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ÖNSÖZ

Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde iş yapma biçimleri ve
hayat tarzlarımız ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. İş yaşamında ve özelliklede akademik yaşamda dijital dönüşüm
kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Farklı kuşaklardan akademisyenler de
bu sürece uyum sağlama konusunda ciddi bir özveri ve gayret sarf
etmektedirler. Böylesine zorlu ve sancılı bir ortamda tüm bu olumsuzluklara rağmen akademik çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.
Katılımcılarımızın değerli katkıları hazırlanan bu kitap ile sosyal
bilimlerin hiç bitmeyecek olan serüvenine farklı disiplinlerden yeni
bakış açıları ile yepyeni kazanımlar eklenmiştir. Bu kitap içerisinde yer
alan eserler hem mevcut konulara getirdikleri farklı bakış açıları hem
de gündeme getirdikleri özgün konular ile bu alanda daha sonra yapılacak olan çalışmalar için bir ışık mahiyetinde olacaktır. Çalışmaları ile
değer katan hocalarımıza ve bu eserde emeği geçen herkese, bu zor dönemde büyük özveriler göstererek yapmış oldukları katkılardan ötürü
teşekkürlerimizi iletir, bu eserin bilim dünyasına faydalı olmasını arzu
ederek sağlıklı günler dileriz.
Farklı eserlerde tekrar buluşmak dileğiyle.
Doç. Dr. Özlem ÇAKIR
Dr. Öğretim Üyesi Kemal ÇİFTYILDIZ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM ETİĞİ
KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI
Funda ERDOĞDU1 Melek ATABAY2
Mürvet ŞİMŞEK3 Kader GÜLLÜOĞLU4

1. GİRİŞ
1.1. Etik nedir?
Toplumdaki bireylerin refah ve huzur içerisinde yaşamlarını
sürdürebilmeleri için toplumsal kuralları kabul ederek bu kuralları içselleştirerek uygulayabilmeleri gerekir. Bu kurallar ve ilkeler, bir toplumun veya grubun doğru yanlış davranışlarını belirleyen ve Yunanca
kelime olan “Ethos” kavramını oluşturan normlardır (Erdinç, 1999).
Bu noktada toplumsal işleyişin sürdürülebilir olması açısından nerede
ve nasıl davranılması gerektiğini ortaya koyan kurallar etik ölçütler
olarak bilinir (Barlow, 2000). Balcı (2001) çalışmasında etik kavramını
ahlak, ahlak felsefesi, doğru ve yanlış davranış ilkeleri ve ahlak bilimi
olarak tanımlasa da etik, ahlak üzerinde düşünebilme etkinliği olarak
bilinmektedir (Delius’dan aktaran Özlem, 1997). Özlem (1997) çalışmasında, etik ve ahlak arasındaki geçişi şu şekilde açıklamaktadır “Ahlak
olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, Etik, bu olguya
yönelen felsefe disiplininin adıdır.” Bu çerçevede, etik bir disiplin alanı
olarak düşünüldüğünde temelinde yatan norm ve standartların ahlak
felsefesine dayandığı görülmektedir. Benzer şekilde, küçük yaşlarda1
2
3
4
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ki çocuklarda oluşan ahlaki gelişimi etkileyen normlar, doğru yanlış
değerlerin oluşumunda da anne-babadan aktarılan değerlerin etkili
olduğu ileri sürülebilir. Bu görüşten hareketle; bireylerde oluşacak
etik algısının çocuğun yaşadığı toplum, kültür yapısı ve ailesinden
almış olduğu değer yargıları ile geliştiği görülmektedir. Diğer yanda,
günümüzde tüm aile yapılarının merkezinde yer alan teknolojik araç
kullanımı ve internet kullanımının gerek aile içerisindeki yetişkinlerde
gerekse çocuklar arasında hızla yaygınlaşması, bu araçların kullanımı
sürecinde çıkan etik sorunların neler olduğu dikkate alınması gereken
bir diğer önemli disiplin alanı olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda, günümüzde bilişim alanında karşılaşılan etik sorunlar bilişim
etiği alanı kapsamında incelenmekte olup özellikle küçük yaşlardaki
çocukların etik dışı davranışları bu alan çerçevesinde incelenmektedir.
1.2. Bilişim Etiği nedir?
İnternet kullanımının ciddi oranda yaygınlaştığı günümüzde, her
geçen gün internete erişen kullanıcı sayısının hızlı artışı internette karşılaşılan bir takım etik sorunları da beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojileri araçlarının kullanımıyla ortaya çıