pekiyi efendim baş üstüne
حاضر يا سيدي على العين و الرأس
خذوا ورقتين بخمسة آالف قرش مع عشرين ذهب والباقي فضة و نحاس انظروا هل حسابكم تمام؟
İşte size beş bin kuruşluk iki tane çek ile yirmi altın bâkisi gümüş ve bakır akçedir. Bakın hesabınız tamam mıdır ?
Teraziye çekelim – Tartalım
ننظر وزنها – نزنها
هذا أمر عجيب حيث انه مع نقصانها غير مقصوصة و ذنجيرها تمام
Bu acayip bir şey! Eksik olmadığı ve zinciri tamam bulunduğu halde eksiktir.
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Saf altındandır
إنها ذهب خالص
İsterseniz başkasını vereyim
نعطيكم غيرها إذا أردتم
Beni memnun edersiniz.
بقي لكم الفضل
Diyaloglarda karşılıklı konuşmalar alt alta sıralanmıştır. Her cümlenin
Türkçesi yanında verilmiştir. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan, ezberlenmesi kolay kısa ifadeler, selamlaşma ve nidâ gibi tabirlere yer verilmiş olması Kulak-Dil Alışkanlığı yöntemine uygundur. Diyalogların akabinde müellif
“Muhâvere” başlığı altında soru-cevap tekniğine dayanan bir bölüme yer vermiştir (Süleyman Tevfik, 1331:117). Bu bölümden sonra “emsâl ve mevâ‘ız
dair” (Tevfik, 1331:119-122) adlı bir bölüm yer almaktadır. Burada kullanımı
yaygın olan atasözleri ve nasihat niteliğinde meşhur ifadelerden 70 adet toplanmış, Türkçe karşılıklarıyla beraber verilmiştir. Örnek olarak birkaç ifade
şöyledir (Tevfik, 1331:122):
“Husud (hased edenler) daima alçaktır.
الحسود دائما مغتاظ
Sözünü icra iden kimse ile çıkışma.
ال تعاند من إذا قال فعل
Söylemeden evvel düşün.
تفكر قبل أن تتكلم
Sehv ve hata insan içindir.
السهو و الخطأ من شأن اإلنسان
Daha sonra “Ehâdis-i Şerîfiye Dâir” (Tevfik, 1331:122-124) adlı bölüm
yer almaktadır. Peygamberimizin selamlaşma, temizlik, namaz, iyilik ve ilim
tavsiye eden 50 kadar hadîs alınmış anlamlarıyla beraber verilmiştir. “Eş‘âra
dâir” (Tevfik, 1331:125-128) isimli bölümde Arap şiirinden bazı örnekler anlamlarıyla beraber verilmiştir. Son bölüm olarak “nesîr tercüme numûneleri”
(Tevfik, 1331:128-131) yer almaktadır. Bu bölümde kısa kısa metinlere yer
verilmiş hemen karşılarına metinlerin tercümeleri yapılmıştır. Metinlerin konuları öğrencilere iyilik ve erdemlikler tavsiye eder niteliktedir. Örnek (Tevfik,
1331:129):
 فان الناس ال يسألونك في كم فرغ و إنما ينظرون:"قال أفالطون – ال تطلب سرعة العمل و أطلب تجويده
.… إلى إتقانه و جودة صنعه
Eflatun demiştir – Bir işi yaparken süratine değil o işin yapılmasına hasri ihtimam et. Çünkü halk senden o işin ne kadar vakitte bitirdiğini sormazlar,
onun iyi yapılıp yapılmadığını sorarlar…”
Sonuç
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde, Arapçanın öğretimi
konusunda yapılan ateşli tartışmalar ve ortaya atılan yeni fikirler lafta
kalmamış, birçok değerli dil alimi tarafından hazırlanan öğretim kitaplarına,
yeni öğretim yöntemleri olarak yansımış ve birçok okulda uygulanmıştır. Bu
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yenilikçi yaklaşımı benimseyen birçok Arapça uzmanı yetişmiş, bu sayede
Arapçanın yeni yötemlerle daha kolay ve etkili öğretilebilceği ispatlanmıştır.
Bu dilcilerin yaptığı çalışmalar, Yabancı Dil Öğretim alanında özgün yöntem
çalışmaları olarak kabul edilmelidir. Ayrıca, bu alana emek veren kıymetili
Arapça öğretmenleri ve uzmanlarına “Yabancı Dil-Öğretim Yöntemcileri”
olarak hakettikleri değer ve saygı gösterilmeli ve Arapçanın yabancı dil olarak
öğretimi için hazırlamış oldukları eserler birer yöntem çalışması olarak
değerlendirilmelidir.
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Öz
Bu çalışmada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Yıldırım ve Correia
(2015) tarafından geliştirilen ve Yıldırım, Şumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Nomofobi ölçeği ve demografik bilgi formu aracılığıyla toplanan verilere betimsel istatistik için frekans ve yüzde; ilişkisiz ölçümlerde ortalama
puanların karşılaştırılması için Varyans analizi (One-way ANOVA, bağımsız örneklem
t-testi), anlamlı farklılığın gruplarını belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır. Elde
edilen bulgulara göre, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “bilgiye erişmeme” alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmış, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin
sınıf değişkenine göre “iletişimi kaybetme” alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuş, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “iletişimi kaybetme” alt boyutunda günlük
akıllı telefon kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık saptanmış, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “bilgiye ulaşamama, cihazdan yoksunluk, iletişimi kaybetme ve çevrimiçi olamama” alt boyutlarında şarj cihazı taşıma durumuna göre anlamlı farklılık
saptanmış, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin günlük mobil internet kullanma sürelerine göre “cihazdan yoksunluk” ve “çevrimiçi olamama” alt boyutlarında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Nomofobi, spor bilimleri, öğrenci.
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An Investigation of Nomophoby Levels of Faculty of Sports Sciences Students in Terms of Various Factors
Abstract
In this study, it is aimed to examine the nomophobia levels of the Faculty of
Sport Sciences students in terms of various variables. Frequency and percentage for
descriptive statistics on the data collected through the Nomophobia scale and demographic information form developed by Yıldırım and Correia (2015) and adapted to
Turkish by Yıldırım, Şumuer, Adnan and Yıldırım (2016); Variance analysis (One-way
ANOVA, independent sample t-test) was used to compare mean scores in unrelated
measurements, and the Tukey test was used to identify groups of significant differences. According to the findings obtained, a significant difference was found in the “lack
of access to information” sub-dimension of the students 'nomophobia levels, a significant difference was found in the “losing communication” sub-dimension according to
the class variable of the students' nomophobia levels, and daily smartphones were
used in the “losing communication” sub-dimension of the nomophobia levels of the
students. There was a significant difference according to the duration of the students,
there was a significant difference in the sub-dimensions of students 'lack of access to
information, lack of communication, losing communication and not being able to go
online. ”According to the daily mobile internet usage periods of the students' nomophobia levels,“ lack of device” and “not being able to go online” a significant difference
was found in the sub-dimensions.
Keywords: Nomofobia, sports science, student.

1.GİRİŞ
Teknolojide var olan hızlı gelişmeler insanoğlunun hayatında da önemli
değişikliklere neden olmuş ve teknoloji ürünü pek çok cihaz insanların yaşam
alanlarında yer bulmuştur. Yapılan araştırmalar özellikle taşınabilir cihazların
insanların günlük yaşamında kullanılmaya başlayan en önemli teknolojik cihazlardan birisi olduğunu göstermektedir. Bu cihazların kolay taşınabilmeleri,
geniş kapsama alanlarının olması, sesli ve görsel iletişim kurulabilmeleri, mobil uygulamalar içermeleri, sosyal medya ve oyun formlarını içermeleri tercih
edilme nedenlerinin başında yer almaktadır (Zheng ve Ni, 2010). Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK, 2019) Hanehalkı Bilişim teknolojileri kullanım
araştırması raporuna göre Türkiye’deki İnternet kullanımı 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2018 yılında % 72,9 iken, 2019 yılında % 75,3 olmuştur. Aynı
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araştırmaya göre internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde
% 81,8 iken, kadınlarda % 68,9 olmuştur.
Ancak cep telefonları ve akıllı telefonların günlük hayatta kullanımının
yaygınlaşması ve sağladığı kolaylıkların yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiği söylenebilir. Dünya çapında yapılan bir araştırmada
8000’den fazla katılımcıya mobil telefon anketi uygulanmış ve anket sonuçlarına göre katılımcıların % 75'inin mobil telefonlarını almadan evden ayrılamadıkları, %36'sının telefonu olmadan yaşayamayacağı, %42'sinin uyurken telefonlarını yakınlarında bıraktığı, % 36'sının ise gece bir şeyler kaçırmaktan
korktukları için telefonlarını kapatmak istemediği sonuçlarına ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlardan hareketle birey, mobil cihazında var olabilecek bir
problemde ya da internete erişimde yaşayabileceği bir sorunda korku ve endişesine kapılabilmektedir. Bu durumda birey nomofobi denilen problemle karşı
karşıya kalmaktadır (Gezgin, Şahin ve Yıldırım, 2017).
Nomofobi olan bireyler, davranış ve kaygı bozuklukları veya değişken
ruh hali gibi diğer psikososyal bozukluklarla benzer özellikler göstermektedirler. Bu bireyler özellikle mobil telefonundan yoksun olduğunda kaygı ve korku
duymaya başlar ve bu durum bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir
(Rosen ve arkadaşları, 2016). Mobil teknolojileri yakından takip eden gençlerde nomofobinin etkisi daha kalıcı olabilmektedir. Özellikle öğrenme süreçlerinin önemli olduğu bu dönemde motivasyon kaybı ve uyku düzensizlikleri
gençlerin akademik başarılarını da etkilemektedir. Nomofobi bütün toplumsal
gruplar üzerinde olumsuzluklara sebep olabilmektedir (Gezgin, Şahin ve Yıldırım, 2017). Bu çalışmanın amacı çağın sorunu olan nomofobinin spor bilimleri
fakültesi öğrencileri üzerine olan etkilerini incelenmektir. Bu çalışma, özellikle
spor yapan ve kariyer olarak spor alanını seçen üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesiyle ulusal ve uluslararası alanyazına katkı sağlayacaktır. Ayrıca akıllı telefon kullanan spor bilimleri fakültesi öğrencileri ile yapılan bu çalışma ile yükseköğretimin paydaşları olan eğitimciler ve velilere de nomofobianın olumsuz etkileriyle mücadele
etmede yol gösterici bulgular sağlayacağı da düşünülmektedir.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları incelenmiştir.
1. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinde cinsiyete göre farklılık var mıdır?
2. Öğrencilerin nomofobi düzeyleri sınıf değişkenine göre farklılık göstermekte midir?
3. Öğrencilerin nomofobi düzeyleri günlük akıllı telefon kullanma sürelerine göre farklılık göstermekte midir?
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4. Öğrencilerin nomofobi düzeyleri şarj cihazı taşıma durumlarına göre
farklılık göstermekte midir?
5. Öğrencilerin nomofobi düzeyleri günlük mobil internet kullanma sürelerine göre farklılık göstermekte midir?
2.YÖNTEM
Bu bölümde veri toplama aracı, araştırma grubu ve verilerin analizi ile
ilgili bilgilere yer verilmiştir.
2.1.Veri Toplama Aracı
Araştırmada orijinali Yıldırım ve Correira (2015) tarafından geliştirilen
ve Yıldırım, Sumuer, Adnan ve Yıldırım (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Nomofobi ölçeği kullanılmıştır. Orijinal ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,945
ve Türkçeye uyarlamasının güvenirlik katsayısı ise 0,92 olarak hesaplanmıştır.
Ölçek 20 madde, 4 alt boyut ve 7’li likert den oluşmaktadır.
2.2.Araştırma Grubu
Araştırmanın veri grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Gazi
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 100 öğrenci, Ankara Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi’nden 50 öğrenci, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi’nden 20 gönüllü üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 170 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgileri Tablo
1‘de sunulmuştur.
Tablo 1.Öğrencilerin demografik bilgileri
Değişken
Cinsiyet
Değişken
Yaş

Değişken
Lisanslı
spor
yapma
Değişken
Anne

Düzey
Erkek
Kadın
Düzey
17-20
21-25
26-30
31-35
36 ve üstü
Düzey
Evet
Hayır

N
77
95
N
55
104
6
2
3
N
94
76

%
44.1
55.9
%
32.4
61.2
3.5
1.2
1.8
%
55.3
44.7

Değişken
Millî sporcu
Değişken

Düzey
İlkokul
Ortaokul

N
63
63

%
37.1
37.1

Değişken

Sınıf

Değişken
Lisanslı
sporculuk
yılı

Baba
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öğ-

Düzey
Evet
Hayır
Düzey
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

N
47
123
N
47
33
56
34

%
27.6
72.4
%
27.6
19.4
32.9
20.0

Düzey
1-5
6-10
11-15
Yapmadım
Düzey
İlkokul
Ortaokul

N
28
42
24
76
N
38
71

%
16.5
24.7
14.1
44.7
%
22.4
41.8
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öğrenim
Değişken
Ailenin
aylık gelir
düzeyi

Değişken
Spordan
kazanılan
aylık gelir
düzeyi

Değişken
Ailede
düzenli
spor
yapan
sayısı
Değişken
Günlük
akıllı
telefon
kullanma
süresi

Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Düzey
15002000
20012500
25013000
35013500
35014000
40014500
45015000
5001
ve
üstü
Düzey
15002000
20012500
25013000
35013500
35014000
40014500
45015000
5001
ve
üstü
Düzey
Evet
Hayır

20
20
4
N
15
25
26
15
15
12
15
47

11.8
11.8
2.4
%
8.8
14.7
15.3
8.8
8.8
7.1
8.8
27.6

renim

Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Düzey

18
34
9
N

10.6
20.0
5.3
%

Spordan
ekonomik
kazanç
sağlama

Evet
Hayır

70
100

41.2
58.8

N
91
63
3
1
1
3
1
7

%
53.5
37.1
1.8
0.6
0.6
1.8
0.6
4.1

Değişken

Düzey
1500-2000
2001-2500
2501-3000
3501-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
5001
ve
üstü

N
119
25
10
3
3
1
4
5

%
70.0
14.7
5.9
1.8
1.8
0.6
2.4
2.9

N
64
106

%
37.6
62.4

Değişken
Şarj cihazı
taşıma

Düzey
Evet
Hayır

N
74
96

%
43.5
56.5

Düzey
1-4 saat
5-8 saat

N
99
71

%
58.2
41.8

Değişken
Günlük
mobil
internet
kullanma
süresi

Düzey
1 saatten az
2-3 saat
4-5 saat
6 ve üstü
saat

N
107
40
12
11

%
62.9
23.5
7.1
6.5

Değişken

Aylık
harcama
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Tablo 1’de öğrencilerin araştırma bulgularına yönelik demografik özelliklerine bakıldığında; cinsiyetlerine göre 75’i (% 44.1) erkek ve 95’i (% 55.9)
kadındır. Sınıflarına göre 47’si (% 27.6) 1. sınıfta, 33’ü (% 19.4) 2. sınıfta, 56’sı
(% 58.2) 3. sınıfta, 34’ü (% 20.0) 4. sınıftadır. Günlük akıllı telefon kullanma
süresine göre 99’u (% 58.2) 1-4 saat, 71’i (% 41.8) 5-8 saat kullanmaktadır.
Şarj cihazı taşıma durumuna göre 74’ü (% 43.5) taşımakta, 96’sı (% 56.5) taşımaktadır. Günlük mobil internet kullanma süresine göre 107’si (% 62.9) 1
saatten az, 40’ı (% 23.5) 2-3 saat, 12’si (% 7.1) 4-5 saat, 11’i (% 6.5) 6 ve üstü
saat kullanmaktadır.
Öğrencilerin diğer demografik özelliklerine bakıldığında ise; 47’si (%
27.6) millî sporcu, 123’ü (% 72.4) millî sporcu değildir. Yaşa göre 55’i (% 32.4)
17-20 yaş, 104’ü (% 61.2) 21-25 yaş, 6’sı (% 3.5) 26-30 yaş, 2’si (% 1.2) 31-35
yaş, 3’ü (% 1.8) 36 ve üstü yaştadır. 94’ü (% 55.3) lisanslı sporcu, 76’sı (%
44.7) lisanslı sporcu değildir. Lisanslı sporculuk yılına göre 28’i (% 16.5) 1-5
yıldır, 42’si (% 24.7) 6-10 yıldır, 24’ü (% 14.1) 11-15 yıldır lisanslı sporcudur,
76’sı ( 44.7) lisanslı sporcu değildir. Anne öğrenim durumuna göre 63’ü (%
36.1) ilkokul, 63’ü (% 36.1) ortaokul, 20’si (% 11.8) önlisans, 20’si (% 11.8)
lisans, 4’ü (% 2.4) lisansüstü mezunudur. Baba öğrenim durumuna göre 38’i
(% 22.4) ilkokul, 71’i (% 41.8) ortaokul, 18’i (% 10.6) önlisans, 34’ü (% 20.0)
lisans, 9’u (% 5.3) lisansüstü mezunudur. Ailenin aylık gelir durumuna göre
15’i (% 8.8) 1500-2000, 25’i (% 14.7) 2001-2500, 26’sı (% 15.3) 2501-3000,
15’i (% 8.8) 3501-3500, 15’i (% 8.8) 3501-4000, 12’si (% 7.1) 4001-4500, 15’i
(% 8.8) 4501-5000, 47’si (% 27.6) 5001 ve üstü gelire sahiptir. Öğrencilerin
70’i (% 41.2) spordan ekonomik kazanç sağlamakta, 100’ü (58.8) sağlamamaktadır. Spordan kazanılan aylık gelire göre 91’i (% 53.5) 1500-2000, 63’ü (%
37.1) 2001-2500, 3’ü (% 1.8) 2501-3000, 1’i (% 0.6) 3501-3500, 1’i (% 0.6)
3501-4000, 3’ü (% 1.8) 4001-4500, 1’i (% 0.6) 4501-5000, 7’si (% 4.1) 5001
ve üstü gelire sahiptir. Aylık harcamaya göre 119’u (% 70.0) 1500-2000, 25’i
(% 14.7) 2001-2500, 10’u (% 5.9) 2501-3000, 3’ü (% 1.8) 3501-3500, 3’ü (%
1.8) 3501-4000, 1’ü (% 0.6) 4001-4500, 4’ü (% 2.4) 4501-5000, 5’i (% 2.9)
5001 ve üstü harcama yapmaktadır. Ailenin 64’ü (% 37.6) düzenli spor yapmakta, 106’sı (% 62.4) yapmamaktadır.
2.3.Verilerin Analizi
Araştırmacılar tarafından toplanan verilerin analizinde; betimsel istatistik için frekans ve yüzde; ilişkisiz ölçümlerde ortalama puanların karşılaştırılması için Varyans analizi (One-way ANOVA, bağımsız örneklem t-testi), anlamlı farklılığın gruplarını belirlemek için Tukey testi uygulanmıştır.
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3.BULGULAR
Bu bölümde Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin
nomofobi düzeylerinin anlamlı ilişki bulunan cinsiyet, sınıf, günlük akıllı telefon kullanma süresi, şarj cihazı taşıma ve günlük mobil internet kullanma sürelerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Öğrencilerin “Nomofobi Ölçeği”nden
aldıkları puanların çarpıklık ve basıklık katsayılarının -1.5 ve +1.5 aralığında
olduğu tespit edilerek verilerin normal dağıldığı gözlenmiştir (Tabachnick ve
Fidell, 2013).
Tablo 2. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin cinsiyete göre t testi sonuçları
Alt Boyutlar
Bilgiye ulaşamama

Cinsiyet
Erkek
Kadın

N
75
95

15.52
18.06

Ss
6.60
6.64

t
-2.484

P
.01*

Cihazdan Yoksunluk

Erkek
Kadın

75
95

18.84
20.38

7.68
6.69

-1.403

.16

İletişimi kaybetme

Erkek
Kadın

75
95

24.08
25.11

9.17
9.15

-.732

.46

Çevrimiçi olamama

Erkek
Kadın

75
95

17.78
18.49

7.72
7.77

-.591

.55

p<.05*
Tablo 2 incelendiğinde, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “bilgiye
erişmeme” alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Diğer
alt boyutlarda anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bilgiye erişememe (t= -2.484;
p<.05) alt boyutunda erkek lehine anlamlı fark bulunmuştur.
Tablo 3. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin sınıf değişkenine göre Oneway ANOVA sonuçları
Değişkenler
İletişimi
kaybetme

Sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf

N
47
33
56
34

27.27
25.81
22.78
23.00

Ss
9.26
7.99
9.34
9.02

Sd
3
166
169

F

P

Tukey

2.693

.04*

1>3

p<.05*
Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin sınıfa göre
“iletişimi kaybetme” [F(3,166)= 2.693, p<.05] alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
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(p>.05). Çoklu karşılaştırma test (post-hoc) sonuçlarına göre, iletişim kuramama alt boyutunda 1. sınıf (
ile 3. sınıf (
arasında 1.
sınıf lehine anlamlı bir fark tespit edilmiştir.
Öğrencilere akıllı telefon kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve tüm öğrencilerden evet cevabı alınmıştır. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin akıllı
telefon kullanım sürelerine göre sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin günlük akıllı telefon kullanma sürelerine göre t testi sonuçları
Alt Boyutlar
Bilgiye
ulaşamama

Süre
1-4 saat
5-8 saat

N
99
71

16.14
18.05

Ss
7.07
6.07

t
-1.843

P
.07

Cihazdan
sunluk

yok-

1-4 saat
5-8 saat

99
71

19.01
20.67

7.16
7.11

-1.500

.14

İletişimi kaybetme

1-4 saat
5-8 saat

99
71

23.49
26.28

9.39
8.59

-1.975

.05*

Çevrimiçi
mama

1-4 saat
5-8 saat

99
71

17.29
19.42

7.64
7.75

-1.781

.08

ola-

p<.05*
Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “iletişimi
kaybetme” alt boyutunda günlük akıllı telefon kullanma sürelerine göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık saptanmamıştır.
İletişim kuramama (t= -1.975; p<.05) alt boyutunda 5-8 saat lehine anlamlı
fark bulunmuştur.
Tablo 5. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin şarj cihazı taşıma durumlarına göre t testi sonuçları
Alt Boyutlar
Bilgiye
ulaşamama

Şarj cihazı
Evet
Hayır

N
74
96

18.52
15.71

Ss
6.61
6.59

t
2.750

P
.00*

Cihazdan
sunluk

yok-

Evet
Hayır

74
96

21.22
18.53

7.65
6.57

2.470

.01*

İletişimi kaybetme

Evet
Hayır

74
96

26.68
23.09

9.14
8.88

2.583

.01*

Çevrimiçi
mama

Evet
Hayır

74
96

20.47
16.41

8.71
6.39

3.499

.00*

ola-

p<.05*
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Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “bilgiye ulaşamama, cihazdan yoksunluk, iletişimi kaybetme ve çevrimiçi olamama” alt
boyutlarında şarj cihazı taşıma durumuna göre anlamlı farklılık saptanmıştır.
Bilgiye ulaşamama (t= 2.750; p<.05), cihazdan yoksunluk (t= 2.470; p<.05),
iletişimi kaybetme (t= 2.583; p<.05) ve çevrimiçi olamama (t= 3.499; p<.05) alt
boyutlarında evet lehine anlamlı fark bulunmuştur.
Öğrencilere mobil internet kullanıp kullanmadıkları sorulmuş ve tüm
öğrencilerden evet cevabı alınmıştır. Öğrencilerin nomofobia düzeylerinin
günlük mobil internet kullanma sürelerine göre sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin nomofobi düzeylerinin günlük mobil internet kullanma sürelerine göre One-way ANOVA sonuçları
Değişkenler

İnternet
süresi
1 saatten az
2-3 saat
4-5 saat
6 ve üstü
saat
1 saatten az
2-3 saat
4-5 saat
6 ve üstü
saat

Cihazdan
yoksunluk

Çevrimiçi
olamama

N

Ss

Sd

F

P

Tukey

107
40
12
11

19.97
21.00
14.83
17.72

7.17
7.33
6.32
5.34

3
166
169

2.689

.04*

2-3>4-5

107
40
12
11

18.20
19.87
13.41
17.00

8.18
6.91
6.05
6.01

3
166
169

2.292

.05*

2-3>4-5

p<.05*
Tablo 6 incelendiğinde, öğrencilerin nomofobi düzeylerinin günlük mobil internet kullanma sürelerine göre “cihazdan yoksunluk” [F(3,166)= 2.689,
p<.05] ve “çevrimiçi olamama” [F(3,166)= 2.292, p<.05] alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05). Çoklu karşılaştırma test (post-hoc) sonuçlarına göre,
cihazdan yoksunluk alt boyutunda 2-3 saat (
ile 4-5 saat
(

arasında 2-3 saat lehine, çevrimiçi olamama alt boyutunda 2-3

saat (

ile 4-5 saat (

arasında 2-3 saat lehine anlamlı bir

fark tespit edilmiştir.

4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “bilgiye
erişmeme” alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Nomofobinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaştığı sonucuna ulaşılan araştırmalarda kadınların toplam nomofobi puan ortalamalarının erkeklerinkine
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göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (Arpaci vd., 2017; Erdem, vd., 2017;
Gezgin vd., 2017; SecurEnvoy, 2012; Tavolacci vd., 2015; Yıldırım vd., 2016).
Yıldırım vd. (2016), kadınların erkeklere oranla daha fazla nomofobik davranışlar gösterdiğini belirtmiştir. Ayrıca, SecurEnvoy (2012) tarafından yürütülen bir çalışmada kadınların akıllı telefona erişememe veya akıllı telefonunu
kullanamama durumlarına ilişkin daha kaygılı oldukları görülmüştür. Aynı
şekilde Tavolacci vd. (2015) tarafından yürütülen bir çalışmada ise kadınların
erkeklere oranla nomofobiden daha çok etkilendiklerini belirtilmiştir. Yapılan
araştırma bulgusundan farklı olarak, alanyazında nomofobinin cinsiyete göre
anlamlı düzeyde farklılık göstermediği sonucuna ulaşan araştırmalarda bulunmaktadır (Adnan ve Gezgin, 2016; Dixit vd., 2010; Mail Online, 2008). Adnan ve Gezgin (2016), nomofobinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulgusu üzerine araştırmanın farklı örneklemler üzerinde tekrar yapılabileceğini önermiştir.
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin nomofobi düzeylerinin sınıf değişkenine göre “iletişimi kaybetme” alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Prasad ve ark., (2017) yapmış oldukları çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Gençlerin telefonlarından uzak kalma ve internete ulaşama
durumlarında daha endişeli oldukları söylenebilir. Gezgin ve Adnan (2016),
üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmalarında bu çalışmanın aksine
sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir.
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “iletişimi kaybetme” alt boyutunda günlük akıllı telefon kullanma sürelerine göre
anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu durum cep telefonu kullanım süresi arttıkça
nomofobi düzeyinde de artış olduğunu göstermektedir (Pavithra ve Madhukumar, 2015; Kaur ve ark., 2015).
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin nomofobi düzeylerinin “bilgiye
ulaşamama, cihazdan yoksunluk, iletişimi kaybetme ve çevrimiçi olamama” alt
boyutlarında şarj cihazı taşıma durumuna göre anlamlı farklılık saptanmıştır.
Bu durumu destekleyen araştırma sayısı oldukça çoktur. Nomofobik bireyler
şarjı bittiğinde, kaygı duymaya başlar, telefonları yanındayken bile obsesif
şekilde kontrol ederler (Dixit ve diğ., 2010; Algül, 2014; Pavithra ve Madhukumar, 2015; Sharma, Sharma, Sharma ve Wavare, 2015; Yildirim, Sumuer,
Adnan, ve Yildirim, 2016; Adnan ve Gezgin, 2016; Gezgin ve Çakır, 2016).
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin nomofobi düzeylerinin günlük
mobil internet kullanma sürelerine göre “cihazdan yoksunluk” ve “çevrimiçi
olamama” alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Buna göre günlük
internet kullanım düzeyleri yüksek olanların nomofobi düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Kalaskar (2015) tarafından yapılan çalışmada bu bulguya benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bireylerin günlük mobil internet kullanım
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süresinin, mobil iletişim teknolojisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak daha
da artacağı düşünülmektedir. Günlük mobil internet kullanım süresinin artmasının da nomofobiyi artıracağı göz önünde bulundurulursa (Gezgin, 2017),
nomofobinin gelecekte daha da yaygınlaşacağı öngörüsünde bulunulabilir.
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ASİMİLASYON VE GÖÇÜN BULGARİSTAN
TÜRKLERİNE YANSIMASI: BELENE ADASI
Yasemin ULUTÜRK SAKARYA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Özet
Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı’ndan 1989 yılına kadar belirli aralıklarla süren kitlesel asimilasyon çabaları içerisinde yer almış bir ülkedir. Bu amaçla, ülkede
yaşayan Türklere son derece kötü muamelede bulunan Bulgaristan, 1877-1878 yıllarında gerçekleşen 93 Harbi ile birlikte onları hem belirli dönemlerde göçe tabi tutmuş
hem de zorunlu Bulgarlaştırma faaliyetleri ile karşı karşıya bırakmıştır. Lakin Todor
Jivkov’un başkanlığındaki Bulgar hükümeti, ülkeden gönderilen Türklerin sayıca az
olmasından dolayı göçleri yeterli bulmayarak 1984 yılında ‘soya dönüş’ adı altında son
derece ağır bir asimilasyon kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyaya göre ülkeden göç
etmeyen Bulgaristan Türklerinin okulları, camileri ve basın yayın organları kapatılmış,
Türk isimlerinin kullanılması ve Türk dili yasaklanmış, Bulgar ismi kullanılması zorunlu hâle getirilmiş ve din değiştirmeleri için yoğun baskılar yapılmıştır. Hükümetin istediği doğrultuda hareket etmeyenler ise Müslüman-Türkler için temerküz kampı hâline
gelen Belene adasına gönderilmiştir. Burada insanlık dışı muamele ile karşılaşan Türklerden büyük bir kısmı can kaybına uğrarken bir kısmı da psikolojik bir travma ile
oradan kurtulmayı başarmıştır. O kişilerden biri olan yazar Mehmet Türker ise uygulanan asimilasyon hareketlerine karşı olduğu için 1984 yılında bu kampa yerleştirilmiş
ve burada yaklaşık dört yıl kalarak birçok işkenceye maruz bırakıldıktan sonra oradan
farklı yerlere sürgüne gönderilerek canını kurtarmıştır. 2002 yılında kaleme aldığı
Belene Adası adlı romanı, Belene toplama kampında kaldığı süreci ele alan otobiyografik bir hatıra kitabı özelliğine sahip olmakla birlikte Bulgaristan Türklerine uygulanan
göç ve asimilasyon politikalarını somutlaştırması bakımından önem arz etmektedir.
Biz de çalışmamızda, Mehmet Türker’in belgesel niteliğine sahip olan bu eserinden
yola çıkarak söz konusu uygulama ve faaliyetleri incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türkleri, Asimilasyon, Belene Toplama Kampı,
Otobiyografik Roman, Belene Adası.

The Manifestation of Assimilation and Migration to the Turks of
Bulgaria: “Belene Adası”
Abstract
Bulgaria is a country that has been involved in mass assimilation efforts that
have been carried out periodically from the First Balkan War to 1989. For this purpo-
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se, Bulgaria, which has been extremely ill-treating Turks living in the country, has both
immigrated them in certain periods and faced mandatory Bulgarianization activities
with the 93 War that took place in 1877-1878. However, the Bulgarian government,
headed by Todor Jivkov, launched an extremely heavy assimilation campaign under
the name of "return to ancestry" in 1984, as the Turks sent from the country did not
find migration sufficient. According to this campaign, schools, mosques and media
organs of Bulgarian Turks who did not migrate from the country were closed, the use
of Turkish names and the Turkish language was forbidden, the use of the Bulgarian
name was made compulsory and intense pressures were made to change religion.
Those who did not act in line with the government's wish were sent to the Belene Island, which became a concentration camp for Muslim-Turks. While most of the Turks,
who faced inhumane treatment, lost their lives here, others managed to get rid of it
with a psychological trauma. One of those people, writer Mehmet Türker, was placed
in this camp in 1984 because he was against the assimilation movements, and after he
was subjected to many tortures for about four years, he was exiled to different places
and saved his life. His novel “Belene Adası”, which he wrote in 2002, is an autobiographical commemorative book that addresses the process he stayed +in the Belene concentration camp, but it is important in terms of embodying the migration and assimilation policies applied to the Turks in Bulgaria. In our study, we will try to examine these
implementation and activities based on this work of Mehmet Türker, which has a documentary quality.
Key Words: Bulgaria Turks, Assimilation, Belene Concentration Camp, Autobiographical novel, “Belene Adası”.

Giriş
Dünya siyasî hayatı boyunca çeşitli dönüm noktaları vuku bulmuştur.
Bunlardan biri olan ve 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilâli, pek çok etnik
kimliğin Osmanlıcılık paydasında bir araya gelmesinden oluşan Osmanlı Devleti’ni oldukça fazla etkileyerek hakimiyetindeki milletlerin kendi benlikleri doğrultusunda ‘milliyetçi’ bir hareket ile Devlet’in egemenliği altından ayrılma
teşebbüsünde bulunmalarına imkân sağlamıştır. İhtilâl’in ardından 1877-1878
yıllarında gerçekleşen Osmanlı – Rus Savaşları ise söz konusu teşebbüslere
kapı aralamış ve savaşların neticesinde 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Bulgaristan’a prenslik olarak muhtariyet / özerklik verilmiştir (Köse, 2006:244). Lakin antlaşma, Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları
bulunan Avrupa devletlerini rahatsız edince 13 Temmuz 1878 tarihinde Osmanlı Devleti, Rusya, Avusturya-Macaristan, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya arasında Berlin’de bir kongre gerçekleştirilmiş, kongrenin ardından imzalanan Berlin Antlaşması ile Bulgaristan’a Tuna Nehri ile Balkan Dağları arasında
kalan topraklar bırakılarak Ayastefanos Antlaşmasında yer alan sınırlar daral-
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tılmıştır (Şimşir, 2012:25). Toprakları küçülse de özerk olarak varlık göstermeye başlayan Bulgaristan Prensliği, nüfus yoğunluğu bakımından Türkler ile
Bulgarların birbirlerine yakın oranlarda bulunmaları neticesinde, milliyetçilik
bakışı ile homojen bir Bulgar devleti oluşturmak için harekete geçmiş; Türkleri
zorunlu göçe tabii tutarak, katlederek ya da çeşitli asimilasyon yöntemleri ile
eriterek hedeflediği Bulgaristan devletini oluşturmaya başlamıştır (Karpat,
2010:413). Bu bağlamda Berlin Antlaşmasının ardından 1908 yılında ilan edilen II. Meşrutiyet ile birlikte ortaya çıkan iç karışıklıkları fırsat bilen Bulgaristan Prensliği, bağımsızlığını ilan etmiş ve Balkan Savaşları esnasında Osmanlı
Devleti’ne karşı savaşan devletler arasında yerini almıştır. Topraklarında bulunan Türkleri ortadan kaldırmak amacıyla ise pek çok mezalimlik ortaya
koymuştur (Demirhan, 2017:363).
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Bulgaristan devletinin başına geçen
Aleksandr Stambuliyski ile Çiftçi Partisi hükümetleri, Türklere olan tutumu
hafifletmiş olsa da ardından gelen yönetimler Bulgar milliyetçiliğini tetikleyerek Türklere uygulanan menfi yaklaşımlarla Bulgaristan’ı Türklere zindan etmiştir (Şimşir, 2012:66-68). Bu sırada, Osmanlı-Rus Savaşlarının ardından
başlayan göçler artarak devam etmiş, Balkan Savaşları’na kadar Bulgaristan’daki Türk nüfusu yarıya indirilmiştir (Turani, 2003:21). İkinci Dünya Savaşı’na kadar ise Türklerin eğitim hakkını elinden almak adına Türk okullarının
pek çoğunu kapatan Bulgar hükümeti, açık kalan Türk okullarında eski yazıya
/ Osmanlıcaya dönüş kararını vererek Bulgaristan’daki Türklerin Anadolu’daki
Türkler ile olan bağlantısını koparmaya çalışmış, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yapılan seçimi Bulgaristan Komünist Partisinin kazanmasıyla da Türklere olan yaklaşım giderek zalimleşmiştir (Dayıoğlu, 2005:275, 280). 1940’lı
yıllarda Türklüğün simgesi olarak kabul edilen her şeye müdahale edilmeye
başlanmış, erkeklerin fes, sarık; kadınların ferace gibi kıyafetleri giymeleri
yasaklanmıştır.
1950’li yıllarda yaşanan olaylar ise Bulgaristan ile Türkiye devletinin
arasındaki gerginliği giderek arttırmışsa da Türkiye soydaşlarını yalnız bırakmamış ve sınır kapılarını açarak yüz elli bin civarında Türkün Anadolu topraklarına geçmesini sağlamıştır (Yıldırım, 2018:61). Bu toplu geçişin ardından
Bulgaristan hükümeti göçü yasaklayarak Türklerin pasaportlarına el koymuştur (Şimşir, 2012:247). 1954 yılında ise uzun süre hükümetin başında yer alacak olan Todor Jivkov iktidara gelmiş ve Türklere yapılan zalimlikler katlanarak artmaya devam etmiştir. Türk azınlığa karşı kendisinden öncekiler gibi son
derece düşmanca yaklaşan Todor Jivkov, uyguladığı göç ve asimilasyonlar ile
Bulgaristan topraklarındaki Türk nüfusunu azaltmıştır.
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Bulgaristan’da gerçekleştirilen ‘eritme politikası’ kapsamında 1980’li yılların başında çıkarılan bir kanun ile Türklerin nüfus kütüklerinde millet yazan
kısım boş bırakılmaya başlanmış, 1984 yılı itibariyle de isim değişikliği yapılarak Türklere Bulgar ismi verilmiş ve Türk isminin kullanılması yasaklanmıştır
(Tahir, 2015:583). Aynı zamanda Türkçe konuşmanın da yasaklandığı bu tarihlerde, Türkçe eğitim vermek, yazı yazmak, gazete çıkarmak, kitap okumak,
şarkı söylemek ve dinlemek de yasaklar arasına girmiş (Dayıoğlu, 2005:297298) bayramlar, dualar, ilahilere de müdahale edilerek camiler yakılıp yıkılmış, dinî eğitim verilmesi engellenmiştir (Smith, 2009:52).
1984-1989 yılları arasında söz konusu politikanın uygulamaları doruk
noktasına ulaşmıştır. Zira bu tarihlerde Türk azınlık halkını Bulgarlaştırma
çabası içine giren hükümet, ‘soya dönüş / yeniden doğuş’ adını verdiği süreci
başlatmış ve Bulgaristan’da yaşayan Türklerin aslında Bulgar asıllı olduklarını
iddia ederek pek çok yazı ve haber ile basın-yayını kullanıp dünyayı da bu doğrultuda yönlendirmeye çalışmıştır (Kayapınar, 2012:110-115).
‘Soya dönüş’ sürecinin gerçekleştirildiği bu yıllarda her türlü yasağın neticelerini oldukça dikkatli bir şekilde takip eden Jivkov hükümeti, yasaklara
uymayanlara çeşitli yaptırımlar uygulamış, yasakları protesto edenlere ateş
açarak pek çok Türkün ölmesine sebep olmuş, kimilerini sürgüne kimilerini ise
tutuklayarak Belene toplama kampına göndermiştir.
Belene toplama kampı, toplumdan tecrit edilmesi gereken kişileri ayrı
bir yerde toplayarak bir arada tutmak amacıyla kurulan bir kamptır. 1944 yılında Belene adasında oluşturulan bu kamp, belirli dönemlerde farklı amaçlarla açılmış ve kapanmıştır. 1985 yılında ise asimilasyon faaliyetlerine karşı çıkarak direnen Türkleri bir arada tutmak için tekrar açılmışsa da 1986 yılında
kamptaki Türklerin sürgüne ve ev hapsine gönderilmelerinin ardından tekrar
kapatılmıştır (Özkan, 2010:46).
Bulgar Komünist Partisi tarafından kurulan bu kampta kalan Türkler çeşitli işkencelere maruz kalmış ve çok ağır şartlar altında yaşam mücadelesi
vermiştir. O mücadele içerisinde yer alan Türklerden biri, Mehmet Türker’dir.
Belene toplama kampında on beş ay altı gün, ardından Bobovdol’da bulunan
açık cezaevinde on üç ay on sekiz gün tutuklu kaldıktan sonra Köstendil’in
Dragoviştitsa adlı köyüne sürgün edilmiş ve burada da on altı ay dört gün kalmıştır. Hürriyetine el konulan bu günleri günü gününe not eden Mehmet Türker, özgürlüğüne kavuştuğu vakit yaşadıklarını otobiyografik bir eser olarak
kaleme almış ve Belene Adası – Zulmün Ateş Çemberinden Anılar (Türker, 2004)
ismi ile yayımlamıştır.
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Otobiyografik Roman ve Belene Adası – Zulmün Ateş Çemberinden
Anılar
Otobiyografi, kişinin öz yaşam öyküsünün kendisi tarafından yazılması
ile oluşan bir edebî türdür. Dolayısıyla “otobiyografide, bilinen özne, bilinmesi
gereken nesneyi oluşturur” (Özyer, 1993:73). Otobiyografik roman ise otobiyografinin kurmaca dünyada yeniden inşa edilmesi ile kaleme alınır ve gerçek
ile kurgu bir arada birbirini tamamlayan nesneler olarak varlık gösterir. Bu
bağlamda yaşadıklarının unutulmasını istemeyen kimi yazarların anılarını,
yaşarken not aldığı yahut hatırladığı kadarıyla yazıya dökmek istemesi son
derece olağandır.
Bu türde neşredilen eserlerin en önemli özelliklerinden biri anılardan
oluşmasıdır. Anıların belirli bir kronolojiye bağlı kalarak kurgulanması ise
okuyucunun söz konusu tarihî süreci muhayyilesinde kolaylıkla canlandırabilmesini sağlar. Bu durum ise biyografik romanlarda yer alan ‘belgesellik’
özelliğini ortaya çıkarır.
Belgesel, birbirini takip eden fotoğraf negatiflerinin bir film karesine
yerleştirilerek sunulması ile oluşur. Bu oluşumun yazarın başından geçen olaylara dayandırılması neticesinde kurgulanması ise o eserin aynı zamanda bir
belgesel roman olmasına imkân tanır. Mehmet Türker’in Belene Adası – Zulmün
Ateş Çemberinden Anılar adlı eseri de belgesel özelliğine sahip bir otobiyografik roman olarak okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Öyle ki yazar kitabın kapağında Belene Adası üst başlığının yanında Zulmün Ateş Çemberinden Anılar
alt başlığını kullanarak anlattıklarının anılardan oluştuğunu; ön sözde ise romanın belgesel niteliğinde olduğunu belirtmiş ve daha kitabın en başında okuyucularla anılardan meydan gelen bir roman ile karşı karşıya olduklarına dair
bilgiyi paylaşmıştır. Ayrıca kitabın ilerleyen sayfalarında da zaman zaman eserini oluşturan anıları hangi şartlarda kaleme aldığından bahsetmiş, yaşadığı
zorlu şartlara rağmen hafızasında kalanları saklamak için ne kadar uğraş verdiğini şu cümleler ile ortaya koymuştur:
“O günden sonra güncemdeki notlarımı tek tek her gün, her an hafızamda canlandırıp, ömür boyu hatırımdan çıkarmamaya çalıştım. Ta ki 1990 yılının Mayıs ayında bu hatıraları yazmaya vakit bulduğum güne kadar. (…) Bulgar polisinde kalan güncenin sayfalarına yazdıklarımı kâğıda döküyorum…”
(Türker, 2004:111)
Bu türün bir başka özelliği ise hâkim bakış açısı ve yazar anlatıcı (birinci
tekil kişi / ben) varlığıdır. Nitekim, yazar anlatıcının kendisine ait olan anıları
kendisinin paylaşması ile eseri meydana getirmesi, ancak hâkim bakış açısı ve
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birinci tekil anlatıcı ile mümkündür. Dolayısıyla otobiyografik bir roman olan
Belene Adası – Zulmün Ateş Çemberinden Anılar da başından sonuna kadar yazarın duygu, düşünce ve anılarına ev sahipliği yapmış, okuyucunun anlatılanlara kani olması / inanması da ancak bu şekilde sağlanmıştır. Her ne kadar eser
kurmaca bir metin de olsa yazar anlatıcının kullanılmış olması ve anılardan
oluştuğunun belirtilmesi, eserin inandırıcılığına ve gerçekliğine düşmesi muhtemel şüphelerin önünü kesmiştir.
Asimilasyon ve Göçün Gölgesinde Belene Adası – Zulmün Ateş Çemberinden Anılar
Bulgaristan’ın homojen bir Bulgar devleti olabilmek ve topraklarında yaşayan Türk azınlıkların ayaklanmasına mahal bırakmamak adına 1984 yılının
Aralık ayında başlattığı ‘soya dönüş / yeniden doğuş’ hareketi, Türkleri Bulgarlaştırma emeli ile ortaya çıkmıştır. Bu amaç uğruna pek çok girişimde bulunan
Bulgaristan Komünist Partisi, uygulamaya koyduğu her türlü asimilasyona
sebep olarak azınlıkların yasalara riayet etmemesini göstermiştir. Onların gerçekte var olan tek suçları ise Türk olmalarıdır. Bu bağlamda Bulgaristan’ın
bakış açısını yazar şu cümleler ile açıklamıştır:
“Bulgaristan Türklerinin dramı dünden değildi. Osmanlı’dan ayrılalı beri
Bulgarların politikaları hep Türklük ve Türkiye aleyhinde olmuştur. Bu uygulamalar 21. yüzyıla yaklaştığımız o günlerde zirveye çıkmıştı” (Türker,
2004:41).
“O yıllarda Bulgaristan’daki gazeteler, dergiler televizyon ve radyo programlarının ana konusu ve hedefi burada yaşayan Türklere aslını unutturmaktı.
Türklerin yerleşmiş bulunduğu köy ve kasabalardaki Türk halkına asırlardan
beri atalarından süregelen örf ve adetleri unutturulmaya çalışılıyor, Bulgarlara
ve Hıristiyanlara ait töreler uygulatılıyordu” (Türker, 2004:116). Böylece Bulgaristan Türklerine asıllarının Bulgar oldukları inancı dayatılmış, Türklük bilincinden uzaklaştırmak amacıyla uyguladıkları asimilasyon ve göç faaliyetlerinde onları aşağılamak, seslerini kesmek, zulüm uygulamak hatta ortadan
kaldırmak adına çeşitli suçlamalarda bulunulup her türlü durum bu amaçla
kullanılmaktan çekinilmemiştir. Bulgar yetkililerinin suç isnat ettikleri Türkleri özellikle Belene toplama kampına kapatıp orada aklın sınırlarını zorlayan
işkencelerde bulunması neticesinde kimileri hayatını kaybetmiş, kimileri ise
ruhsal problemler içerisine sürüklenmiştir. İsnat edilen suçlar ile ilgili yazar,
duyduklarını şöyle anlatmıştır:
“Mümin elektrikçiydi. Evindeki televizyonun akşamları otomatik kapanması için icat ettiği bir cihaza takmış kafayı polis yetkilileri ve Mümin’e dünyanın
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kaç bucak olduğunu göstermişler ve bu cihazı kendilerine karşı nasıl ve nerede
kullanacağın sormuşlar. Oturduğu evin Mümin’e ait olmadığını öğrenince neden
ev yapmadın diye dövmüşler. O an bir başkası söze karışıyor:
‘Beni ise sen nerede bulunuyorsun? Neden bu kadar büyük ev yaptın diye
eşek sudan gelinceye kadar dövdüler.’ diye anlatıyor.
(…) Arkadaşlardan birisine kaç çocuğu olduğunu soruyorlar. Adam bir diyor, neden çok çocuk yapmadın diye dayaktan geçiriyorlar. Bir başkasını ise neden çok çocuğun var diye de dövdükleri oluyordu. Bizler o günlerde buna benzer
anlatmakla bitmeyen günler yaşıyorduk” (Türker, 2004:29).
Yazarın duyduğu bu vakalar, Bulgarların Türklerden öç almak için her
fırsatı kullandıklarını, hatta Türkleri sindirmek için akıl almaz bahaneler uydurduklarını göstermektedir. Kendisinin hangi sebeplerden dolayı suçlu olarak
addedilip tutuklandığını anlattığı şu cümleler ise Bulgarların Türk milletinden
ne kadar rahatsız olduğuna, belki de korktuğuna işaret etmektedir:
“Ben gazetelerde karınca kaderince Türkçe haber, röportaj, hatta birkaç
hikâye bile yayınlatmıştım. Halk arasında devamlı Türkçeyi doğru ve düzgün
konuşmaya özen gösteriyordum. Türkiye radyo yayınlarını ve fırsat buldukça
televizyon programlarını izliyordum. Bütün bunlar devlet yetkililerince suç unsuru olarak ele alınmıştı demek? Böyle bir şeye insan hakları açısından bakılırsa,
hiç de suç teşkil etmezdi. (…) Ama burası komünist sisteminde bir ülke, Bulgaristan’dı!?” (Türker, 2004:141-142)
Görüldüğü üzere Bulgarların Türkleri eritmek için suç üretmelerine gerek kalmamış, Türk kimliğine sahip olmak ve Türkçe konuşmak ezeli suçlu
olarak muamele görmelerine yetecek sebepler olarak her zaman kabul görmüştür.
Bulgaristan Komünist Partisinin Türklere uyguladığı asimilasyon, pek
çok bakımdan insanlık dışı tutum ve davranışlar ile doludur. Örneğin Türklerin
haberleşmek amacıyla kullandıkları Türkiye’den Türkçe yayın yapan radyo
dalgalarına parazit getirilmiş; çocukların sünnet ettirilmesi, Türkçe okumakyazmak-konuşmak, şarkı söylemek-dinlemek, İslam dinini temsil eden her
türlü ibadethane, kıyafet yahut ritüel yasaklanmış; mezar taşlarındaki Arapça
ve Türkçe yazılar kazıtılarak sildirilmiş ya da üstü boyanmış; toplum tarafından bilinen ve saygı gören kişilerin Bulgarlığı kabul ettiğine dair yalan yanlış
haberler yapılmış; Bulgar asıllı olduğunu kabul eden kişilerin suçlarının affedildiğine dair masallar uydurulmuştur.
Yapılan tüm bu despotlukların yanında yazarın roman boyunca özellikle
üzerinde durduğu asimilasyon faaliyeti, isim değiştirme uygulamasıdır. Soykı291
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rım amacıyla her türlü işkenceyi mubah gören Bulgarlar, “1984’ün yaz sonlarında başlatılan isim değiştirme kampanyasında her gün bir iki köy[ü] hedef
seç[miş], bu köylerdeki insanlara ailelerinde Pomak’la evlilik olduğu[nu] öne
sürü[p] (Güya Pomakların da asılları Bulgar olmasından dolayı) zorla Bulgar adı
ver[miştir]” (Türker, 2004:7). Köy köy gezerek Türk isimlerin yerine Bulgar
ismi veren yetkililer, aynı zamanda ismi gönüllü aldıklarına dair de bir yazı
imzalatmayı ihmal etmemişlerdir. İmzalamayıp ismi reddedenlere ise şiddet
uygulamış, evini yurdunu yakıp yıkmış, çeşitli işkencelerde bulunmuştur. Buna
rağmen ismi kabul etmeyenleri ise Belene toplama kampına kapatmıştır.
Yazar kampta kaldığı sürede belirli aralıklarla ellerine tutuşturulan Bulgar isimli dilekçeleri imzalamaları gerektiğine dair tehdit edildiklerini, imzalamadıkları takdirde hiçbir şekilde kamptan çıkışlarının olmayacağının söylendiğini, dolayısıyla psikolojik olarak da baskı altında bırakılmak istenildiklerini şu ifadeler ile ortaya koymuştur:
“ O gün görevli bir sivil polis girdi koğuşa. (…) Elindeki bir tomar kâğıttan
hepimize birer adet dağıttı ve:
‘Bunlar seçeceğiniz Bulgar adları için dilekçe. Öyle gerekiyor. Emir çok
yüksek yetkiliden. İmzalamayınca da bu adadan çıkmak yok.’ demesinden korkmadık. Bizim dış dünyadaki gelişmelerden bilgimiz yok zannediyordu adam. İnsan kanı dökülen onlarca cana kıyılan aptalca bir isim değiştirme politikasında
başarısız olacaklarından ve planlarının suya düştüğü daha o an anladığımız için
huzursuzluk çıkarmaya da niyetimiz yoktu. Biz zaten şimdilik kınalı kurbanlıktık.
Ama yine de o andan itibaren artık adımın Mehmet olarak okunmayacak
olması müthiş zoruma gidecekti. Bu kurşundan daha acı bir yaraydı. Bunca yıl
atalarımızdan ezanla aldığımız Türk adlarını, asırlarca Osmanlı’nın uşaklığını
yapan Bulgarlar bir çırpıda silip süpürüyordu. (…)” (Türker, 2004:27)
Türklere yapılan acımasız yaklaşımın en fenasının Belene toplama kampında olduğunu anlatan yazar, buranın ‘ölüm adası’ olarak nam saldığını
kampta yaptığı bir sohbet esnasında şöyle öğrenmiştir:
“Benim burada bulunduğum yıllarda üç yüz elli gram ekmek tayınımız
vardı. Gençliğim sayesinde ölmeden dayandım ve sağ salim buradan çıktım. Burada açlıktan kurbağa, yılan yiyenler de vardı. Bir defasında işe giderken, yolumuz bir çizgiyle belirtilmiş, o izden sapmak yasaktı. Arkadaşlardan biri çizinin
dışında topraktan taze çıkmış bir mantarı görünce dayanamayıp, koparmak
isterken gardiyan Allah yaratmış demeden o saniyede adamı oracıkta kurşuna
diziverdi. Bir başka günde ise bir arkadaşımız işe geldiği gün rahatsızlandı, biz
de git şuracıkta bir çalının arkasında yat, biraz dinlenince düzelirsin demiştik. O
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gün öğle yoklamasında aramızdan birinin eksik olduğunu görünce, hemen aramaya koyuldular ve kaçıyor bahanesiyle onu da orada kurşunladılar. (…) Kampın kenarında söğüt dallarına her gün birilerinin kendini astığı haberi geliyordu.
(…) Buraya bunun için ölüm adası deniyor” (Türker, 2004:18-19).
Kampta verilen yemekler, yemek olma niteliğini yitirmiş, adeta hastalığa
davetiye çıkaran cinsten tayınlardır. Sabahları yağı alınmış buzağılardan artan
süt ve fırından taze çıkan ekmeklerin gece ayazda dondurulup verilmesi ve bu
ekmeklerin içinde ise envai çeşit kurtçuk ve böceğin olması orada bulunanların açlık ile mücadele içinde kalmalarına sebep olmuştur. Resmî tatil ilan edilen özel günlerin akşamında ise kullanım süresi geçmiş olan yaş pasta verilmesi, kasıtlı olarak yapılan bir başka yemek uygulamasıdır. Yazara göre Bulgar
bunu “intikam almak için yap[mıştır]" ” (Türker, 2004:53).
Yemeğin dışında tuvalet ihtiyacı için de büyük sorunlar ile karşılaşan
Türkler, “Haydi ihtiyaç görmeye” (Türker, 2004:17) denilerek koğuşlardan
çıkarılıp taharet musluğu ve kapısı olmayan tuvaletlere götürülmüş, köylerde
tuvaletlerde ibrik kullanılmasını çok ahlaksızca buldukları için Türklere ‘ibrikçi’ lakabını takmışlardır.
Belene’yi bir temerküz kampı olarak değerlendiren yazar, tutuklanan
hiçbir Türkün mahkeme edilmediğini, sadece Türk oldukları için işkence gördüklerini belirtmiştir. Kampta herkese belirli işler verilirken işe gitmemek
büyük bir suçtur. “İşe gitmemek, yemeği protesto etmek, namaz kılmak gibi tutum ve davranışları olanlar hemen Birinci Ceza Evi’nde [içleri lağım fareleri ile
dolu olan] tecrit hücrelerinde cezalandırıl[mıştır]” (Türker, 2004:49).
Yine Belene’de uygulanan bir başka zulüm ise psikolojik baskıdır. Televizyon odasında yalnızca Bulgar kanallarına ve basın-yayınına izin verilmiş,
bilim insanlarını davet ederek onlara zorla Türklerin aslında Müslüman Bulgarlar olduğuna dair doktrin dersleri anlattırılmış ve Osmanlı Devleti’nin baskıcı bir devlet olduğuna dair uzun uzun konuşmalar yaptırılmıştır. Yazar bu
konuşmaların Bulgarların nezdinde ‘aydınlatma’ toplantısı olarak görüldüğünü
belirterek söz konusu durumu şöyle özetlemiştir:
“Değişik ‘bilim adamları’ gelip o günlerin değişmez konusu ‘Bulgaristan
Türklerinin aslı Bulgardır’ı dinletiyorlardı. Bu eski şarkıyı yeni sesle dinlemekten
bıkmış usanmıştık. Dünyada dinlememek istediğimiz en iğrenç, en saçma konu
da buydu zaten” (Türker, 2004:116).
Belene’de gerçekleşen bu zulüm karşısında millî kimliğini canı pahasına
korumak için her türlü işkenceye katlanan Bulgaristan Türkleri, kimlik bilinci
ile benliklerine daha sıkı sarılmış, daha önce Türklük kavramını çok önemse293
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meyen kişiler dahi “kendi kimliğini isimlerinin değiştirilmesinden sonra daha iyi
öğren[miştir]. Önceleri kendi ailelerinde Bulgarca konuşan bazı Türkler, şimdi
inadına Türkçe konuşmaya, çocuklarına da Türkçe okuyup yazmayı öğretmeye
başlamışlardı[r]” (Türker, 2004:47). Bulgarların bu işkencelerine Türklerin
cevabını ise yazar şu cümleler ile ortaya koymuştur:
“Bizler ise her gün, her saat, her dakika bütün gücümüzü ve bütün düşüncemizi Türklüğümüzün kuvvetlenmesi için harcıyorduk” (Türker, 2004:48).
Adeta Türkleri yok etme projesi olan söz konusu asimilasyonun yanında
göç de yaşanılan önemli bir trajedi olmuştur. Jivkov hükümeti her köyden birkaç aileyi vatan topraklarından göçe zorlayarak sınır dışı etmiştir. Hükümetin
uyguladığı politika neticesinde başlarına dert açacağına inandıkları Türklerin
ise pasaportlarına el koyarak ülkeden göç etmelerinin önünü kesmişlerdir. Göç
izninin ancak isim değiştirme dilekçesini imzalamaları koşulu ile verileceğini
taahhüt etmeleri ise Bulgar yetkililerin yalanlarından sadece bir tanesidir. Yapılan zulümlere dayanamayan ya da milliyet kavramını önemsemeyen Türklerin verilen Bulgar isimlerini kabullendikten sonra kiminin yaşadığı köyde kalmaya devam ettiğini, kiminin ise ata yurdunu terk ederek Avrupa’ya ve Türkiye’ye göç ettiklerini belirten yazar, onlardan kalan yerleşim yerlerini şöyle
betimlemiştir:
“… Özellikle Türkiye’ye göç, Türk bölgelerinde yüzlerce köyde nüfus sayısını yarıya indirmiş. Birçok köyde okullar kapanmış, yüzlerce öğretmen işsiz. Köylerde ocaklar tamamen sönmüş, bacalar tütmez olmuş. Bir zamanlar geceleri ışıl
ışıl parlayan köylerin gece manzaraları korkunç. Birçok köyde bir iki yerde ışık
varsa, birçoğunda zifiri karanlık hâkim. Yüzlerce köyde ise kalanlar ya topal ya
sakat veya ömürlerinin son günlerini tamamlamaya çalışan üç beş yaşlıdan gayrı
kimse yok” (Türker, 2004:111).
Sonuç
Bulgaristan, topraklarında yaşayan Türkleri ortadan kaldırmak için uzun
yıllar çeşitli uğraşlar içerisine girmiştir. O çabalardan biri, 1984 yılında Todor
Jivkov hükümetinin gerçekleştirdiği ‘soya dönüş’ hareketi olmuştur. Bu hareket bağlamında isimleri değiştirilen Türklere inanç, kültür, eğitim, basın-yayın
gibi alanlarda baskı uygulanmış, Türklerin Bulgarlaşması için çeşitli asimilasyon çabaları içerisine girilerek adeta bir soykırım yapılmıştır. Yaşama haklarının ellerinden alınmasına varıncaya kadar pek çok işkenceyle yüz yüze gelen
Türkler, Belene toplama kampında insanlık dışı muameleye maruz kalmışlardır. Bulgaristan Türklerinden olan yazar Mehmet Türker ise söz konusu duru-
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mu bizzat yaşayanlardan biridir. Anılarını kaleme aldığı Belene Adası – Zulmün
Ateş Çemberinden Anılar adlı romanı otobiyografik bir özellik taşımakla birlikte
belirli bir kronolojinin gerçek olaylardan yola çıkılarak ele alınmasından dolayı
da belgesel niteliğine sahiptir. Dolayısıyla otobiyografik bir belgesel roman
olan Belene Adası – Zulmün Ateş Çemberinden Anılar, yazarının yaşadıklarına ve
o döneme ışık tutması bakımından önemli bir kaynak eser olarak okuyucunun
karşısına çıkmıştır. Yazarın roman boyunca anılarını, yazar anlatıcı ve hâkim
bakış açısı ile ele almış olması da yaşanan asimilasyon ve göç uygulamalarının
gerçekliğini pekiştirmiştir.
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YEREL DEĞERLERİN İZİNDEN 2: AYDINLI ŞAİR
ŞÜKRÜ ÖKSÜZ’ÜN ŞİİRLERİNİN BİÇİM VE İÇERİK
YÖNÜNDEN TAHLİLİ1
Yıldız YENEN AVCI
Milli Eğitim Bakanlığı
Özet
Bu çalışmanın amacı Aydınlı şair Şükrü Öksüz’ün şiirlerini içerik, dil ve üslup
özellikleri yönünden incelemektir. Araştırma betimsel analiz modelindedir. Veriler
şairin yayımlanmış on şiir kitabından elde edilmiştir. İncelenen şiirlerde 14 farklı konunun işlendiği görülmüştür: sevgi, millî değerlere bağlılık, sağlık, eğitim, aile, dini
değerler, erdemler, sanat, şehir ve ilçeler, aşk, tabiat, toplumsal konular, kendisiyle
ilgili bilgiler, önemli şahsiyetler. Şairin şiirlerinde sıklıkla durduğu konu ise beşeri
aşktır. Dil ve üslup yönünden yapılan incelemede; şairin şiirlerinde alışık olmadık
bağdaşmalara yer verdiği, şiirlerini genel olarak 7’li (4+3), 8’li (4+4), 11’li (6+5) ve
14’lü (7+7) hece ölçüsüyle yazdığı, şiirlerini koşma tarzında kafiyelendirdiği, dörtlüklerle yazdığı şiirlerinde abab, cccb, dddb örgüsünü kullandığı ve farklı şekillerde dizilmiş nakaratlı söyleyişleri benimsediği görülmüştür. Onun şiirleri herkesçe kolay anlaşılan, şiirsel ahengi ölçü, nakarat, kafiye ve redifin sağladığı ritimden alan ezgili birer
söz kümeleridir. Şiirlere ritim sağlayan bir diğer unsur ise aynı sözcüğün tekrarı ile
bazen zıt, bazen yakın veya birbirinin olumsuzu sözcüklerle gerçekleştirdiği kelime
oyunlarıdır. Sonuç olarak konu bakımından geniş bir yelpazeye sahip olan şairin dil ve
biçim yönünden kendine özgü bir üslup oluşturduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Aydınlı şair Şükrü Öksüz, şiirler, içerik, dil ve üslup özellikleri.

Permitted Local Values 2: Analysis of the Poetry of Aydinian Poet Şükrü
Öksüz by Format and Content2
Abstract
The aim of this study is to examine the poems of Aydınian poet Şükrü Öksüz in
terms of content, language and style. The research is in descriptive analysis model. The
Bu çalışma, 22-23 Ağustos 2020 tarihinde Çorum’da gerçekleşen 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı’nda (UBAK 2020) sunulmuştur.
2 This study was presented at the 8th International Scientific Research Conference (UBAK 2020)
held in Çorum on 22-23 August 2020.
1
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data were obtained from ten poetry books published by the poet. In the poems examined, 14 different subjects were seen to be covered: affection, loyalty to national values,
health, education, family, religious values, virtues, art, cities and districts, love, nature,
social issues, information about him, important figures. The subject that the poet
frequently stops in his poems is human love. In the examination made in terms of language and style; the poet includes unaccustomed harmonies in his poems, and he generally wrote his poems with 7 (4+3), 8 (4+4), 11 (6+5) and 14 (7+7) syllables, It has
been observed that he rhymed his poems in the style of running, used the abab, cccb,
dddb knit in his poems that he wrote in quatrains, and adopted different choruses
arranged in different ways. His poems are sets of melodious phrases that are easily
understood by everyone and take their poetic harmony from the rhythm provided by
measure, refrain, rhyme and repeated voice. Another element that gives rhythm to
poems is word games that they perform with the repetition of the same word, sometimes with opposite, sometimes close or negative words. As a result, it is seen that the
poet, who has a wide range in terms of subject, creates a unique style in terms of language and form.
Keywords: Aydınian poet Şükrü Öksüz, poems, content, language and style features

Giriş
Ege Bölgesinin kıyı kesiminde yer alan Aydın, doğal ve turistik güzellilerinin yanı sıra Samim Kocagöz, Hidayet Sayın gibi edebiyat alanında yetiştirdiği insanlarla da dikkat çeken şehirlerimizden biridir. Sevgi felsefesini kendisine ilke edinmiş olan ve daha çok şair kimliğiyle ön plana çıkan Şükrü Öksüz
Türk edebiyatının dokusunu renklendiren şahsiyetlerdendir.
Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 1951 yılında doğan şair, ilk eğitimini doğduğu köy olan Amasya’da, orta eğitimini Bozdoğan’da tamamlar. Nazilli Lisesini bitirdikten sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun
olur. Bornova Sümerbank Alım ve Satım Müessesinde yaklaşık on yıl çalıştıktan sonra önce İzmir’de sonra da Aydın’da il sağlık müdürlüğü görevini yürütür. 2016 yılında emekliye ayrılan şair Orta Doğu, Bizim Anadolu, Sevgi Yolu,
Bakış, Batı Trakya, Olay, Gazete 2000, Yeni Çağ, gibi pek çok gazete ve dergide
yazılar yazar; il ve ülke çapında düzenlediği şiir yarışmalarıyla genç şairlerin
eserlerini geniş kitlelere ulaştırmasını sağlar; Aydın’ın güzellikleri, ilçeleri, iz
bırakan şahsiyetleri, meşhur ürünleri üzerine yazdığı eserlerle de Türk kültür
mirasına önemli katkılarda bulunur.
Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği’nin kurucu üyelerinden olan ve halen
bu derneğin başkanlığını sürdüren şair, iki aylık periyotlarla çıkardığı Aydın
Efe’si dergisini yayıma hazırlar, Türkiye’nin değişik yerlerinde şiir söyleşileri298
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ne, imza günlerine katılır. Şiir kitaplarına sunuş metni de yazan şair gazetelerin kültür-sanat sayfalarını yönetir. Şiir yazmaya ortaokul yıllarında başlayan
Öksüz, yazdıklarının arkadaşları ve öğretmenleri tarafından beğeniyle karşılanmasından sonra yazı yazma çalışmalarına hız vermeye başlar. 2001 yılında
yayımladığı “Gözümdesin” adlı şiir kitabıyla giriş yapan şair deneme ve hikâye
türünde eserler verir, fakat onun asıl ünü şiirlerinden gelir. İlkokul yıllarında
okuma sevgisini geliştiğini ve bunu zamanla kişisel kütüphane ve koleksiyona
sahip olmaya dönüştüğüne belirten şair, edebî yönünün gelişmesinde okuduğu
kitapların etkisinin olduğunu belirtir.
Şair eserlerini oluşturmadan önce yazılacak konu hakkında araştırma
yapar ve sonrasında bu bilgi derlemelerini edebî süzgeçten geçirir. Dergi olarak Ahmet Kabaklı’nın çıkardığı Türk Edebiyatı dergisi ile Hisar dergisinden;
şiir yönünden ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Attila İlhan,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halide Nusret Zorlutuna, Yavuz Bülent Bakiler, Orhan
Veli Kanık, Victor Hugo’dan çok faydalandığımı belirtir. Çok eski ve sonradan
türetilmiş kelimelerden uzak durduğunu belirten Öksüz halkın kolaylıkla anlayacağı günlük konuşma dilini tercih eder, sözcükleri aslına uygun olarak kullanmaya çalışır. Şiirinin bütün dörtlük ve mısralarında aynı konuyu işleyerek
konu bütünlüğünü sağlamaya ve ana temadan uzaklaşmamaya özen gösterir.
Kendi üslubuna yönelik olarak her şair gibi sevdiği sanatçıların etkisinde kaldığını ve zamanla kendi üslubunu yakalamayı başardığını belirten Öksüz, bütün güzelliklerden ilham aldığını belirtir. Şiirin anlamının kişiden kişiye değişmemesi gerektiğini belirterek kapalı şiirden uzak durduğunu ifade eder
(Yenen Avcı, 2020: 119-127). Şair şiirin ilkelerine yönelik görüşlerini ise şu
sözlerle belirtir:
“Bilindiği gibi şiir üç şekilde yazılır. Hece, aruz ve serbest vezinle. Her
heceyle, aruzla veya serbest vezinle yazılanlar da şiir değildir. Şiir yazdım diyenlerin çoğu aslında manzume yazmıştır. Ancak bu yazılan manzumelerden
bazıları belki şiir olabilir. Aynı şekilde nesir yazıp bunu şiir formatına sokarsan
sanırsın ki şiir yazılmış. Bugün Türk edebiyatına damgasını vurmuş şairlerin
bile bütün şiirleri şiir değildir. Örneğin Cahit Sıtkı deyince akla Otuz Beş Yaş
şiiri, Necip Fazıl deyince Sakarya Türküsü, Orhan Veli deyince Anlatamıyorum,
Orhan Şaik Gökyay deyince Bu Vatan Kimin şiirleri gelir. Bu örnekleri daha da
çoğaltabiliriz. Ben de şiirlerimin büyük çoğunluğunu hece vezniyle yazmışımdır. Bunlardan bazıları tesadüfen aruz kalıbı çıkmıştır. Serbest vezinle yazdığın
şiirleri henüz kitap haline getirmedim. Basıma hazır hâlde bekliyor. Şiir yazarken kelime tekrarlarından kaçınılmalıdır. Vurgu yapmadıkça aynı kelimeyi
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tekrar tekrar kullanmak doğru değildir. Bilhassa hece vezniyle yazılanlarda
redifle kafiye birbirine karıştırılmamalıdır. Bazı şairler bunu karıştırmakta,
ulama ekiyle şiir yazdığını sanmaktadır. Bence şiir bilgisini öğrenmelidirler.
Bunlarla ilgili bir hayli kitap mevcuttur. Kelime kökleriyle ulama ekleri birbirinden ayrılmalıdır. Şair bunun bilincinde olmalıdır. Yoksa o şiir, şiir olmaktan
çıkar belki bir şarkı sözü olabilir.” (Yenen Avcı, 2020: 126)
Şükrü Öksüz’ün yayımlanmış 10 şiir kitabı, deneme türünde bir eseri Kelimeler Dile Geldi (2004) ve sayısı 15’i bulan şiir antolojisi vardır. Şiir antolojilerinin editörlüğünü yapan şair bu kitaplarda hem kendi hem de başka şairlerin çalışmalarına yer vermiştir. Şirin incelemeye esas alınan şiir kitapları
şunlardır:
1. Gözümdesin: İlk baskısı 2001’de gerçeklesen eser toplam 121 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında bir köy resmi, arka kapağında ise şairin bir
fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Eserin sunuş kısmında Aydın Yazarlar
ve Şairler Dermeği eski başkanı Turgay Aydın’ın yazısı bulunmaktadır.
2. Sevgi Pınar: İlk baskısı 2002 yılında yapılan eser, toplam 112 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında pınar resmi arka kapağında ise şairin bir
fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Eserin sunuş kısmında Aydın Yazarlar
ve Şairler Dermeği eski başkanı Turgay Aydın’ın yazısı yer almaktadır.
3. Evrensel Sevgi: İlk baskısı 2003’te yapılan eser, toplam 117 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında su ve yeşilin buluştuğu bir manzara resmi,
arka kapağında ise şairin bir fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Eserin
sunuş kısmında Aydın Yazarlar ve Şairler Dermeği eski başkanı Turgay Aydın’ın yazısı yer almaktadır.
4. Sevgi Işığı: İlk baskısı 2004’te yapılan eser toplam 120 şiirden oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında güneş içinde bulunan bir kalp resmi, arka kapağında ise şairin bir fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Güneş içindeki
kalp resmi, kitabın ismine uygun olarak sevgi ışığını anlatmak amacıyla kullanılmıştır. Eserin sunuş kısmında şairin dostlarından araştırmacı yazar Abdulkadir Güler’in yazısı yer almaktadır.
5. Sonsuz Sevgi: İlk baskısı 2005’te yapılan eser, toplam 120 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında sonsuzluğu anlatan uzay resmi, arka kapakta ise şairin bir fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Eserin sunuş kısmında şairin dostlarından araştırmacı, yazar ve şair Abdulkadir Güler’in yazısı
yer almaktadır.
6. Sevgi Yolunda: İlk baskısı 2009’da yapılan eser, toplam 119 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında uzay yolculuğuna çıkmış olan torununun
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fotoğrafı bulunmaktadır. Şair yol ve sevgi imajını bu görsel ile vermeye çalışmıştır. Eserin giriş kısmında şairin kitabın yayımlanmasında katkı sunan insanlara hitaben teşekkür yazısı ve şairin dostlarından araştırmacı, yazar ve
şair Abdulkadir Güler’in sunuş yazısı yer almaktadır. Kitabın sonunda ise “Şükrü Öksüz İçin Neler Yazdılar?” başlığı altında şair, araştırmacı ve gazeteci dostlarının sözlerine, ayrıca şairin yaşam öyküsüne kısaca yer verilmiştir.
7. Bendeki Sevgi: İlk baskısı 2013’te yapılan eser, toplam 105 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında kalp içine alınmış torunun fotoğrafı, arka
kapağında ise şairin bir fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Eserin sunuş
kısmında şairin dostlarından araştırmacı, yazar ve şair Abdulkadir Güler’in
yazısı yer almaktadır.
8. Sevgi Dünyası: İlk baskısı 2013’te yapılan eser toplam 112 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında şairin torunuyla çekilmiş ve dünya içine
alınmış bir fotoğrafı, arka kapağında ise şairin bir fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Şair ön kapak görseli ile dünya içine alınmış olan sevgiyi dedetorun fotoğrafıyla somutlaştırmak istemiştir. Eserin sunuş kısmında şairin
dostlarından araştırmacı, yazar ve şair Abdulkadir Güler’in yazısı yer almaktadır.
9. Vatan Sevgisi: İlk baskısı 2013’te yapılan eser, toplam 123 şiirden
oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında Türkiye haritası içine çizilen Türk bayrağı
ve iki torununa ait bir fotoğraf karesi; arka kapağında ise şairin bir fotoğrafı ve
biyografisi bulunmaktadır. Şair vatan sevgisini, harita, bayrak ve sevdiği insanlarla göze görünür kılmak istemiştir. Eserin sunuş kısmında şairin dostlarından araştırmacı, yazar ve şair Abdulkadir Güler’in yazısı yer almaktadır.
10. Sevgiyle Yaşamak: İlk baskısı 2016’da yapılan eser, toplam 115 şiirden oluşmaktadır. Kitabın ön kapağında şairin ailesine ait bir fotoğraf, arka
kapağında ise kendisine ait fotoğrafı ve biyografisi bulunmaktadır. Eserin sunuş kısmında Şükrü Öksüz’ün kitap ile ilgili tanıtım yazısı yer almaktadır.
Yöntem
Bu çalışmanın amacı Aydınlı şair Şükrü Öksüz’ün şiirlerini içerik, dil ve
üslup özellikleri yönünden incelemektir. Araştırma betimsel analiz modelindedir. Veriler şairin yayımlanmış şiir kitaplarından elde edilmiştir: Gözümdesin (2001), Sevgi Pınarı (2002), Evrensel Sevgi (2004a), Sevgi Işığı (2004c),
Sonsuz Sevgi (2005), Sevgi Yolunda (2009), Bendeki Sevgi (2013a) , Sevgi
Dünyası (2013b), Vatan Sevgisi (2013c), Sevgiyle Yaşamak (2016).
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Bulgular
1.Şiirlerin İçerik Yönünden Tahlili
İncelenen şiirlerde ele alınan konular şöyledir:
Sevgi: İlk kitabı olan “Gözümdesin” dışında şairin bütün şiir kitaplarının
isimlerinde sevgi sözcüğü geçer. Öksüz, insanı ilgilendiren bütün konu ve kavramlara sevgiyle bağlanır ve sevgiyle yaklaşır. Onun şiirlerinde bazen insan
sevgisinden Allah sevgisine bazen de tabiat sevgisinden yaşam sevgisine doğru
bir geçişin olduğu görülür. Şair sevgi sözcüğüne evrensel bir değer yükler ve
bu duyguyu dünyadaki tüm canlılar için elzem görür:
“Seviyorsa insan, vardır yüreği
Sonsuzdur onların yaşam ereği
Ayırım yapmanın yoktur gereği
Sevgi evrenseldir insan olana.” (Öksüz, 2004a: 29)
*Gerçek sevginin saf ve karşılıksız olduğunu ifade ederek bir sevgi tanımlaması yapar:
“Yüce Allah aşkı kalbine dolsun
Arayan Mevla’yı her yerde bulsun
İnsanlık âlemi sevgilin olsun
Menfaat beklenmez gerçek sevgide.” (Öksüz, 2002: 25)
*Şiirlerde sevgi kavramı, dünyaların en güzeli, duyguların en hakiki ve
etkili olanı olarak yer alır. Verdiği mücadeleyi sevgiyi yaymak olarak belirten
şair; eylemlerin en güzelinin sevgiyle yaşamak ve temel gayesinin ise sevmek
olduğunu dile getirir:
“Bütün ömrüm boyunca kin ve garez gütmedim
Yüce Allah’ım beni sevmek için yaratmış.” (Öksüz, 2013a: 26)
Millî Değerlere Bağlılık: Bu konuya ilişkin olarak şiirlerde vatan sevgisi, Türkiye’nin güzelliklerine sahip çıkılması gerektiği, Türklük bilinci, Türk
ordusu, Türkçe sevgisi, Kurtuluş Savaşı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kadın
efeler, efelik gibi konular yer almaktadır. Şair Atatürk’ün yurdu kurtardığını,
cumhuriyeti bize armağan ettiğini belirtir. Ondan tarihin en büyük lideri diye
bahseden Öksüz, Onun ebediyen yaşayacağını “Atatürk Ölmedi” şiirinde vurgular.
“Fikirlerin bize ışık tutacak
Atatürk ölmedi hiç ölmeyecek” (Öksüz, 2013a: 9)
*Vatan sevgisini, kutsal ve her şeyin üstünde görür:
“Her şeyin üstünde tutulmalıdır
Yaradan sevgisi, Vatan sevgisi” (Öksüz, 2013c: 22)
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Sağlık: Bu konu ile ilgili olarak Kızılay, hastane, sağlığın önemi, hastalıklar (kanser, domuz gribi, verem), ebelik, eczacılar, anne sütünün önemi, kalp
sağlığı, iyi beslenme, sigaranın zararları, organ bağışı, spor, tıp bayramı kavramları ele alınmıştır.
“İçenlerin nabzı yüksek atıyor
Kalplerine sanki bir şey batıyor
Dumanın içinde ölüm yatıyor
Sigarayı bırak sağlıklı yaşa.” (Öksüz, 2004a: 39)
Eğitim: Bu tema altında okumanın önemi, öğretmenlerin değeri, bilim
sevgisi, kendini geliştirme, çocukların sınavın stresinden kurtulması gerektiği,
evreninin sırları, çocukların kitap okumaya vakit ayırmaları gerektiği belirtilir:
“Aydınlık olmalı tüm Anadolu
Dilerim seçersin aydınlık yolu
Kütüphanelerde kitaplar dolu
Okumaya vakit ayırın gençler.” (Öksüz, 2001: 120)
Aile: İncelenen şiirlerde aile konusuna yönelik olarak anne, baba, çocuk,
torun, akrabalar, anneler günü, babalar günü gibi kavramlar ele alınır. Şair,
üzerimizde çok hakkı olan annelerin yılda bir gün değil her gün hatırlanması
gerektiğini “Anneler Günü” şiiriyle anlatır:
“Hamurumuz nurla ondan yoğrulur
Evdeki aş, ekmek ondan sorulur
Bin bir meşakkatle her gün yorulur
Neden yılda bir gün anneler günü?” (Öksüz, 2002: 15)
*Toplum içinde “evin reisi” olarak bilinen babaların sevgiyle hatırlanması gerektiğini şu dizelerle anlatır:
“Sabah erkenden kalkıp kendi işine giden
Çalışmak gerek derler hasta olmadan beden
Her zaman yavrusuna hayır duası eden
Sizlerin de gününüz kutlu olsun babalar.” (Öksüz, 2013a: 31)
Dini Değerler: Şiirlerde İslamiyet’e ait kavramların varlığı söz konusudur. Din, Allah, Kur’an’ı Kerim, son peygamber, Müslümanlık, Ramazan ayı, kul
hakkı, kader, ölüm, ezan, dünyanın geçiciliği, Kadir Gecesi şairin üzerinde durduğu kavramlardır. Şair Allah’ın yarattığı güzellikleri hayranlıkla izler:
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“Dünyaya gelen insan az bir zaman kiracı
Kullarına çektirme Yarab büyük acı
Küçücük bir tohumda gizlediğin ağacı
Nasıl yarattın Yarab söyle ben de bileyim.” (Öksüz, 2004a: 13)
Erdemler: Şiirlerde adalet, dürüstlük, hoşgörü, iyilik yapma ve iyilikle
anılma, kendini bilme, çalışmak, vaktini iyi değerlendirme, birlik ve beraberlik
(savaş, barış), yetimleri sevindirmenin önemi anlatılır.
“Allah’ın emridir yapmayın hile
Daima dürüst ol çeksen de çile
Sana karşı kötü olsalar bile
İyilik etmekten ayrılma sakın.” (Öksüz, 2005: 20)
*Şair için erdemlerin en başında sevgi gelir. İnsanoğlunun dünyadaki bütün kötülüklerden sevgiyle arınacağını dile getiren Öksüz, herkesi karşılıksız
sevmeye davet eder:
“Yıllar yılı derdiğim
Tüm evrene serdiğim
Karşılıksız verdiğim
Sevgiye gel sevgiye.” (Öksüz, 2004c: 22)
*Şair sevgi, barış, kardeşliğin tüm dünyada hâkimiyet kurmasını ister:
“İnsanın eğitimi iyi olmalı baştan
Ekmeğini çıkarır çalışkan insan taştan
Yenen ve yenilen de zarardadır savaştan
Sevgi, barış, kardeşlik olmalı tüm dünyada.” (Öksüz, 2013b: 47)
*Şaire göre mutluluğun anahtarı sevgi ise, sevginin de ilk koşulu insana
değer vermektir:
“Sevgiden mahrumlar gönül alamaz
Kalbinde kin olan mutlu olamaz
Bu dünyada kimse baki kalamaz
İnsana değer ver her şeyden önce.” (Öksüz, 2009: 35)
Sanat: Şair sanat kavramına yönelik olarak sanat müziği, tiyatro, dünya
şiir günü gibi konuları işler. İnsanların başka zamanlarda olmasa bile hiç olmazsa tiyatrolar gününde tiyatroya gitmeleri gerektiğini belirtir:
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“Tiyatroyla silinir çirkinlikler kafanda
Ruh birliği sağlanır onu seyre dalanda
Gidemiyorsan dostum şayet başka zamanda
Tiyatroya gidelim tiyatro günlerinde.” (Öksüz, 2013b: 44)
*Şiir yazmanın insanın ömrünü uzattığını, yazılan şiirin kitleleri coşturduğunu, dillerde bazen şarkı veya türkü olarak gezindiğini belirten şair, her
insanın hayatının bir döneminde şiir yazdığını anlatır:
“Çok okuyan kimseler ya şairdir ya yazar
Ömrünün bir yerinde her insan şiir yazar
Böyle olan kişinin gerçekten ömrü uzar
Dünya şiir gününüz kutlu olsun şairler.” (Öksüz, 2013a: 42)
Şehir ve İlçeler: Şiirlerde Aydın, Çanakkale, Manisa, İzmir, Denizli, Ankara, Amasya; Bodrum, Buharkent, Didim doğal ve turistik güzellikleriyle yer
alır. Ankara ise başkent oluşuyla dikkat çeker. Şair, şehirlere has güzellikleri
birer şiirsel sahne gibi gözler önüne sererken bu yerlerin dokusuna ait özelliklerle de okuyucuyu bilgilendirir:
“Buca İlçemiz ise eski eğitim yeri
Tarihe mal olmuştur bu İlçe’nin evleri
Kızılçullu okulu ve de su kemerleri
Gönlüm hep seninledir canım gülüm İzmir’im.” (Öksüz, 2013b: 39)
*Çanakkale ise Birinci Dünya Savaşı yıllarında tarihe yazdığı zaferle şiirlerde yer alır:
“Balkan, İkinci Dünya, İstiklal Savaşında
Seyit Onbaşı her an topların başında
Allah yanına aldı O’nu elli yaşında
Koca Seyit’ler varken Çanakkale geçilmez.” (Öksüz, 2013a: 23)
* Şair Ankara’nın başkent oluşundan bahsederken okuyucuya Ankara’nın tarihi serüvenini de anlatır:
“Hitit, Lidya, Frigya biraz da Pers’te kaldın
Tavşanı, keçisiyle, kedisiyle nam saldın
Başkent’lik unvanını İstanbul’dan sen aldın
Sonsuza dek yaşasın Başkent’imiz Ankara.” (Öksüz, 2013a: 27)
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Aşk: Bu konuya ilişkin olarak sevilen kadının özellikleri, ideal sevgili,
aşk acısı, yasak aşk, mutluluk gibi konular ele alınır. Şair idealindeki sevgilinin
bebek yüzlü, bembeyaz tenli, kara gözlü, gamzeli, güzel gülüşlü,
kor/gonca/kiraz dudaklı, uzun siyah saçlı, kısa kumral saçlı, esmer olduğunu
belirtir:
“Yıllardır ağlarım göz yaşım dinmez
Sensiz geçen günler içime sinmez
Sana olan sevgim asla eksilmez
İdeal sevgili, esmer güzeli. “ (Öksüz, 2005: 83)
*Şiirlerde gamze önemli ayrıntı olarak göze çarpar. Şair bazen tek gamzeli bazen de çift gamzeli güzelden bahseder.
“Tek gamzeli güzel gelse de bana
Sümbül saçlarından geçemem asla” (Öksüz, 2013a )
“Uzun siyah saçların yakışmış olsa bile
Çifte gamzelerinle gülüşlerini sevdim.” (Öksüz, 2013a: 97)
*Şair fiziksel görüntüsünün yanı sıra sevgilinin kişilik özellikleri hakkında bilgi verir. Gözleri gibi sevdiğinin huyunun da güzel olduğunu söyler. Tavırları ipekten ince olan bu güzel; iyimser, paylaşımcı, son derece zeki ve olgundur.
“Sana âşık olmak kalbimin işi
Huyun da güzel gözlerin gibi.” (Öksüz, 2005: 78)
*“Sen siyah saçlısın ilki sarışın.” (2005: 54) dizelerinde de ilk sevdiğinin
sarı saçlı olduğunu belirtir. Göz bu kez siyah değil, yeşil renkli bir zeytin veya
bademdir:
“Yeşil gözlerinle baktığın için
Her zaman kalbime aktığın için
Kalbimi derinden yaktığın için
Seviyorum işte elimde değil.” (Öksüz, 2013a: 82)
*İncelenen şiirlerde, kısa kumral saçlara ve bal rengi gözlere sahip başka
bir güzeli de görmek mümkündür:
“Bana sevgiyle bakan
Bal rengi gözlerin var.” (Öksüz, 2004c, 94)
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*Şair tüm çabalarına rağmen sevgisinin karşılık bulmadığını belirtse de
sevdiği insana sadık olduğunu ve bu güzelden vazgeçmeyeceğini belirtir:
“Tertemiz aşkımı katamam hile
Kalbimi dinlesen gelse de dile
Kollarını bana açmasan bile
Sarılırım sana asla ayrılmam” (Öksüz, 2005: 51)
*Divan edebiyatında sevene ilgi göstermeyen put sevgili, şairin dizelerinde robot sevgiliye dönüşür:
“Kalbin vardır diye güller dermişim
Nice insanları haksız yermişim
Bilmeden robota gönül vermişim
Robottan farkın yok, Robot Güzeli.” (Öksüz, 2013b: 88)
*Şair, şiirlerinde yer verdiği güzeli yalnızca gözleri veya kalbiyle değil,
aynı zamanda ruhuyla sever:
“Sanalını görürüm istersem internette
Yaşamış olsam bile yıllar yılı gurbette
Ruhuma işlemişsin unutamam elbette
Her zaman kalbimdesin yanımda olmasan da.” (Öksüz, 2013b: 100)
Tabiat: Çevre sorunları, ormanın önemi konularına dikkat çeken Öksüz,
hayattaki birinci ilkenin yeşili sevmek olduğunu vurgular. Yeşil sadece estetik
bir unsur değil, yaşamın devamlılığını sağlayan bir kavram olarak yer alır.
“Yeşili sevmektir birinci ilkem
Yeşilin sonunda savrulur harman
Yemyeşil olmalı tamamen ülkem
Dertlerin tümüne devadır orman” (Öksüz, 2001: 6)
Toplumsal Konular: İncelenen şiirlerde insan hakları, tüketici hakları,
kadın hakları, kadınlar günü, engelli insanlar konuları ele alınır. Şair tüketici
hakları konusunda hem müşteriye hem de esnafa sorumluluk düştüğünü belirtir.
“Kokmuş ve çürük malı ne satın al, ne de sat
Kimseyi kazıklama geçse eline fırsat
Alırken dikkatli ol bazıları çok fesat
Her zaman korunmalı tüketici hakları.” (Öksüz, 2013a: 61)
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*Bütün insanların eşit olduğunu ve bu eşitliğin insan hakları ile güvence
altına alındığını şu sözlerle belirtir:
“Hak yolunda olan bundan çark etmez
İnsanlar eşit der yoktur farkları
Siyah, beyaz, sarı ırkı fark etmez
İnsanlar içindir insan hakları.” (Öksüz, 2004a: 32)
Kendisiyle İlgili Konular: Şair şiirlerinde doğduğu köye, niçin şair olduğuna, eşine, torunlarına, dostlarına dair bilgilere de yer verir. Şiirleri yalnızca onun duygularının değil, biyografik bilgilerinin de aktarıldığı bir kaynak
olur.
*Amasya doğduğu köyün adıdır. Öksüz, çocukluğunu geçirdiği bu köye
gömülmek istediğini belirtir.
“Kalmasın cesedim başka illerde
Amasya köyüne defnedin beni.” (Öksüz, 2005: 3)
* “Bendeki Sevgi, Sonsuz Sevgi, Sevgiyle Yaşamak, Sevgi Dünyası ve Sevgi
Yolunda” adlı şiir kitaplarının ön kapaklarında torunlarının fotoğraflarına ye
veren şair ilk torunu için şu dizeleri yazar:
“Sol ayağında vardır küçük bir beni
Elbette seveceksin büyüdükçe Dede’ni
Yıllar yılı bekledik yeryüzünde biz seni
Bu dünyaya hoş geldin, ilk torunum kız Işık.” (Öksüz, 2009: 51)
Önemli Şahsiyetler: Şair; Adnan Menderes, Vali Mustafa Malay, Feyzi
Halıcı, İsa Kayacan, Abdulkadir Güler gibi siyaset, bürokrasi, bilim ve edebiyat
alanlarında hizmet etmiş kişilere şiirler yazar.
“Milli değerlere değerler katan
Gençlerin elinden her zaman tutan
Yıllardır Çağrı’yı Türk’e okutan
Ulu bir çınardır Feyzi Halıcı.” (Öksüz, 2013c: 41)
*Türkiye’de Adnan Menderes için ilk antolojiyi hazırlayan Öksüz (Yenen
Avcı, 2020: 120) şiirlerinde Menderes’e duyduğu sevgi ve bağlılığı anlatır:
“On yıllık döneminde, asla yapmadın hile
Ülkeme çağ atlattın, hayrandı sana herkes
Ruhen ve manen değil, bedenen ölsen bile,
Sen hala bu milletin kalbindesin Menderes.” (Öksüz, 2016: 32)

308

AYDINLI ŞAİR ŞÜKRÜ ÖKSÜZ’ÜN ŞİİRLERİNİN BİÇİM VE İÇERİK YÖNÜNDEN TAHLİLİ

2. Şiirlerin Dil ve Üslup Özellikleri Yönünden Tahlili
*Şair şiirlerinde alışık olmadık bağdaşmalar kullanır: vınlamak (2013a:
58), monalisa tipi saçlar (2013a; 92), aşkın virüsü (2004c; 71), pozitif enerjili
(2013a: 7), robot güzeli (2013b: 88), kainat güzeli (2013b: 89), genler (2013b:
97), dünya gezegeni (2013b: 115) rok (2016: 65), entegre olmak (2002: 70),
yaban gülü, (2002: 42)), manken güzeli (2001: 117), gurbet canavarı (2001:
109), sempati değil (2013: 69), sümbül saçlı (2005: 49) -güzel kokulu ve düzgün taranmış olduğunu anlatır-, dolunay gibi (2005: 74), aşkın markası
(2013c: 112), sehven dolmak (2013c: 106), sınav çocuğu (2013b: 110), yepyeni sevgili, (2013b: 72), anzer balı tadında (2013b: 61), ay tenli (2013b: 96) vb.
“Sıfır grubu gibi hayat veren bir kansın
Sen bende yaşadığım işlemeyen zamansın” (Öksüz, 2016: 106)
*Geleneksel şiirde sevgili için genellikle ay, hilal benzetmeleri yapılır.
Öksüz ise sevdiğini dolunaya benzetir:
“Beni mutlu eden senin neşendi
Bir sevgilim vardı, dolunay gibi.” (Öksüz, 2005: 74)
*Şiirlerini dörtlüklerle yazar. Yalnızca “Süper Özeldi” (Öksüz, 2002: 37)
şiirinde 7 mısradan oluşan bölümler kullanır. Şiirler ortalama 4-5 dörtlükten
oluşmakla birlikte şairin en kısa şiiri üç (Köy Kızları-Öksüz, 2002: 20), en uzun
şiiri ise 28 (Aydın Güzellemesi- Öksüz, 2013a: 10-12) dörtlükten oluşur.
*Şair şiirlerini genel olarak 7’li (4+3), 8’li (4+4), 11’li (6+5) ve 14’lü
(7+7) hece ölçüsüyle yazar. En az kullandığı kalıp 10’lu (5+5) hece ölçüsüdür.
Şiirler koşma tarzında kafiyelenmiştir. Dörtlüklerle yazdığı şiirlerinde abab,
cccb, dddb, eeeb örgüsünü; 7’lik ile yazdığı şiirinde ise ababbbb, ccccccc kafiye
dizilişini kullanır.
* Dörtlüklerin son mısraları nakarat şeklindedir. Şiirlerin önemli bir
kısmında nakarat bütün sözcükleriyle tekrar edilirken, bazı şiirlerinde sözcük
değişimlerine uğrayabilmektedir. Kısa mısralarda şiirin başlığı olarak nakaratın tamamı, orta ve uzun mısralarda ise sözcüklerin bazılarının alındığı görülmektedir.
Kısa mısra:
Başlık: Hasretin Çekilmiyor
Nakarat: “Hasretin çekilmiyor” (Öksüz, 2005: 43)
Orta uzunluktaki mısra:
Başlık: Yemyeşil Gözlerin
Nakarat: “Yemyeşil gözleri kalbime aktı” (Öksüz, 2002: 93)
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Uzun mısra:
Başlık: Senden
Nakarat: “Nasıl vazgeçerim bilmem ki senden.” (Öksüz, 2016: 87)
*Nakarattan bağımsız başlıklanmış şiirler de vardır; fakat bunlar yok denecek kadar azdır:
Başlık: Çağrı
Nakarat: “Gel dünya güzeli gel barışalım.” (Öksüz, 2004c, 99)
*Şairin üslubuna yönelik en çok öne çıkan özelliği kafiye seçimindeki titizliğidir. Dizelerdeki ahenk, mısra sonlarında yer verilen kafiye ve rediflerle
sağlanır. Öksüz, bütün kafiye türlerinden yararlanmakla birlikte en az cinas
uyağa yer verir. Buna karşın tunç uyak sıklıkla kullanılan kafiye türlerindendir.
“Hep benimle olmak istersen eğer
Seninle yaşamak her şeye değer
Karşılıklı sevmek böyleymiş meğer
Sevmek ve sevilmek gerçekten güzel.” (Öksüz, 2016: 109)
*Şiirlerini açık ve anlaşılır bir Türkçe ile yazdığını belirten şair, kapalı
şiir anlayışından olabildiğince kaçınmaya çalışır. Öksüz’e göre kapalı şiir herkeste farklı anlamlar ve çağrışımlar uyandırmakta verilen mesaj kişiden kişiye
değişmektedir. Oysa açık şiirde verilmek istenen mesaj olabildiğince nettir
(Yenen Avcı, 2020: 124). Şairin bu hassasiyetinden dolayı şiire ayrı bir değer
katan anlam yoğunluğu ve derinliği Öksüz’ün şiirlerinde yerini söyleyiş güzelliğine bırakır. Şair söyleyiş güzelliği sağlayan bütün unsurları ustalıkla kullanır.
Onun şiirleri herkesçe kolay anlaşılan, şiirsel ahengi ölçü, nakarat, kafiye ve
redifin sağladığı ritimden alan ezgili birer söz kümeleridir. Şiirlere ritim sağlayan bir diğer unsur ise aynı sözcüğün tekrarı ile bazen zıt, bazen yakın veya
birbirinin olumsuzu sözcüklerle gerçekleştirdiği kelime oyunlarıdır.
“Yağmurlar çiselerken üstüme ince ince
Kalbimdeki güzeller birer birer gidince
Dertleri, elemleri kederlerim bitince
Saadete kavuştum onlarca yıl sonunda” (Öksüz, 2013b: 118)
“Sevmek veya sevmemek benim elimde değil”. (Öksüz, 2016: 79)
*Şair sözü güçlendirmek için yıllar yılı, yıllarca, onlarca yıl, yepyeni, binlerce kez, dilim dilim, için için gibi abartı ifade eden unsurları kullanır:
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“Öyle acı verdin bana
Dilim dilim yanıyorum.” (Öksüz, 2013b: 58)
“Yıllar yılı Öksüz kendine yetti
Kalbimde ne varsa tamamen bitti” (Öksüz, 2013b: 87)
Yüreğim yanıyor bak için için” (Öksüz, 2016: 86)
*Devrik yapı, alıntı sözler, seslenme ünlemleri, tasdik edici soru cümleleri şiire bir konuşma havası katar:
“Dedin: ‘bir gün gelirim’
Onlarda mı yalandı?” (Öksüz, 2004c: 96)
*Şair şiirlerini halk şiiri geleneği ile yazmış olsa da şiirlerinin büyük bir
çoğunluğu mahlassızdır. Mahlaslı şiirlerinde ise “Öksüz”, “Öksüz Âşık” veya
“Öksüz Edib” ismini kullanır.
“Öksüz’e yıllarca seni aratmış.” (Öksüz, 2001: 96)
“Öksüz Âşık sensiz aslında hiçti” (Öksüz, 2004a: 84)
“Ne buldun bilemem Öksüz Edib’te” (Öksüz, 2013a, 123)
*Dilsel yönden öne çıkan bir diğer özelik ise noktalama işaretlerini çok
fazla kullanmayan şairin nakaratları nokta veya duruma göre soru işaretiyle
tamamlamasıdır. Şairin en çok kullandığı işaretler nokta ve soru işaretidir.
“Ay’ın gölgesinde hülyaya daldım
Gölge bulamadım güneşte kaldım
Bütün ışıkları içime aldım
Hepsinden iyisi sevgi ışığı.” (Öksüz, 2004c: 11)
*Tırnak işareti sözü vurgulamak istediği ifadeler ile aktarma cümlelerinde kullanılır. Aktarma cümlelerinin uygun noktalama işaretiyle kapanmaması,
duygu ve seslenme ifade eden kelime veya cümlelerden sonra ünlem kullanılmaması bir eksiklik olarak ifade edilebilir.
“Herkes bana diyor ‘kendini topla’ ” (Öksüz, 2004a: 97)
“Ey sevgili Bey Dayı dolmadı senin yerin.” (Öksüz, 2004a: 43)
*Çok fazla olmamakla birlikte yazım yönünden de birtakım kusurların
olduğu görülür:
“Ankaralı Kız
Kalbimde sen durdun Ankara’lı kız.” (Öksüz, 2001: 37)
“Senden başkasını Sevemedim asla” (Öksüz, 2004c: 73)
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Sonuç
Bu çalışmada Aydın’ın yerel değerlerinden olan Şükrü Öksüz’ün yayımlanmış şiir kitapları incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: İncelenen şiirlerde
14 farklı konunun işlendiği görülmüştür: sevgi, millî değerlere bağlılık, sağlık,
eğitim, aile, dini değerler, erdemler, sanat, şehir ve ilçeler, aşk, tabiat, toplumsal konular, kendisiyle ilgili bilgiler, önemli şahsiyetler. Şairin şiirlerinde sıklıkla durduğu konu ise beşeri aşktır.
Dil ve üslup yönünden yapılan incelemede; şairin şiirlerinde alışık olmadık bağdaşmalara yer verdiği, şiirlerini genel olarak 7’li (4+3), 8’li (4+4), 11’li
(6+5) ve 14’lü (7+7) hece ölçüsüyle yazdığı, şiirlerini koşma tarzında kafiyelendirdiği, dörtlüklerle yazdığı şiirlerinde abab, cccb, dddb örgüsünü; 7’lik
hece ölçüsüyle ile yazdığı şiirinde ise ababbbb, ccccccc kafiye dizilişini tercih
ettiği görülmüştür. Şiirlerdeki dörtlüklerin son mısraları nakarat şeklindedir
ve bunların önemli bir kısmında nakarat bütün sözcükleriyle tekrar edilirken,
bazı şiirlerinde nakaratlar sözcük değişimlerine uğrayabilmektedir. Kısa mısralarda şiirin başlığı olarak nakaratın tamamı, orta ve uzun mısralarda ise sözcüklerin bazıları alınmaktadır.
Şairin bu hassasiyetinden dolayı şiire ayrı bir değer katan anlam yoğunluğu ve derinliğinin Öksüz’ün şiirlerinde yerini söyleyiş güzelliğine bıraktığı,
söyleyiş güzelliği sağlayan bütün unsurları ustalıkla kullandığı tespit edilmiştir. Onun şiirleri herkesçe kolay anlaşılan, şiirsel ahengi ölçü, nakarat, kafiye ve
redifin sağladığı ritimden alan ezgili birer söz kümeleridir. Şiirlere ritim sağlayan bir diğer unsur ise aynı sözcüğün tekrarı ile bazen zıt, bazen yakın veya
birbirinin olumsuzu sözcüklerle gerçekleştirdiği kelime oyunlarıdır. Şiiri “az ve
öz sözle, ritmik bir şekilde duygu, düşünce ve hayallerimizi anlatma sanatı”
(Yenen Avcı, 2020: 122) olarak tanımlayan şairin bu tanımlamaya uygun eserler ortaya koyduğunu söylemek mümkündür.
Bunun yanı sıra şairin eserlerini halk şiiri geleneği ile yazmış olmasına
rağmen genel olarak mahlas kullanmadığı, mahlaslı şiirlerinde ise “Öksüz”,
“Öksüz Âşık” veya “Öksüz Edib” ifadelerine yer verdiği elde edilen bulgularda
bir diğeridir. Dilsel yönden öne çıkan en önemli özellik ise şiirlerde noktalama
işaretlerinin çok fazla kullanılmadığı, nakarat dizelerinin nokta veya duruma
göre soru işaretiyle tamamlandığıdır.
Sonuç olarak konu bakımından geniş bir yelpazeye sahip olan şairin dil
ve biçim yönünden kendine özgü bir üslup oluşturduğu görülmektedir.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE VELİLERİN
SINIFLARINDAKİ MÜLTECİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ
DÜŞÜNCELERİ
Dr. Züleyha ERTAN KANTOS
Milli Eğitim Bakanlığı
Öz
Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenleri ve velilerin görüşlerine göre mülteci
öğrencilerin okullarda yaşadığı eğitim süreçlerine ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden betimleyici fenomenoloji desene göre
tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ankara’da bir ilkokulda bulunan, on iki sınıf öğretmeni ile on beş veli oluşturmaktadır.
Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilerle ilgili düşünceleri
alt boyutunda; karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, mülteci öğrencilerin eğitim ve
öğretiminde uygulanan farklı teknikler, eğitime erişim yaşı ve zamanı ana temaları
oluşmuştur. Velilerin mülteci öğrencilerle ilgili düşünceleri alt boyutunda; velilerin,
mülteci öğrencilere bakış açısı, velilerin sınıflarındaki mülteci öğrencilere verdikleri
destek, karşılaştıkları sorunlar, mülteci öğrenciler için çözüm önerileri ana temaları
oluşmuştur. Araştırma da her iki katılımcı grubunda da iletişim eksikliği, temizlik,
hijyen, sınıflarda ki mülteci öğrenci sayısının fazlalığı, mülteci öğrencilerdeki davranış
bozuklukları, mülteci öğrencilerin maddi yetersizliği, araç gereç getirmede ki eksiklikler, kültür farklılığı, mültecilerin eğitime bakış açısındaki farklılık, akademik yetersizlik ortak sonuçlar olarak bulunmuştur. Ayrıca, mülteci öğrencilerin eğitiminde, öğretmenler kendilerini yalnız hissetmektedirler. Mülteci öğrencilerin ders çalışma ve sosyalleşme açısından ek desteklere ihtiyaçları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mülteci, öğrenci, eğitim

1. GİRİŞ
2011 yılında başlayan Suriye savaşıyla birlikte Türkiye ‘ye gelen mülteciler, toplumun her kademesinde hızlı yapısal değişimlerin yaşanmasına yol
açmışlardır. Mültecilerin Türkiye ye gelmesiyle birlikte bütün kamu, sosyal ve
sivil hizmetlerin yeniden planlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda
bütün kamu hizmetlerinin görev tanımlarına mültecilere verilen hizmet kalemleri de eklenmiştir. Özellikle de okul çağındaki çocukların eğitime erişimi
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için çeşitli yasal yükümlülüklerin kamu kurumları ve çalışanlarının görevleri
arasına yasal bir zorunluluk olarak yer verilmiştir. Mülteci çocukların eğitime
erişimi için yapılan çalışmalara rağmen, Türkiye’de halen (1 milyona yakın)
okul çağındaki mülteci çocukların yüzde 41’inin eğitim sistemi içerisine alınamamıştır. Bu durum, eğitime erişemeyen yaklaşık 450 bin mülteci okul çağı
çocuğunun birçok açıdan risk altında olduğunu göstermektedir (Gencer,
2017). Mülteci çocukların eğitime erişimini artırmak için getirilen yasal zorunluluklar eğitim kurumları olarak okullara ve öğretmenlere de çeşitli sorumluluklar ve görevler getirmiştir. Okullar ve öğretmenler mülteci öğrencilerin
eğitimi ile yasal olarak sorumlu olurken; aslında bu sorumluluk, mülteci çocukların topluma uyumu ve sosyalleşmeleri için de insani ve etik bir sorumluluğu
da beraberinde getirmiştir. Çünkü mülteci öğrencilerin kendi aileleri dışında
karşılaştıkları farklı bireyler okullardaki kendi akranları ve akranlarının aileleri olmaktaydı. Bu da okula ve öğretmene her iki tarafın empati düzeylerini
geliştirmeleri için ayrı bir sorumluluk yüklemekteydi. Ayrıca okullara ve öğretmenlere her iki grup arasında birer elçi olma görevi de getirmekteydi. Her
iki tarafın birbirine karşı geliştirdikleri önyargıları yıkmak için çeşitli faaliyetler düzenlemek okuma yazma çalışmaları yapmak öğretmenlerin başlıca sorumlulukları olmuştur.
Alan yazın incelendiğinde mülteci öğrencilerle ilgili çok farklı çalışmalar
vardır. Mültecilerle ilgili yapılan çeşitli araştırmalardan bazıları: Sarıtaş, Şahin
ve Çatalbaş (2016), Er, Bayındır (2015), Sağlam ve Kanbur (2017), Maya
&Yılmaz(2017). Erdem (2017), Maya,(2017), Taştan ve Çelik (2017) , Koçoğlu
ve Yanpar (2018) , Topçu, Türk, Kantos, (2018), Solak ve Çelik (2018) yaptığı
araştırmalardır.
Yukarda da belirtildiği gibi mültecilerle ilgili yapılan bir çok araştırma
vardır. Fakat sınıf öğretmenlerinin ve velilerin algılarına aynı çalışmada yer
veren bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma mülteci öğrencilerle ilgili
yapılan çalışmalardaki bu boşluğu doldurabilir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve
diğer araştırmacıların yapacağı çalışmalara farkındalık yaratabilir. Mülteci
öğrencilerin eğitiminde neler yapılabileceğini ortaya çıkarabilir.
Sınıf öğretmenleri ve velilerin görüşlerine göre mülteci öğrencilerin
okullarda yaşadığı eğitim süreçlerine ilişkin mevcut durumu ortaya koymaktır.
Bu temel amaca ulaşmak için sınıf öğretmenleri ve velilerin görüşlerine göre;
1. Karşılaşılan sorunlar nelerdir?
a.) Sorunlara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri nasıldır?
b.) Sorunlara ilişkin velilerin görüşleri nasıldır
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2. Mülteci öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerin kullandıkları tekniklere ilişkin görüşleri nasıldır?
3. Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri nelerdir?
a) Çözüm önerilerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri nasıldır?
b) Çözüm önerilerine ilişkin velilerin görüşleri nasıldır?
2. YÖNTEM
2.1. Model
Araştırma nitel araştırma desenlerinden betimleyici fenomenoloji desene göre tasarlanmıştır. Betimleyici fenomenolojik desende temel amaç, algı ve
deneyimlerini betimlemektir (Saban ve Ersoy, 2016, 59). Fenomenolojik yaklaşım, araştırmacılara farkında oldukları ancak tam olarak anlamlandıramadıkları fenomenleri daha derinlemesine inceleme imkânı sunar (Patton; 2002;
Creswell, 2012). Bu araştırmada da mülteci öğrencilerin sınıflardaki durumlarını sınıf öğretmenleri ve velilerin algı ve deneyimlerine göre derinlemesine
incelemek amaçlanmaktadır.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmada hangi ilkokulun seçileceğine amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örneklem yöntemine göre karar verilmiştir. Amaçlı örnekleme nitel araştırmada aktarılabilirliğin artırılmasında önemlidir. Ölçüt örneklemede ise daha önceden belirlenmiş ölçütü karşılayan durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2012) Bu amaçla araştırmada
mülteci öğrencilerin yoğun olarak eğitim aldığı ilkokul seçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Ankara’da bir ilkokulda
bulunan, on iki sınıf öğretmeni ile on beş veli oluşturmaktadır. Öğretmenlerin
beşi erkek, yedisi kadındır. Öğretmenlerin mesleki kıdemi üç öğretmenin on
yıldan fazladır. Diğer öğretmenlerin mesleki kıdemi yirmi beş yıldan fazladır.
Her öğretmenin sınıfında on iki den fazla mülteci öğrenci vardır. 1., 2., 3., 4.
sınıfı okutan üçer öğretmen seçilmiştir. Veli grubunun tamamı kadın katılımcılardan oluşmuştur. Katılımcılardan doğrudan alıntı yapılırken katılımcıların
hangi katılımcı olduğunun belli olması için öğretmenler (Ö), veliler (V) olarak
kodlanmıştır. Verilen kodların yanına katılımcı numaraları eklenmiştir.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmada verilerin toparlanması için araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kulla317
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nılmıştır. Görüşme formunda öğretmen katılımcıların kişisel özelliklerini belirten beş soru bulunmaktadır. Velilerin kişisel özellikleri belirten bir soru bulunmaktadır. Katılımcıların mülteci öğrencilerle ilgili düşüncelerini ortaya
koymaya yönelik velilere dört soru; sınıf öğretmenlerin sekiz soru sorulmuştur.
Görüşme formları hazırlanmadan önce araştırmacı tarafından alanyazın
taraması yapılmış ve görüşme formunda yer alması düşünülen on adet soru
belirlenmiştir. Hazırlanan görüşme formları alanlarından uzman kişilere kontrol ettirilmiştir. Uygun olmayan sorular atılmıştır. Hazırlanan formlar uygulanmadan önce sınıf öğretmeni ve veli olan dört kişiye uygulanmış ve soruların açık ve anlaşılabilir olup olmadığının son kontrolü yapılmıştır. Bu uygulamadan sonra yarı yapılandırılmış görüşme formuna son hali verilmiştir.
Görüşme formları katılımcılara uygulanmadan önce gerekli bilgilendirmeler yapılmış, katılımın gönüllülük esasına dayandığı ifade edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Görüşme formları ile elde edilen verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcıların ifadeleri doğrudan alıntılarla iç güvenirlik sağlanmıştır. Araştırmada önce benzerlik ve farklı olan ifadeler bir araya getirilerek temalar ve alt temalar oluşmuştur. Araştırmanın güvenirliğinin sağlanması
için tema ve alt temaların belirlenmesinde eğitim bilimleri alanda çalışan üç
araştırmacının da görüşlerine başvurulmuştur. Verilerin analizinde görüşlerine başvurulan sınıf öğretmenlerine (Ö1, Ö2, Ö3...); velilere (V1, V2, V3…) şeklinde kod numarası verilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ve velilerin görüşme
sorularına verdiği yanıtlar araştırmacı tarafından kodlandıktan sonra bir kod
anahtarı oluşturulmuş ve alanda uzman iki akademisyen her görüşme formu
için görüşme kod anahtarını doldurmuş böylece kodlayıcılar arasındaki tutarlılık hesaplanmıştır. Kodlayıcılar tarafından “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı”
olan kodlar belirlenmiştir. Yapılan kodlamaların güvenilirlik hesaplamasında
Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güvenirlik formülü Uzlaşma Yüzdesi =
Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)*100 kullanılmıştır. İç tutarlılığı
sağlamak için her bir tema için kodlayıcılar arası uzlaşma yüzdesinin en az
%70 olması beklenir (Miles ve Huberman, 1994; Patton, 2002). Araştırmanın
dış güvenirliği için başka araştırmalarla test edilebilmesi için gerekli açıklamalar ayrıntılarıyla yapılmaya çalışılarak sağlanmıştır. Araştırmada “geçerlik
ve güvenirliği sağlamak için çalışmada elde edilen bulgulara hiçbir yorum katılmaksızın ayrıntılı bir biçimde verilmeye çalışılmıştır (Creswell, 1998; Merriam, 1998; Miles ve Huberman, 1994).
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3. BULGULAR
Bu bölümde alt boyutlara ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
3.1. Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Öğrencilerle İlgili Düşünceleri
Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilerle ilgili düşünceleri alt boyutunda dört ana temaya ulaşılmıştır. Bu alt boyuttaki ana ve alt temalarla kodlar
tablo1. de verilmiştir.
Tablo1. Sınıf Öğretmenlerinin Mülteci Öğrencilerle ilgili Düşünceleri
Ana Temalar

Alt Temalar

Karşılaşılan sorunlar

 Derslerde karşılaşılan
sorunlar,
 İletişim sorunları,

Çözüm önerileri

 Eğitim ve öğretimle ilgili,
 Okula ve topluma uyumla ilgili

Mülteci öğrencilerin eğitim ve öğretiminde uygulanan farklı teknikler

 MEB ‘in zorunlu tuttuğu
teknikler,
 Öğretmenin Bireysel
teknikleri,

Eğitime erişim
yaşı ve zamanı

 Eğitime erişim hakkını
nasıl kullandığı

Kodlar
 Derslere araç gereçsiz gelme,
 Davranış sorunları,
 Söyleneni anlayamama,
 Dil sorunu,
 Kültürel sorunlar,
 Okula devam sorunu,
 Maddi sorunları,
 Sınıflarda sayı olarak fazla olması,
 Savaşın verdiği psikolojik etkiler.
 Akademik başarı ile ilgili,
 Okuma ve yazma ile ilgili
 Sosyalleşme ve uyumla ilgili,
 Dil ve iletişimle ilgili,
 Maddi kaynaklarla ilgili,
 Derslerde MEB tarafından uygulanması istenen teknikler,
 Derslerde uygulanan bireysel
teknikler
 Ders dışında MEB tarafından
uygulanması istenen teknikler,
 Ders dışında uygulanan bireysel
teknikler
 Akranları ile aynı grupta eğitim
alanlar,
 Sınıfındaki akranlarından yaşça
büyük eğitim alanlar,

3.1.1 . Karşılaşılan Sorunlar
Karşılaşılan sorunlar teması; derslerde karşılaşılan sorunlar, iletişim sorunları olmak üzere iki alt tema oluşmuştur. Derslere araç gereçsiz gelme,
davranış sorunları, söyleneni anlamama, dil sorunu, kültürel sorunlar, okula
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devam sorunu, maddi sorunlar, sınıflarda sayı olarak fazla olma savaşın verdiği psikolojik etkiler olmak üzere dokuz kod oluşmuştur. “ Mülteci öğrencilerle
hangi sorunları yaşıyorsunuz? Mülteci öğrencilerde gözlemlediğiniz davranış
problemleri var mı? Derslerde yaşadığınız sorunlar nelerdir? Mülteci öğrencilerle ilgili Türk velilerinizle sorun yaşıyor musunuz? Mülteci öğrencilerin velileri ile sorun yaşıyor musunuz? Açıklayınız. ” sorularına verilen yanıtlarda
katılımcıların tamamı yukarda bahsedilen sorunlardan söz etmişlerdir. Sadece,
bir katılımcı öğretmen, mülteci öğrencilerde davranış sorunu olmadığını belirtmiştir.
Ö2 .“ Kız öğrenciler, erkek öğrencilerle; erkek öğrenciler kız öğrencilerle
oturmak istemiyorlar.”
Ö12.” Dil sorunu nedeniyle iletişim eksikliği, temizlikten kaynaklanan bit,
koku sorunu, ders araç gereçlerini almadıkları için sorun yaşıyorum. Küfürlü
konuşmalar, birbirlerine vurmaları, hijyen kurallarını bilmemeleri, bit ve koku
sorunu nedeniyle Türk veliler çocuklarının onlarla oturmalarını istemiyorlar.”
Ö3.” Öğrenci velilerine ulaşamıyorum, sürekli veliler numaralarını değiştiriyorlar, veliler Türkçe hiç bilmiyorlar ya da az biliyorlar. Saldırgan ve kavgacı
tavırları bulunmaktadır”
Ö4.”Mülteci çocuklar mutsuz çocuklar, algılamada güçlük çekiyorlar.”
Ö9.” Sınıfımda on dört tane mülteci öğrenci var, on yedi tane de Türk öğrenci var. Mülteci öğrencilerin içerisinde okuma yazma bilmeyenler ve akademik
olarak geride gelenler var. Sizce ben eğitim yapabilir miyim. Tabi ki hayır”
Ö1. Mülteci öğrencilere zaman ayırdığım için Türk velilerim mutsuz oluyorlar. Kendi çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemediğimizi ve çok yorulup mutsuz
olduğumuzu düşünüyorlar. Sürekli olarak öğretmenim onlara çok vakit ayırıyorsunuz diyorlar.”
Ö7. “ Sırada düzgün oturamıyorlar sürekli uyarıyorum. Konuşma ve sınıf
kültürüne uyamama, dinleyememe dersten kopuk olma durumları yaşıyorum.”
Ö6. “ Mülteci öğrenciler kendi aralarında aile kaynaklı çatışmaları var.”
Ö8.” Araç gereç getirmelerinde sorun yaşıyoruz, Ailesinin eğitim öğretime
bakış açıları, ve eksikliklerini gidermek için çaba harcamamaları, eğitimle ve
öğretimle ilgili hedefsizlikleri, iletişimde sağlıksızlık yaşıyoruz. Dil sorunu yaşıyoruz.“
Ö6. “Öğrenci velilerine bir türlü ulaşamıyorum. Çağırdığımda gelenlerle de
konuşmak daha da zor oluyor.”
Ö11. “Birleştirilmiş sınıf okutuyorum hissine kapılıyorum.”
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Ö9” Mülteci öğrencilerin çoğunda maalesef okula devam kavramı yok, Çocuk okula başlıyor. Sonra bir ay iki ay yok sonra okula tekrar geliyor. Tabi ki bu
da eğitimi olumsuz etkiliyor. Uyarınca da hemen kırılıyorlar ve üzülüyorlar.”
Ö5. “Evde ders tekrarı yaptıracak kimseleri yok. Her şey öğretmende.”
Ö10.” Ortada veli yok ki öğrencinin velisi, anası, babası her şeyi öğretmen
oluyor. Çocuk sanki bize zimmetleniyor. Her şeyi ile öğretmen ilgileniyor. Bulup
buluşturan hep öğretmen.”
3.1.2. Çözüm Önerileri
Çözüm önerileri teması; eğitim ve öğretimle ilgili, okula ve topluma
uyumla ilgili olmak üzere iki tane alt tema oluşmuştur. Akademik başarı ile
ilgili, okuma ve yazma ile ilgili, sosyalleşme ve uyumla ilgili, dil ve iletişimle
ilgili, maddi kaynaklarla ilgili olmak üzere beş tane kod oluşmuştur. “ Mülteci
öğrencilerle yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileriniz neler? Açıklayınız.”
sorusuna verilen yanıtlarda katılımcıların tamamına yakını mülteci öğrencilerin farklı eğitimlere alınarak daha sonrasında okula verilmesini, seviye sınıflarının oluşturulmasını, aileler içinde eğitim programları oluşturulmasını belirtmişlerdir.
Ö1.” Daha az sayıda öğrenci grupları oluşturularak onlar için özel sınıflar
oluşturulmalı.”
Ö12. “Sık sık rehberlik servislerinden yardım almak, ailelere seminerler verilmesini sağlamak.”
Ö10. “Kapsayıcı eğitimin sınıflarda uygulanması, tüm velilere ve çocuklara
her alanda rehberlik yapılması. Okul öncesi eğitime tabi tutulması.”
Ö11.” Savaş ortamından gelen çocukların psikolojik açıdan desteklenmesi.”
Ö5.” Okula 1. Sınıftan başlamaları, ara sınıflara kesinlikle verilmemeleri
gerek bu çocuklara ayrıca kurslar açılmalı.”
Ö8. “ Uyumlarına ilişkin eğitim programları uygulanmalı, aile gelişimleri
desteklenmeli”
Ö4. “ Sınıftaki öğrencilerden yaşça büyük olmaları sebebiyle davranış
problemleri yaratıyorlar. Bu nedenle yaşıtlarıyla aynı sınıfa verilmeli.”
Ö6.” Mülteci çocuklar için okulda ve belediyelerde fon oluşturmalı bu çocuklar maddi olarak oradan desteklenmeli.”
3.1. 3. Mülteci Öğrencilerin Eğitim ve Öğretiminde Uygulanan Farklı
Teknikler
Mülteci öğrencilerin eğitim ve öğretiminde uygulanan farklı teknikler
teması; MEB ‘in zorunlu tuttuğu teknikler, öğretmenin bireysel teknikleri ol321
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mak üzere iki alt temadan oluşmuştur. Derslerde MEB tarafından uygulanması
istenen teknikler, derslerde uygulanan bireysel teknikler, ders dışında MEB
tarafından uygulanması istenen teknikler, ders dışında uygulanan bireysel
teknikler olmak üzere dört kod oluşmuştur. “Mülteci öğrencilerin eğitiminde
farklı eğitim ya da öğretim teknikleri uyguluyor musunuz? Açıklayınız.” Sorusuna verilen yanıtlarda katılımcılardan 3. Sınıf okutan öğretmenler ders dışı
etkinliklerde MEB’in İYEP kurslarına katılım olduğunu diğer sınıfları okutan
katılımcılar bireysel olarak seviyeye uygun ödevler verdiklerini belirtmişlerdir. Bütün katılımcılar ders içinde tamamıyla bireysel olarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunduklarını belirtmişlerdir.
Ö3. “ İYEP uygulandı. Seviyelerine uygun çalışmalar yapıyorum. Diğer çocuklar sınav olurken onlarla bireysel çalışıyorum. “
Ö2.”Çocuklar yazarken ve okurken onlarla okuma- yazma çalışması yapıyorum, boş derslerde onlarla çalışıyorum.”
Ö11. Ders içinde Türk akranlarını yanlarına oturtarak okuma yazma öğretmeye çalışıyorum. Ama Türk akranları da yanlarına oturmak istemiyor. Yine
de oturmak zorunda kalıyorlar. Çünkü, zorluyorum. Okuma yazma öğrenen mülteciler bu kez diğer mülteci öğrencilere yardımcı oluyorlar. Kısaca akran dayanışması.”
Ö12. “İYEP kursu, okumaları ve kelime hazineleri gelişmesi için sınıf kitaplığından sürekli kitap verdim.”
Ö6. “Seviyelerine uygun kişisel fotokopi çekerek seviyelerini geliştirmeye
çalışıyorum.”
Ö1. “4. Sınıf okutuyorum mülteci öğrencilerin okuma bilmeyenlere 1. Sınıf
seviyesinde çalıştırıyorum, diğerlerini ikinci sınıf seviyesinde çalıştırıyorum.”
Ö8. ” 1. Sınıfta her gün bir saat erken okula gelerek okuma yazma çalışmaları yaptım.
3.1.4. Eğitime Erişim Yaşı ve Zamanı
Eğitime erişim yaşı ve zamanı teması; eğitime erişim hakkını nasıl kullandığı olmak üzere bir alt tema dan oluşmuştur. Akranları ile aynı grupta
eğitim alanlar ve sınıfındaki akranlarından yaşça büyük eğitim alanlar olmak
üzere iki kod oluşmuştur. “Mülteci öğrencilerinizin hepsi bu yıl mı geldi? Açıklayınız.” sorusuna 1. Sınıf öğretmenleri “evet” diğer sınıfları okutan öğretmenler “hayır” yanıtını vermişlerdir.
Ö1. “Aynı sınıfta (her gelen mülteci) farklı zamanlarda öğrenci için yeniden okuma yazma öğretmeye, davranış kazandırmaya çalışmak bizi mutsuz edi-
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yor. Bu da sınıf iklimini olumsuz etkiliyor. Birleştirilmiş sınıf sisteminde ders işliyorum. Türk çocuklarına yeterince zaman ayıramıyorum.”
Ö4. “ Sınıftaki öğrencilerden yaşça büyük olmaları sebebiyle davranış
problemleri yaratıyorlar. Bu nedenle yaşıtlarıyla aynı sınıfa verilmeli”
Ö9.” 4. Sınıf okutuyorum. On dört tane mülteci öğrencim var. Beş tanesi 1.
Sınıfta; üç tanesi 2. Sınıfta ; dört tanesi 3. Sınıfta, iki tanesi 4. Sınıfta geldi. Mülteci öğrenciler geldiklerinde hiçbiri okuma yazma bilmeyerek geldi. Ben öğrettim.
Sınıfındaki öğrencilerden bir ya da iki yaş büyükler.”
Ö11. “ Birleştirilmiş sınıf okutuyorum hissine kapılıyorum. Her yıl sene başı,
sene ortası, sene sonu fark etmiyor mülteci öğrenci geliyor. Bu beni çok yoruyor.
Yeni gelene de okuma öğretiyorum.”
3.2. Velilerin Mülteci Öğrencilerle ilgili Düşünceleri
Bu alt boyutta dört ayrı ana temaya ulaşılmıştır. Bu alt boyuttaki ana ve
alt temalarla, kodlar tablo2. de verilmiştir.
Tablo2. Velilerin Mülteci Öğrencilerle ilgili Düşünceleri
Velilerin Mülteci Öğrencilerle İlgili Düşünceleri Alt Boyutundaki Ana Temalar

Velilerin Mülteci
Öğrencilerle İlgili
Düşünceleri Alt
Boyutundaki Alt
Temalar

Velilerin, mülteci
öğrencilere bakış açısı

 Olumlu bakış
açısı
 Olumsuz bakış
açısı

Velilerin sınıflarındaki mülteci öğrencilere
verdikleri destek

 Maddi destek
 Araç-gereç desteği

Karşılaştıkları sorunlar

 İletişim Sorunu,
 Sınıfın eğitim
performansına
olumsuz etki
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Velilerin Mülteci Öğrencilerle İlgili
Düşünceleri Alt Boyutundaki Kodlar
 Mülteci öğrencileri sınıfta istememe,
 Kurallara uymama,
 Hijyen kurallarını bilmeme
 Uyarınca kurallara uymaları,
 Çocuk dünyanın her yerinde çocuktur.
 Belli miktar para yardımı,
 Kıyafet yardımı
 Ders araç gereç yardımı,
 Sosyal etkinliklerde etkinlik ücreti,
 Gezilere katılım parası,
 Sinema ve tiyatro ücreti
 Mülteci velilerle anlaşamama,
 Kültürel farklılık nedeniyle karşılaşılan sorunlar,
 Öğretmenin derslerde mülteci öğrencilere ayrı zaman ayırması,
 Sınıftaki Türk öğrencilerinde akademik olarak geriden gelmesi,
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Mülteci öğrenciler için
Çözüm önerileri

 Okul İçi çözüm
önerileri,
 Okul dışı çözüm
önerileri

 Ayrı bir sınıf oluşturulması,
 Seviye sınıflarının oluşturulması,
 Ayrı okullarda eğitim alması.

3.3. 1. Velilerin, Mülteci Öğrencilere Bakış Açısı
Velilerin, mülteci öğrencilere bakış açısı teması; olumlu bakış açısı,
olumsuz bakış açısı olmak üzere iki alt alt tema oluşmuştur. Mülteci öğrencileri sınıfta istememe, kurallara uymama, hijyen kurallarını bilmeme, uyarınca
kurallara uymaları, çocuk dünyanın her yerinde çocuktur olmak üzere beş
koddan oluşmuştur. “Sınıfınızdaki mülteci öğrencilerle ilgili olumlu ve olumsuz
düşüncelerinizi nelerdir? Açıklayınız.” sorusuna verilen yanıtlarda velilerin
daha çok olumsuz bakış açısı ile baktıkları belirlenmiştir.
V1. “Kurallara uymadıklarını, hijyen kurallarına uymadıklarını ve yaramaz olduklarını düşünüyorum.”
V11. “Üzülüyorum ama yardım etmek istemiyorum. Çünkü bizim kendi insanlarımızın da yardıma ihtiyacı var.”
V2. “Olumlu düşünmüyorum. Onlar yüzünden bizim çocuklarımızın sorunları oluyor. Okuma yazma öğretiyor öğretmenimiz. O arada bizimkiler boş bekliyor. Bizimkiler ders yaparken onlar bekliyor. Temizlik açısından da çok kötü”
V5. “ Çocuklara doğru davranışları anlattığın zaman alıyorlar.”
V14. “ Sınıfta olmalarını istemiyorum. Kendi çocuklarımızın gelişimi, iletişimi ve kültür çatışması açısından.”
3.2.2. Velilerin Sınıflarındaki Mülteci Öğrencilere Verdikleri Destek
Velilerin sınıflarındaki mülteci öğrencilere verdikleri destek teması;
maddi destek, araç-gereç desteği olmak üzere iki alt tema oluşmuştur. Belli
miktar para yardımı, kıyafet yardımı, ders araç gereç yardımı, sosyal etkinliklerde etkinlik ücreti, gezilere katılım parası, sinema ve tiyatro ücreti olmak
üzere altı kod oluşmuştur.
V8.” Hayır yardım etmiyorum. Gerekli yardımı aldıklarını düşünüyorum.”
V2.” Maddi açıdan yardımlarımız oluyor. Ama sosyal sorumluluk projelerine katılmadım katılmayı da düşünmüyorum.”
V10. ”Zaman zaman öğrenci, öğrenci değil ayrımı yapmaksızın çeşitli yardımlarda bulunuyoruz”
V5.” Evet komşularımın çocuklarına derslerinde yardım ediyorum.”
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3. 2. 3. Karşılaştıkları Sorunlar
Karşılaştıkları sorunlar teması; iletişim sorunu, sınıfın eğitim performansına olumsuz etki olmak üzere iki alt tema oluşmuştur. Mülteci velilerle
anlaşamama, kültürel farklılık nedeniyle karşılaşılan sorunlar, öğretmenin
derslerde mülteci öğrencilere ayrı zaman ayırması, sınıftaki Türk öğrencilerinde akademik olarak geriden gelmesi, mülteci öğrencilerin kavgacı olması
olmak üzere beş kod oluşmuştur. “Sınıfınızdaki mülteci öğrencilere olumlu ve
olumsuz düşüncelerinizi nelerdir? Açıklayınız.” sorusuna verilen yanıtlarda
mülteci öğrencilerle yaşanan sorunlarda açıklanmıştır.
V15. “Onlar yüzünden bizimkilerin sorunu oluyor. Okuma yazma öğretiyor
öğretmenimiz, o sırada bizimkiler boş bekliyor. Bizimkiler ders yaparken onlar
bekliyor. Temizlik açısından çok kötüler.”
V13. “Var tabi ki de onların burada olması bizi ikinci planda tuttu. Her bakımdan memnun değiller, buradan ve bizden.”
3.2. 4. Mülteci Öğrenciler için Çözüm Önerileri
Mülteci öğrenciler için çözüm önerileri teması; Okul içi çözüm önerileri,
okul dışı çözüm önerileri olmak üzere iki alt temadan oluşmuştur. Ayrı bir sınıf
oluşturulması, seviye sınıflarının oluşturulması, ayrı okullarda eğitim alması
olmak üzere üç kod oluşmuştur. Sizce mülteci öğrenciler için neler yapılabilir”
sorusuna verilen yanıtlarda velilerin yarısına yakını çözüm önerisi olarak
mültecilerin kendi ülkelerine gitmeleri önerisini sunmuştur.
V10.”Ayrı sınıf açılıp önce çok iyi Türkçe öğretilerek normal sınıflara alınabilir ya da kendi dillerinde eğitim almaları yoluna gidilebilir. Her iki maddeyi
de gerçekleştirebilmek için mültecilerin bu denli yayılmalarına izin verilmemeliydi. Şu an için hepsini toplayıp bir ya da ikinci yolu uygulamak neredeyse imkansız.”
V14. “Ayrıca bir okul ya da sınıfta daha düzenli olup okuyacaklarını düşünüyorum. Oryantasyon eğitimi almalarında bazı konularda özel eğitimlere tabi
tutulmalarında fayda olduğunu düşünüyorum.”
V13. “ Bence onlar için en iyisi kendi memleketlerine gitmeleri bizim onlara yapacak bir şeyimiz yok. Savaş bittiğinde inşallah giderler.”
V12. “Burada kalıcı iseler onlar için ayrı bir yerleşim alanı kurulabilir.”
V2.” Ülkelerine geri dönmeliler ya da onlar için başka bir yer ayarlanıp
hepsi orda toplanmalılar. Bizim sınıflarımızda olmasınlar. Ayrı sınıflar olabilir
tabi onlar için öğretmen bulunursa…”
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada sınıf öğretmenleri ve velilerin mülteci öğrencilerle ilgili
düşünceleri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin
mülteci öğrencilerle ilgili düşünceleri alt boyutunda; karşılaşılan sorunlar,
çözüm önerileri, mülteci öğrencilerin eğitim ve öğretiminde uygulanan farklı
teknikler, eğitime erişim yaşı ve zamanı ana temaları oluşmuştur. Velilerin
mülteci öğrencilerle ilgili düşünceleri alt boyutunda; velilerin mülteci öğrencilere bakış açısı, velilerin sınıflarındaki mülteci öğrencilere verdikleri destek,
karşılaştıkları sorunlar, mülteci öğrenciler için çözüm önerileri ana temaları
oluşmuştur. 2011 yılında ülkemize gelmeye başlayan mültecilerle ve mülteci
çocuklarla ilgili bir çok araştırma yapılmıştır. Maalesef bu araştırma da diğer
yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu durum mülteci
öğrenciler ve ülkemiz için üzücü bir durumdur. Çünkü, ülke olarak halen daha
aynı sorunlarla mücadele etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da büyük
zorluklar yaşamamıza neden olmaktadır. Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin
görüşlerine göre Karşılaşılan Sorunlar ; mülteci öğrenciler akademik olarak
geriden gelmektedirler. Mülteci öğrencilerin ders içerisinde araç gereç eksiklikleri bulunduğu, okulda çok fazla devamsızlık yaptıklarını, sınıfta hem diğer
öğrencilerle hem de velileriyle iletişim sorunları yaşadıklarını sınıflarda mülteci öğrencilerin sayısının fazla olması nedeniyle de gerekli akademik başarıyı
hem Türk öğrencilerde hem de mülteci öğrencilerde sağlayamadıklarını, mülteci velilerin okula karşı olumsuz tavırları olduğu, mülteci öğrencilerde davranış sorunları olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlarla örtüşen hem ilkokul hem
de ortaokul öğretmenleri ile yapılan bir çalışmada, kültürel olarak farklı her iki
katılımcı grupta sınıf düzenini sağlama, sınıfa hâkim olma, sınıfta iletişim kurma, öğrenci motivasyonunu sağlama, etkili zaman yönetimi, okul devamsızlıkları, öğrenci ders araç-gereçlerinin eksik olması, etkili eğitim öğrenme ortamı
oluşturma, öğrencilerin ve ailelerinin okula karşı olumsuz tutumları konularında önemli sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir(Maya,2017). Ayrıca sınıf öğretmenleri, mülteci öğrencilerin sınıflarındaki Türk öğrencilerden en az bir yaş
büyük olduklarını bunun da davranış sorunları yaratığını, mülteci öğrencilerin
farklı zamanlarda ve sınıflarda gelmesinin akademik başarısızlık yaratığını,
mülteci kız öğrencilerin erkek öğrencilerle oturmak istemediklerini belirtmişlerdir. Taştan ve Çelik (2017) devlet okullarında mülteci çocukların eğitimindeki engelleri şu şekilde sıralamışlardır. Mülteci ailelerin yaşadığı ekonomik
sıkıntılar, dil (Türkçe) yetersizliği, karma eğitimin istenmemesi, ulaşımda yaşanan imkânsızlıklardır. Başka bir araştırmada ise Koçoğlu ve Yanpar (2018)
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öğretmenlerin mülteci öğrencilere Türkçe öğretmede karşılaştıkları en önemli
sorunun “Mülteci öğrencilerle iletişim kuramama” ve ”Mülteci öğrencilerin
farklı Türkçe dil düzeylerine sahip olmaları” olduğu belirlenmiştir. Çözüm
Önerilerinde; mülteci öğrenciler için uyum ve gelişim programları hazırlanması gerektiği, belediye ve okul tarafından maddi olarak desteklenmeleri için
fon oluşturulması gerektiği, akranları ile aynı sınıfta eğitim görmeleri gerektiği, okula gelmeden önce hazır bulunuşluk düzeyi için eğitim görmeleri gerektiği belirtilmiştir. Erdem’in 2017 yılında yaptığı araştırmaya katılan öğretmenler, mülteci öğrencilere Latin alfabesinin ve Türkçenin öğretilmesi için hazırlık
eğitimi verilmesi bir zorunluluk olduğunu düşünmektedirler. Mülteci Öğrencilerin Eğitim ve Öğretiminde Uygulanan Farklı Teknikler; sınıf öğretmenleri
ders içinde genellikle kendi öğretmenlik performanslarına göre öğrencilerini
akademik ve sosyal yönden geliştirmeye çalıştıklarını MEB’ in ders içerisinde
mülteci öğrencilerle ilgili öğretmenleri zorunlu bir eğitim uygulamaları olmadığı, daha çok eğitimin öğretmenlere bırakıldığı, ders dışında ise sadece
İYEP’in (İlkokullarda Yetiştirme Programı) olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin kendi bireysel performansları ile mülteci öğrencileri geliştirmeye
çalıştıkları bulunmuştur. Bu diğer araştırmalara göre daha olumlu bir sonuçtur. Erdem 2017 yılında yaptığı araştırmada; mülteci öğrencilere eğitim veren
katılımcı öğretmenlerin, mülteci öğrencilerin ihtiyaçlarına göre eğitimin içeriğini düzenlemedikleri, değerlendirme sürecinde öğretmenlerin mülteci öğrenciler için objektif bir teknik geliştirmedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Eğitime
erişim yaşı ve zamanı; sınıf öğretmenleri mülteci öğrenciler sınıflarındaki
öğrencilerden en az bir yaş büyük ve okula başlama zamanlarının belli olmadığı bu durumun hem Türk hem de mülteci öğrenciler aleyhine bir durum olduğunu belirtilmiştir. Velilerin, mülteci öğrencilerle ilgili düşünceleri alt boyutunda Velilerin, mülteci öğrencilere bakışı açısından; Türk velilerin çocuklarının sınıflarında kesinlikle mülteci öğrenci ve çocuklarının mülteci öğrencilerle oturmalarını istemedikleri, mülteci öğrencilerin temizlik hijyen ve sınıf
kurallarına uymadıklarını düşündükleri sonuçları elde edilmiştir. Bu bulgu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) 2015 yılında yapılan “Suriyeli öğrencilerin ve sınıflarında Suriyeli öğrenciler bulunan öğretmenlerin eğitim sisteminde karşılaştıkları sorunları isimli araştırmada” Türk çocukların velileri ile ilgilidir. Veliler kendi çocuklarının mülteci çocukların yanında oturmasını istemedikleri, öğretmenlerin mülteci çocukları sınıfta oturtacak yer bulmakta zorlandıklarını sonucuyla örtüşmektedir. Mülteci çocuklar
ya bir mülteci çocukla ya da yalnız oturtulmaktadır. Öğretmenlerin bu konuda
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mülteci öğrenci yararına davranış yapmaktan çekindikleri bulunmuştur. 2015
yılının üzerinden beş yıl geçmesine rağmen bu durumun değişmemesi aynı
şekilde devam etmesi mültecilerin eğitimi sorunun sadece okulla değil, aile
ve topluma doğru çemberin genişletilmesi gerektiğinin kanıtıdır. Yapılan başka
bir araştırmada ise mülteciler, çocuklarının okulda dışlandıklarını belirtmişlerdir (Topçu, Türk, Kantos, 2018). Velilerin sınıflarındaki mülteci öğrencilere verdikleri destek; Türk velilerin mültecileri desteklemek istememelerine
rağmen mülteci öğrencilere maddi, araç gereç, sosyal destek, derslerde yardım
sağladıkları sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç Topçu, Türk, Kantos’un, (2018)
yaptığı araştırma sonucu ile de orantılıdır. Araştırmada mülteciler, çocukların
ihtiyaçlarını genelde öğretmenler ve diğer veliler tarafından karşılanmakta
olduğunu belirtmişlerdir. Karşılaştıkları Sorunlar; veliler iletişim sorunu
yaşadıklarını, derslerde öğrenci ve öğretmenin performansının mülteci öğrenciler tarafından düşürüldüğü, temizlik ve kültürel çatışma yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar; Sarıtaş, Şahin ve Çatalbaş’ın 2016 yılında yaptıkları
araştırma sonuçlarıyla benzerdir. Yapılan araştırmada, öğretmenlerin ve yöneticilerin mülteci öğrencilerle ilk karşılaştıkları sorun kısa zamanlı da olsa dil
farklılığı nedeniyle karşılıklı iletişim sorunudur. Dil sorunun öğretmen-öğrenci
ve öğrenci-öğrenci ilişkisiyle sınırlı kalmayıp, velilerle iletişime de yansıdığı
sonucuna ulaşılmıştır. Mülteci öğrenciler için çözüm önerileri; veliler, mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini istiyorlar. Ülkelerine dönmek istemeyen
mülteci öğrenciler için seviye sınıflarının oluşturulması gerektiğini düşünmektedirler. Bu düşüncenin olumlu olabileceğinin gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Yani, mülteci çocukların okula başlamadan önce Türkçe dil eğitimi almalarının başarılarını artırabileceğini ortaya koyan araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalardan bir tanesi de Solak ve Çelik tarafından 2018 yılında
yapılan araştırmadır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, mülteci öğrenciler
okul hazır bulunuşluğu için herhangi bir hazırlık süreci geçirmeden ve dil sorunları çözülmeden okula geldiklerinde, hem akademik hem de sosyal açıdan
dil sorunu yaşamaktadırlar. Mülteci öğrenciler Türkçe dilini öğrenene kadar
dersleri anlamadıklarından akademik anlamda okulun olumlu bir etkisi olmadığı bulunmuştur. Araştırma da her iki katılımcı grubunda da iletişim eksikliği,
temizlik, hijyen, sınıflarda ki mülteci öğrenci sayısının fazlalığı, mülteci öğrencilerdeki davranış bozuklukları, mülteci öğrencilerin maddi yetersizliği, araç
gereç getirmede ki eksiklikler, kültür farklılığı, mültecilerin eğitime bakış açısındaki farklılık, akademik yetersizlik ortak sonuçlar olarak bulunmuştur.
Ayrıca, mülteci öğrencilerin eğitiminde, öğretmenler kendilerini yalnız hisset-
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mektedirler. Mülteci öğrencilerin ders çalışma ve sosyalleşme açısından ek
desteklere ihtiyaçları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre; Milli Eğitim Bakanlığı mülteci öğrenciler
ile ilgili belirtilen çalışmalara öncelik tanımalıdır. Bunlar; oryantasyon çalışmaları, dil öğrenimi ve okuma yazma çalışmaları, drama çalışmaları, gönüllülerle
ortak çalışmalar, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıdır. Öğrencilerin okula
ve derslere karşı olumsuz olan motivasyon düzeylerinin yükseltilmesi için
özellikle de sosyal faaliyet etkinliklerinin yapılması ya da çeşitlendirilmesi
gerekir. Mülteci öğrencilerle ilgili öğretmenlerin sık sık eğitimlere alınarak
pedogojik olarak deneyimlerinin artırılmasına çalışılmalıdır. Çunkü, öğretmenlerin bu konudaki eğitimleri sorunun bir nebze de olsa çözümüne yardımcı
olacaktır. Bu konu ile ilgili çalışmalar bu özellikle bu duruma vurgu yapılmıştır.
Er, Bayındır (2015)sınıf öğretmenlerinin mülteci çocukların eğitimleriyle ilgili
herhangi bir eğitimleri olmadığı ayrıca bu eğitimleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştiremeyeceklerine inancına sahip olduklarını bulmuştur. Sağlam ve Kanbur tarafından 2017 yılında yapılan araştırmada ise öğretmenlerin mülteci
öğrencilerin eğitilmesiyle ilgili eğitim almadıkları ya da almışlarsa da mülteci
öğrencileri eğitmeye yönelik yeterliklerinin istenilen ve gerekli seviyede olmadıkları sonucuna ulaşmıştır. PISA 2012 uygulamalarına katılan göçmen öğrencilerin bulunduğu ülkelerde göçmen öğrencilere eğitim veren öğretmenler
için mesleki gelişim eğitimleri uygulanmakta, sosyal adalet ve insan haklarıyla
ilgili eğitimler verilmektedir (Maya &Yılmaz 2017). Bunun için de mülteci öğrenciler için ortak bir eğitim programı ve dili geliştirilmesinin acilen yapılmasının zorunluluk olarak görülmesi gerekir. Araştırmacılar, bu araştırma bulgularından yola çıkarak mülteci eğitiminde a) öğrencilerin sahip oldukları akademik öğrenme ortamını uygun hale getirebilecek düzenlemelere, b) öğretmen-öğrenci ve veli iletişimini güçlendirebilecek uygulamalara, c) Mülteci öğrenci izleme ve değerlendirme sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin politika adımlarına d) Mülteci öğrencilerin aile desteğinin sağlanmasına katkı sağlayacak etkinlikler-kitapçık, broşür, video, yayın- geliştirmeye e) mülteci eğitiminin olumsuz ve zor yanlarını veli ve öğretmenler için en aza indirgeyebilecek uygulamalara yönelik çalışmalar yapabilirler.
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Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği
sağlama durumlarının cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve herhangi bir siber güvenlik
tehdidiyle karşılaşma durumu değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışma grubunu
bir devlet üniversitesinin Adalet, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ceza İnfaz ve Güvenlik
Hizmetleri ile Hukuk Büro Yönetimi Sekreterlik bölümlerinde öğrenim gören 239 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Veriler, Kişisel Siber Güvenliği Sağlama
Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma sonucunda erkek ve kadınların kişisel siber
güvenliği sağlama davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.
Ancak, erkek katılımcıların siber güvenlik davranışlarının kadın katılımcılardan
daha olumlu olduğu belirlenmiştir. İnternet ortamında herhangi bir siber güvenlik
tehdidi ile karşılaşan ve karşılaşmayan katılımcılar arasında siber güvenlik davranışında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Tehdit ile karşılaşan katılımcıların siber
güvenlik davranışı daha olumludur. Siber güvenlik davranışlarına bölümler bazında
bakıldığında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.
Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünde ( =83.47) ve Ceza İnfaz ve Güvenlik
Hizmetleri bölümünde ( =82.02) öğrenim görenlerin genel siber güvenlik davranışlarının Hukuk Büro Yönetimi Sekreterlik bölümünde ( =72.71) öğrenim görenlerden
daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Siber güvenlik, kişisel güvenlik, güvenlik davranışı
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The aim of this study is to examine the cyber security behaviors of vocational
school students according to gender, department and facing with cyber security variables. The study group consists of 239 students studying in Ankara University's Justice, Office Management and Secretary, Criminal Execution and Security Services and
Law Office Management Secretary departments.Quantitative method was used in the
research. The data were obtained using the Personal Cyber Security Provision Scale. As
a result of the study, it was seen that there was no significant difference between the
behaviors of men and women to provide personal cyber security. However, cyber security behaviors of male participants were found to be more positive than female participants. It was determined that there is a significant difference in cyber security behavior between the participants who faced and did not face any cyber security threat
on the internet. It was determined that cyber security behavior of the participants
faced with the threat is more positive. When the cyber security behaviors are examined, it is seen that there is a significant difference based on the departments. It was
determined that the general cyber security behaviors of those who studied in the Office Management and Secretary department (x ̅ = 83.47) and in the Criminal Execution
and Security Services deparment (x ̅ = 82.02) were more positive than those who studied at the Law Office Management Secretary (x ̅ = 72.71).
Keywords: Cyber security, personal security, security behaviour

1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim sözcüklerinin türetilmesinden oluşan bilişim kavramı insanlığın gelişimini ifade eden önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu kavramla ilintili olarak yazılım, donanım ve iletişim teknolojilerinin bir
araya gelmesiyle de Bilişim Teknolojileri (BT) ortaya çıkmıştır. Bilgisayarın
icadı ile başlayan bu serüven bilgisayarın çevre birimleri ve iletişim alt yapısı
gelişimiyle devam etmiştir. İnsanlık bilgisayarı farklı amaçlar için kullanır hale
gelmiştir. Bunlardan ilki kişisel kullanımdır. Burada en basit şekliyle kelime
işlemcilerde yazı yazmaktan, hesap işleri gibi kullanımlar örnek verilebilir.
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan internet insan yaşamını
tamamen değişmesine sebep olmuştur. Artık teknolojinin hızı ve son noktası
ile ilgili bir çıkarımda bulunmak zor hale gelmiştir. İnternetin temelinde iletişim sağlamak için 1837 yılında telgrafın icadı gelmektedir (Cridland, 2008).
Birçok ağın birbirine bağlanması sonucu oluşan internet ağının ilk ortaya çıkışı
ABD’de askeri sisteminin iletişim sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 1969
yılında ABD savunma bakanlığı ve üniversiteler arasında oluşturulan internet
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ağının ilk adı da ARPANET olarak literatürde yerini almıştır (Weimann, 2006).
Haberleşme protokolü olarak TCP/IP kullanılan internet ile İsviçre’de CERN
laboratuvarlarındaki çalışmalar sonucunda linkler aracılıyla farklı bilgisayarlara erişimin sağlanmıştır. Grafik arayüzler ile webde dolaşımın sağlanması internetin tüm dünyada yayılmasına sebep olmuştur. Web ortamında geliştirilen
ilk tarayıcı ise Mosaic devamında ise Netscape ve İnternet Explorer geliştirilmiştir. We Are Social ve Hootsuite’ın 2020 yılı Global Dijital Raporunda dünyada internet kullananların sayısı 4.54 milyardır. Türkiye’de ise 2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yünde 75.3 oranında internet
kullanımı mevcuttur.
Dünya genelinde artan internet kullanımı bu ortamın kötü amaçlar doğrultusunda kullanılmasına da sebep olmaktadır. İnternet üzerinde yer alan
kullanıcılar saldırılara maruz kalmaya başlamışlardır. Bu durum literatüre
yeni kavramların girmesine sebep olmuştur. Bu kavramlardan ilki olan “Siber”
Türk Dil Kurumu (TDK) web sitesinde halen bir karşılığı olmasa da, elektronik
ortamları ifade etmektedir (Sağıroğlu, 2018). Elektronik ortamlarda yaşanan
saldırıların meydana getirdiği güvenlik sorunu ise Siber Güvenlik kavramı ile
ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği (İTU) Siber Güvenliği; “kurum, kuruluş ve kullanıcıların bilgi varlıklarını korumak amacıyla kullanılan yöntemler, politikalar, kavramlar, kılavuzlar,
risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulama deneyimleri
ve kullanılan teknolojiler bütünü” olarak ifade etmektedir. İnternet ortamında
gerçekleşen saldırılara önlem almak için siber güvenlik önlemleri alınmaya
başlanmıştır.
Siber güvenlik kavramıyla birlikte Bilgi Güvenliği kavramı da ön plana
çıkmıştır. Çünkü artan bilgisayar ağları ve büyük oranda kullanımının artması
bilgi güvenliğinin sağlanması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Bilgi güvenliği,
fiziksel ve sayısal ortamlarda bulunan verilerin erişim ve kullanım izni olmadan herhangi bir şekilde bilginin ortaya çıkarılması, kaldırılması ve değiştirilmesi gibi kötü amaçlı hareketlerden korunması olarak ifade edilmektedir (Ulutaş, 2018).
Meydana gelen saldırılardan korunabilmek için siber güvenlik bileşenlerine riayet edilmesi gerekmektedir. Siber güvenlik bileşenleri ve açıklaması
Şekil 1’de görülmektedir.
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Şekil 1: Siber Güvenlik Bileşenleri
Kaynak: Sağıroğlu, 2018
Şekil 1’de yer alan siber güvenlik bileşenlerinin dikkate alınmaması kötü
amaçlı kullanıcıların BT sistemlerinin yazılım, donanım veya verilerine zarar
verebilir, erişebilir, kopyalayabilir, değiştirebilir veya kişi veya kurumlara zara
verebilecek farklı davranış biçimlerinde bulunabilirler. Dolayısıyla siber güvenlik; kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi varlıklarının korunmasıyla ülkenin geleceği ve gelişimine olumlu yönde katkı sağlaması, kişisel ve kurumsal imajın
zedelenmemesi, mali kayıpların önlenmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, rekabet gücün arttırılması, casus ve kötücül yazılımların engellenmesi,
sağlıklı siber güvenlik ekosisteminin ve ekonomisinin oluşturulması ve kaynak
israfının engellenerek hizmet kalitesinin arttırması açısından önemlidir (Sağıroğlu, 2018).
Yapay zeka ve büyük veri kavramlarının öne çıktığı bilişim teknolojilerin
kullanımının zorunlu hale geldiği bugünlerde kişi ve kurum çalışanlarının siber güvenlik kavramını bilerek farkındalıklarını oluşturmaları gerekmektedir.
Siber güvenlik farkındalığının oluşmaması durumunda kullanıcılarda siber
tehditlere karşı uygun davranışlar oluşmaz ve siber ataklara maruz kalırlar.
Kişi ve kurumların maruz kalabileceği siber tehditler; siber savaş, siber sabotaj, hacktivism, siber suç ve siber terörizm olarak sıralanabilir. 2019 yılında
gerçekleşen 1802 siber olayda siber tehditlerin dağılımı Şekil 2’de görülmektedir.
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Şekil 2; 2019 Yılı 1802 siber Olayda Siber Tehditlerin Dağılımı
Kaynak:
https://www.hackmageddon.com/2020/01/23/2019-cyberattacks-statistics/
Şekil 2’de görüldüğü üzere siber tehditler arasında büyük oranda siber
suç tehdidinin geldiği görülmektedir. Siber tehditlerle ilgili gerçekleşen olaylar
ile ilgili veriler Symantec tarafından hazırlanan İnternet Güvenlik Tehdit Raporunda yayınlanmıştır. Bu rapora göre;
0-gün açıklık sayısının %125 arttığı,
BT Kullanıcılarının günde 1 milyondan fazla web saldırısına maruz kaldığı,
500 milyondan fazla kişisel verinin ele geçirildiğini,
Kurum çalışanlarına odaklanan sazan avlama saldırılarının ve fidye yazılımlarının zararının arttığına,
220 e-postada bir zararlı yazılım içeriğinin bulunduğu,
Mobil açıklıklarında arttığı,
Web sayfalarındaki açıklıkların 78’e oranına geldiği,
Türkiye’nin uluslararası düzeyde botnet sıralamasında %4,5 ile dünya
çapında 4. sırada olduğu ifade edilmiştir.
Gelişen teknoloji ile birlikte siber saldırılarda da büyük bir artış görülmektedir. Siber saldırılarda gerçekleşen yüzbinleri aşan artışları; saldırı türü,
kötücül yazılım, siber silah aracı ve ileri düzey kalıcı saldırı yaklaşımları bakımından gruplayabiliriz (Sağıroğlu, 2018). APT, casus program sızmaları, açık
portları kullanma, bu saldırı gruplamalarında kullanılan yöntemlerden bazıları
Şekil 3’de görülmektedir.
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Şekil 3: Siber Saldırılarda Kullanılan Yöntemler
Uluslararası alanda çalışmalar gerçekleştiren Keepnet Labs’ın (2020)
araştırmasında, oltalama e-postalarından etkilenen 5 sektörün; yüzde 63 ile
danışmanlık, yüzde 48 ile giyim ve aksesuar, yüzde 47 ile eğitim, yüzde 40 ile
teknoloji ve yüzde 32,37 ile grup şirketler olduğu tespit edilmiştir. Görüldüğü
üzere eğitim sektöründe hiçte azımsanmayacak derece siber saldırılar meydana gelmektedir. Dünya genelinde eğitim alanında gerçekleşen siber saldırılara
bakıldığında; 2013 yılında Emory Üniversitesinin web sayfasından, mezun
olan hukuk ve tıp fakültesi öğrencilerinin doğum tarihleri ve sosyal güvenlik
numaraları alınarak bankalardan kredisi çekilmesi yoluyla 200.000 dolar tutarında mağduriyet yaşadıkları görülmüştür (Sinha, 2013, para. 2), ABD’de eğitim kurumlarında yapılan veri ihlallerinde ise; 2005 yılında 64 eğitim kurumunda ve 2006 yılında üç katı oranında arttığı ve 2012 yılına kadar dalgalanmalı bir şeklide artış göstererek toplamda 868 eğitim sektörüne atfedilen toplam 684 ihlal olduğu görülmektedir (Privacy Rights Clearinghouse ,2013, para.
10).
Literatür incelendiğinde ise; Gökmen’in (2014) öğretmen adaylarının bilişim güvenliği bilgilerini ve bilişim güvenliğine yönelik eğitim verebilme yeterliliklerini, Erdoğmuş (2017) üniversite öğrencilerinin, bilgi güvenliğine yönelik kazanımları ve farkındalıkları belirlemeye, Tekerek ve Tekerek (2013)
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin bilgi ve bilgisayar güvenliği farkındalık düzeylerini, Budak (2015) mesleki ve teknik liselerdeki bilgisayar ve bilişimle iç içe olan öğrencilerin siber suç farkındalığını ve
Karacı vd. (2017) araştırmalarında bilişim teknolojileri ile ilgili bir bölümde
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarını farklı
değişkenler açısından inceledikleri ve Pye (2016) K-12 okullarında siber güvenliğin öğretilmesinde karşılaşılan zorlukları araştıran çalışmalar gerçekleştirdikleri görülmüştür.
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Hızla gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak siber saldırılardaki artış literatür ve dünya genelinde gerçekleşen siber olaylar ile gözler önüne serilmektedir. Teknolojiyle iç içe olan eğitim kurumlarında ise tehlikenin daha büyük
boyutta olduğu da yayınlanan raporlar ile ortaya konulmuştur. Dolayısıyla
araştırma kapsamında eğitim kurumlarının farklı seviye ve bölümlerinde kişisel siber güvenlik farkındalık çalışması yürütülmüştür.
1.1. Araştırma Amacı
Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama durumlarının cinsiyet, öğrenim görülen bölüm ve herhangi bir
siber güvenlik tehdidiyle karşılaşma durumu değişkenlerine göre incelenmesidir. Problem cümlesi “Üniversite öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama davranışlarının çeşitli değişkenlerle olan ilişkisi nedir?” şeklindedir.
1. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama
davranışları arasında cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark var mıdır?
2. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama
davranışları arasında bölümlerine göre anlamlı bir fark var mıdır?
3. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama
davranışları arasında herhangi bir siber güvenlik tehdidiyle karşılaşma durumuna göre anlamlı bir fark var mıdır?
2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden tarama araştırmasına göre
desenlenmiştir. Tarama araştırmaları, bir grubun belli özelliklerini belirlemek
için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır (Büyüköztürk, vd., 2008).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu farklı bölümlerinde öğrenim gören 239 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma
grubunun bölüm ve cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1:Çalışma Grubunun Cinsiyet ve Bölüme Göre Dağılımı
Bölüm

Cinsiyet
Kız
Erkek
58
25
47
18
31
32
37
1
163
76

Adalet
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Toplam
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Toplam
83
65
63
38
239
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Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımlarının yarıdan fazlası kız öğrencilerden oluşmaktadır. En fazla öğrenci katılımının olduğu bölüm Adalet (n=83)
iken en düşük sayıda katılımcının olduğu bölüm Hukuk Büro Yönetimi Sekreterlik (n=38) şeklindedir.
Tablo 2: İnternet Ortamında Herhangi Bir Siber Güvenlik Tehdidi İle
Karşılaşma Durumu
Bölüm
Adalet
Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Evet

Hayır
27
13

56
52

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

7

56

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik

7

31

54

195

Toplam

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların birçoğu (n=195) internet ortamında herhangi bir siber güvenlik tehdidi ile karşılaşmadığını belirmiştir.
2.3. Veri Toplama Aracı
Veriler, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde COVİD 19 pandemisi nedeniyle Google Formlar aracılığıyla internet ortamından toplanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Erol vd. (2015) tarafından geliştirilen
“Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5 faktör ve 25
maddeden oluşmaktadır. Bu faktörler “kişisel gizliliği koruma” (10 madde),
“güvenilmeyenden kaçınma” (4 madde), “önlem alma” (5 madde), “ödeme bilgilerini koruma” (2 madde) ve “iz bırakmama” (4 madde) şeklinde isimlendirilmiştir. 5’li likert tipindeki ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.735
olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlara ilişkin güvenirlik katsayıları ise “kişisel
gizliliği koruma” 0.763, “güvenilmeyenden kaçınma” 0.771, “önlem alma”
0.704, “ödeme bilgilerini koruma” 0.829 ve “iz bırakmama” 0.557 şeklindedir.
Ölçek 18 yaş ve üzeri bireyler için uygun bir ölçektir.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizi için SPSS programı kullanılarak, verilere bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmıştır. Veriler, kişisel
gizliliği koruma, güvenilmeyenden kaçınma, önlem alma, ödeme bilgilerini
koruma, iz bırakmama faktörleri ve toplam ölçek puanlarına göre ayrı ayrı
incelenmiştir.
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3. BULGULAR
Meslek yüksekokulu öğrencilerinin kişisel siber güvenliği sağlama davranışlarının cinsiyete ve internette siber tehdit ile karşılaşıp karşılaşmama
durumuna göre bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Cinsiyete Göre Kişisel Siber Güvenlik Davranış Puanlarının Karşılaştırılması
Cinsiyet
Kız
Önlem alma
Erkek
Kişisel gizliliği ko- Kız
ruma
Erkek
Kız
İz bırakmama
Erkek
Güvenilmeyenden Kız
kaçınma
Erkek
Kız
Ödeme bilgilerini
koruma
Erkek
Kişisel Siber Güven- Kız
liği Sağlama Ölçeği Erkek
Toplam
Faktörler

N
171
68
171
68
171
68
171
68
171
68
171
68

Ort.
S
17,0468
4,78209
17,8235
4,80963
23,5088
7,95160
25,6471
9,15988
15,0117
3,67021
14,9853
3,33902
16,0468
4,53978
16,4412
3,48721
7,8947
2,56688
7,4559
2,75591
79,5088 16,22031
82,3529 15,72313

sd
237

t
p
1,131 0,259

237

1,795 0,074

237

,051 0,959

237

,644 0,520

237

1,168 0,244

237

1,234 0,219

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin kişisel siber güvenlik davranış puanları arasında tüm faktörlerde ve toplam ölçekte cinsiyete göre istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>,05). Buna göre kız ve erkek
öğrencilerin kişisel siber güvenliği sağlama davranışlarının benzer olduğu ifade edilebilir.
Tablo 4: İnternette Siber Tehdit ile Karşılaşma Durumuna Göre Kişisel
Siber Güvenlik Davranış Puanlarının Karşılaştırılması
Faktörler

Durum
Evet
Önlem alma
Hayır
Evet
Kişisel gizliliği
koruma
Hayır
Evet
İz bırakmama
Hayır
Güvenilmeyenden Evet

N
52
187
52
187
52
187
52

Ort.
18,4615
16,9358
26,7308
23,3904
15,2500
14,9358
16,1538
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S
4,78749
4,75374
10,04327
7,68832
3,55834
3,58254
4,01656

sd
237

t
p
2,044 0,042

68,477

2,224 0,029

237

0,560 0,576

237

0,010 0,992
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kaçınma
Ödeme bilgilerini
koruma
Kişisel Siber Güvenliği Sağlama
ölçeği

Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

187
52
187
52
187

16,1604
7,9615
7,7166
84,5577
79,1390

4,33985
2,44918
2,67403
17,92185
15,39941

237

0,595 0,553

237

2,163 0,032

Tablo 4’teki veriler incelendiğinde internet ortamında siber tehdit ile
karşılan ve karşılaşmayan öğrencilerin kişisel siber güvenliği sağlama davranışları arasında önlem alma, kişisel gizliliği koruma ve tüm ölçek puanı arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<.05). Siber güvenlik tehdidi ile
karşılaşan öğrencilerin siber güvenlik davranışları daha olumludur (E:84.5,
H:79.1).
Tablo 5: Bölüme Göre Kişisel Siber Güvenlik Davranışlarının Analiz Sonuçları

Ödeme bilgilerini koruma

GüvenilmeKişisel gizliliği
yenden İz bırakmama
Önlem alma
koruma
kaçınma

Faktör Bölüm N
Adalet 82
59
BYS
CİGH 60
HBYS 38
Adalet 82
59
BYS
CİGH 60
HBYS 38

Ort.
SS
17,8902 4,48593
17,5424 5,16394
16,8833 4,58476
16,1053 5,07665
23,8780 7,64876
25,9492 9,35032
23,9167 8,57330
22,1053 7,51139

Var.K.
G. Arası
G. İçi
Toplam

K. T. Sd. K.O.
F
p
96,443 3 32,148 1,407 0,242
5370,419235 22,853
5466,862238

G. Arası
G. İçi
Toplam

358,929 3 119,643 1,732 0,161
16233,79235 69,080
16592,72238

Adalet 82
59
BYS
CİGH 60
HBYS 38

14,6585 3,52844 G. Arası
15,7797 3,11873 G. İçi
15,4167 3,57151 Toplam
13,8947 4,05895

102,2
2934,7
3036,9

3 34,086 2,729 0,045
235 12,488
238

82
59
60
38
Adalet 82
59
BYS
CİGH 60
HBYS 38

15,7195 4,08936
16,9831 3,45159
17,5667 3,29543
13,6053 5,73533
8,1829 2,42990

G. Arası
G. İçi
Toplam

422,6
3903,3
4325,9

3 140,871 8,481 0,000
235 16,610
238

G. Arası

67,2

3

1571,1
1638,3

235 6,686
238

Adalet
BYS
CİGH
HBYS

7,2203 2,78585 G. İçi
8,2333 2,39609 Toplam
7,0000 2,86639
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Adalet 82
BYS
59
CİGH 60
HBYS 38
Toplam239

80,3293 14,74814G. Arası
83,4746 16,41945G. İçi
82,0167 14,83067Toplam
72,7105 18,37435
80,3180 16,09894

2960,2 3 986,737 3,949 0,009
58723,6 235 249,888
61683,8 238

Adalet: Adalet Programı, BYS: Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı,
CİGH: Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı, HBYS: Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı.
Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin kişisel siber güvenliği sağlama davranışlarının iz bırakmama, güvenilmeyenden kaçınma, ödeme bilgilerini koruma faktörleri ve ölçek toplam puanlarının bölümlerine göre anlamlı farklılık
oluşturduğu görülmektedir (p<.05). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için verilere Tukey testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına
göre, Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünde (x ̅=83.47) ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri bölümünde (x ̅=82.02) öğrenim görevlerin genel siber güvenlik davranışlarının Hukuk Büro Yönetimi Sekreterlik bölümünde (x ̅=72.71)
öğrenim görenlerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada, meslek yüksekokulu farklı bölümlerinde öğrenim gören
üniversite öğrencilerin kişisel siber güvenliği sağlama davranışları incelenmiştir. Kız ve erkek öğrenciler arasında siber güvenliği sağlama konusunda önemli
bir farklılık görülmemektedir. Ancak, erkek katılımcıların siber güvenlik davranışlarının kadın katılımcılardan daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Benzer
şekilde Karacı vd.(2017) üniversite öğrencilerinin siber güvenlik davranışlarını inceledikleri çalışmada cinsiyete göre siber güvenlik davranış puanları arasında tüm faktörlerde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşmıştır (p>,05).
İnternet ortamında herhangi bir siber güvenlik tehdidi ile karşılaşan ve
karşılaşmayan katılımcılar arasında siber güvenlik davranışında anlamlı bir
fark olduğu tespit edilmiştir. Tehdit ile karşılaşan katılımcıların kişisel gizliliklerini korudukları, gerekli önemleri alma ve kişisel siber güvenliği sağlama
davranışları daha olumludur. Karacı vd. (2017) yaptıkları çalışmada üniversite
öğrencileri ile yaptıkları çalışmada internet güvenliği konusunda eğitim alan
veya iş deneyimine sahip katılımcıların davranışlarının daha olumlu olduğu
belirlenmiştir.
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Öğrenim görülen bölümlere göre öğrencilerin güvenilmeyenlerden kaçınma, ödeme bilgilerini koruma ve siber güvenliği sağlama davranışları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin davranışları daha olumludur. İleride
yapılacak çalışmalarda örneklemin farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerden seçilerek bu çalışma ile bulguların karşılaştırılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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FINANCIAL ANALYSIS OF PEKAO BANK.
DYNAMIC OVERVIEW OF FINANCIAL
PERFORMANCE
Ardit BOKA
Ankara Hacı Bayram Veli University
Abstract
The purpose of this study is to observe the Polish banking market, the financial
development dynamic that is reflected, respectively, in the performance of the economic unit for the period 2008-2012. Important is how this country managed to adopt
the free market economy and move towards establishing a strong democratic state.
Specifically, we will study the banking sector in Poland, represented by the Bank Pekao. We're focusing on this bank because the banking market is dominant compared to
their competitors. This study is focused on certain elements, which are essential for
the implementation of a dynamic business analysis, taking into consideration the study
of financial indicators and financial statements. The study is divided into four parts,
each of them records a different economic situation. The first chapter provides detailed information about Polish bank history a consolidated bank in the market and very
profitable. We will also have the calculation of several financial indicators such as ROA,
ROE, Liquidity, Capitalization Indicator, Debt to Total Assets Ratio, Debt Ratio, LongTerm Debt to Total Working Capital. The second chapter coincides with SWOT analysis, highlighting the bank's strong/weak points, opportunities, and threats. The third
chapter gives a view regarding the bank's financial management, focusing on the organizational risk management facility. Also a rank according to risk levels as securities,
derivative instruments by Standard& Poor. Chapter four concerns the bank's technical
analysis by focusing on Altman, Beneish and Piotroski models. The Altman model is a
pattern that shows the risk of bankruptcy that could have firms within a certain period
of time. According to this model the most optimal year, which has the highest coefficient, is 2008 and the year, which shows a bank bankruptcy risk is 2009. The Beneish
model is a model that shows profit speculation that firms may have made within a
certain period of time. The largest profit speculation the bank has realized in the period 2008-2009. Also, the Piotroski model is a model that shows the level of liquidity
that firms can have on the stock market. The bank has had a high level of liquidity in
the stock market for the period 2010.
Keywords: Pekao, Poland, Banking.
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1. Introduction
The financial environment of an economy, generally it consists of five
components; money, financial tools, financial institutions, rules, and financial
markets with regulations. Among the variety of financial institutions, banks
are the most basic components. However, financial systems play an important
role in the banking system, also in the economic situation of development countries.
One of the most essential criteria for institutions that choose to continue
their activities in the globalizing world is to continuously measure their overall
performance and evaluate the obtained data objectively. In this way, every
economic unit can notice their positions in financial sectors and take the necessary measures. Due to the increasingly competitive environment, the evaluation and the development of the banks' performance is also an inevitable precautionary measure. One of the most important issues concerning the banking
sector in Poland is foreign capital interest in the sector. Interest,which has
been rising in recent years mainly in the banking sector.
This study coincides with the calculation of financial indicators in the
banking sector in Poland, mainly in the bank Pekao, which results in being
more profitable compared to other competitors, focusing on financial-banking
performance, an element which is taking interest to foreign investors.
2. History of Pekao Bank and Calculation of Financial Indicators.
The Pekao bank is a universal bank with headquarters in Warsaw, Poland. The Italian bank“ Uni Credit” owns about 59% of the bank's shares. The
bank was founded in 1929 by the Finance Ministry as a National Bank, which
should provide financial services to polish living abroad. In 1939, the bank had
its branches in every state where polish lived. The full name“Polska Kasa Opieki” (Polish Bank of Aid) and this bank offers financial services and security.
2012 was a very good year for the bank because net profit increased by 1.9%
and reached an annual lap of 2.596 million-- the highest level since the beginning of the global crisis (Bank of Poland).
The Pekao bank is also focused on human capital, where this bank considers it a very strong point. In 2012 the bank conducted training classes for
employees. About 64% of the bank's employees participated in these training
classes. So we can say that over these three years the training classes managed
to cover about 85% of the bank's employees. The capital of “ Pekao Bank":
59% UniCredit, 5.03% Arberdeen Assets Management, and 37.75% other shareholders.
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Pekao Bank Awards:
 Euro Product 2012, at the seventeen competition, the bank won the
award as the bank offering high-quality financial products.
 Global Finance :
- Best Trade Finance
- Best Foreign Exchange
 Global Finance
- The best bank internet service in 2012 in Poland
 Forum Bisnesu (Innowacja)
- Electronic Financial Products
One of the main goals Pekao bank has is to support initiatives in the below fields:
- Education of children and youth
- Scientific fields, educational projects in schools and institutions
- General information about the bank
- Promotion of physical and sports events
- Environmental Protection
- Cultural promotion (Pekao Bank Annual Reports)
Liquidity
Years
Current Ratio
Working Capital

2008

2009

1.33

2.17

2010
1.7

2011
1.91

2012
1.72

5,188,519 11,116,606 5,438,450 5,421,365 5,832,585

Cash Ratio

64.70%

101.60%

76.90%

82%

101.46%

Cash Return on Assets Ratio

45.30%

39.50%

68.70%

93%

52%

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table1. Liquidity of Pekao Bank (2008-2012)
Current Ratio, financial indicators which records the bank's payment capacity and comes as a result of the report on current assets and current liabilities. The most optimal is in 2009.
Working Capital, it comes as a result of the difference between the
bank’s current assets and current liabilities. This financial indicator is more
optimal in 2009.
Cash Ratio comes as a result of the bank’s total cash and cash equivalents to its current liabilities. This indicator is more optimal in 2009.
Cash Return on Assets Ratio, it’s an efficiency ratio that rates actual cash
flows to the bank’s total assets. This indicator is more optimal in 2011.
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Profitability
Years

2008

2009

2010

2011

2012

ROA

2.68%

1.85%

1.88%

1.90%

1.96%

ROE

22%

13.18%

12.49%

13.62%

12.60%

3%

1.99%

2%

2.06%

2%

ROI

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table2. Profitability of Pekao Bank (2008-2012)
Capitalization Ratio comes as a result of the bank’s total debt to total capital. This indicator is higher in 2008.
Total Debt/Total Assets Ratio comes as a result of the bank’s total debt
(short/long term debt) to total assets. This indicator is higher in 2008.
Debt Ratio, it comes as a result of the bank’s total debt (short/long-term
debt) to total assets. This indicator is higher in 2008.
Long-Term Debt/ Total Capital Ratio, comes as a result of the bank’s
long-term debt to total capital. This indicator is higher in 2008.
Cash flow
Years

2008

2009

2010

2011

2012

Change in loans to bank

38% 45.10%

43%

Change in derivative financial instruments

15% 22.90%

29%

24.75

30%

Change in loans to Central Bank

29% 30.40% 32.30%

42%

46%

Change in amount due to bank

65.70% 73.40%

Change in amount due to costumers

55.20% 71.70% 41.22%

Change in derivative instruments

32% 40.08%

51% 53.60%

70% 78.10% 80.10%
56% 56.22%

44% 50.00% 53.21%

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table3. Cash Flow of Pekao Bank (2008-2012)
Cash flow is made up of these indicators. In this table are the specific weights, which indicators have over the years. The highest weights are mentioned
as below:
The change in loans to the bank is higher in 2012.
The change in derivate financial instruments is higher in 2012.
The change in loans to Central Bank is higher in 2012.
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The change in amount due to the bank is higher in 2012.
The change in amount due to customers is higher in 2009.
The change in derivative instruments is higher in 2012.
3. SWOT Analysis of Pekao Bank
Strengths
- Very positive economic-financial indicators.
- The range of products and banking
services.
- Relatively acceptable interest rate
- Human capital
- Social responsibility (tree planting,
various donations..etc)

Weaknesses
- Return on assets, relatively low
- Negative working capital
- High debt level

Opportunities
- Increase the liquidity, through REPOs
- The country's economic growth of 1.7%
- The M3 aggregate marked an annual
increase, the expansion of the money
supply led to an increase in fiscal sector
financing.
- The growth of M1 aggregate at an annualized rate of 8.6% testifies to the increased demand for liquid cash.
- Housing price index decreased by
10.7% in nominal annual terms.
- The decline in deposit interest rates
and loan interest rates have been reduced
slightly.

Threats
- Lowering the inflation rate to 2.2%
resulted in a decrease in the long-term
investment of the entities.
- Inflation rates lead to a weakening of
consumption and private investment due
to incomplete utilization of production
capacities and have led to a low increase
in wages and production costs.
- The world crisis in 2008

Source: Individual work, annual report of PEKAO Bank.
Table4. Swot Analysis of Pekao Bank
4. Loan Risk Analysis
Financial Management of the Pekao Bank
Risk Management Organisational Structure:
-The Monitoring Board provides risk monitoring and securities in terms
of their strategies and financial plans.
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-The management board is responsible for the development, implementation, and functioning of the risk management process, internal rules, and
internal auditing inspections.
-The committee of active and passive management and Risk Management, which is responsible for Risk Review and control, provides instructions
for risk control, capital distribution and optimization of risk/income rate (Annual Reports of Pekao Bank).
Bank Pekao has classified assets and financial obligations in three methods:
Method I: Mark-to-Mark method, applies exclusively to quoted securities
on the stock exchange
Method II: Mark-to-model method, with a parametric model, which is
based mainly on quotations of tradable actives. This method is applied to derivative linear instruments, rather than linear instruments, mainly to interest
rates and currency exchange rates, including non-liquid Treasury instruments,
or Central Bank valuables.
Method III: Mark to-Model Valuation, which is based on risk factors. This
method is applicable in derivative trading, non-quoted corporations or municipal value papers.
Standard & Poor
Another important element for bank Peko is that being listed on the
stock market for him is a great degree of importance, even the ranking of securities and derivative instruments.
We've been recorded that one of the specific weights of banking activity
occupied investments in securities. The assessment of these securities and
derivative instruments has been carried out by Standard &Poor, where each of
the billboards shows the percentages that have every instrument in the respective ranking.
Securities
Rating
Held for trading Available for sale Until maturity REPO TOTAL
A- to A+
48.80%
60.30%
76.30% 100%
65%
BBB+ to BBB0%
0.96%
0% 0% 0.77%
No rating
51.50%
38.70%
23.69% 0% 34.16%
Total
100%
100%
100% 100% 100%

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table5. Securities of Pekao Bank
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Conclusion: Securities have a total rating of 65% in A- to A +, which is
considered a very optimal situation for the bank.
Derivative Instruments
Rating

Banks

Financial institutions

Non-financial entities

AAA

0.00%

0%

0%

AA-to AA+

3.79%

0%

19.60%

A-to A+

74.10%

0%

61.80%

BBB+ to BBB-

10.30%

0%

15.80%

BB+ to BB-

0%

0%

0%

No rating

11.70%

100%

2.60%

Total

100%

100%

100%

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table6. Derivate Instruments of Pekao Bank
Banks (A- to A+)
Financial Institutions (No rating)
Non-financial Entities (A- to A+)
From the analytical study conducted about the risk of credit and liquidity, we conclude that the Bank Pekao has a good managerial structure. This is
shown by its financial performance and low level of bad debt.
5. Technical Analysis
The Altman model is a model that shows the risk of bankruptcy that could have firms within a certain period. We can calculate Altman Z-score as
below:
Z=
– working capital / total assets
– retained earnings / total assets
– earnings before interest and taxes / total assets
– market value of equity / book value of total liabilities
– sales / total assets

353

ARDİT BOKA

Conditions: Z <1.8 (has bankruptcy risk)
Z> 2.99
Z> 3 (no bankruptcy risk)
Years

2008

ALTMAN Model

5.96

2009
1.88

2010
3.76

2011

2012

4

3.08

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table7. Altman Model (2008-2012)
According to the Altman Model, the most optimal year, which has the
highest coefficient, is 2008. The year, which shows a bank bankruptcy risk is
2009.
The Beneish model is a model that shows profit speculation that firms
may have made within a certain period. We can calculate Beneish model as
below:
M-Score = -4.84 + 0.92 x DSRI + 0.528 x GMI + 0.404 x AQI + 0.892 x SGI
+ 0.115 x DEPI – 0.172 x SGAI + 4.679 x TATA – 0.327 x LVGI
Days Sales in Receivables Index =
(
Gross Margin Index =
/
Asset Quality Index =

/

/

/

Sales Growth Index =
Depreciation Index = (

/
/(

(
/
(
(
/

/

Sales General and Administrative Expenses Index =
/
)/(
/
Leverage Index = (
)/
/
Total Accruals to Total Assets

=

Condition: M< - 2.22, no profit manipulation
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Years

2008-2009

BENEISH Model

-2.91

2009-2010
-2.64

2010-2011
-2.66

2011-2012
-2.67

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table8. Beneish Model (2008-2012)
According to Beneish Model, the largest profit speculation the bank has
realized in the period 2008-2009.
The Piotriski model is a model that shows the level of liquidity that firms
can have on the stock market.
Conditions: 0-2 points very poor performance, depreciated shares
5-6 points average performance, risky shares
7-8 points very good performance
Years

2008-2009

2009-2010

PIOTROSKI Model

5 Points

6 Points

2010-2011
7 Points

2011-2012
6 Points

Source: Individual work, annual reports of PEKAO Bank (values are in euros).
Table9. Piotroski Model (2008-2012)
According to the Piotroski Model, the bank has had a high level of liquidity in the stock market for the period 2010.
6. Conclusion
Pekao bank is considered the most efficient bank in Poland. The 2008
global crisis managed to penetrate the veins of the banking system in Poland,
but the Bank Pekao showed the financial power it owned and the value of human capital, which managed to avoid this situation.
A standardized bank in the stock market, where the price/share is all the
time on exposure . Certainly pursuing conservative policies has enabled this
bank to avoid risk and eliminate the “bad debt” phenomenon as much as possible.
About the liquidity, we can say that liquidities financial indicators as
Current Ratio, Working Capital, Cash Ratio, Cash Return on Assets ratio are
positive, especially in 2009. The results of Return on Assets, Return on Equity
and Return on Investment show that the most optimal year for the bank was
2008. Also, the results of Capitalization Ratio, Total Debt/Total Assets Ratio,
Long Term Debt/Total Capital Ratio and Total Debt Ratio show that debt ratios
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are higher in 2008. The result of the Altman model shows that the most optimal year for the bank is 2008. The result of the Beneish model shows that the
largest profit speculation that the bank has realized is in the period 20082009. The result of the Piotroski model shows that the bank has the highest
level of liquidity in 2010.
Pekao bank is an institution that invests in technology, human capital,
and for any other element directly linked to the bank's well-functioning. Pekao
Bank represented by dynamism and the will to face challenges.
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ÖZ
Mobbing, bütün işletmelerde çalışanları doğrudan etkileyerek performansın ve
verimliliğin düşmesine neden olmaktadır. Yapılan birçok çalışmada mobbing’in yaşandığı işletmelerde çalışanların işten ayrılma niyetinin oluştuğu, örgütsel bağlılıklarının
azaldığı ve buna bağlı olarak personel devir hızının arttığı görülmektedir. Bu durumda
mobbing ve örgütsel bağlılık konuları işletmeler için iki önemli konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinde psikolojik taciz ya da zorbalık
olarak ifade edilen “mobbing” kavramının, örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini tespit
etmektir. Hedeflenen amaç doğrultusunda, konu ile ilgili literatür incelemesi yapılmış
ve İstanbul ilinde, 5 yıldızlı yedi farklı otelde çalışan personellere, 230 (geçerli) anket
uygulanmıştır. Anket yöntemi ile toplanan veriler, otel çalışanları üzerinde, mobbing
uygulanıp, uygulanmadığı ve bu durumun örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinin
nasıl olduğunun anlaşılabilmesi açısından incelenmiştir. Verilerinin analizinde SPSS 25
paket programı kullanılmıştır. Analizlerde açıklayıcı istatistikler, t-testi, ki-kare testi,
one way anova, post hoc testi, güvenilirlik testi, korelasyon ve faktör analizleri yapılmıştır. Cronbach alfa (α) katsayısı değerleri, mobbing ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği
ile alt faktörlerinin alfa değerleri α = 0,743 ila 0,933 arasında değişmekte olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri ile mobbing
düzeyleri arasında negatif yönde düşük şiddette istatistiksel açıdan anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Bağlılık, Turizm, Otel İşletmeleri, İstanbul.

The Effect of Mobbing Behaviors on Organizational Communication in Hotel Businesses: A Research in 5 Star Hotels
Abstract
Mobbing, directly affects employees in all businesses, resulting in decreased
performance and efficiency. n many studies, it is seen that the intention to quit the
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employees in the enterprises where the mobbin is experienced, the organizational
commitment decreases and the staff turnover rate increases accordingly. n this case,
mobbing and organizational commitment are two important issues for businesses. The
aim of this study is to determine the effects of the concept of “mobbing”, which is
expressed as psychological harassment or bullying in hotel businesses, on organizational commitment. In line with the targeted purpose, a literature review was made on
the subject and 230 (valid) questionnaires were applied to the staff working in seven
different 5-star hotels in Istanbul. The data collected by the survey method were
analyzed in order to understand whether the mobbing was applied to the hotel staff
and how this effect on the organizational commitment. SPSS 25 package program was
used to analyze the data. In the analysis, explanatory statistics, t-test, chi-square test,
one way anova, post hoc test, reliability test, correlation and factor analyzes were performed. Cronbach's alpha (α) coefficient values, mobbing scale, organizational commitment scale and alpha values of sub-factors ranged from α = 0.743 to 0.933. As a
result of the research, it was determined that there was a statistically significant low
severity relationship between the organizational commitment levels and mobbing
levels of the participants.
Keywords: Mobbing, Organizational Commitment, Tourism, Hotel Management, Istanbul.

1.GİRİŞ
İş yerlerinde mobbing ve ya bir diğer adıyla psikolojik şiddet, ast veya
üst fark etmeksizin herkes tarafından uygulanan ve herkesin başına gelebilecek bir olgudur. Bu kavram tehdit, taciz şiddet gibi etik olmayan birçok davranıştan oluşmaktadır. Düşünce tarzı veya pozisyon fark etmeden her yaştan ve
her cinsiyetten herkesin başına gelebilecek hoşnutsuz bir durumdur. Mobbing
kısaca iş yerlerinde psikolojik şiddet anlamına gelmektedir. Bunun birçok sebebi olabileceği gibi çok fazla olumsuz sonucu doğurmaktadır. Günümüzde
örgüt yapısı içerisinde mobbing kavramı çok önemli bir yer tutmaktadır. Örgütte huzursuzluğa, strese ve ya bazı çatışmalara yol açması örgütün çalışma
durumunu, işleyişi, verimliliği çok fazla etkilemekte ve olumsuz sonuçlar meydana getirmektedir (Türkeli, 2015). Örgütsel bağlılık ise, literatür taramasında
üzerinde en çok araştırma yapılan konulardan biridir. Çünkü örgütsel bağlılığın sadece örgütün performansı, verimliliği, karlılığı üzerinde değil, örgütün
kurumsal itibarının artmasında ve aynı zamanda çalışanların tatmin olma düzeylerinde de olumlu katkısı bulunmaktadır. Örgütsel bağlılığın ön plana çıkması özellikle insan faktörünün detaylı olarak ele alınmasını sağlamıştır. Örgütsel bağlılık; işgörenin çalıştığı organizasyonun amacına ulaşması için harcadığı çaba ve örgüte olan sadakatidir (Bedük, 2018: 49). Bu çalışmada mobbing örgütsel bağlılığa etkisinin turizm işletmeleri açısından nasıl olduğunu,
çalışanlar üzerinde etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Mobbing Kavramı ve Süreci
Mobbing konusu işyerlerinde çalışanları uzun yıllardır rahatsız eden ve
çeşitli olumsuz etkileri olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yaşamı
son yıllarda mobbing kavramıyla daha çok tanışmıştır. Çeşitli araştırmacılar,
yazarlar mobbing için tanımlamalar yapmıştır. Mobbing, bir terim olarak bireyin bir grup tarafından (aile, akran grubu, okul, işyeri veya mahalle) zorbalık
durumuna maruz kalması anlamına gelmektedir. Kişinin işyerinde iş arkadaşları, astları ya da üst düzey yöneticileri tarafından duygusal istismar, söylenti,
korkutma, aşağılama ve küçümsemeye maruz kalması olarak da ifade edilebilir
(Karcioğlu ve Çelik, 2012). Mobbingin hedefi haline gelmiş olan kişi, kısa bir
süre içerisinde bir çok olumsuz davranışa maruz kalabilir. Bu davranışa maruz
bırakan bir çok kişi tanımı vardır. Bu kişi veya kişiler aynı statüye sahip
olduğu çalışma arkadaşları olabildiği gibi, müdürlerin yani üstlerin yada astları
da olabilir. Mobbingin uygulandığından emin olabilmek için süreklilik gerektiği
gibi üzerine uygulanan kişinin ise zorlanması ve bu durumdan kötü etkileniyor
olması gerekmektedir. Leymann bu mobbing sürecini beş aşamada
açıklamıştır (Özler ve Mercan, 2009: 11 ): *Uyuşmazlık aşaması: Bu aşamada
aslında mobbing henüz oluşmamıştır. Kişiye yönelik rahatsızlık verici
davranışlar baş göstermiştir. Fakat henüz davranışa maruz kalan kişi bunun
rahatsızlığını hissetmeye başlamamıştır (Mimaroğlu ve Özgen, 2008: 213).
*Saldırı aşaması: Uyuşmazlığı takip eden bu aşama kişiyi çalıştığı ortamdan
uzaklaştırmaya yönelik her türlü psikolojik ve fiziksel davranışı içerir.
*Yönetimsel müdehale aşaması: Yönetim ikinci aşamada müdahalelerde
bulunsa dahi, ilk aşamadaki olayda yargısız infaz yapabilir. Konu ile ilgili
işleyişte hata aramak yerine çalışanın kişisel özelliklerini hedef seçer. Bu
durumda kişiye hem mobbing uygulanmış olup hemde yönetimsel anlamda
suçlanmış olur (Tetik, 2010: 81-89). *Tanı koyma aşaması: Mağdur kişi tüm bu
olaylar karşısında kendini psikolojik olarak kötü hissetmeye başlar ve
psikiyatri veya psikolog gibi yardımcılar arayabilir. Bundan haberdar olan
yönetim veya çalışma arkadaşları durumu gözetmeksizin yakıştırmalarda
bulunmaya devam eder. Bu yakıştırmalar kişiyi daha da zor bir hale sokar. Kişi
tüm bu süreçler sonunda ya istifa eder yada işten çıkarılma yaşar (Mizrahi,
2013: 446-447). *İşine son verilme aşaması: Mobbing sürecinin bitiminde
mağdur kişinin işine son verme veya istifaya zorlama gibi durumlar yaşanır.
İşyerindeki bu ayrılıştan sonra kişi kendisini toparlamakta güçlük çekebilir.
Tekrar çalışma hayatına dönmek mağdur için çok zor olabilir. Kişi bazı
durumlarda suçu kendinde bile aramaya başlayabilir (Kırel, 2008: 11).
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2.2. Mobbing’in Oluşmasındaki Nedenler
Mobbing’in ortaya çıkmasına sebep olan birçok faktör bulunmaktadır.
Bilhassa günümüzde yaşanan işsizlik artışı, sık sık görülen iktisadi problemler
nedeniyle iş yerlerinin küçülmeye gitmeleri, yanlış personel tercihleri, dönemsel istihdam ve mevki kazanabilmek için yaşanan olumsuz rekabet gibi faktörler önemli ölçüde etkilemekte ve artırmaktadır. Fakat sadece bu sebeplerin
mobbinge sebebiyet verdiğini söylemek doğru değildir. Aynı zamanda mağdurun iş görenler tarafından sevilmesi, mobbing uygulayıcısından tecrübeli olması, yaşanan olumsuzlara boyun eğmemesi, yanlış giden durumları üstlerine
bildirmesinin ispiyonculuk şeklinde algılanması mobbingin oluşmasına neden
olabilmektedir (Mizrahi, 2013: 445). Mobbingin sık görüldüğü sektörlerden
biri olan turizm sektöründe; yoğun çalışma ve iş temposu, maaşların beklenenden düşük olması, kayırmacılığın fazla olması, mesleki gerekliliklerinin
yerine getirilmemesi, çok genç yaşta ve tecrübesiz kişilerin işe alınmaları, zorunlu mesai uygulamaları mobbing tetikleyen ve ortaya çıkmasını sağlayan
nedenler arasında gösterilmektedir (Tutar, 204). Yapılan araştırmalarda, işletmelerde mobbing faktörlerinin nedenleri üç ana başlıkta incelenmek
mümkündür. Bunlar kişisel, örgütsel ve sosyal nedenlerdir (Aygün, 2012: 98100 ). Kişisel nedenler; kişisel nedenler, hem mobbinge maruz kalan mağduru
hem de mobbingi yapan kişiyi etklilemektedir. Mobbinge maruz kalan kişinin,
mobbingciye karşı vermiş olduğu tepki, olaylar karşısındaki duruşu,olayın
nasıl sonuçlandığını etkileyen asli faktörler kişisel nedenlerdir. Bu kişisel
nedenler, sosyo-demografik değişkenler yaş, eğitim, medeni durum,cinsiyet,
kişilik özellikleri, kişilerin çalıştıkları yerlere sadakatini belirleyen
özellikleri;çalışma süreleri,eğitim durumları,iş tecrübeleri gibi belli başlı
faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır (Çobanoğlu, 2005: 33). Örgütsel
Nedenler; işletmelerin hiyerarşik yapısı, belli başlı kuralları, otoriteyi ve
baskılayıcı yapıya çok net bir zemin hazırlamaktadır. Mobbingin
oluşmasındaki örgütsel nedenlerin başlıcaları şöyle sıralanır. Hatalı yönetim,
adaletsiz davranışlar, ücret eşitsizlikleri, liderlik vasfı olmayan liderlerin
varlığı, yaratıcılığın olmaması, yanlış personel seçimi, her durumda tekrara
düşülmesi,sürekli olarak yeni yapılanma, aşırı iş yükü, iş kaybetme korkusu,
çalışanların kendi sorumluluklarını yerine getirememesi gibi nedenler (Yılmaz
ve Kaymaz, 2014, 75; Tınaz, 2008: 123). İşletme çevresinden de kaynaklanan
bazı nedenler vardır. Küreselleşmeden etkilenen, sektörde varlığını sürdürme
endişesiyle çalkalanan ve bundan kaynaklanan stresli yapı, artan rekabet
ortamında ve gelişen otomatizasyonun etkisiyle işleri yetiştirme kaygısı yada

360

OTEL İŞLETMELERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAGLILIĞA ETKİSİ

zamanında önce yapabilme isteğide çalışanlar arasında ve yönetimden
çalışanlara etkisini hissettiren mobbinge neden oluşturmaktadır (Çimen ve
Saç, 2017: 187). Sosyal Nedenler;. İnsanların iş dışındaki sosyal yaşayışları,
alışkanlıkları, sorumlulukları, karşılaştıkları diğer durumlar vs. bunlar iş
yaşamlarınıda isteyerek veya istemeyerek etkilemektedir. Çalıştıkları
işletmenin kendi sosyal yapısı, çevresi bile mobbinge neden oluşturacak
durumlara zemin hazırlamaktadır. Sosyal nedenleri ifadeye dökecek olursak
şu şekilde sıralandırmamız mümkündür; öz güven eksikliği, kişi veya kişilere
yabancılaşma, göçün artması ve buna bağlı olarak hemşehrilik kavramının
kullanımıdır (Karakuş, 2011: 89). Tüm bu üç başlık altında incelediğimiz
nedenler karşılıklı olarak her iki tarafıda etkilemekte ve mobbinge zemin
oluşturmaktadır. Karmaşık bir yapıya sahip olan mobbingin oluşumu için tek
bir tanesi bile yeterli olacaktır (Cicerali, 2011: 187).
2.4. Örgütsel Bağlılık Kavramı
Günümüz rekabet koşullarında örgütlere önemli değer katan ve rekabet
gücünü arttıran, önemli miktarda bilgi sermayesi ile donanmış personellerin
örgütten ayrılmalarının önüne geçen personel ile örgüt arasındaki bağ, örgütsel bağlılık kavramıdır (Kolay, 2012: 29). Örgütsel bağlılık tanımı üzerinde
ilgili yazında tam bir fikir birliğine varılmamakla birlikte, kavram ile ilgili pek
çok tanım yapılmıştır. Meyer ve Allen (1991) göre, örgütsel bağlılık, “çalışanların örgütle olan ilişkilerini karakterize eden ve örgütte kalmalarına etki eden
bir durum” olarak tanımlamışlardır (Doğrul, 2013: 6). Porter’a (1974) göre,
örgütsel bağlılık, “bir çalışanın örgüt adına ağır işleri yapmaya hazır olması,
onun temel amaçlarını, standartlarını, prensiplerini, ahlak ve değerlerini kabullenmesi ve örgütte kalmak için güçlü bir istek duymasıdır (Uygur, 2009).”
Steers (1981), “çalışanlar ile örgüt arasındaki uyumun bir göstergesi olarak,
örgütün hedeflerine ulaşması ve başarılı olabilmesi için kişilerin bu yönde gösterdikleri istek ve çabalardan oluşan duygusal bir ilişki” olarak tanımlamıştır
(Çetin, 2015: 55). Luthans (1995), iş görenlerin örgüte sadakatleriyle ilgili bir
tutum şeklinde ifade etmiştir ((Bayram, 2005). Sökmen (2000) ise, Örgütsel
çıkarlara yönelik hareket etmek için içselleştirilmiş normatif baskıların bir
toplamı (Sökmen, 2000: 15) şeklinde açıklarken, Bayram (2005), bireyin örgüte karşı olan sadakat tutumu ve işgörenin çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın
gücünü ifade etmektir (Bayram, 2005).
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2.5. Örgütsel Bağlılık Çeşitleri
Örgütsel bağlılık, çalışanın kabulü ve onun psikolojik bir sözleşmeyle işe
girmesiyle başlar. Örgütün bir üyesi olarak hedefler, amaçlar ve işin gerektirdikleri konusunda bilgi edinmesiyle gelişir. Bu açıdan bakıldığında örgütsel
bağlılık, bir kişinin belirli bir örgüt ile kimlik birliğine girerek oluşturduğu güç
birliğidir (Northcraft ve Neale, 1990: 464). Örgütsel bağlılığın üç şekli bulunmaktadır. Bunlar; *Duygusal bağlılık; çalışanların örgütsel amaç ve değerleri
kabullenmesini ve örgüt yararına olağanüstü çaba sarf etmesini içermektedir
(McGee ve Ford 1987, 638). Meyer ve Allen, duygusal bağlılıkla en tutarlı ve en
güçlü ilişkinin, iş deneyimleriyle ilgili olduğunu ileri sürmektedir. Çalışanların
örgüt içindeki deneyimleri kendilerinin beklentileriyle tutarlıdır. Ayrıca çalışanlar, temel ihtiyaçlarını gidermek için daha az doyum sağlayıcı deneyimlerden çok, örgüte daha güçlü bir şekilde duygusal bağlılık geliştirmelerini sağlayıcı deneyimlere yönelimlidirler. Güçlü duygusal bağlılık, bireylerin örgütte
kalma ve örgütün amaç ve değerlerini kabullenmesi anlamına gelmektedir.
*Devamlılık Bağlılığı; Literatürde bu bağlılık türüne rasyonel bağlılık ve algılanan maliyet de denilmektedir. Devamlılık bağlılığı örgütten ayrılmanın getireceği maliyetlerin farkında olma anlamına gelmektedir. Devamlılık bağlılığında; duyguların örgüte bağlanmada çok az bir rol oynadığı düşünülmektedir.
Devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olacağının düşünülmesi nedeniyle örgüt üyeliğinin sürdürülmesi durumudur. *Normatif Bağlılık; Normatif bağlılık, çalışanların örgütlerine karşı duydukları sorumluluğa
ilişkin inançlarını göstermektedir. Normatif bağlılık çalışanın örgütüne bağlılık
göstermesini bir görev ve sosyal sorumluluk olarak algılaması ve örgüte bağlılığın doğru olduğunu düşünmesi sonucunda geliştiğinden diğer iki tür bağlılıktan farklı bir boyutu temsil etmektedir (Gül, 2002: 45). Normatif ya da ahlaki
bağlılık, kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir görev olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermenin “doğru” olduğunu hissetmesi yönüyle duygusal
bağlılıktan, örgütten ayrılma sonucunda ortaya çıkacak kayıpların hesaplanmasından etkilenmediği için de devamlılık bağlılığından ayrılır (Solmuş, 2005:
215). Her üç bağlılık arasındaki ortak noktanın, kişi ile örgüt arasında örgütten
ayrılma olasılığını azaltan bir bağın olmasıdır.
2.6. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler
İşletmede çalışan personellerin örgüte bağlılık hissetmesi, kendi iş verimlerini arttırarak örgüt için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısıyla bir
örgütün, personellerin örgüte bağlılığını arttırabilecek ya da azaltabilecek fak-
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törlerin farkında olması önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır (Balay,
2000; Çetin, 2004: 99). Örgütsel bağlılığı etkileyen temel faktörler üçe ayrılmaktadır. Bunlar; kişisel faktörler, örgüt içi faktörler ve son olarak örgüt dışı
faktörlerdir (Gül, 2005: 91-92). Kişisel faktörler; Örgütsel bağlılıkta kişisel
faktörler çalışanların bireysel psikolojik beklentileri ve demografik özellikleri
olarak iki başlık altında incelenebilir. Kişisel beklentiler; iş beklentileri ve iş
yeri ile çalışanın ilişkisini belirleyen psikolojik sözleşme konularını kapsarken,
demografik faktörler; yaş, cinsiyet, medeni durum, kıdem ve eğitim konularını
kapsar. Aşağıda bu noktalara kısaca değinilmektedir. Örgütsel Faktörler; Örgütsel bağlılığı etkileyen bir diğer konu başlığı da örgüt içinden kaynaklanan
faktörlerdir. Bu faktörler; işin niteliği ve önemi, yönetim ve liderlik, ücret düzeyi, gözetim, örgüt kültürü, örgütsel adalet, örgütsel ödüller, takım çalışması,
rol belirsizliği ve çatışması gibi konuları kapsamaktadır. Çalışanın özellikleri,
kişisel özellikleri her ne kadar yeterli düzeyde olsa da örgütsel faktörlerden
kaynaklanan unsurlar da örgütsel bağlılığı etkileyebilmektedir (Balay, 2006:
38). Örgüt Dışı Faktörler; Çalışanın örgütsel bağlılığını etkileyen diğer faktörler olarak, profesyonellik (uzmanlaşma, ustalaşma), rakip şirketten gelen iş
imkânları, işsizlik oranları, eğitim gibi faktörlerdir.
2.7. Mobbing ‘in Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi
Mobbingin hem örgütler hem de örgüt çalışanları için birçok olumsuz
yönü bulunmaktadır (Özler vd, 2008:1). Mobing’in etkisinde kalan çalışanların
kendilerine olan güveni sarsıldığı için sahip olduğu yeteneklerine dahi kuşku
duydukları bilinmektedir. Mobing’e uğrayan çalışanlar psikolojik olarak sosyal
ve kişisel olarak bir yıkıma uğrayabilirler, bu durum işten ayrılmalarına, hatta
intihar etmelerine kadar gidebilir (Tengilimoğlu ve Mansur, 2009: 71). Bağlılık
kavramı ise, belli bir varlığa karşı geliştirilen duygusal bir yönelme halidir. Bu
yönelmede kendi içinde bir örgütle bir özdeşleşme durumu söz konusu olmaktadır. Bağlılık, sadakat, sadık olma durumunu ifade etmek amacıyla kullanılan
bir kavramdır (Balay, 2000: 14). Örgütsel bağlılık, örgüt yönetimi için kurumsal hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip faktörlerin başında gelmektedir. Bu
sebeple tüm kurumlar, çalışanlarının bağlılık düzeylerini artırmak için yoğun
çaba harcamak durumundadır (Bayram, 2005: 136). Bu yoğun çaba içerisinde
mobbing adı verilen olumsuz davranış kalıplarının söz konusu olduğu örgütlerde olumsuz durumlarla mücadele konusu yine yönetime büyük görevler
düşürmektedir. Mobbingin var olduğu örgütlerde mobbinge maruz kalan başarılı personelin mobbing sonrasında örgütsel bağlarını kaybettiği performansı363
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nın azaldığı ve işten ayrılma niyetlerinin oluştuğu görülmektedir (Özler vd,
2008: 2). Bu nedenle örgütler tarafından mobbingle mücadele önemli bir konu
haline gelmektedir. Sonuç olarak mobbing, iş yerlerinde çalışanları örgütlerine
karşı bağlanma duygularından alıkoyan, uğradıkları baskılar neticesiyle mutsuz, motivasyonsuz, amaçsız ve kurumlarına karşı yabancılaşmaya kadar götüren hem birey hem de örgüt açısından bir takım olumsuz sonuçlar meydana
getirmektedir. Mobbing (Psikolojik Şiddet) ve örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen çalışmalar ve çıkan sonuçlar şu şekildedir. Atalay (2010: 144)’ın kamu
sektörü çalışanları üzerine yapmış olduğu araştırmada mobbing algısı ile örgütsel bağlılık arasında ters yönlü ve anlamlı bir ilişki bulmuştur. Karahan ve
Yılmaz (2014) hastanede görev yapan çalışanların mobbing davranışına maruz
kalıp kalmamalarını üç tip örgütsel bağlılık türü ile etkileşimlerini incelemişlerdir. Çalışma sonuçlara göre mobbing varlığı ile örgütsel bağlılığın azalması
arasında bir ilişki bulunmuştur. İl sağlık müdürlüğü çalışanları arsında yapılan
bir çalışmada düşük mobbinge uğrayanların olmasına rağmen, mobbing ve
örgütsel bağlılık arsında yeterli bir bağ bulunamamıştır (Yıldız, 2012: 111).
Yıldırma ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaya yönelik birçok
çalışma yapılmıştır ve alışanların yıldırma algıları özellikle de duygusal bağlılıklarını ters yönde etkilediği görülmüştür (Karcıoğlu ve Çelik, 2012: 72). İstanbul’da büro sekreterleri ile ilgili yaptığı çalışmada, mobbing ve örgütsel
bağlılık arasında negatif bir ilişki bulmuşlardır. Ancak duygusal bağlılık ve
psikolojik şiddet arasında bir bağ bulamamışlardır. Beşoğul ve Mehtap
(2016)’ın lise öğretmenleri arasında yaptıkları çalışmanın daha önceki benzer
çalışmalar ile tutarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani mobbing ve örgütsel
bağlılık arasında negatif bir korelasyon tespit edilmiştir.
3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bu araştırmada, iş yerinde psikolojik taciz ya da zorbalık olarak ifade edilen “mobbing” kavramının örgütsel
bağlılık üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kişilerin daha etkili
ve daha verimli çalışabilmeleri için iş yerinde öncelikle huzurlu olmaları ve
hem işletmeye hem çalışma arkadaşlarına güven duymaları olmazsa olmazdır.
Bu güven duygusunun önemi, çalışanın iş verimliliğine etkisi gibi hususların
mobbing çerçevesindeki faktörlerinin araştırılıp belirlenmesi de ayrıca önem
arz etmektedir.
3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları: Bu araştırma 2019-2020 yılında İstanbul ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı yedi farklı otelde çalışan ve gönüllülük
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esasına göre seçilen 230 personeli ile sınırlıdır. Çalışmada katılımcılar için
kişisel bilgiler, mobbing düzeylerini belirlemek ile örgütsel bağlılık düzeylerini
belirlemek ve saptamak amacı ile verilen ifadelerin analiz sonuçlarından ibarettir.
3.3. Araştırmanın Modeli: Araştırma modeli olarak betimsel model kullanılmıştır. Bu modelin amacı; problemi, problem ile ilgili durumları, değişkenleri, bu değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamaktadır. Araştırma hipotezleri
ise şunlardır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, online
anket yardımıyla verilerin toplanması gerçekleştirilmiştir. Kullanılan anket
demografik bilgiler, mobbing ve örgütsel bağlılık olmak üzere üç bölümden
oluşturulmuştur. Ankette 47 maddeden oluşan 5’li Likert tipinde mobbing
ölçeği ve 17 maddeden oluşan 5’li Likert tipindeki örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Öncelikle, verilerin analizinin yapılabilmesi için SPSS 25.0 programına aktarılmıştır. Analizlerde ölçeklerin güvenilirlik analizi, çalışanların demografik verilerinin frekans analizi, ölçeklere ve ölçek maddelerine ait tanımlayıcı istatistikler ve demografik profiller ile ölçeklerin analizi yapılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler frekans (n), yüzde (%), ortalama, standart
sapma, minimum ve maksimum olarak belirtilmiştir.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırmada analizler sonucunda çıkan demografik ve ölçeklere ait tanımlayıcı istatistiksel analiz bulguları şu şekilde ifade tespit edilmiştir.
Tablo 1. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi
Cronbach Alfa

Madde Sayısı

Mobbing Ölçeği

,933

47

Örgütsel Bağlılık(Genel)

,743

17

Duygusal Bağlılık Alt Boyutu

,906

6

Devam Bağlılığı Alt Boyutu

,757

6

Normatif Bağlılık Alt Boyutu

,860

5

Tablodaki değerler incelendiğinde mobbing ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ve alt faktörlerinin cronbach alfa değerleri 0,743 ila 0,933 arasında değişmekte olduğu dolayısıyla tüm ölçeklere ait verilerin güvenilir şekilde ölçümlendiği anlaşılmıştır.
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4.1. Demografik Bulgular: Anket çalışmalarına katılanlara ait demografik bilgilerin ve anket sorularına verilen cevapların çözümlemeleri başlıklar ve
tablolar halinde aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetleri Dağılımı
N
%
Geçerli %
Kümülatif %
Cinsiyet
Erkek
131
57,0
57,057,0
Kadın
99
43,0
43,0100,0
Toplam
230
100,0
100,0
Ankete katılan 230 katılımcının 131’inin erkek(%57,0), 99’unun(%43,0) kadın olduğu
anlaşılmıştır.
Tablo 3. Katılımcıların Yaşları Dağılımı
N

Yaş

%

Geçerli %

Kümülatif %

18-30

97

42,2

42,2

42,2

31-40

82

35,7

35,7

77,8

41-50

51

22,2

22,2

100,0

Toplam

230

100,0

100,0

Ankete katılan 230 katılımcının yaşları incelendiğinde 97’sinin (%42,2)
18-30, 82’sinin (%35,7) 31-40 ve 51’inin de(%22,2) 41-50 yaş aralığında
olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumları Dağılımı
N
%
Geçerli %
Eğitim
İlköğretim
48
20,9
20,9
Durumu
Lise
74
32,2
32,2
Ön lisans
54
23,5
23,5
Lisans
42
18,3
18,3
Yüksek
12
5,2
5,2
lisans
Toplam
230
100,0
100,0

Kümülatif %
20,9
53,0
76,5
94,8
100,0

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde 48’inin(%20,9) ilköğretim, 74’ünün (%32,2) lise, 54’ünün (%23,5) ön lisans, 42’sinin(%18,3) lisans
ve 12’sinin de(%5,2) yüksek lisans mezunu olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 5. Katılımcıların Medeni Durumları Dağılımı
N
%
Geçerli %
Medeni Durum
Evli
139
60,4
60,4
Bekâr
91
39,6
39,6
Toplam
230 100,0
100,0
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Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde 139’unun evli(%60,4),
91’inin(%39,6) bekâr olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 6. Katılımcıların Sektörde Çalışma Süreleri Dağılımı
N
%
Geçerli %
Çalışma
0-1
30
13,0
13,0
Süreleri
2-5
99
43,0
43,0
6-10
63
27,4
27,4
11-15
25
10,9
10,9
16-20
13
5,7
5,7
Toplam
230
100,0
100,0

%%
Kümülatif
13,0
56,1
83,5
94,3
100,0

Katılımcıların bulundukları sektörde toplam çalışma süreleri incelendiğinde 30’unun(%13,0) 0-1, 99’unun(%43,0) 2-5, 63’ünün(%27,4) 6-10,
25’inin(%10,9) 11-15 ve 13’ünün (%5,7) 16-20 yıl arası olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 7. Katılımcıların Bulundukları İşletmede Çalışma Süreleri Dağılımı
N
İşletmedeki
Çalışma Süreleri

0-1
2-5
6-10
Toplam

%
94
106
30
230

40,9
46,1
13,0
100,0

Geçerli %
Kümülatif %
40,9
40,9
46,1
87,0
13,0
100,0
100,0

Katılımcıların bulundukları işletmedeki toplam çalışma süreleri incelendiğinde 94’ünün (%40,9) 0-1, 106’sının(%46,1) 2-5 ve 30’unun(%13,0) 6-10
yıl arası olduğu anlaşılmıştır.
4.2. Ölçeklere Ait Tanımlayıcı İstatistikler: Aşağıdaki tablolar halinde
ankete katılan 230 katılımcının anket sorularına verdikleri cevaplar neticesinde elde edilen ortalama mobbing, örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devam
bağlılık ve normatif bağlılık düzeyleri ile ölçek maddelerine ait tanımlayıcı
istatistikler verilmiştir.
Tablo 8. Ölçeklere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
N
Mobbing Düzeyi
Örgütsel Bağlılık(Genel)
Duygusal Bağlılık
Devam Bağlılığı
Normatif Bağlılık

230
230
230
230
230

Minimum Maksimum Ortalama Standart Sapma
1,28
2,06
1,00
1,00
1,00
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2,38
3,26
3,58
3,12
3,04

,568
,542
,953
,837
1,027
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Tablodaki verilere göre katılımcıların mobbing düzeyleri 2,38, örgütsel
bağlılık(genel) düzeyleri 3,26, duygusal bağlılık düzeyleri 3,58, devam bağlılığı
düzeyleri 3,12 ve normatif bağlılığı düzeyleri 3,04 olarak tespit edilmiştir.
4.3. Analiz Türünün Belirlenmesi: Mobbing ölçeği, örgütsel bağlılık ölçeği ve alt boyutlarına yönelik ayrı ayrı yapılan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testlerinde anlamlılık (p) kısmındaki değerler incelendiğinde sonuçların < ,05 olması sebebiyle verilerin normal dağılıma sahip olmadıkları anlaşılmıştır.
Tablo 9. Mobbing Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Alt Boyutlarına Ait Normallik
Testleri
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

İstatistik df

İstatistik df

p

p

Mobbing Düzeyi

,069

230

,010

,979

230

,002

Örgütsel Bağlılık(Genel)

,069

230

,009

,983

230

,007

Duygusal Bağlılık

,159

230

,000

,942

230

,000

Devam Bağlılığı

,066

230

,018

,982

230

,006

Normatif Bağlılık

,099

230

,000

,969

230

,000

Ölçeklere ait histogramlara bakıldığında ise tüm ölçekler için verilerin
normal dağılıma yakın olduğu görülmektedir. Sadece test sonuçlarına göre
karar vermek yanıltıcı olabileceğinden, test sonuçlarına ek olarak verilerin
çarpıklık ve basıklık değerlerine de (skewness ve kurtosis) bakmak gerekir.
Tablo 10. Ölçeklere Ait Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
N

Çarpıklık

İstatistik İstatistik

Basıklık

Standart
Hata

İstatistik

Standart
Hata

Mobbing Düzeyi

230

,434

,160

-,292

,320

Örgütsel Bağlılık

230

-,157

,160

-,698

,320

Duygusal Bağlılık

230

-,613

,160

-,490

,320

Devam Bağlılığı

230

-,323

,160

-,300

,320

Normatif Bağlılık

230

,003

,160

-,959

,320
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Ankette kullanılan ölçeklere ve ölçeklerin alt boyutlarına ait çarpıklık ve
basıklık değerleri incelendiğinde değerlerin ±1,5 Aralığında olduğu anlaşılmış
ve verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır. Bağımsız değişkenlerin ölçek puanları bakımından analizleri için bağımsız örneklem t-testi (independent
sample t test), tek yönlü varyans analizi (one way anova) ve tukey post-hoc
testi kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler arası ilişki pearson korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık değeri p < ,05 olarak kabul edilmiştir.
4.4. Mobbing ve Örgütsel Bağlılık Arası İlişki: Mobbing ölçeği ile örgütsel bağlılık ölçeği ve alt boyutları arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığını
tespit edebilmek için pearson korelasyon analizleri yapılmış ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 11. Mobbing Ölçeği ile Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Alt Boyutları Arası İlişki –
Pearson Korelasyon Analizleri
Mobbing
Düzeyi
Örgütsel Bağlılık (Genel)

Duygusal Bağlılık

Devam Bağlılığı

Normatif Bağlılık

Pearson korelasyon (r)

-,279

p

,000

N

230

Pearson korelasyon (r)

-,500

p

,000

N

230

Pearson korelasyon (r)

,265

p

,000

N

230

Pearson korelasyon (r)

-,204

p

,002

N

230

Tablodaki pearson korelasyon analizleri incelendiğinde;
 Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri ile mobbing düzeyleri arasında negatif yönde düşük şiddette istatistiksel açıdan anlamlı ilişki vardır.
(rp(230)=-,279; p<.01)
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 Katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri ile mobbing düzeyleri arasında negatif yönde orta şiddette istatistiksel açıdan anlamlı ilişki vardır.
(rp(230)=-,500; p<.01)
 Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri ile devam bağlılığı düzeyleri
arasında pozitif yönde düşük şiddette istatistiksel açıdan anlamlı ilişki vardır.
(rp(230)=,265; p<.01)
 Katılımcıların normatif bağlılık düzeyleri ile mobbing düzeyleri arasında negatif yönde düşük şiddette istatistiksel açıdan anlamlı ilişki vardır.
(rp(230)=-,204; p<.01)

4.5. Fark Testleri
Katılımcıların mobbing düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri ve alt boyutlarındaki algılarının demografik verilere göre istatistiksel açıdan anlamlı
farklılaşma durumunu tespit edebilmek için bağımsız örneklem t testleri ve
one way anova testleri yapılmış ve sonuçlar başlıklar halinde sunulmuştur.
Araştırma bulgularında one way anova testleri incelendiğinde;
 Katılımcıların mobbing düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(2)=4,706; p <,05)
 Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı
farklılaşmaktadır. (F(2)=4,739; p <,05)
 Katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı
farklılaşmaktadır. (F(2)=5,070; p <,05)
 Katılımcıların normatif düzeyleri yaş gruplarına göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(2)=3,355; p <,05)
 Katılımcıların yaşları ile devam bağlılık düzeyleri arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir. (p>,05)
Tespit edilen bu farklılaşmaların yaş grubu değişkeninin hangi alt grupları arasında olduğunu belirlemek için Tukey Post-Hoc testleri yapılmış ve
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Yaş Değişkenine Göre Post Hoc Testleri
Tukey Post-Hoc testlerindeki sonuçlar incelendiğinde;
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların mobbing düzeyleri; 31-40 ve 4150 yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir. (p=,030 ;
p=,029)
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların örgütsel bağlılık(genel) düzeyleri;
41-50 yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür. (p=,007)
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 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri; 41-50
yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür. (p=,007)
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların normatif bağlılık düzeyleri; 31-40
ve 41-50 yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür. (p=,026 ;
p=,039)
Katılımcıların Cinsiyet Durumları ile Ölçeklerin Analizi - Bağımsız örneklem t-Testleri
bağımsız örneklem t-testleri incelendiğinde;
 Katılımcıların cinsiyetlerine göre mobbing düzeyleri istatistiksel açıdan
anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=-1,345; p > ,05)
 Katılımcıların cinsiyetlerine göre örgütsel bağlılık(genel) düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=,695; p > ,05)
 Katılımcıların cinsiyetlerine göre duygusal bağlılık düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=,759; p > ,05)
 Katılımcıların cinsiyetlerine göre devam bağlılığı düzeyleri istatistiksel
açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=-,623; p > ,05)
 Katılımcıların cinsiyetlerine göre normatif bağlılık düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=1,013; p > ,05)
Diğer bir ifadeyle katılımcıların cinsiyetleri ile mobbing düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeyleri, duygusal bağlılık düzeyleri, devam bağlılığı düzeyleri v
normatif bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
4.5.1. Katılımcıların Eğitim Durumları ile Ölçeklerin Analizi
Katılımcıların Eğitim Durumları ile Ölçeklerin Analizi Analizlerde One way anova testleri incelendiğinde;
 Katılımcıların mobbing düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı
farklılaşmamaktadır. (F(4)=1,648; p >05)
 Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı farklılaşmamaktadır. (F(4)=,521; p >05)
 Katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(4)=2,972; p <,05)
 Katılımcıların devam bağlılık düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(4)=5,415; p <,05)
 Katılımcıların normatif bağlılık düzeyleri eğitim durumlarına göre anlamlı farklılaşmamaktadır. (F(4)=1,718; p >05)
Tespit edilen bu farklılaşmaların eğitim durum değişkeninin hangi alt
grupları arasında olduğunu belirlemek için Tukey Post-Hoc testleri yapılmış ve
sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Eğitim Durumu Değişkenine Göre Post Hoc Testleri
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Tukey Post-Hoc testlerindeki sonuçlar incelendiğinde;
 Lisans mezunu katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri; ilköğretim
mezunu katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir. (p=,029)
 İlköğretim mezunu katılımcıların devam bağlılığı düzeyleri; lise ve lisans mezunu katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir. (p=,004; p= ,000)
4.5.2.Katılımcıların Medeni Durumları ile Ölçeklerin Analizi
Bağımsız örneklem t-testleri incelendiğinde,
 Katılımcıların medeni durumlarına göre mobbing düzeyleri istatistiksel
açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=-,695; p > ,05)
 Katılımcıların medeni durumlarına göre örgütsel bağlılık(genel) düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=1,651; p > ,05)
 Katılımcıların medeni durumlarına göre duygusal bağlılık düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=1,931; p > ,05)
 Katılımcıların medeni durumlarına göre devam bağlılığı düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=-,276; p > ,05)
 Katılımcıların medeni durumlarına göre normatif bağlılık düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşmamaktadır. (t(228)=1,087; p > ,05)
Diğer bir ifadeyle katılımcıların medeni durumlarına ile mobbing düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeyleri, duygusal bağlılık düzeyleri, devam bağlılığı
düzeyleri v normatif bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
4.5.3. Katılımcıların Sektördeki Çalışma Süreleri ile Ölçeklerin Analizi
Katılımcıların Sektördeki Çalışma Süreleri ile Ölçeklerin Analizi, One way
anova testleri incelendiğinde;
 Katılımcıların mobbing düzeyleri sektördeki çalışma sürelerine göre
anlamlı farklılaşmaktadır. (F(4)=4,474; p <05)
 Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri sektördeki çalışma sürelerine
göre anlamlı farklılaşmamaktadır. (F(4)=1,159; p >05)
 Katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri sektördeki çalışma sürelerine
göre anlamlı farklılaşmamaktadır. (F(4)=1,669; p >05)
 Katılımcıların devam bağlılık düzeyleri sektördeki çalışma sürelerine
göre anlamlı farklılaşmamaktadır. (F(4)=1,889; p >05)
 Katılımcıların normatif bağlılık düzeyleri sektördeki çalışma sürelerine
göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(4)=4,052; p <05)
Tespit edilen bu farklılaşmaların sektördeki çalışma süresi değişkeninin
hangi alt grupları arasında olduğunu belirlemek için Tukey Post-Hoc testleri
yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir.
Sektördeki Çalışma Süresi Değişkenine Göre Post Hoc Tetleri
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Tukey Post-Hoc testlerindeki sonuçlar incelendiğinde;
 Sektördeki çalışma süresi 2-5 yıl arası olan katılımcıların mobbing düzeyleri; 0-1 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir. (p=,043)
 Sektördeki çalışma süresi 16-20 yıl arası olan katılımcıların mobbing
düzeyleri; 2-5 ve 6-10 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür. (p=,005; p=,048)
 Sektördeki çalışma süresi 11-15 yıl arası olan katılımcıların normatif
bağlılık düzeyleri; 0-1 ve 2-5 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde
yüksektir. (p=,043; p=,006)
4.5.4. Katılımcıların Bulundukları İşletmedeki Çalışma Süreleri ile
Ölçeklerin Analizi
One way anova testleri incelendiğinde;
 Katılımcıların mobbing düzeyleri bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(2)=3,929; p <05)
 Katılımcıların örgütsel bağlılık düzeyleri bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(2)=5,168; p <05)
 Katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(2)=5,709; p <05)
 Katılımcıların devam bağlılığı düzeyleri bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre anlamlı farklılaşmamaktadır. (F(2)=1,893; p > 05)
 Katılımcıların normatif bağlılık düzeyleri bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre anlamlı farklılaşmaktadır. (F(2)=7,983; p <05)
Tespit edilen bu farklılaşmaların katılımcıların bulundukları işletmedeki
çalışma süresi değişkeninin hangi alt grupları arasında olduğunu belirlemek
için Tukey Post-Hoc testleri yapılmış ve sonuçlar aşağıda verilmiştir. Katılımcıların Bulundukları İşletmedeki Çalışma Süresi Değişkenine Göre Post Hoc Testleri Tukey Post-Hoc testlerindeki sonuçlar incelendiğinde;
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların
mobbing düzeyleri; 0-1 ve 2-5 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde
düşüktür. (p=,028; p= ,022)
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 0-1 yıl arası olan katılımcıların
örgütsel bağlılık düzeyleri; 6-10 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür. (p=,005)
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 0-1 yıl arası olan katılımcıların
duygusal bağlılık düzeyleri; 6-10 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür. (p=,003)
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların
normatif bağlılık düzeyleri; 0-1 ve 2-5 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı
şekilde yüksektir. (p=,000; p= ,042)
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Mobbing bir insanlık suçu, iş hayatına ve devamında özel hayata yıkıcı
bir darbe, insan psikolojisine yok edici bir dalga olarak görülmektedir. Bu derece etkili olan bir davranışın engellenmesi, Mobing’e maruz kalanların maddi
veya manevi olarak desteklenmesi, yardım edilmesi, mobbing uygulayıcılarının
da aynı davranışı bir daha yapamaması için uyarılması hatta cezalandırılması
gerekmektedir. Bu kapsamda araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde
özetlenebilir.
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların mobbing düzeyleri; 31-40 ve 4150 yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir.
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların örgütsel bağlılık(genel) düzeyleri;
41-50 yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür.
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri; 41-50
yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür.
 18-30 yaş aralığındaki katılımcıların normatif bağlılık düzeyleri; 31-40
ve 41-50 yaş aralığındaki katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür.
 Katılımcıların cinsiyetleri ile mobbing düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeyleri, duygusal bağlılık düzeyleri, devam bağlılığı düzeyleri v normatif bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
 Lisans mezunu katılımcıların duygusal bağlılık düzeyleri; ilköğretim
mezunu katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir.
 İlköğretim mezunu katılımcıların devam bağlılığı düzeyleri; lise ve lisans mezunu katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir.
 Katılımcıların medeni durumlarına ile mobbing düzeyleri, örgütsel bağlılık düzeyleri, duygusal bağlılık düzeyleri, devam bağlılığı düzeyleri v normatif
bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.
 Sektördeki çalışma süresi 2-5 yıl arası olan katılımcıların mobbing düzeyleri; 0-1 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde yüksektir.
 Sektördeki çalışma süresi 16-20 yıl arası olan katılımcıların mobbing
düzeyleri; 2-5 ve 6-10 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür.
 Sektördeki çalışma süresi 11-15 yıl arası olan katılımcıların normatif
bağlılık düzeyleri; 0-1 ve 2-5 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde
yüksektir.
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların
mobbing düzeyleri; 0-1 ve 2-5 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde
düşüktür.
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 0-1 yıl arası olan katılımcıların
örgütsel bağlılık düzeyleri; 6-10 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür.
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 Bulundukları işletmede çalışma süresi 0-1 yıl arası olan katılımcıların
duygusal bağlılık düzeyleri; 6-10 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı şekilde düşüktür.
 Bulundukları işletmede çalışma süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların
normatif bağlılık düzeyleri; 0-1 ve 2-5 yıl arası olan katılımcılara göre anlamlı
şekilde yüksektir
Sonuç olarak araştırma sonucunda otel işletmelerinde çalışan personellerin mobbing davranışına maruz kalmakta işten çıkarılma, iş değiştirme gibi
korkular yüzünden çalışanlar sessiz kalmaktadır. Ancak unutulmaması gereken çok önemli husus ne kadar sessiz kalınırsa o kadar artacak bir mobbing
şiddeti olacaktır. Bu bağlamda yönetimler iş imkânlarını arttırma ve çalışma
koşullarını iyileştirme yolunda somut adımlar atmalı, denetlemeleri arttırmalı,
devlet kurumları ve mahkemeler mobbing şikâyetlerini dikkate almalı önemsemelidir. Mobbing çok büyük oranda psikolojik olarak uygulanan bir davranış
olduğu ve bunun kanıtlanmasının hiç de kolay olmadığı bir gerçektir. Dolaysıyla, Mahkemeler aldığı veya alacağı kararları bu gerçeği göz önünde bulundurarak değerlendirmeli, bu doğrultuda haklıyı haksızı ayırt etmek için azami özen
ve gayret göstermelidir
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İLE İSTİHDAM ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
Elif ALP
Sakarya Üniversitesi
ÖZ
Günümüzde artık yapısal hale gelen işsizlikten en çok etkilenen kesim gençler
olmaktadır. Yapılan araştırmalar mesleki eğitimin yaygın ve etkin olduğu ülkelerde
genç işsizliği oranlarının daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de mesleki eğitim ortaöğretimde mesleki ve teknik liselerde, yükseköğretimde ise, meslek yüksekokullarında verilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları ele alınmıştır. Böylece, Türkiye’de mesleki ve teknik liselerde alınan
eğitimin işgücü piyasasındaki geçerliliğinin, kazandırılan bilgi ve becerilerin talep
edilenle uyumlu olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada konuyla ilgili
literatür incelenmiş olup özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu araştırmalar ele alınmıştır. Ulaşılan kaynaklardan ise, mesleki ve teknik liselerde verilen eğitim
ile istihdam arasındaki ilişkinin zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumun nedenlerinin ise, mesleki ve teknik eğitim boyunca kazandırılan bilgi ve becerilerin işgücü piyasasında talep edilenden farklı olması, öğretmenlerin ve eğitim kurumunun donanım olarak mesleki eğitim için yeterli düzeyde olmaması, okul-sanayi işbirliğinin
zayıf olması ve öğrencilerin staj fırsatından yeterince yararlanamaması olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, mesleki ve teknik lise, işgücü piyasası.

An Evaluation on the Relationship Between Training Given in Vocational
and Technical High Schools and Employment
ABSTRACT
Today, young people are the most affected by unemployment, which has become more structured. Studies reveal that youth unemployment rates are lower in countries where vocational education is common and effective. In Turkey, vocational
training in secondary education, vocational and technical schools are given while higher education is provided in vocational schools. This study focuses on the technical
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and vocational secondary education institutions in Turkey. Thus, the studuy aimed to
investigate the validity of the training received in vocational and technical high schools
in Turkey in labor market research and investigate whether the imparted knowledge
and skills demanded it is compliant. In the study, the relevant literature was examined
and especially the researches made by the Ministry of National Education were discussed. From the sources obtained, it was concluded that the relationship between the
education provided in vocational and technical high schools and employment is weak.
It was understood that the reasons for this situation were that the knowledge and
skills acquired during vocational and technical education were different from those
required in the labor market, teachers and educational institutions were not at a sufficient level for vocational education, school-industry cooperation was weak, and students could not benefit from internship opportunities.
Keywords: Vocational education, vocational and technical high school, labor
market.

GİRİŞ
Osmanlı Dönemi’nde ilk kez ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan mesleki ve teknik okullar, Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Osmanlı’dan devralınmıştır.
Ancak, söz konusu okullar toplumun ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılama
açısından yetersiz kalmaktaydı. 1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurulmasıyla bu okullar, Bakanlığa aktarılmış ve sayılarının arttırılması sağlanmaya
çalışılmıştır. Günümüzde sayıları artan mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarında 2 milyondan fazla öğrenci eğitim almakta olup yaklaşık
500 000 genç her yıl bu okullardan mezun olmaktadır.
Türkiye’de sanayinin gereksinim duyduğu ara elemanı yetiştirmesi gereken mesleki ve teknik liselerden mezun olanların işsizlik oranları oldukça
yüksektir.
Nitekim mesleki ve teknik liseden mezun olan yaklaşık her dört gençten
biri işsiz kalmaktadır. Bu durum, öğrencilerin mesleki eğitim boyunca kazandıkları niteliklerin işgücü piyasasında talep edilenlerle uyuşmadığını göstermektedir.
Çalışmada bu doğrultuda öncelikle, Türkiye’deki ortaöğretim kapsamındaki mesleki ve teknik eğitim hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, Türkiye’de mesleki ve teknik liselerde kazandırılan bilgi ve becerinin işgücü piyasada talep edilen bilgi ve beceriyle örtüşmediği ve durumun
nedenleri anlatılmıştır.
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1. Türkiye’de Ortaöğretim’de Mesleki ve Teknik Eğitim
Ortaöğretim, çoğu ülkede genel ve mesleki olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim verilen kurumlarda müfredat daha çok akademik bir program çerçevesinde düzenlenir ve gençler yüksek öğretime hazırlanır. Mesleki ve
teknik eğitim veren kurumlarda, genel kültür derslerinin yanı sıra belli bir
meslek alanına yönelik eğitim verilir (TÜSİAD, 1999: 19). Türkiye’de ise, 1927
yılına kadar mesleki okulları il ve belediyeler yönetiyordu. Bu okulların bir
kısmında Osmanlı döneminden kalma günün ve toplumun ihtiyaçlarını giderecek nitelikte olmayan ders programları uygulanıyordu. 1927 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kurulmasıyla tüm mesleki okullar Bakanlığa bağlandı.
Yeni meslek okullarının açılmasında ülkenin bölgesel ihtiyaçları dikkate alınmaya çalışılmıştır. Bu okullardaki öğretmen açığının kapatılması için Avrupa’dan uzman getirilmesi ve Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi faaliyetlerine hız
verilmiştir (Turan, 1992: 38-49).
Cumhuriyetin ilk yılında (1923/24 eğitim-öğretim yılı) Türkiye’de toplam 64 mesleki ve teknik ortaokul ve lise vardı. Bu sayı 1940’larda 103’e;
1960’da 530’a yükselmiştir (MEB, 2020: 17). 1960 sonrası planlı kalkınmayla
birlikte ortaöğretimde gençleri işgücü piyasasına hazırlayan mesleki ve teknik
eğitime öncelik verilmiştir (Aksoy, 1990: 146). Son 10 yıllık süreçteki mesleki
ve teknik ortaöğretimdeki okul, öğretmen, öğrenci ve mezun sayıları tablo 1’de
sunulmuştur.
Tablo:1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul, Öğretmen, Öğrenci
ve Mezun Sayıları

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Yıllar
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20

Okul
5 179
5 501
6 204
7 211
5 106
5 239
5 444
6 066
6 264
6 121

Öğretmen
104 327
113 098
135 502
161 288
175 218
184 232
195 666
188 390
195 959
193 717

Öğrenci
2 072 487
2 090 220
2 269 651
2 513 887
2 788 117
2 760 140
2 601 638
2 614 785
2 339 260
2 218 088

Mezun
314 448
332 154
339 270
426 866
471 885
515 465
505 261
495 658
455 323
-

Kaynak: MEB, 2020: 17
Tablo 1’den görüldüğü üzere son 10 yıllık süreçte mesleki ve teknik eğitimdeki okul ve öğretmen sayısı bazı dalgalanmalarla birlikte genel itibariyle
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artmıştır. Öğrenci sayısı ise 2010-2011 eğitim öğretim yılından 2014-2015
eğitim öğretim yılına kadar artmış olup 2 788 177’ye ulaşmıştır. Ancak, bu
tarihten sonra düşüşe geçmiştir. 2019/2020 eğitim öğretim yılında 1 276 204
erkek 941 884 kadın olmak üzere 2 218 0 88 öğrenci mesleki ve teknik ortaöğretime kayıtlıdır. Mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun sayısı da 20152016 eğitim-öğretim yılına kadar sürekli artmış; ancak, bu tarihten sonra sürekli olarak azalmıştır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından mesleki ve teknik
ortaöğretimden 235 125’i erkek 220 198’i kadın olmak üzere toplam 455 323
öğrenci mezun olmuştur (MEB, 2020: 17-34).
Mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim, günümüzde Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nde olmak üzere 3 okul türünde; yaygın eğitim kapsamında Mesleki Açık
Öğretim Liselerinde verilmektedir. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 54
alan ve 199 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Anadolu Meslek Liselerinde bir mesleğe yönelik bilgi ve beceri eğitiminin yanı sıra genel bilgi dersleri de yer almaktadır.
Anadolu Teknik Liselerinde ise, bir meslek için gerekli bilgi ve beceri
dersleriyle birlikte matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri de 4 yıl boyunca
ağırlıklı olarak verilmektedir. Anadolu Meslek Liseleri’ne sınavsız geçiş ile mahalli yerleştirme ile kayıt yaptırılırken Anadolu Teknik Liselerine merkezi sınav ile kayıt yaptırılabilmektedir. Hem Anadolu Meslek Liselerinde hem Anadolu Teknik Liselerinde öğrenciler 10.sınıfta alan eğitimi, 11.ve 12. sınıfta söz
konusu meslek alanına bağlı dal dersleri öğretilmektedir. Çok Programlı Anadolu Liseleri ise, Anadolu Meslek Lisesi ve Anadolu Teknik Lisesi programlarını tek çatı altında uygulayan ortaöğretim kurumlarıdır (https://meslegimhayatim.meb.gov.tr; Erişim Tarihi: 15.09.2020).
Mesleki Eğitim Merkezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimiyle birlikte mesleki ve teknik kurs programları uygulanmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Anadolu Meslek Liselerinde olduğu gibi sınavsız geçiş ve mahalli yerleştirme ile kayıt yaptırılmaktadır. Bu merkezlerde, 27 alan ve 142 dalda eğitim
verilmektedir.
Öğrenciler, 9.sınıftan itibaren alan ve dal seçimi yapmaktadırlar. Ancak,
eğitime başlanabilmesi için, öncelikle eğitim görülecek alan ve dala uygun bir
işyeri; söz konusu işyerinde usta öğretici olması gerekmektedir. Haftanın 1 ya
da 2 günü okulda teorik eğitim verilmektedir. Haftanın kalan günlerinde ise,
öğrenciler işyerinde uygulamalı mesleki eğitim almaktadırlar (https:// meslegimhayatim.meb.gov.tr; Erişim Tarihi: 15.09.2020).
2. Mesleki ve Teknik Liselerde Verilen Eğitimin İstihdamla İlişkisi
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumların; politik, ekonomik ve kültürel yapılarında sürekli ve çok yönlü bir değişime ve gelişime sebep
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olmaktadır. Söz konusu bu değişim ve gelişim, nitelikli işgücüne olan ihtiyacı
arttırmaktadır. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde ise, mesleki ve teknik eğitime büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de üzerim ve hizmet
alanlarında teknolojiyi bilen, kullanan, geliştiren ve yeniliklere uyum sağlayabilen nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim okullarının
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir (Yörük vd., 2002: 303-304).
Çünkü, işgücü piyasasında talep edilen yeni becerilen kazandırılması, meslekler arasında geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlayabilme yeteneğinin kazandırılması ancak güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemi ile mümkün olmaktadır (Kalkınma Bakanlığı 2014:3).
Türkiye’de ise, mesleki ve teknik eğitimde en önemli sorunlardan biri nitelik sorunudur. Mesleki ve teknik eğitim alan öğrenciler, seviyelerinin gerektirdiğini mesleki yeterlilikleri kazanamadıklarını ifade etmektedirler (Kalkınma Bakanlığı, 2014: 23). Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016
yılında Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişleri isimli çalışmaya katılan mesleki
ve teknik lise mezunlarının %47,1’i aldıkları eğitimin işe hiçbir katkısı olmadığını dile getirmişlerdir. (TÜİK, 2016). Oysa mesleki ve teknik eğitimin temel
amacı, öğrenciye işgücü piyasasında bir işe girebilmesi için gerekli olan temel
bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. MEB’in konuyla ilgili araştırmasında teknik liseden mezun olanların verilen eğitimin işgücü piyasasının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır (MEB, 1997: 194). Ünal (1988:
92) yapmış olduğu çalışmada da benzer şekilde, meslek lisesi mezunlarının
okuldan mezun olduklarında mesleki beceri düzeylerinin işgücü piyasasının
altında olduğu tespit edilmiştir. MEB (1998) araştırmasında mesleki ve teknik
ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin dörtte üçü işe başlarken okulda aldıkları mesleki eğitimin yeterli olmadığı ortaya konulmuştur. Bu bağlamda
Türkiye’de mesleki ve teknik liselerde verilen eğitimin ile istihdam arasında
fonksiyonel bir bağın olmadığı sonucuna ulaşılabilir. Mesleki ve teknik lisede
verilen eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin zayıf olması, söz konusu okullardan mezun olanların işsizlik oranlarına yansımaktadır. Nitekim, TÜİK
(2019) işsizlik oranları 15 yaş üstü işsizlik oranı %13,7; 15-24 yaş arası genç
işsizliği oranı %25,4 iken, mesleki ve teknik liselerden mezun olanların işsizlik
oranları 15 yaş ve üstünde %15,3; 15-24 yaş arası nüfusta %27,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum mesleki ve teknik liselerden mezun olanların Türkiye’de işsizlik sorunundan daha fazla etkilendiğini göstermektedir.
Türkiye’de mesleki ve teknik liselerden mezun olanlar arasında işsizlik
yoğun olmasına rağmen, işverenlerin de ara eleman açığı bulunmaktadır. Bir
başka ifadeyle, işverenler nitelikli ara eleman ihtiyacını mesleki ve teknik eğitimden sağlayamamaktadırlar (Erden Özsoy, 2015: 178). Örneğin, Tekstil ve
konfeksiyon sektöründe yapılan araştırmada, işverenlerin nitelikli işgücünü
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karşılamada mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (MEB, 1998). Bu durumun nedenleri ise, bu okullardaki
eğitim personelinin yeterince sektör tecrübesi olmaması, mesleki ve teknik
liselerdeki donanım yetersizliği, sanayi iş birliğinin olmaması ve stajdan yeterince faydalanılmaması sayılabilir.
Mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olan gençlerin işgücü piyasasındaki görünümleri, onları yetiştiren öğretmenleri yansıtmaktadır. Bu bağlamda, nitelikli mezun yetiştirmede mesleki eğitim veren öğretmenlerin yeterlilikleri önem arz etmektedir (MEB, 2009: 21). Ancak, tekstil ve konfeksiyon
alanında eğitim veren mesleki ve teknik liselerde mesleki eğitim derslerini
veren öğretmenlerin genel olarak hizmet içi eğitime ihtiyacı olduklarını ifade
etmişlerdir. Öğretmen mesleki eğitim vermede yetersiz kalmalarının nedeni
olarak, yükseköğretimde aldıkları eğitimin yetersizliği, işletme deneyimlerinin
olmaması ve alanıyla ilgili kurs ve seminerlere katılmama olarak gördüklerini
dile getirmişlerdir (MEB, 1998). Öğretmenler yeterliliklerinin arttırılması için
hizmet içi eğitimin arttırılması gerektiğini vurgulamaktadırlar (Demirtaş ve
Küçük, 2008: 153). Bu bağlamda, mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim
kurumlarında istihdam edilecek öğretmenlerden sektörleriyle ilgili işletme
deneyimi olma şartı getirilmesi gerekmektedir (ERG ve KOÇ, 2012a: 17).
Mesleki eğitim veren öğretmenin yeterliliği kadar eğitimde kullanılan
araç ve gereçlerin teknolojiye uygunluğu da önemlidir. Bazı proje okulları hariç birçok mesleki ve teknik lisede çağın gerisinde teknolojiyle eğitim verilmektedir. Örneğin, piyasada Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) sistemiyle
çalışan makineler kullanılırken, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda artık
piyasada kullanılmayan MKR Torna ve MAS Torna sistemiyle eğitim verilmektedir. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şura için yapılan ön çalışma raporunda mesleki eğitim veren okullarda kullanılan programların değişen teknolojiye uyum sağlayamadığı, eğitimde kullanılan donanım ve ekipmanların çoğunun çağ dışı kaldığı, bu durumun da eğitimin kalitesini düşürdüğü ifade
edilmiştir (Yörük vd., 2002: 310). Öğrenciler de okuldaki tesislerin genel olarak
mesleki beceri eğitimine uygun olmadığı görüşüne sahiptirler (MEB, 2006: 24).
Okullardaki tesisatın yeterliliği kadar öğrencilerin bu donanımları ne
kadar kullanabildiğini de incelemek gerekmektedir. MEB (2000: 94) yaptığı
çalışmada yönetici ve öğretmenler eğitim araçlarının kullanımına oldukça sunulduğunu belirtmelerine karşın, öğrenciler ise kısmen kullanabildiklerini
ifade etmişlerdir. Ayrıca, öğrencilerin bu donanımları kullanabileceği ders süreleri de bu noktada önemlidir. MEB yaptığı çalışmada mesleki eğitim derslerinin süresinin iş hayatına etkisi araştırılmıştır. Yapılan araştırmaya katılanların verdikleri cevaplar çok az-kısmen arasında yoğunlaşmaktadır (MEB, 2000: 75).
Mesleki ve teknik liselerde verilen eğitimin kazandırdığı bilgi ve becerinin işgücü piyasasında talep edilenle uyuşmaması okul-sanayi işbirliğinin yetersiz olmasından da kaynaklanmaktadır. Sanayiye dayalı eğitim olarak da
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ifade edilen okul-sanayi işbirliği, okul ve işletmenin aynı hedefler için işbirliği
yapmasına dayanmaktadır. Sistemin üstünlüğü, kamunun yetersiz sevide sunduğu araçların karşısında sanayinin teknolojik olarak yeterli kaynaklar sunmasından gelmektedir. Böylece eğitim, sadece eğitim kurumlarının görevi olmaktan çıkmakta ve okul-sanayi işbirliğinin önemini arttırmaktadır (Koşan,
2003: 119).
Okul-sanayi işbirlikleri, hem eğitimi daha verimli hale getirecek hem de
mesleki eğitime toplumda saygınlık kazandıracak ve sistemin sorunlarına yaratıcı çözümler sunacaktır (ERG ve KOÇ, 2012b: 15). Bu kapsamda sanayinin
müfredat belirlenmesine de katkıda bulunması piyasada talep edilen niteliklerin öğrencilere kazandırılması açısından önemlidir.
Ancak, Türkiye’de yapılan çalışmalar ortaöğretim okul-sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığını göstermektedir. Örneğin MEB’in 2000 yılında
yaptığı bir araştırmaya katılan öğrenciler okul-sanayi işbirliğinin kısmen ya da
çok az olduğunu belirtmişlerdir (MEB, 2000: 81). MEB’in yakın tarihli yaptığı
çalışma okul-sanayi işbirliği, sektörle işbirliği yapma şansı daha yüksek olan
Marmara Bölgesi’nde daha iyi hale gelmesine rağmen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hala çok düşük düzeyde olduğunu ortaya koymuştur (MEB, 2018: 26).
Okul-sanayi işbirliğinin diğer bir ayağı ise işletmelerde yapılan stajlar
oluşturmaktadır. Bu kapsamda öğrencilere yapacakları işler uygulamalı olarak
gösterilirken, işverenler ise istihdam için eğitilmiş personele ihtiyaç duyduğu,
çalıştıracak personele ihtiyaçları olduğu ve kanunen mecbur oldukları için
mesleki okul öğrencilerine staj yaptırmaktadırlar (MEB, 2011: 16). Bu kapsamda yapılacak olan stajın niteliği de önem kazanmaktadır.
MEB’in İşletmelerde Mesleki Eğitim İle Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi isimli çalışmada işletmelerdeki eğitim personelinin mesleki bilgi ve
becerileri öğrencilere aktarmada bir takım eksiklikler olduğu tespit edilmiştir.
Benzer şekilde, işletmelerdeki mesleki eğitimden sorumlu personelin mesleki
tutum ve alışkanlıklar kazandırmada da eksik olduğu ortaya konulmuştur.
Ayrıca söz konusu personelin öğretim programında yer alan bilgileri anlayıp
öğrencilere uygulamasını yaptırmada yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır
(MEB, 2011: 19-22).
İşletmelerdeki fiziki yapısının mesleki eğitim ve staj uygulamalarının
yapılmasında uygunluk düzeyi de öğrencilere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmada önemli bir yere sahiptir. Yapılan araştırmada, işletmelerin fiziki kapasitesinin genel olarak yeterli olduğu; ancak, eğitim için gerekli olan iş ve proje
gibi faaliyetler için donanımları temin etmede yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır (MEB, 2011: 69). Ayrıca söz konusu fiziki kapasitenin de öğrencilerin
kullanıma kısmen sunulduğu tespit edilmiştir (MEB, 2006: 85). Bununla birlikte işletmelerde öğrencilere farklı birimlerde mesleki deneyim kazandırma
imkanının yeterli düzeyde sunulmadığı saplanmıştır (MEB, 2011: 69).
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SONUÇ
Cumhuriyetin ilk yıllarında mesleki ve teknik eğitime önem verilmiş olmakla birlikte Türkiye’de mesleki ve teknik eğitime verilen ağırlık, genel
1960’lı yıllarda planlı ekonomiye geçişle birlikte artmıştır. Günümüzde mesleki ve teknik eğitime veren okulların sayısı artmış olmasına karşın, hala mesleki
ve teknik ortaöğretimde okullaşma oranı Avrupa ülkelerine göre düşük düzeyde kalmaktadır.
Türkiye’de okullaşma sorunuyla birlikte mesleki ve teknik liselerde verilen eğitimin kalitesi de önemlidir. Nitekim bu okullardan mezun olanların piyasada kendi alanlarında iş bulması oldukça zordur. Bu durumun temel nedeni
ise, mesleki ve teknik liselerde kazandırılan mesleki bilgi ve becerilerin işgücü
piyasasında talep edilenlerle örtüşmemesidir. Nitelik uyuşmazlığı ise bu okullardan mezun olanların işsizlik riskiyle karşılaşma olasılığını arttırmaktadır.
Mesleki ve teknik eğitim veren okullardan mezun olanların işsizlik oranı
yüksek olmasına rağmen, işverenler de ara eleman açığının olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda sanayinin ihtiyacı olan nitelikli ara eleman ihtiyacı
söz konusu okullardan karşılanamadığı sonucuna ulaşılabilir. Mesleki ve teknik eğitim veren liselerde istenilen niteliklerin kazandırılması için öncelikle
müfredatın yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak
çalışmalar ise okul-sanayi işbirliği içerisinde gerçekleştirilmeli ve tarafların
görüşleri dikkate alınmalıdır. Konuyla ilgili piyasanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin neler olduğu saptanmalı ve bu bilgi ve becerilerin nasıl kazandırılacağı tesit edilmelidir.
Okullarda öğrencilere öğretilmesi planlanan müfredat kadar bu müfredatı öğrencilere aktaracak öğretmenlerin nitelikleri de önem arz etmektedir.
Yapılan araştırmaya katılan mesleki eğitim veren öğretmenler kendilerini bu
konuda gerektiği kadar yeterli bulmadıklarını dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin verdikleri mesleki eğitim dersleriyle ilgili deneyimleri olmamasından kaynaklanan bu durumun hizmetiçi eğitimle giderileceği düşünülmektedir. Ancak,
öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmekle birlikte özellikle lisans döneminde
sektörle ilgili deneyim kazandırılması gerekmektedir.
Mesleki ve teknik eğitim veren okulların teknolojik olarak uygun donanımla eğitim vermesi, nitelik uyuşmazlığının giderilmesinde önemlidir. Ancak,
Türkiye’de çoğu mesleki ve teknik lisedeki mevcut teknoloji çağın gerisindedir.
Sanayide artık kullanılmayan teknolojiyle atölye ve laboratuvarlarda eğitim
alan öğrenciler, mezun olduklarında sanayide kullanılan teknolojiye uyum
sağlayamamaktadırlar. Bu nedenle, mesleki ve teknik eğitime GSYİH’dan ayrılan payın arttırılması ve söz konusu liselerin atölye ve laboratuvarlarının çağa
uygun olarak yeniden inşa edilmesi gerekmektedir.
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Mesleki eğitimde nitelik uyuşmazlığının tek çözümü ise eğitim kurumları
olmamaktadır. Bu konuda aynı amaçları paylaşan özel sektörün de işbirliği
içerisinde olması gerekmektedir. Özellikle liselerdeki donanım yetersizliği
konusunda özel sektörün sahip olduğu fiziki alt yapıyı eğitim kurumlarıyla
paylaşması önem arz etmektedir. Ancak, Türkiye’de mesleki eğitim veren okullarla sanayinin işbirliği oldukça yetersizdir. Oysa, mesleki eğitimde başarılı
olan Almanya’da okul-sanayi işbirliği ön planda tutulmaktadır. Böylece Almanya’da nitelikli işgücünün yetişmesinde eğitim kurumları kadar özel sektörün de görevleri bulunmaktadır. Bu çerçevede eğitim alan öğrenciler ise mezun olduklarında daha az işsizlik riskiyle karşılaşmaktadırlar.
Türkiye’de okul-sanayi işbirliğinin yetersizliği kendini öğrencilerin yaptıkları stajlarda da göstermektedir. Yapılan çalışmada öğrencilerin staj yaptıkları işyerindeki fiziki donanım ise yeterli olmakla birlikte öğrenciler bu imkanlardan yararlanamamakla birlikte öğrencilere iş ve proje gibi uygulamalar için
yeterli araç ve gereç de temin edilmediği tespit edilmiştir.
Ayrıca, öğrencilere staj sırasında eğitim vermekten sorumlu olan kişilerin öğrencilere mesleki bilgi ve beceri, tutum ve alışkanlık kazandırmada yetersiz oldukları ortaya konulmuştur. Ayrıca söz konusu bu personelin öğrencilere gerekli olan uygulamaları göstermede de yeterli olmadıkları anlaşılmıştır.
Görüldüğü üzere, Türkiye’de mesleki ve teknik ortaöğretimle istihdam
arasındaki bağ oldukça zayıftır. Öğrenciler mezun olduktan sonra niteliklerine
uygun iş bulamamaktadır. Bu durumda mezun gençler ya işsiz kalmakta ya da
kendi alanları dışında bir işte istihdam edilmektedirler. Mesleki ve teknik eğitimden mezun olanları istihdam etmesi beklenen işverenler ise nitelikli ara
eleman ihtiyacı olduklarını dile getirmektedirler. Bu paradoksu önlemek için
ise, okul-sanayi işbirliği çerçevesinde mesleki ve teknik ortaöğretimin yeniden
yapılandırılarak verilen eğitimin istihdamla olan ilişkisinin güçlendirilmesi
gerekmektedir.
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ÖZET: İşsizlik ve istihdam, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunların başında yer almaktadır. Bu sorunu en çok yaşayanlar, dezavantajlı gruplar
olarak ifade edilen ve iş bulma şansı diğerlerine göre daha zayıf olan gençler, kadınlar,
engelliler, göçmenler ve eski hükümlülerdir. Özellikle eski hükümlüler, gerek çalışma
hayatına girmekte gerekse çalışma hayatında kalmakta büyük zorluk yaşamaktadırlar.
Bu çalışma, eski hükümlülerin çalışma hayatına girişte ve girdikten sonra yaşadıkları
sorunları, Sakarya ili özelinde incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla Sakarya İŞKUR’a
kayıtlı 12 eski hükümlü ile derinlemesine bilgi edinmenin mümkün olduğu nitel araştırma yöntemi kullanılarak, mülakat gerçekleştirilmiş ve içerik analizi ile bulgular
değerlendirilmiştir. Araştırmanın neticesinde; eski hükümlülerin iş başvurusu aşamasında, “hükümlü” damgasından dolayı birçok sorun yaşadıkları ve olumsuz sonuçlarla
karşılaştıkları görülmüştür. Ayrıca eski hükümlülerden çalışma hayatına girenlerin de
gerek iş arkadaşları gerekse işverenleri tarafından olumsuz davranışlara maruz kaldıkları, bu durumun psikolojilerini bozduğu ve hatta işlerini bırakmak zorunda kalmalarına sebep olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eski Hükümlü, Çalışma Hayatı, Sakarya.

“Being Ex-Convicts” in The Working Life: A Research in Sakarya
ABSTRACT: Unemployment and employment are among the most important
problems in our country as well as all over the world. Young people, women, disabled
people, immigrants and ex-convicts, who are most disadvantaged and have a lower
chance of finding a job, are the ones who experience this problem the most. Especially
ex-convicts have great difficulty both entering the working life and staying in working
life. This study aimed to examine the problems experienced by ex-convicts in and after
entering the working life in the province of Sakarya. For this purpose, interviews were
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made with 12 ex-convicts registered in Sakarya İŞKUR. As a result of the research; In
the job applications made by ex-convicts for employment, it was observed that they
had many problems and encountered negative results due to the “convict” stamp. In
addition, it was determined that those who entered the working life from ex-convicts
were subjected to negative behaviors by both their colleagues and employers, this
situation disrupted their psychology and even had to quit their jobs.
Key Words: Ex-Convicts, Working Life, Sakarya.

1. GİRİŞ
İşsizlik tüm dünyada ve Türkiye’de önemli sorunların başında gelmektedir. İşsizlik sorununu en fazla işgücü piyasasındaki dezavantajlı gruplar yaşamaktadır.
Bu gruplar işgücü piyasasında iş bulma ihtimalleri diğerlerine göre daha
zor olan gruplardır. Dezavantajlı gruplar arasında yer alan eski hükümlüler
işgücü piyasasında en çok sorun yaşayan kesimi oluşturmaktadır. Eski hükümlüler hem çalışma hayatına girişte hem de çalışma hayatının içinde birçok sıkıntıyla baş etmek zorunda kalmaktadırlar.
Çeşitli sebeplerle cezaevine girip, cezasını tamamlayarak cezaevinden
çıktıktan sonra yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak isteyen eski hükümlülerin işgücü piyasasına girememeleri ve ekonomik olarak dışlanmaları birey ve
toplum açısından yeni sorunların doğmasına neden olmaktadır. Bu kişilerin
ekonomik hayata entegre olmaları ve toplumla bütünleşmeleri büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca bu kişilerin tekrar suç işlememeleri açısından da işgücü
piyasasına katılmaları elzemdir.
Türkiye’de eski hükümlülerin çalışma hayatına girişte ve girdikten sonra
önemli sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Kamu sektöründe eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu ve İŞKUR tarafından bazı politikalar uygulansa da bu uygulamalar eski hükümlülerin istihdamı için yeterli görünmemektedir.
İşte bu anlatılanlardan hareketle çalışmanın amacı; eski hükümlülerin
çalışma hayatına girişte ve girdikten sonra yaşadıkları sorunları Sakarya ili
özelinde incelemektir. Bu amaçla Sakarya İŞKUR’a kayıtlı 12 eski hükümlü ile
mülakat gerçekleştirilmiştir.
Çalışma, eski hükümlülerin istihdamına yönelik olarak İŞKUR tarafından
alınacak önlemlere ve programlara yönelik öneriler sunmak açısından da
önem taşımaktadır. Çalışmada öncelikle eski hükümlülerin istihdam durumu
ve yaşadıkları sorunlar ele alınacak daha sonra mülakat bulguları analiz edilecektir.
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2. ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI VE YAŞANAN SORUNLAR
Herhangi bir suç işlemesi sebebiyle, mahkumiyet kararı kesinleşmiş,
hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilerek tutuklanıp cezaevine konmuş kişi “hükümlü” olarak tanımlanırken, yargı kararıyla kesinleşmiş hürriyeti bağlayıcı
cezasını tamamlayıp, cezaevinden çıkmış kişi “eski hükümlü” olarak ifade
edilmektedir (Aytaç, 2014: 422). Yasal mevzuat incelendiğinde Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak
Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde eski hükümlü;
“Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden
cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli
serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri” ifade etmektedir (Resmi Gazete, 2018).
Toplumsal yaşamın birçok alanında sosyal dışlanmaya maruz kalan eski
hükümlülerin, toplumla bütünleşebilmesi, toplumsal hayata katılabilmesi açısından işgücü piyasasına girebilmeleri önem arz etmektedir. Eski hükümlünün
bir iş sahibi olarak ekonomik dışlanmadan korunması bireyin toplumla uyum
içinde yaşamını sürdürebilmesi ve tekrar suça yönelmesinin önlenmesi açısından ayrıca önem taşımaktadır. Bu önemden ve 1982 Anayasası’nın 49/1 maddesinde yer verilen çalışmanın herkesin hakkı olduğu gerçeğinden hareketle,
devlet toplumun tüm kesimleri gibi eski hükümlülerin de istihdamını korumaya, işsizliğini önlemeye yönelik düzenlemeler gerçekleştirmektedir. Buna göre
4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi “engelli ve eski hükümlü çalıştırma
zorunluluğunu” düzenlemektedir. İlgili maddeye göre;
“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde
yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713
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sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının
sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden
ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları
içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü
olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” (İş Kanunu,2003).
Türkiye’de 26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
ve 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun” ile yapılan değişiklik sonucunda, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel
sektör işyerlerinin eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır
(Resmi Gazete,2008).
İşverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları eski hükümlüler İŞKUR
aracılığıyla sağlanmakta olup, İş Kanununda 2008 yılında yapılan değişiklikle
özel sektörde eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün kaldırılmasıyla birlikte İŞKUR’a yapılan eski hükümlü başvurusu yıllar itibarıyla azalmaya başlamıştır. 2019 Ağustos ayında İŞKUR’a kayıtlı eski hükümlü 15.102 işsizin 540’ı yerleştirilmiştir. İşgücü piyasasına dâhil olma sürecinde dezavantajlı konumda
olan eski hükümlülerin İŞKUR bünyesindeki kontenjan durumları 2019 Ağustos ayı sonu itibarıyla ele alındığında, 1.319 kamu kurumu 9.724 eski hükümlü
veya TMY çalıştırmakla yükümlü olup bu kurumlarda 5.453 kişi çalışmakta ve
6.686 kontenjan açığı bulunmaktadır (İŞKUR, 2019a: 37-38)
Eski hükümlülere yönelik düzenlemeler bulunmakla birlikte toplumun
ve bazı işverenlerin olumsuz bakış açıları yüzünden eski hükümlüler işgücü
piyasasına girme aşamasında ve girdikten sonra sorunlar yaşamaktadırlar.
Eski hükümlülerin işe girmeleri kadar girdikleri işte kalmaları da önemli bir
sorun teşkil etmektedir. İşverenler ve işyeri çalışanları çoğunlukla eski hükümlü çalışanlar hakkında yanlış ve kuşkulu bazı kanaatlere sahip olabilmekte
ve eski hükümlüleri kabullenememektedirler (Kara, 2014: 18-20). Eski hükümlü kişi, işlediği suç sebebiyle etiketlenmeye ve ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Bu etiketlenme ve ayrımcılık, olumsuz birçok özelliğin eski hükümlü
kişiye yüklenmesine, ona karşı önyargılarla hareket edilmesine sebep olabilmekte ve bireyin olumlu birçok özelliğinin göz ardı edilerek, dışlanması, birçok
mağduriyet yaşaması sonucunu doğurabilmektedir (Zencirkıran, 2015:241).
Türkiye’de eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüsü olan kişilerin istihdam edilmelerinin önündeki sorunların tespiti amacıyla yapılan, Millî
Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde
yürütülen, Avrupa Birliği (AB) destekli “Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4”
projesi için gerçekleştirilen bir çalışmanın neticesinde; Türkiye’de eski hüküm-
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lü veya denetimli serbestlik yükümlüsü kişilerin çok büyük oranda erkek (toplumsal rol ve sorumluluklar açısından üzerlerinde ciddi toplumsal bir baskı ve
çalışmak zorunda olma durumları söz konusu olan) olduğu, bir kısmının bir
meslek sahibi olduğu, bu kişilerin çok büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırı ve
hatta açlık sınırında yaşadıkları ve yine ciddi oranda bir kısmının hiçbir sosyal
güvencesi olmadığı tespit edilmiştir (Savaş vd., 2018: 24-25). Bu çalışmanın
sonuçlarına göre, eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışma
hayatına katılamamalarının en önemli nedeninin, yaşanılan yerdeki işsizlik
oranlarının yüksek olmasından dolayı iş bulamamaları olduğu ortaya çıkmıştır.
İşverenlerin Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik yükümlülerinin düşük düzeyde istihdam etmelerinin en önemli nedeninin ise bu kişilere
karşı olan önyargı ve olumsuz tutumlar olduğu tespit edilmiştir (Savaş ve Eryalçın, 2020).
Eski hükümlü bireylerin işgücü piyasasına ilişkin görüşlerini ortaya
koymak amacıyla Isparta ilinde yapılan bir çalışmada; eski hükümlülerin çalışma hayatına entegrasyon sürecinde, kendi işlerini kurmak isteyenlerin sermaye temini konusunda, cezaevinde geçen zaman sebebi ile becerilerinin kaybedilmesi ve işe uyum noktasında ve en önemli olarak da eski hükümlü olmanın getirmiş olduğu olumsuz tutumlar konusunda sıkıntılar çektikleri ortaya
çıkmıştır.
İşverenlerin eski hükümlüleri işe alırken dikkat ettikleri hususların başında suç türünün olduğu ve özellikle ağır suçları işlemiş olanları işe almak
istemedikleri görülmüştür (Gençtürk ve Korkmaz, 2019).
Görüldüğü üzere işgücü piyasasının dezavantajlı gruplarından biri olan
eski hükümlüler çalışma hayatına girişte ve girdikten sonra işlerini ellerinde
tutma konusunda önemli sorunlar yaşamaktadırlar.
Eski hükümlülerin istihdamını kolaylaştırmak üzere İŞKUR tarafından
Adalet Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, tahliyelerine
belli bir süre kalan hükümlülere, ayrıca tahliye olduğu halde işgücü piyasasına
girmekte zorlanan eski hükümlülere yönelik olarak işgücü piyasasının ihtiyaç
duyduğu mesleklerde çalışabilmelerini sağlamak amacıyla mesleki eğitim
kursları düzenlenmektedir.
2019 yılında hükümlü /eski hükümlülere yönelik 66 kurs açılmış olup,
bu kurslara 1.089’u erkek, 119’u kadın olmak üzere toplam 1.208 kişi katılmıştır. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere yönelik projelere hibe
desteği sağlanmaktadır. Yine eski hükümlüler diğer aktif işgücü piyasası programlarından da faydalandırılmaktadır (İŞKUR, 2019b: 52-56).
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3. ALAN ARAŞTIRMASI
3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
Eski hükümlüler gerek çalışma hayatına girişte gerekse çalışma hayatının içinde pek çok sorun yaşayan dezavantajlı grupların başında yer almaktadır. İşlediği suçtan dolayı cezaevine giren ve daha sonra tahliye olan eski hükümlüler, bu durumlarından dolayı iş bulmakta ve iş bulanlarda çalışma hayatına tutunmakta zorluk çekmektedirler. Eski hükümlülerin çalışma hayatına
girmeleri ve girdikten sonra da istihdamda kalmaları ekonomik, sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alındığında büyük önem taşımaktadır. Bu kişilerin topluma entegre edilmeleri, dışlanmışlık hissi yaşamamaları ve tekrar suç işlemeye yönelmemeleri açısından önemlidir.
Bu çalışma, eski hükümlülerin çalışma hayatına girişte ve girdikten sonra karşılaştıkları sorunları ele alarak, politika yapıcıların politika oluşturma ve
uygulama aşamalarına katkı sağlamak için kaleme alınmıştır.
Bu amaçla çalışmada Sakarya ili özelinde İŞKUR’a kayıtlı 12 eski hükümlüyle nitel araştırma yöntemi ve olgubilim deseni kullanılarak, mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların deneyimleri, duygu ve düşüncelerine ilişkin
derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayan yüz yüze görüşmelerde alınan cevaplar
içerik analizi ile değerlendirilerek, veriler elde edilmiştir. Eski hükümlü bulma
konusunda zorluklar yaşandığı için mülakat sadece 12 kişi ile sınırlı tutulmuştur. Eski hükümlülere, öncelikli olarak katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, meslek gibi demografik özellikleri sorulmuştur. Daha sonra katılımcıların gerek iş ararken gerekse iş bulduktan sonra karşılaştıkları sorunlar
sorulmuştur. Son olarak da mevcut politika ve yasalarla ilgili düşünceleri ile
devletten beklentileri konularına cevap aranmıştır.
3.2. Araştırmanın Bulguları
3.2.1. Katılımcıların Genel Özellikleri
Bu bölümde; katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum
ve meslek gibi demografik özellikleri incelenmektedir.
TABLO 1: Katılımcıların Genel Özellikleri
Rumuz

Cinsiyet

Yaş

Eğitim
Durumu

Medeni
Durum

Çocuk
Sayısı

Mesleği

G1

Erkek

65 İlkokul

Evli

3

Hayvan yetiştiricisi

G2

Erkek

33 Lise

Bekâr

-

Şoför

G3

Erkek

35 Lise

Bekâr

-

Elektrikçi
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G4

Kadın

34 Lisans

Evli

-

Bankacı

G5

Erkek

32 Lise

Evli

2

Serbest meslek

G6

Erkek

42 Lise

Dul

2

Serbest meslek

G7

Kadın

32 İlkokul

Bekâr

-

Temizlikçi

G8

Kadın

32 İlkokul

Bekâr

-

Tarım işçişi

G9

Erkek

53 Lise

Dul

1

Boyacı

G10

Erkek

36 Ortaokul

Bekâr

-

Serbest meslek

G11

Erkek

28 Ön lisans

Dul

-

Yönetici asistanı

G12

Erkek

34 Ortaokul

Dul

-

Fabrika işçisi

Mülakata katılan eski hükümlülerin büyük çoğunluğu erkek olup, 32-45
yaş aralığındadır. Araştırmaya katılanların medeni durumu incelendiğinde;
bekarların ve dulların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların
çocuk sahibi olma dağılımına bakıldığında; katılımcıların büyük çoğunluğu
çocuk sahibi değildirler. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına bakıldığında ise; araştırmaya katılan eski hükümlülerin çoğunluğunun ilkokul ve lise
mezunu olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu nitelik gerektirmeyen mesleklere sahiptirler.
Aytaç ve arkadaşları tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada da eski hükümlülerin sosyal konumlarına ilişkin, genel olarak eğitim
düzeylerinin düşük, aile yapıları ve sosyal ilişkilerinin düzensiz olduğu, sosyoekonomik düzeyleri açısından da yetersiz kişiler olduğu ifade edilmektedir.
Koçak ve Altun (2010) tarafından Bursa’da 230 hükümlü üzerinde yapılmış bir
çalışmada ise hükümlülerin çoğunluğunun (%74.3) ilkokul mezunu olduğu
sonucuna ulaşılarak, eğitim seviyesi düştükçe suç işleme oranının arttığına
vurgu yapılmaktadır.
Kara (2014) ve Kaşıkçı (2007) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda
da Türkiye’de hükümlülerin sosyo-ekonomik ve bilgi-beceri düzeylerinin düşük, suç işlemeden önce iş deneyimlerinin sınırlı veya hiç olmadığı tespitinde
bulunulmaktadır.
Türkiye’nin 81 ilinde kapsayan bir çalışmada da Türkiye’de eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlüsü kişilerin çok büyük oranda erkek olduğu, yaş ortalamalarının 36 olduğu ve düşük eğitim seviyesine sahip oldukları
sonucuna ulaşılmaktadır (Savaş ve Eryalçın, 2020).
Bu özellikler göz önüne alındığında eski hükümlülerin, sahip oldukları
hükümlü damgasının yanısıra istihdamları önünde engel oluşturacak farklı
unsurların varlığı da dikkat çekmektedir.
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3.2.2. Eski Hükümlülerin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
3.2.2.1. Eski Hükümlülerin Çalışma Hayatına Girişte Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Bulgular
Cezalarını tamamlayıp cezaevinden çıkan eski hükümlüleri bekleyen
önemli sorunların başında “iş bulmak” gelmektedir. Başta yaşamlarını idame
ettirebilmek olmak üzere yeniden suça yönelme riskinden korunabilmek, sosyalleşebilmek gibi sebeplerle bir işte çalışmayı isteyen bu kişiler için “eski hükümlü” olmak iş başvurusu aşamasında önemli bir engel oluşturmaktadır.
“Hükümlü” damgasından dolayı yeniden suç işlemeye eğilimli, potansiyel suçlu, güven duyulmayacak, tekinsiz kişi olma gibi önyargılarla dışlanan eski hükümlüler birçok sorun yaşamaktadırlar. Yapılan mülakatlarda kadın veya erkek, genç veya yaşlı fark etmeden iş başvurusu bulunan eski hükümlülerin
olumsuz sonuçlarla karşılaştıkları görülmüştür. Bu durumun eski hükümlülerin moral ve motivasyonunu bozarak, topluma yeniden kazandırılma sürecine
zarar verdiği ortaya çıkmıştır.
Konu ile ilgili seçilmiş bazı mülakatlar aşağıdaki gibidir;
 “ İş başvurusunda bulundum ama olumsuz sonuçlandı. Ayrıca iş bulamadığım için deneyimsiz de kaldım ve bu yüzden de işe almayan oldu”.
 “ Birçok yere başvurdum ama hepsi olumsuz sonuçlandı. Biz mahkumları ya bizim yaşadığımızı yaşayan ya da ailesinin başına gelen anlıyor ve iş
veriyor”.
 “İş başvurusunda bulundum ancak bazı başvurularım da hükmümden
dolayı olumsuz sonuçlandı. Olumlu sonuçlanan bazı başvurularım da oldu ancak işe başladığım yerdeki çalışanlar tarafından hakarete maruz kaldım”.
 “ İş başvurusunda bulundum 1 sene çalıştım sonra eski hükümlü çalıştırmayı kaldırdılar”.
 “ İş başvurusunda bulundum ama iş yok, hükümlü kadrom yok şeklinde konuştular. Ancak biliyorum ki sorun hükümlü olmam”.
 “İş başvurusunda bulundum ama adli sicil kaydı istediklerinde hükümlü olduğum için görüp çalıştırmaktan vazgeçtiler”.
Mülakata katılanların ifadelerinden de görüldüğü üzere eski hükümlüler,
işe başvuru sürecinde etiketlenmeye ve ayrımcılığa maruz kalmakta ve bu durum onların başta ekonomik olmak üzere özgüven kaybı, moral bozukluğu gibi
psikolojik mağduriyet de yaşamalarına sebep olmaktadır. Etiketlenme, ayrımcılık şeklindeki tutum ve davranışlar eski hükümlülerin ekonomik dışlanma
yaşamasını doğurmaktadır. Yaşamı idame ettirebilecek bir gelirden mahrum
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kalma durumu ise eski hükümlülerin tekrar suça yönelmesine neden olabilmektedir. Nitekim Bursa’da gerçekleştirilen bir araştırmada erken yaşlarına
rağmen çok sayıda suç işleyerek cezaevine çok kere girip çıkan, suç işlemeyi
meslek haline getiren, suç kariyerini geliştirmiş kişilere dikkat çekilmektedir
(Aytaç vd.,2005). Benzer sonuçlara yer verilen bir başka araştırmada da Kanada’da 3342 hükümlüden, erkeklerin yarısının kadınlarınsa üçte birinin tahliye
edildikten sonra yeniden suç işleyip cezaevine girdikleri ifade edilmektedir
(Chavez, 2007’den akt. Koçak ve Altun, 2010:103). Topluma yeniden kazandırılma sürecinde en önemli basamağı oluşturan istihdama katılımda yaşanan bu
sorunlar, eski hükümlülerin toplumla uyum ve barış içinde yaşaması için engel
oluşturmaktadır.
3.2.2.2. Eski Hükümlülerden Çalışma Hayatına Girenlerin Yaşadıkları Sorunlar İle İlgili Bulgular
Mülakata katılan eski hükümlülerden cezaevinden çıktıktan sonra çalışma hayatına girenlerin de birçok sorun yaşadıkları görülmektedir. Mülakata
katılan eski hükümlüler, çalışma hayatında işverenlerinin, amirlerinin yanısıra
iş arkadaşlarının olumsuz tutum, davranışlarından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını ve tüm bu sorunların psikolojilerini bozduğunu ve hatta işlerini
bırakmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Bulgular, alandaki diğer çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik taşımaktadır. Nitekim eski hükümlülerin çalışmaya başladıklarında karşılaştıkları sorunlar incelendiğinde işveren açısından
farklı gözle bakılması, suç türünün işveren üzerindeki olumsuz etkisi, işverenin güven sorunu ve tedirgin olması ve etraftan çekinme karşılaşılan sorunların başında gelmektedir (Gençtürk ve Korkmaz,2019). Savaş ve Eryalçın
(2020) tarafından Türkiye genelinde hem işverenlerle hem de eski hükümlü ve
denetimli serbestlik yükümlüleri ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarında da
işverenler, eski hükümlülerin düşük istihdam düzeyinin öncelikli nedeni olarak işverenlerin sahip oldukları önyargı ve olumsuz tutumları belirtmişlerdir.
Yine işverenlere göre düşük istihdamın önemli nedenlerinden biri de diğer
çalışanların eski hükümlülerden rahatsızlık, huzursuzluk duymaları gösterilmektedir.
Konu ile ilgili seçilmiş bazı mülakatlar aşağıdaki gibidir;
 “ İçeriden çıktından sonra bir işte çalıştım fakat iş arkadaşlarım tarafından kötü muameleler gördüm.”
 “ Hakaretler yedim, sen belasın diye laflar duydum ve dışlandım. Benden korkuyorlardı. Onlara zarar veririm diye düşünüyorlardı.”
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 “hükümlü olmak her yerde bir eksi. Bunu hissediyorsunuz. İş arkadaşlarımın bakışları, konuşma tarzları farklı. Hep şunu söylerim “her özgür insan
bir mahkum adayıdır.”
 “ Bir yerde çalıştım ve hüküm giymeden önce tanıdığım insanlar olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamadım.”
 “ İşe başladım ama çalıştığım yerde çok yargılandım bu yüzden ben
kendim işi bıraktım”.
 “ Her hükümlünün yüz kızartıcı suçtan hüküm giydiği algısıyla yaklaşıyorlar bu da beni etkiledi.”
 “ Sosyal hayatta ve iş hayatında her zaman ikinci plandayız ve her an
bizden kötülük beklermiş gibi bir yapıdalar. Güvensizlik ve tedirginlik yaşıyorlar.”
 “ Çalışırken önyargı, hakaret, ezilme ve dışlanmaya maruz kalıyoruz.
Suçlu özüyle bakıyorlar hep.”
 “ Hakaretlere maruz kalıyorum. Çünkü kadın olduğum için erkek eski
hükümlüye göre daha fazla yaşadığımı düşünüyorum.”
Mülakatlar incelendiğinde istihdama katılan eski hükümlüler için önyargıların, potansiyel suçlu olarak görülmenin başlıca sorun olduğu dikkat çekmektedir. İşledikleri suçun cezasını çekmiş olsalar da toplum gözünde aklanamamış olmak, çalışma arkadaşları ve yöneticileri tarafından yargılanmak,
güven uyandıramamak çalışma yaşamında huzurlu, mutlu ve verimli olamamalarına sebep olmaktadır. Çalışma yaşamında karşılaştıkları bu etiketleyici, ayrımcı tutumlar, davranışlar eski hükümlünün işe devamı açısından da önem
arz etmekte ve kimi zaman eski hükümlülerin zorluklarla buldukları işlerinden
dahi ayrılmalarına neden olmaktadır.
3.2.2.3. Eski Hükümlülerin Çalışmak İstedikleri Meslek/İşlerle İle
İlgili Bulgular
Eski hükümlülerin çoğunluğunun çalışmak istedikleri işlerde/mesleklerde bir ayrım yapmadıkları ve “ne iş olsa yaparım” dedikleri görülmüştür. Bu kişiler eski hükümlülükten dolayı yargılanmayacakları bir işe
sahip olmanın yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.
Konu ile ilgili seçilmiş bazı mülakatlar aşağıdaki gibidir;
 “ Eski hükümlü olduğum için yargılanmadığım her işte çalışırım. Düzenli işim olsun yeter.”
 “ Fabrika işçisi olarak çalışsam bile yeter. Başka bir şey istemiyorum”
 “ Ne iş olursa olsun yaparım. Yeter ki eski hükümlü olduğum için yargılamasınlar ve işe alsınlar”
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 “ Hayvancılık üzerine çalışmak istiyorum. Başka bir işte çalışmam da
zor görünüyor zaten.”
 “ Kendi işimi kurup başkalarına da ekmek parası kazandırmak istiyorum.”
 “ Sigortalı bir işte çalışmak istiyorum. İşin ne olduğu önemli değil.”
 “ Maaş ve şartlar olarak diğer vatandaşlardan ayrılmadığımız bir çalışma ortamı yeterli.”
 “ İş ayırmıyorum. Sadece insan muamelesi görmeyi bekliyorum.”
Yaşamın devamlılığı için gelir sağlayıcı bir faaliyet olduğu kadar, bireyin
mutluluk, özgüven, psikolojik doyum ve statü gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli rol oynayan çalışma, eski hükümlüler gibi dezavantajlı gruplar
için topluma kazandırılma, entegre olabilme, sosyalleşebilme için ayrıcalıklı
bir öneme sahiptir. Bu noktada mülakatlar incelendiğinde sahip oldukları etiket sebebiyle iş bulmakta zorluklarla, sorunlarla mücadele eden eski hükümlüler için gelir elde edebilecekleri, insan onuruna yaraşır muamele görebilecekleri her işin kabul edilebilir olduğu dikkat çekmektedir. Öte yandan maruz
kaldıkları olumsuz tutum ve davranışlar sebebiyle eski hükümlüler içinde
kendi işini kurmak isteyenlerin olduğu da görülmektedir.
3.2.2.4. Eski Hükümlülerin Kendilerine Yönelik Uygulanan Programlar ve Yasalar İle İlgili Görüşlerine Yönelik Bulgular
Eski hükümlülere yönelik cezaevlerinde İŞKUR tarafından becerilerini ve
dolayısıyla istihdam edilebilirliklerini arttırmak için çeşitli meslek kursları
açılmaktadır. Ayrıca bazı yasalarla da eski hükümlüleri korumak ve istihdamı
kolaylaştırmak istenmektedir. Ancak yapılan mülakatlarda katılımcıların bu
kursları veya uygulanan yasaları yetersiz gördükleri ortaya çıkmıştır. Özellikle
özel sektörde eski hükümlü çalışma zorunluluğun kaldırılmasından eski hükümlüler oldukça şikayet etmektedir. Olumsuz görüşlerin yanında cezaevinde
iken İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara katılıp memnun kaldıklarını ifade
edenler de bulunmaktadır.
Konu ile ilgili seçilmiş bazı mülakatlar aşağıdaki gibidir;
 “Cezaevindeyken programlar düzenlendi ve dikiş kursuna katıldım.
Kurs verimliydi. Ancak önemli olan bir iş bulabilmek ”
 “ Kitap ciltleme, kütüphanecilik programları düzenlendi. Verilen kurslar güzel ama yeterli değil bence”
 “Konferanslar düzenlendi, el becerisine yönelik kurslar kısıtlıydı. Bu
tarz kursların artırılması faydalı olurdu.”
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 “ Kurs ve programların daha çok yapılması iyi olur. Kurslar var ama
yetersiz maalesef”
 “ Bizim için uygulanan yasalar yetersiz. Ayrıca ilgili tarafların biraz daha esnek olması hoş olur.”
 “ Çok yetersiz buluyorum yasa ve uygulamaları maalesef. Bizi koruyucu
ve istihdam edici değil.”
 “Yasa ve programların olumlu bizi topluma kazandırması iyi oluyor.
Ancak özel sektörde de zorunluluk getirilmeli”
 “ Engelliler gibi özel sektörde de eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
olsun istiyorum. Yasa ve programları yeterli bulmuyorum.”
 “ Eski ve yeni olmamalı hepsi aynı. Şuan yasalarda adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.”
Eski hükümlülerin eğitim düzeyleri ve “hükümlü” belgesine sahip olmaları istihdam edilmeleri önünde engel oluştururken, sosyal ve mesleki yönden
yeterli bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiş, eğitim hizmetlerinden yeterli
düzeyde faydalanmamış olmaları bir iş bulmada ve/veya bulunan işte devamlı
çalışmada daha büyük engeller oluşturmaktadır (Aytaç, 2014:425). Eski hükümlülerin genel eğitim seviyelerinin düşük olması, toplum tarafından etiketlenmiş olmaları gibi sebepler istihdam önünde halihazırda engeller oluştururken bu kişilerin sosyal ve mesleki rehabilitasyon almaları daha da önem kazanmaktadır. İstihdam öncesi koruma kapsamında değerlendirilen hükümlülük sürecindeki mesleki eğitim, rehabilitasyon faaliyetlerinin etkinliği, kişinin
cezaevinden çıktıktan sonra iş bulabilmesine, işsizlik riskinden korunabilmesine, tekrar suça sürüklenmesinin önlenmesine önemli bir katkı sunacaktır.
3.2.2.5. Eski Hükümlülerin Devletten Beklentileri İle İlgili Bulgular
Eski hükümlüler kendilerine yönelik yapılan program ve yasaların yetersiz olduğunu vurgulayarak, insana yakışır işlerde çalışmak ve topluma entegre
olmak için devletten bazı beklentileri olduğunu belirtmişlerdir. Bu beklentiler
arasında; zorunlu eski hükümlü çalışma alanlarının ve sayısının arttırılması,
özel sektöre eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun tekrar getirilmesi, eski
hükümlülere yönelik destek, işe yönlendirme ve eğitimlerin arttırılması yer
almaktadır.
Konu ile ilgili seçilmiş bazı mülakatlar aşağıdaki gibidir;
 “ Zorunlu eski hükümlü çalışma alanlarını ve sayısını artırabilirler.”
 “ Daha çok iş olanağı istiyorum. Devletin bize hak tanımasını ve destek
vermesini bekliyorum.”
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 “Eski hükümlülere yönelik meslek edindirme kurslarını başarılı bir şekilde tamamlamalılar. Devlet, bünyesinde veya kamuya bağlı işyerlerinde istihdam sağlaması çok iyi olur.”
 “Devlet bizi korusun, işe yerleştirsin ya da eğitsin. Hiç kimse hapis
yatmak istemez, her şeyin bir nedeni vardır.”
 “Devlette torpilin varsa bir yere gidersin. Özel sektörde eski hükümlülerin çalıştırılması zorunluluğu kaldırıldıktan sonra herkesin işine son verildi.
Bu yüzden tekrar özel sektöre eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu getirilmeli”
 “İşe yönlendirme konusunda destek bekliyorum.”
 “Cezaevinden çıktıktan sonra hayata entegre olmak için devlet desteğiyle bir yerde işe başlama güvencesi istiyorum.”
 “ Devlet eski hükümlüler için daha çok alım yapsın. Bize yapılan hakaretler karşısında yasaların ceza vermesini istiyorum.”
Mülakat bulguları ve özel sektörün istihdam yükümlülüğünün kaldırıldığı yıldan itibaren elde edilen istatistikler incelendiğinde, özel sektörde eski
hükümlü çalıştırma zorunluluğunun gerekli olduğu, yasal zorunluluk bulunmadıkça özel sektörün eski hükümlü çalıştırmaktan kaçındığı görülmektedir.
Öte yandan katılımcı eski hükümlüler, kamuda da istihdam imkanlarının genişletilmesini, eski hükümlü alım sayısının artırılmasını, eğitim ve mesleki danışmanlık hizmetlerinin gerekliliğini dile getirmektedirler.
4. SONUÇ
İşsizlik oranlarının sürekli artış gösterdiği günümüz dünyasında ve Türkiye’de işgücü piyasasında dezavantajlı gruplar arasında yer alan eski hükümlüler hem çalışma hayatına girişte hem de çalışma hayatına girdikten sonra
birtakım sorunlar yaşamaktadır. Eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sürecinde önemli bir rol oynayan gelir sağlayıcı bir işe sahip olma,
ekonomik olduğu kadar psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da önem arz etmektedir.
Eski hükümlülerin çalışma hayatına girişte ve girdikten sonra yaşadıkları sorunları ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın neticesinde; öncelikle
eski hükümlülerin işe girmek için yaptıkları başvurularında sahip oldukları
“hükümlü” damgasından dolayı birçok sorun yaşadıkları ve iş başvurularının
genellikle olumsuz sonuçlandığı tespit edilmiştir. Mülakata katılan eski hükümlülerden cezaevinden çıktıktan sonra çalışma hayatına girenlerin de çok
fazla sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu kişiler çalışma hayatında gerek iş
arkadaşları gerekse işverenleri tarafından olumsuz davranışlara maruz kaldık-
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larını ve bu durumun psikolojilerini bozduğunu ve hatta işlerini bırakmak zorunda kaldıklarını belirtmişlerdir. Eski hükümlülerin çoğunluğunun çalışmak
istedikleri işlerde/mesleklerde bir ayrım yapmadıkları ve “ne iş olsa yaparım”
dedikleri görülmüştür. Eski hükümlülere yönelik cezaevlerinde İŞKUR tarafından becerilerini ve dolayısıyla istihdam edilebilirliklerini arttırmak için çeşitli
meslek kursları açılmaktadır. Ayrıca bazı yasalarla da eski hükümlülerin korunması ve istihdamın kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Ancak yapılan mülakatlarda katılımcıların önemli bir bölümünün bu kursları veya uygulanan
yasaları yetersiz gördükleri ortaya çıkmıştır. Özellikle özel sektörde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılmasından eski hükümlüler oldukça
şikayet etmişlerdir. Eski hükümlüler devletten bazı beklentileri olduğunu belirtmişlerdir. Bu beklentiler; zorunlu eski hükümlü çalışma alanlarının ve sayısının arttırılması, özel sektöre eski hükümlü çalıştırma zorunluluğunun tekrar
getirilmesi, eski hükümlülere yönelik destek, işe yönlendirme ve eğitimlerin
arttırılması olarak belirtilmiştir.
Eski hükümlülerin çalışma hayatına entegre etmek tekrardan suç işlemesini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak öncelikle eski hükümlülere yönelik toplumsal bakış açısının değiştirilmesi gerekmektedir. Devlet, eski hükümlülerin istihdama kolay bir şekilde girmesini ve istihdamda
kalmasını artırıcı düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Burada önemli noktalardan birisi eski hükümlülerin cezaevlerinde bulundukları sürece işgücü piyasasına kolay bir şekilde entegre olmaları için gerekli meslek eğitim ve rehabilitasyon programlarından yararlandırılmasıdır. Ayrıca cezaevinden çıktıktan
sonra istihdama kolayca katılmaları için de rekabet eşitsizliğini gidermeye
yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Girişimciliğin özendirilmesi,
bazı mesleklerin eski hükümlülerin yapacağı işler olarak tanımlanması, korumalı işyerlerinde istihdam gibi düzenlemeler iş bulma sürecindeki sorunların
giderilmesinde etkili olacaktır. Bu noktada istihdam öncesi koruma, işe girerken koruma ve işe yerleştikten sonra koruma ayaklarının her birinin sağlam
inşa edildiği bir yapı oluşturulmalıdır. Eski hükümlülere ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi, sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçların analiz
edilmesi, toplumsal önyargıların, etiketlemenin, algıların olumlu değişiminin
sağlanması suretiyle bu yapının her bir ayağını güçlendirmek mümkün olacaktır. İstihdam imkanlarının artırılması ile ekonomik dışlanmadan korunan eski
hükümlülerin, sosyal yardımlara bağımlılığının da azaltılması sağlanacaktır.
Kamu işyerlerinde bulunan zorunlu eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü oranı arttırılmalı ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için de güçlü bir
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yaptırım uygulanmalıdır. Kamu işyerlerinde eski hükümlü çalıştırma hususundaki düzen, özel sektöre de örnek oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır.
Toplum yararına programlar, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik
programları gibi aktif işgücü piyasası programlarından eski hükümlüler daha
fazla yararlandırılmalı ve katılımları arttırılmalıdır.
Eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerini kolaylaştırmaya yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de işbirliği sağlanarak
çeşitli projeler gerçekleştirilmelidir. Kitle iletişim araçlarının ve medyanın da
önyargıları ve etiketlemeleri ortadan kaldırma yolunda olumlu sosyal değişime
katkı sunacağı da unutulmamalıdır.
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BİTCOİN FİYATLARI İLE DÜNYA BORSALARINDA
GÖSTERGE NİTELİĞİ TAŞIYAN ENDEKSLER
ARASINDAKİ İLİŞKİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE
NEDENSELLİK SINAMALARI
Enes AYAR
Ege Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı, başlıca kripto paralardan Bitcoin’i ele alarak Dünya‘da
gösterge niteliği taşıyan borsa endeksleriyle arasındaki ilişkiyi incelemek ve portföy
çeşitlendirmesi kapsamındaki yatırım kararlarının doğru alınmasına öncülük etmektir.
Çalışmada kullanılan değişkenler NASDAQ100, CHINAA50 ve FTSE100 endeks değerleri ile Bitfinex borsasına ait Bitcoin fiyatlarından oluşmaktadır. Çalışmada, serilerin
eşbütünleşme durumları Johansen eşbütünleşme testi ile incelenirken; durağanlık
durumları ise genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testi ile sınanmıştır. Ayrıca, seriler
arasındaki zamana bağlı nedensellik de Granger nedensellik testi ile incelenmiştir.
Bulgulara göre, Bitcoin fiyat serisi ile endekslere ait seriler arasında hiçbir eşbütünleşme ilişkisi yoktur. Bununla birlikte nedensellik testi sonuçlarına göre, Bitcoin fiyatları FTSE100 ve NASDAQ100 endeksinin Granger nedeniyken bu iki endeks de karşılıklı olarak birbirlerinin Granger nedenidir. CHINAA50 endeksi ise FTSE100’ün tek
taraflı Granger nedenidir. Söz konusu nedenselliğe taraf değişkenler kısa vadede bir
ilişki içerisindedirler. Eğer ki devletler Bitcoin'in merkezi yönetim noksanlığından
çekiniyorlarsa kendi kripto para veya Bitcoin borsalarını kurmakla bir başlangıç yapıp
daha sonra kendi kripto paralarını yaratarak kendi finansal sistemlerine entegre etmeyi deneyebilirler. Böylece piyasa derinliği artarken manipülatif riskler de azalacaktır. Ülkelere, finansal teknoloji alanındaki bu en güncel potansiyeli ve muhtemel avantajları ıskalamamaları adına, Bitcoin'e en kötü ihtimalle olumlu bir endişeyle yaklaşım
göstermeleri tavsiye edilmektedir. Öte yandan, Bireysel yatırımcılar ise portföy çeşitlendirmesine giderken, özellikle uzun vadede, Bitcoin fiyatlarını çalışmada ele alınan
borsa endekslerinden bağımsız olarak değerlendirmeli ve buna göre hareket etmelidirler.
Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Borsa, Kripto Para, Portföy Çeşitlendirme, Yatırım,
Finansal Teknolojiler
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The Relationship Between Bitcoin Prices and Leading Indices in World
Stock Markets: Cointegration and Causality Tests
Abstract
The aim of this study is to examine the relationship between Bitcoin, which is
one of the main cryptocurrencies, with the indicative stock market indices in the world
and to lead the correct investment decisions within the scope of portfolio diversification. The variables used in the study are the index values of NASDAQ100, CHINAA50
and FTSE100 and Bitcoin prices of the Bitfinex stock exchange. In the study, the cointegration states of the series were examined by the Johansen cointegration test and;
stability conditions were tested with the ADF unit root test. In addition, timedependent causality between the series was also examined with the Granger causality
test. According to the findings, there is no cointegration relationship between the Bitcoin price series and the series of indices. Otherwise, according to the causality test
results, Bitcoin prices are the Granger cause of the FTSE100 and the NASDAQ100 index, as well as these two indices are granger causes of each other. The CHINAA50 index is the one-sided Granger cause of the FTSE100. The variables involved in the mentioned causality are in a relationship in the short term. If states are afraid of Bitcoin's
lack of centralized management, they can start by establishing their own crypto money
or Bitcoin exchanges and then try to create their own crypto coins and integrate them
into their own financial systems. Thus, while the depth of the market will increase,
manipulative risks will decrease. Countries are recommended to approach Bitcoin
with a positive anxiety at worst so that they do not miss this most up-to-date potential
and possible advantages in the field of financial technology. On the other hand, individual investors should evaluate Bitcoin prices independently from the stock market
indices discussed in the study and act accordingly, especially in the long term, while
going for portfolio diversification.
Keywords: Bitcoin, Stock Exchange, Cryptocurrency, Portfolio Diversification,
Investment, Financial Technologies

1. GİRİŞ
Son yarım yüzyılda dijitalleşme ve sanallaşmanın bir çok farklı alanda
köklü değişiklikler yarattığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu alanlardan bir tanesi
de ekonomidir. Bitcoin ve onun güvenlik sisteminin dayandırıldığı teknolojik
arka plan olan Blockchain teknolojisi, parasal alanda dijitalleşmenin geldiği
son noktayı temsil edecek düzeydedir. Şifrelenmiş işlem takibini gerçekleştiren veri tabanı sistemi olarak adlandırılan Blockchain teknolojisi ile beraber
kripto paralar, kullanıcılarına önemli avantajlar sunmakta ve sayıları günden
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güne artmaktadır. Günümüzde kripto paraların sanal ortamda, bu kadar yaygın biçimde ve güvenilir bir şekilde işlem görmesini söz konusu teknolojik ve
dijital altyapı olmadan açıklamak mümkün değildir. Zira Bitcoin piyasasının
denetim ve gözetimini yürütecek merkezi bir otorite yoktur. Blockchain teknolojisi birbirini tanımayan veya güvenmeyen taraflara, sistemdeki tüm katılımcıların ortak kararı ile onaylanacak ve herkesi ilgilendirecek bir kayıt oluşturulmasının yolunu hazırlar (Mendi ve Çabuk, 2018:14). Yatırımcılar tarafından
kullanılırlığı rüştünü ispatlamış nitelikte bulunan borsalar ve bu borsalara ait
endekslerin tarihçesi ise Bitcoin'e göre çok daha eskiye dayanmaktadır. Bitcoin'in bu geleneksel borsalarla nasıl bir etkişelim göstereceği en çok merak
edilen konulardan birisi olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın konusu da bu soruyu cevaplamaya yönelik olarak belirlenmiştir. Bölümün devamında Bitcoin
nedir? Başlıca borsa endeksleri nelerdir ve hangi kritere göre belirlenmiştir?
Gibi sorulara yanıt verilecek ardından Bitcoin piyasası ve borsalarına ait bilgilere değinilecektir.
1.1. BİTCOİN NEDİR?
Bitcoin, ekonomi alanına paranın dijitalleşmesiyle giriş yapan, çok uzun
bir geçmişi olmamasına rağmen oldukça hızlı bir gelişmeyle küresel çapta kullanımı yaygınlaşan bir ödeme sistemidir. Bu ödeme sistemi ilk kez 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adlı bir kişi ya da grup tarafından ortaya konan 9
sayfalık bir makalede “eşler arası elektronik nakit sistemi” adlandırmasıyla
ortaya çıkmıştır (Nakamoto, 2008). Bitcoin tarihte bilinen ilk kripto paradır.
Bitcoin’in yükselişinin ardından ortaya çok sayıda farklı dijital para çıkmış ve
kullanımları yaygınlaşmıştır; Ethereum, Ripple, Tether ve Litecoin bunlardan
bazılarıdır. Çalışmanın yürütüldüğü tarih itibariyle elde edilen “Coinmarketcap” verilerine göre Dünya’da 5295 adet kripto para bulunmakla birlikte bunların toplam piyasa değeri 185 Milyar doların üzerindedir. Bunun 121 Milyar
dolarlık kısmını yalnızca Bitcoin oluştururken geri kalan kısmı diğer kripto
paraları içermektedir (coinmarketcap.com).
1.2. BAŞLICA BORSA ENDEKSLERİ
Endeksler, başlangıçta genellikle fiyat değişimlerini ölçümlemek için kullanılmanın yanında günümüzde hisse senetlerinin işlem gördüğü borsaların
tamamının kendine ait farklı borsa endeksleri vardır. Bu endeksler borsa yatırımcıları tarafından sıkı sıkıya takip edilmenin yanında çoğu zaman, ait olduğu
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borsaya ve ülke ekonomisine dair genel bir gösterge niteliği taşıdığı düşünülerek diğer tüm piyasa katılımcıları tarafından da izlenmektedir.
Çalışma kapsamında ele alınan endeksler ise tüm dünyada piyasa değeri
bazında en büyük paya sahip ve önde gelen borsalara ait endekslerden seçilmiştir. Piyasa değeri bazında dünyanın en büyük borsaları Tablo 1 itibariyle
gösterilmektedir.
Tablo 1: Piyasa Değeri Bazında Dünyanın En Büyük Borsaları
#

Borsalar

Piyasa Değeri
(Trilyon $)

Ülke

Şirket Sayısı

1

NYSE

22,99 Birleşik Devletler

2138

2

NASDAQ - US

13,29 Birleşik Devletler

3145

3

Japan Exchange Group

4

Shanghai Stock Exchange

5,04 Çin

1583

5

Euronext Amsterdam

4,82 Hollanda

1461

6

Hong Kong Exchanges
Group

7

LSE Group

6 Japonya

4,6 Hong Kong
4,02 Birleşik Krallık

3703

2468
2392

Kaynak: Piyasa Değerleri: https://www.tradinghours.com/markets-bycapitalization, Şirket sayıları: WFE Ocak 2020 verilerinden tarafımızca derlenmiştir.
Söz konusu endeksler, daha kapsamlı bir sonuç elde edileceği düşünüldüğünden Dünya’nın farklı coğrafi bölgelerinde yer alan ve aynı zamanda en
yüksek işlem hacimlerine sahip borsalar arasından seçilmiştir. Buna göre, çalışmada ele alınacak endekslerden NASDAQ100 endeksi NASDAQ – U.S. adlı
Amerikan borsasında işlem gören piyasa değeri en yüksek 100 şirketin hisselerinden oluşmaktadır ayrıca bu endeks bir teknoloji endeksi olarak da kabul
görmektedir. Birleşik Krallık’a ait FTSE100 endeksi Londra Menkul Kıymetler
Borsası'nda işlem gören en yüksek sermayeye sahip 100 blue-chip1 şirketinden oluşmaktadır. Endeks FTSE U.K. serisinin bir parçasıdır ve söz konusu
borsada işlem gören, büyüklük ve likidite taramasından geçen en büyük 100
şirketin performansını ölçmek için tasarlanmıştır (ftserussell.com). Son olarak,
Blue-chip terimi, borsada işlem gören en risksiz, tanınmış ve güvenilir şirketleri, kısacası birinci sınıf hisse senetlerini tanımlamak için kullanılır. Bu şirketlerinin ekonominin iyi dönemlerinde yüksek kar elde edecekleri, kriz dönemlerinde ise zarar görmeyerek istikrarlı büyümelerine
devam edecekleri düşünülmektedir (piyasarehberi.org, 06.04.2020).
1
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Shanghai Stock Exchange kapsamında yer alan CHINAA50 endeksi, söz konusu
borsada işlem gören 50 adet hisse senedinden oluşmaktadır. Endeks, Asya
borsaları içerisinde en sık takip edilen önemli göstergelerden birisidir ve içerdiği şirketlerin piyasadaki potansiyelini yansıtmak için sıkça kullanılmaktadır.
1.3. BİTCOİN PİYASASI VE BORSALARI
Bitcoin’in yatırım aracı olarak genel kabul görmeye başlaması, Bitcoin
üzerine kurulu çeşitli borsalar oluşturulması ihtiyacını doğurmuştur. Bitcoin
alım ve satımının gerçekleştirilebileceği ilk borsa olan Bitcoin Market, 6 Şubat
2010 tarihinde kurulmuş ve Bitcoin borsalarının sayısı zamanla artmıştır. Bitcoin borsaları, kendi kuralları çerçevesinde resmi tatiller de dahil, 7 gün 24
saat açık olup, kesintisiz bir şekilde işlem halindedir (Koçoğlu vd., 2016:82).
Şekil 1, itibariyle görüldüğü üzere, borsa payları itibariyle en büyük paya
sahip ilk 3 borsa geri kalan diğer tüm borsaları domine etmektedir.
Şekil 1: Bitcoin Borsa Payları

Kaynak: https://data.bitcoinity.org/markets/volume/
Bitcoin ile günlük hayatta gerçekleştirildiği bilinen ilk alışveriş 22 Mayıs
2010 tarihinde Laszlo Hanyecz isimli bir kullanıcı tarafından 10.000 Bitcoin
ödenerek 2 pizza siparişi verilmesiyle gerçekleştirilmiştir, bu alışverişle bera-
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ber Bitcoin’in reel ekonomiyle tanıştığı kabul edilmektedir. Alışverişin gerçekleştirildiği tarih olan 22 Mayıs 2010 itibariyle 1 BTC = $0,0025 ve 10.000 BTC
= $25 değerindedir (Koçoğlu vd., 2016:79). 01.04.2020 itibariyle 1 BTC =
$6.606 ve 10.000 BTC = $66.000.000’a denk gelmektedir.
Popülaritesi artmakla birlikte Bitcoin kullanımı kimileri için güvenliksiz
görülmekle beraber bir yandan da Bitcoin borsalarının gelişimi ve yayılımı
devamlı süregelmektedir. Bu yayılım nasıl ki Bitcoin’in geleneksel finansal
araçlarla olan rekabetini doğuruyorsa aynı şekilde Bitcoin borsalarının oluşumu da geleneksel borsa sistemleriyle rekabete öncülük etmektedir. Peki Bitcoin’in söz konusu geleneksel borsalarla arasında nasıl bir ilişki vardır? İşte bu
çalışmada, piyasadaki aktörlerin sıkça karşılaştığı bu ve buna benzer sorulara
bir nevi cevap oluşturacak bir kaynak sunulmaya çalışılacaktır.
Belirtilen bağlamda, bu çalışmanın amacı, söz konusu kripto paralardan
halihazırda Dünya’da en yaygın kullanılmakta olan Bitcoin’i ele almak, gösterge niteliğinde değerlendirilen borsa endeksleriyle olan ilişkisini inceleyerek
belirsizliklerin ortadan kalkmasına ve yatırım kararları alınırken Bitcoin’e
ilişkin atılacak adımların doğru seçilmesine yardımcı olmaktır.
2. LİTERATÜR
Fiyatlarının ciddi düzeylerde artış göstermeye başladığı yıllardan itibaren Bitcoin, özellikle sosyal bilimciler ve ekonomistler tarafından dikkatleri
üzerine çekmeyi başarmıştır. Bununla birlikte liteatürde borsa endeksleri ile
Bitcoin fiyat hareketlerinin ilişkisini konu edinen sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı Tablo 2 itibariyle özetlenmiştir.
Tablo 2: Literatürde Bitcoin ile İlgili Yapılan Bazı Çalışmalara Dair Bilgiler
Yazar ve
Yayın
Tarihi
Baek ve
Elbeck
(2015)

Georgoula
vd. (2015)

Kapsam
ve/veya
Bölge

ABD

Dönem
Sonuç

Yöntem

Bitcoin'in bir yatırım aracı olarak tercih
Temmuz 2010
edilirliğini sorgulamak adına ortaya konan
Şubat 2014
çalışmada Bitcoin fiyatlarının S&P500
endeks verileri üzerinde herhangi bir etkiRegresyon
sinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Analizi
27.10.2014
12.01.2015

ABD

Johansen Eşbütünleşme

Bitcoin fiyatları ile S&P500 endeksi arasında negatif yönlü ilişki vardır. Yatırımcılar, S&P500 endeksinde düşüş yönlü bir
hareket gördüklerinde ellerindeki hisse
senetlerini satarak Bitcoin alabilirler.
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Szetela vd.
(2016)

USD, Euro,
CNY, PLN ve
GBP/PLN Küresel

Dirican ve
Canoz
(2017)

7 Adet Borsa
Endeksi Verisi
- Küresel

Kanat ve
Öget
(2018)

Türkiye ve G7
Ülke Borsaları

ARMA modellemesinde Bitcoin’in tüm
Ocak 2014
para birimlerinden bağımsız hareket ettiği
Haziran 2016 sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte,
GARCH modellemesine göre Bitcoin, Euro,
Amerikan Doları ve Çin Yuanı’nın Polonya
ARMA
Zlotisi’ne logaritmik getiri oranından etkiGARCH
lenmektedir.
Bitcoin fiyatları ile farklı ABD ve Çin Borsa
24.05.2013
endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi
05.11.2017
görülmüştür. Bununla birlikte, FTSE100,
NIKKEI 225 ve BİST100 hisse senedi enARDL Sınır
deksleri ile Bitcoin arasında herhangi bir
Testi
ilişki olmadığı saptanmıştır.
Bitcoin ile diğer ülke borsaları arasında
01.01.2013
herhangi bir uzun dönemli denge ilişkisin26.01.2018
den söz edilemez. Bunun yanı sıra İngilteJohansen Eş- re Borsası (FTSE) Bitcoin fiyatlarının nebütünleşme, deniyken; Bitcoin fiyatlarının ise AmeriGranger Ne- kan (S&P500) ve Kanada (STSX) borsalarının nedeni olduğu saptanmıştır.
densellik

3. VERİ VE YÖNTEM
Bu başlık altında, ilk olarak veri setinin detaylarına değinilmiş ardından
çalışmada kullanılan yöntemlerden ADF Testi ile VAR modeline değinilmiştir.
Devamında, 1988 yılında Soren Johansen (Johansen, 1988) ve sonrasında,
1990 yılında, Johansen ile beraber Katarina Juselius (Johansen ve Jesulius,
1990) tarafından geliştirilen Johansen Eşbütünleşme Testi’ne yönelik açıklamalar eklenmiştir. Daha sonra, Clive Granger tarafından 1969 yılında geliştirilen Granger Nedensellik Sınaması’na ait bilgilendirmeler sunulmuştur.
3.1. VERİ SETİ
Çalışmada kullanılacak olan değişkenlerden Nasdaq-US’a ait NASDAQ100 endeksi, Shanghai Stock Exchange’e ait CHİNAA50 endeksi ve London
Stock Exhange’e ait FTS100 endeksi verilerinin tamamına (investing.com) internet sitesi üzerinden 19 Mart 2020 tarihinde erişilmiştir. Bitfinex borsasına
ait Bitcoin fiyatları ise yine (investing.com) web sitesi aracılığıyla elde edilmiştir. Bitcoin’e ait fiyat bilgileri, Amerikan Doları bazlı 1 Bitcoin’in değerini ifade
eden borsa işlem fiyatıdır. Veri seti 4 Ocak 2015 – 15 Mart 2020 tarih aralığında, haftalık periyodda incelenmiş, toplam 272 gözlemden oluşmaktadır. Analizin, Bitcoin’deki görece yüksek fiyat hareketlenmelerinin ilk kez meydana geldiği 2017 yılını içermekle birlikte, 5 yıllık bir süreci kapsamasının anlamlı so-
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nuçlar elde etmede ve mevcut çalışmalarla sonuçların karşılaştırılmasında
yeterli olacağı düşünüldüğünden veri setinin başlangıç tarihi bu şekilde belirlenmiştir. Analizlerde kullanılan Bitcoin fiyatları ile borsa endeksi verilerinin
tamamı logaritmaları alınarak modellere dahil edilmiştir. Logaritmik dönüşümden sonra veriler küçülmekle beraber herhangi bir bilgi kaybı yaşanmamakta, bilgilerin okunması ve analiz sonuçlarının yorumlanmasında kolaylık
sağlanmaktadır.
3.2. METODOLOJİ
Çalışmada, serilerin eşbütünleşik olup olmadığı VAR yöntemiyle kurulan
modele Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanarak sınanmıştır. Serilerin birim
kök içerip içermedikleri ise Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi ile
incelenmiştir. Son olarak, çalışmada ele alınan değişkenler arasında zamana
bağlı nedensel bir ilişki olup olmadığı Granger Nedensellik Testi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada, söz konusu analizlerin gerçekleştirilmesinde ve test uygulamalarında EViews 9 (eviews.com) ekonometrik paket programından yararlanılmıştır. Bahsedilen analiz ve test yöntemlerine ilişkin uygulama esasları ile diğer bilgilendirmeler alt başlıklar halinde sunulmuştur.
3.2.1. GENİŞLETİLMİŞ DİCKEY-FULLER BİRİM KÖK TESTİ
Granger ve Newbold (1974) çalışmalarında durağan olmayan ve birim
kök içeren zaman serileriyle yapılan analizlerin sahte regresyon probleminden
kaynaklanan ve gerçeği yansıtmayan sonuçlar ortaya koyabileceğini belirtmiştir (Granger ve Newbold, 1974). Ayrıca, Johansen yönteminin doğru uygulanabilmesi için modelde yer alan tüm değişkenlerin düzeyde durağan olmaması ve
birinci farkları alındığında durağan hale gelmesi gerekliliği bilinmektedir (Pesaran, vd. 2001). Bu çalışmada durağanlığın test edilmesi için literatürde yaygınca kullanılan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) (1981) birim kök testi kullanılmıştır. ADF Birim kök testi ile ilgili formüller şu şekilde ifade edilebilir
(Kanat ve Öget, 2018: 604; Eryiğit ve Öget, 2015: 17);
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Birim kök için oluşturulan temel hipotez H0 ∶ p = 0 (Y değişkeni birim
kök içerir) şeklindedir. Diğer yandan alternatif hipotez Y değişkenin birim kök
içermediğini, yani durağan olduğunu gösterir H1 ∶ p < 0. Bir değişken durağan
ise yani birim kök içermiyorsa düzeyde ya da I(0)’da entegre olduğu söylenir.
Herhangi bir seride istikrarsızlık mevcutsa orijinal serilerin farkı alındıktan
sonra test tekrar yapılır. Serilerin düzeyde durağan olmaması ancak birinci
farklarında durağan olması durumunda birinci seviyede ya da I(1)’de entegre
olduğu söylenir (Kanat ve Öget, 2018:605).
3.2.2. VEKTÖR OTOREGRESYON MODELİ
Birbirleri ile karşılıklı ilişki içerisinde bulundukları düşünülen değişkenlerin etkileşimini ortaya koymak için kullanılan denklem sistemine Vektör
Otoregresif Model yani VAR modeli adı verilir. VAR modeli tek değişkenli AR
modellerini genelleştirerek, çoklu değişkenler arasındaki karşılıklı etkileşimi
ifade eden ekonometrik bir modeldir. VAR modellerinde bağımlı değişkenlerin
gecikmeli değerlerinin de açıklayıcı değişken olarak yer alması, geleceğe yönelik güçlü tahminlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır (Kumar, Leona ve Gasking, 1995:365; Göçer, 2013:228). İki değişkenli standart bir VAR modeli aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

(1)

(2)
Burada Xt ve Yt ifadeleri, modelde birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olan değişkenleri gösterirken p ise optimum gecikme uzunluğunu göstermektedir (Göçer, 2013:228).
3.2.3. JOHANSEN EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ
Eşbütünleşme analizi için literatürde en yaygın kullanılan yöntemler genellikle Engle-Granger Koentegrasyon Testi (Engle ve Granger, 1987) ile Johansen Eşbütünleşme Testi (Johansen ve Jesulius, 1990) olarak gözükmektedir. Eşbütünleşme teorisi fark alma yoluyla değişkenler arasında kısa ve uzun
dönemli bilgilerin kaybolmasını önleyerek tutarlı bir analizin yapılmasına olanak sağlamaktadır (Işık vd., 2004:332). Analizde, eğer ikiden fazla sayıda değişken varsa birden fazla sayıda eşbütünleştirici beklenebilmektedir. Çalışma413
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da ikiden fazla seri (3 farklı borsa endeksi ve Bitcoin fiyat verileri) arasındaki
uzun dönemli ilişki/ilişkilerin varlığı araştırılmak istendiğinden Johansen Eşbütünleşme Testi kullanılacaktır; çünkü Engle-Granger testi yalnızca bir eşbütünleşme ilişkisi bulabilirken Johansen testi VAR yöntemi kullanarak birden
fazla eşbütünleşme ilişkisini tespit edebilmektedir. Eşbütünleşme analizi sayesinde teorik olarak birbirleriyle ilişkili olduğu düşünülen çok sayıda ekonomik
değişkenden iki veya daha fazlasının uzun dönemde birlikte hareket edip etmediği ortaya konabilmektedir (Bayraktutan ve Arslan, 2008:9).
Johansen (1988) eşbütünleşme testinde aynı seviyede durağan olan serilerin denklem sistemi, sistemde yer alan her değişkenin düzey ve gecikmeli
değerlerinin yer aldığı Vector Auto-Regressive (VAR) analizine dayanmaktadır.
Denklem sistemi aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir (Tarı ve Yıldırım,
2009:100):

Denklemde,
katsayılar matrisidir. Burada
katsayılar matrisinin
rankı sistemde mevcut olan koentegre ilişki sayısını vermektedir (Tarı ve Yıldırım, 2009:100). Eğer bu matrisin rankı sıfıra eşit ise bu durumda X vektörünü oluşturan değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olmadığı sonucu ortaya çıkacaktır, bu durum boş hipotez H0 ile ifade edilmektedir. Rankın
1’e eşit olması değişkenler arasında bir adet eşbütünleşme ilişkisinin varlığını
gösterirken, 1’den büyük olması ise değişkenler arasında birden çok eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir, bu durum da alternatif hipotez H1’in
kapsamını oluşturur. Johansen ve Jeselius (1990) eşbütünleşme testinde değişkenler arasında eşbütünleşik bir ilişkinin varlığını sınamak için iki test istatistiği geliştirmiştir. Bunlar iz istatistiği (trace) ve maksimum özdeğer istatistiğidir (max. eigenvalue) (Kanat ve Öget, 2018:606). Araştırma için başlangıçta
rankın r’ye eşit ya da r’den küçük olduğunu söyleyen temel hipotez ile alternatif hipotez karşılaştırılır. Bu karşılaştırma iz ve maksimumum özdeğer test
istatistiklerinin kritik değerlerle karşılaştırılması yoluyla yapılmaktadır. Test
istatistiklerinin kritik değerden büyük olması durumunda temel hipotez reddedilmekte ve alternatif hipotez kabul edilmektedir. Bu testlerde kullanılan
kritik değerler Monte Carlo yaklaşımına dayanmaktadır. İkinci aşamada ise her
iki test istatistiği için H0 hipotezi r = 0 eşbütünleşme ilişkisinin olmadığını gösterirken alternatif hipotez r = 1, 2, 3 ya da 4 adet eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir (Enders, 2004:354; Kanat ve Öget, 2018:606). VAR modeli için belirlenmiş olan eşitliğin çalışmamızdaki modele uyarlanması aşağıdaki gibidir:
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Eşitlikte

optimum gecikme uzunluğunu,

ise hata terimini ifade et-

mektedir.
3.2.4. GRANGER NEDENSELLİK TESTİ
İstatistiki olarak nedensellik, bir zaman serisi değişkeninin gelecekteki
tahmini değerlerinin, kendisinin veya ilişkili başka bir zaman serisi değişkeninin geçmiş dönem değerlerinden etkilenerek elde edilmesidir (Işığıçok, 1994:
94). Granger anlamında nedensellik için ise bir X değişkeninin geçmiş değerlerine ait bilgi sahibi olma, Y’nin daha kesin bir biçimde öngörülmesine imkân
veriyor ise X değişkeni Y değişkenine Granger anlamında nedendir, denilmektedir (Takım, 2010:326). Bir başka ifadeyle, bir X değişkenine ait gecikmeli
değer(ler) kullanılarak Y değişkenine ait değer(ler) tahmin edilebiliyorsa, X
değişkeninin Y’nin Granger nedeni olduğu düşünülmektedir. Bu noktada,
Granger nedensellik testi de değişkenler arasındaki söz konusu nedensellik
ilişkisinin yönünü istatistiksel açıdan belirlemede kullanılmaktadır.
Granger nedensellik testi ile kurulan modelle geleceğin tahmini değil,
nedenselliğin sınaması gerçekleştirilmektedir (Granger, 1969: 424-438; Atik
vd., 2015:258). Örneğin, çalışmada ele alınan Bitcoin fiyatı (LBIT) ile FTSE100
endeksi (FTSE100) verileri arasındaki ilişki; (3) ve (4) numaralı formüller kullanılarak, bu iki serinin birbirini gecikmeli olarak etkileyip etkilemedikleri,
etkiliyorlarsa da nedensellik ilişkisinin tek veya çift yönlü olup olmadığı saptanmaya çalışılabilir. Aşağıda yazılan eşitlikler diğer değişkenler için de benzer
şekilde oluşturulabilir, örnek teşkil etmesi adına yalnız 2 denklem yazılması
yeterli görülmüştür.
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(3)

(4)
Burada vurgulamak gerekirki, uzun dönemde eşbütünleşik olmayan seriler arasında da kısa dönemde nedensellik ilişkisi bulunabilir. Birinci dereceden
bütünleşik olan (I(1)) fakat eşbütünleşik olmayan seriler için, değişkenlerin
fark değerleri ile tahmin edilen VAR modeliyle seriler arasındaki kısa dönemli
ilişkilerin incelenebileceği bilinmektedir (Demirci, 2017:53).
4. AMPİRİK BULGULAR
Bu kısımda, çalışmada kullanılan analiz yöntemlerine ait sonuçlar ile bu
sonuçlardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Buna göre sırasıyla ADF Birim Kök Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi sonuçları sunulmuştur.
4.1. BİRİM KÖK TESTİ
Çalışmada, serilerin durağanlık durumları önce düzey değerlerinde daha
sonra da serilerin birinci farkları seviyesinde test edilmiştir. Testler sırasıyla,
yalnızca sabit içeren ve sabit ile trend içeren denklemler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Tablo 3 itibariyle gösterilmektedir.
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Tablo 3: Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi Sonuçları

LFTSE100

Düzey

LNAS100

Sabit ve Trend

LBIT

LCHINA50

LFTSE100

LNAS100

LCHNA50

Sabit

(0.3593)

(0.7754)

(0.6544)

LFTSE100

LNAS100

LBIT

(0.9364)

(0.3352)

(0.9974)

(0.3050)

Sabit ve Trend

Sabit

LCHNA50

LBIT

(0.6941)

1. Fark

LBIT

[-1.155347]
-3.454353*
-2.872001**
-2.572417***
[-1.842646]
-3.454534*
-2.872081**
-2.572460***
[-0.936935]
-3.454353*
-2.872001**
-2.572417***
[-1.247092]
-3.454353*
-2.872001**
-2.572417***
[-1.033988]
-3.992283*
-3.426494**
-3.136480***
[-2.485484]
-3.992540*
-3.426619**
-3.136553***
[0.120790]
-3.992283*
-3.426494**
-3.136480***
[-2.547601]
-3.992283*
-3.426494**
-3.136480***

LCHINA50

LFTSE100

LNAS100

[-17.73740]
-3.454443*
-2.872041**
-2.572439***
[-16.69497]
-3.454719*
-2.872162**
-2.572503***
[-15.46440]
-3.454443*
-2.872041**
-2.572439***
[-16.24782]
-3.454443*
-2.872041**
-2.572439***
[-17.79211]
-3.992411*
-3.426557**
-3.136516***
[-16.66733]
-3.992801*
-3.426745**
-3.136628***
[-15.60189]
-3.992411*
-3.426557**
-3.136516***
[-16.23421]
-3.992411*
-3.426557**
-3.136516***

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

(0.0000)

Not: Köşeli parantez içindeki değerler her bir değişkene ait ADF test istatistiği değerlerini, *, ** ve *** değerleri sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki kritik değerler ile anlamlılığı, parantez içindeki değerler olasılık değerlerini
(p) göstermektedir.
Sonuçlar incelendiğinde görüldüğü üzere, düzey değerlerinde durağan
olmayan serilerin tamamı birinci farkları alındığında durağan hale gelmiştir.
Ele alınan serilerin tamamının birinci fark seviyesinde durağan I(1) olması
durumu, analizde kullanılacak yöntem ile alakalı herhangi bir engel teşkili olmadığını göstermektededir. Uzun vadeli ilişkilerin sorgulanması adına Johansen Eşbütünleşme Testi’nin kullanılmasında herhangi bir mahsur yoktur. Bir
sonraki bölümde eşbütünleşme testi sonuçları gösterilmiştir.
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4.2. EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ
Bu aşamada, birim kök testi sonucunda aynı dereceden durağan olduğu
ve birim kök içermediği belirlenen serilerin eşbütünleşik olup olmadığının test
edilebilmesi için, öncelikle kurulacak modelde uygun gecikme uzunluğunun
belirlenmesi gerekir. Birbirleri ile karşılıklı ilişki içerisinde bulundukları düşünülen değişkenlerin etkileşimini ortaya koymak için kullanılan VAR modelinde önemli bir rolü olan gecikme sayısı, uygun kriterlerin kullanımı ile tespit
edilmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın devamında uygulanacak eşbütünleşme
testi öncesinde, modelimize ait değişkenlerle kısıtsız bir VAR modeli kurulmuş
ve bu model üzerinden uygun gecikme uzunluğu sorgulanmıştır. Sorgulama
maksimum 8 gecikmelik uzunluğu kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiş; AIC,
SC ve HQ kriterlerine göre her bir kriterden ortak sonuç elde edilmiştir, buna
göre uygun gecikme uzunluğu k=1 olarak belirlenmiştir.
Uygun gecikme uzunluğunun da belirlenmesinin ardından Johansen Eşbütünleşme Testi gerçekleştirilebilir. Uygun modelin seçimine ilişkin beş model içeren, bilgi kriterlerine ait özet tablo (Tablo 4) eklenmiştir.
Tablo 4: Sıra ve Modele Göre Bilgi Kriterleri ile Özet Koentegrasyon
Tablosu
Data Trend: None
None
Rank or
No Intercept Intercept
No. of CEs
No Trend
No Trend

Linear
Intercept
No Trend

Linear
Intercept
Trend

Quadratic
Intercept
Trend

Log Likelihood
0
1
2
3
4

2107.662
2115.928
2122.173
2125.163
2126.576

2107.662
2116.824
2124.862
2129.561
2130.981

2112.974
2121.021
2125.955
2129.584
2130.981

2112.974
2126.972
2131.905
2136.750
2138.172

2115.074
2128.637
2133.484
2137.945
2138.172

-15.67771
-15.67806
-15.65509
-15.62235
-15.57289

-15.67771
-15.71515*
-15.68468
-15.65356
-15.59679

-15.66347
-15.70514
-15.68153
-15.65502
-15.59679

Akaike Information Criteria
0
1
2
3
4

-15.66788
-15.66987
-15.65673
-15.61920
-15.56986

-15.66788
-15.66909
-15.66189
-15.62967
-15.57289
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Schwarz Criteria
0
1
2
3
4

-15.45291*
-15.34742
-15.22679
-15.08179
-14.92496

-15.45291*
-15.33321
-15.20509
-15.05195
-14.87425

-15.40900
-15.30187
-15.17142
-15.03120
-14.87425

-15.40900
-15.32552
-15.17414
-15.02210
-14.84441

-15.34102
-15.27521
-15.14411
-15.01012
-14.84441

Bulgulara göre beş farklı model için sonuç bulunmuştur. Burada, bilgi
kriterlerine göre hatalar içerisinden sayısal olarak en düşük hata değerine
sahip olan modelin seçilmesi gerekmektedir. Tabloya göre en düşük hata değerini veren model, sabitli ve trend barındıran dördüncü modeldeki Akaike Bilgi
Kriteri değeridir (-15.71515) bu yüzden dördüncü model seçilmiştir. Seçilen
kriter ile eşbütünleşme testi kısıtsız VAR modeli üzerinden uygulanmıştır. Sırasıyla iz istatistiği ve maksimum özdeğer yöntemlerine göre test sonuçları
Tablo 5’deki gibidir.
Tablo 5: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Kısıtsız Koentegrasyon Testi (İz İstatistiği)
Hipotezdeki
Koentegre Vektör
Sayısı

Özdeğer

İz İstatistiği

%5 Kritik Değer

p Değeri

(Eigenvalue)

(Trace Statistic)

(Critical Value)

(Prob.**)

Yok (None)*

0.099544

50.39528

63.87610

0.3964

En fazla 1 (At most 1)

0.036280

22.39942

42.91525

0.8993

En fazla 2 (At most 2)

0.035642

12.53268

25.87211

0.7738

En fazla 3 (At most 3)

0.010590

2.842623

12.51798

0.8947

Kısıtsız Koentegrasyon Testi (Maksimum Özdeğer)
Hipotezdeki
Koentegre Vektör
Sayısı

Özdeğer
(Eigenvalue)

Maks. Özdeğer İst.
(Max-Eigen Statistic)

%5 Kritik Değer

p Değeri

(Critical Value)

(Prob.**)

Yok (None)*

0.099544

27.99587

32.11832

0.1469

En fazla 1 (At most 1)

0.036280

9.866739

25.82321

0.9667

En fazla 2 (At most 2)

0.035642

9.690057

19.38704

0.6520

En fazla 3 (At most 3)

0.010590

2.842623

12.51798

0.8947
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Not: İz testi 0.05 düzeyinde eşbütünleşme olmadığını gösterir.
Maksimum Özdeğer testi 0.05 seviyesinde eşbütünleşme olmadığını gösterir
* hipotezin 0.05 düzeyinde reddedildiğini gösterir
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p değerleri.
Tablo 5 incelendiğinde, iz istatistiği ve maksimum özdeğer testinde ulaşılan sonuçlara göre p değerlerinin her biri kritik eşik olan %5’den büyüktür
(prob > 0.05). Buna göre, hem iz istatistiği hem de maksimum özdeğer sonuçlarına göre 0.05 seviyesinde eşbütünleşme olmadığını gösteren H0 hipotezi
kabul edilir.
4.3. NEDENSELLİK TESTİ
Tablo 6: Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Dependent variable: LCHNA50
Excluded

Chi-sq

df

Dependent variable: LNAS100
Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LFTSE100
LNAS100
LBIT

6.087869
0.001780
0.113957

1
1
1

0.0136
0.9664
0.7357

LCHNA50
LFTSE100
LBIT

0.568171
7.833994
4.484438

1
1
1

0.4510
0.0051
0.0342

All

10.74797

3

0.0132

All

16.91597

3

0.0007

Dependent variable: LFTSE100
Excluded

Chi-sq

df

Dependent variable: LBIT
Prob.

Excluded

Chi-sq

df

Prob.

LCHNA50
LNAS100
LBIT

1.317331
10.22923
7.898651

1
1
1

0.2511
0.0014
0.0049

LCHNA50
LFTSE100
LNAS100

0.907500
2.500999
0.034008

1
1
1

0.3408
0.1138
0.8537

All

17.60027

3

0.0005

All

2.776314

3

0.4274

Çalışmada, VAR modeline dayalı olarak Granger Nedensellik Testi uygulanmış bu yöntemle seriler arasında tek veya çift yönlü bir nedensellik ilişkisi
olup olmadığını sorgulanmıştır. Analiz sonuçları yukarıdaki tablo 6 itibariyle
gösterilmiştir.
Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde sırasıyla, FTSE100 endeksi %5
önem seviyesinde ChinaA50’nin Granger nedeniyken; Bitcoin fiyatları ve NAS-
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DAQ100 endeksi %1 önem seviyesinde FTSE100’ün Granger nedenidir. Ayrıca
Bitcoin fiyatları %5 önem seviyesinde, FTSE100 endeksi ise %1 önem seviyesinde NASDAQ100 endeksinin Granger nedenidir. Bulgulara göre, FTSE100
endeksiyle NASDAQ100 endeksi arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğu
saptanmıştır; buna göre, her iki endeks değeri birbirinin Granger nedenidir.
Son olarak, çalışma kapsamındaki borsa endekslerinden hiçbirisi Bitcoin fiyatlarının Granger nedeni değildir; ancak Bitcoin fiyatları, FTSE100 ve NASDAQ100 endekslerinin tek taraflı Granger nedenidir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Özellikle fiyat hareketlenmelerinin yüksek boyutlara ulaştığı 2017 yılından itibaren popülerliği artan Bitcoin’in yatırım aracı olarak da kullanılmaya
başlamasıyla yatırımcı portföylerinde riskin ne yönde etkilendiği daha fazla
incelenen bir konu olmaya başlamıştır. Bu bölüm itibariyle, söz konusu incelemelere konu olan hususlara katkı sağlamak adına, analizde ulaşılan sonuçlar
derlenerek bu doğrultuda öneriler sunulmuştur.
5.1. SONUÇ
Eşbütünleşme testi sonuçlarında göre Bitcoin fiyatları ile ele alınan borsa endeksleri arasında herhangi bir koentegrasyona rastlanmamıştır, bu serilerin uzun dönemde dengeye geleceğine dair bir bulgu yoktur.
Kısa vadeli ilişki/ilişkilerin sınanması için kullanılan VAR modeline dayalı Granger Nedensellik Analizi’nde ise tek ve çift yönlü ilişkilere rastlanmıştır. Nedenselliğe konu olan seriler kısa vadede bir ilişki içerisindedirler. Şekil
2’de özet nedensellik şeması sunulmuştur.
Şekil 2: Bitcoin ve Üç Büyük Borsa Endeksi Arasındaki Nedensellik
İlişkileri

421

ENES AYAR

Bitcoin fiyatlarından Amerikan ve İngiliz merkezli borsalara ait endekslere doğru bir nedensellik ilişkisi olmasına karşın Çin merkezli Şangay Borsası’ndan CHINAA50 endeksine doğru bir nedenselliğin olmaması dikkat çekmektedir. Bu durumun nedeni incelendiğinde, Çin Merkez Bankası’nın geçmişte yayınladığı finans ve ödeme kurumlarında Bitcoin’in ödeme aracı olarak
kabul edilmemesi gerektiği yönündeki açıklamalarına benzer olarak yakın
tarihte yine Çin Merkez Bankası’nın ülkenin en büyük 3 takas platformuna
yaptığı denetimler sonucunda kullanıcıların takas platformlarından borç almak suretiyle Bitcoin satın alabilmelerine olanak veren marjin ticaretine son
verilmesinin 2017 yılı son çeyreği itibariyle Bitcoin ticaret hacminin %90’ını
oluşturan Çin Yuanı’ndan ve dolayısıyla Çin Yuanı ile yatırım yapan yatırımcıların Bitcoin piyasalarından uzaklaşmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber Çin Merkez Bankası’nın özellikle 2019 yılı itibariyle kendi dijital parasını çıkaracağı yönündeki haberler ve gelişmelerin bu
görünümü tersine çevirebilecek potansiyelde olduğunu da belirtmek gerekir.
5.2. ÖNERİLER
Bitcoin’in kısa tarihi incelendiğinde görüleceği üzere bazı devletler Bitcoin veya diğer kripto paraların resmi ödeme sistemleri arasına girmesinde
mesafeli durabilmektedir. Elbetteki bunda Bitcoin’in herhangi bir merkezi
sisteme bağlı olmayışının çok büyük etkisi vardır. Hükümetler, kontrol edilebilirliği yalnızca arz miktarı ile sınırlanmış bulunan bu para biriminin finansal
sisteme getireceği riski iyi öngörmek isteyeceklerdir. Ancak, ulusal yönetimler
kripto paralarla ve Bitcoin’le olan bu mesafelerini korumaya devam ettiği taktirde sağlayacağı avantajlardan da mahrum kalmaktadırlar. Zira son yıllarda,
geçmişte Bitcoin hakkında radikal engelleyici önlemleri uygun gören Çin hükümeti dahil bir çok ülkenin finansal sistemini Bitcoin kullanımına açmaya
çalışması kripto paraların er geç mevcut işleyişe entegre olacağına işaret etmektedir. Nitekim yakın tarihte Merkez bankalarının dijital para birimi olarak
adlandırılan, “dijital fiat para” veya “dijital taban para” da denilen CBDC (Central Bank Digital Currency)’lerin ortaya çıkması da bu sonucu destekler niteliktedir.
Tüm bu gözlemler neticesinde devletlerin kripto paraları ve Bitcoin’i sistemlerinden uzaklaştırmaya çalışmak yerine uyumlaştırıcı politikalarla bu
yüksek hızda büyüyen sektöre katılımcı olmaları önerilmektedir. Bu sayede
bireysel yatırımcının üstlenmekten çekindiği riskler daha iyi yönetilebilir ve
Bitcoin borsalarının derinliği arttırılarak daha etkin hale getirilebilir. Her ne
kadar Bitcoin’in halihazırda incelenen borsa endeksleri ile uzun vadede bir
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denge ilişkisi saptanmasa da de kısa vadede gözlemlenen ilişkilerin varlığı bu
alandaki gelişmelerden sağlanabilecek getirilerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Ülkelerin, Bitcoin'e en kötü ihtimalle olumlu bir endişeyle yaklaşım göstermelerinin, finansal teknoloji alanındaki bu en güncel
potansiyeli ve muhtemel avantajları ıskalamamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Risk ile getiri ihtimali arasındaki ilişki göz ardı edilmemeli ve
merkezi sistemin denetim gücüyle risklerin kontrol edilebilirliği değerlendirilmelidir.
Eğer ki devletler Bitcoin’in merkezi yönetim noksanlığından çekiniyorlarsa kendi kripto para veya Bitcoin borsalarını kurmakla bir başlangıç yapabilir; sonraki aşamada da kendi kripto paralarını yaratarak kendi finansal sistemlerine entegre etmek yoluna gidebilirler. Geçmişte ve günümüzde görüldüğü üzere bu uygulamaların hayata geçirilmiş örnekleri mevcuttur. Unutulmamalıdır ki mevcut Bitcoin borsalarına katılımın artması piyasa derinliğini arttırırken spekülatif riskleri de azaltabilecektir.
Bireysel yatırımcılara ise devletlerden farklı olarak Bitcoin'i görece risksiz bir araç olarak görmemekle birlikte portföy çeşitlendirmesine giderken,
özellikle uzun vadede, Bitcoin fiyatlarını ele aldığımız borsa endekslerinden
bağımsız olarak değerlendirmeleri; kısa vadede ise çalışmada ortaya konan söz
konusu nedensellik ilişkilerini ve yönlerini dikkate alarak hareket etmeleri
tavsiye olunmaktadır.
KAYNAKÇA
Atik, M., Köse, Y., Yılmaz, B., ve Sağlam, F. (2015). “Kripto Para: Bitcoin ve Döviz
Kurları Üzerine Etkileri”. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (11): 247-262.
Bayraktutan, Y. ve Arslan, İ. (2008). “Türkiye’de Sabit Sermaye Yatırımlarının
Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ko-Entegrasyon Analizi (19802006)”. KMU İİBF Dergisi, 14: 1-12.
Bitcoinity.org, https://data.bitcoinity.org/markets/volume/, 01.04.2020.
Coinmarketcap.com, https://coinmarketcap.com/, 02.04.2020.
Demirci, N. Savaş (2017). “İmalat Sanayi Sektöründe Üretim ve Banka Kredileri
İlişkisi: Türkiye için Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”. Dokuz Eylül
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1): 35-61.
Eryiğit, M. ve Öget E. (2015). “Causality Relationships Between BIST100 and
Some Developed Stock Market Indices”. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing. 6-7 Ağustos, Prag,
Çek Cumhuriyeti.
423

ENES AYAR

FTSERussell (Nisan, 2020). FTSERussell Factsheet FTSE 100 Index, https://
research.ftserussell.com/Analytics/Factsheets/Home/Download SingleIssue?issueName=UKX&IsManual=false, 01.05.2020.
Göçer, İ. (2013). “Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (1): 213-242.
Granger, C.W.J. ve Newbold, P. (1974). “Spurious Regressions In Economics”.
Journal of Econometrics, 2 (2):111-120.
Işığıçok, Erkan (1994). Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi. Bursa:
Uludağ Üniversitesi Basımevi.
Işık, N., Acar, M. ve Işık. H. B. (2004). “Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (2):
325-340.
Johansen, S. (1988). “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”. Journal of
Economic Dynamics and Control, 12 (2-3): 231-254.
Johansen, S. ve Juselius, K. (1990). “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - With Applications to the Demand for Money”.
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (2): 169-210.
Kanat, E. ve Öget, E. (2018). “Bitcoin ile Türkiye ve G7 Ülke Borsaları Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin İncelenmesi”. Finans Ekonomi ve
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (3): 601-614.
Koçoğlu, Ş., Çevik, Y. E. ve Tanrıöven, C. (2016), “Bitcoin Piyasalarının Etkinliği,
Likiditesi ve Oynaklığı”. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (2): 77-97.
Mendi, A. F. ve Çabuk, A. (2018) “Bitcoin’in Arkasındaki Güç: Blockchain”. GSI
Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, 1 (1): 12-23.
Nakamoto, S. (2008). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 1-9,
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 19.03.2020.
Pesaran, M. H., Shin, Y., ve Smith, R. J. (2001). “Bounds Testing Approaches to
the Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16
(3): 289–326.
Piyasarehberi.org, https://piyasarehberi.org/sozluk/blue-chip, 06.04.2020.
Takım, A. (2010). “Türkiye’de GSYİH ile İhracat Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
14 (2): 315-330.
Tarı, R. ve Yıldırım D. Ç. (2009). “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi:
Türkiye İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 16 (2): 95-105.
Tradinghours.com, https://www.tradinghours.com/markets-by-capitalization,
06.04.2020.

424

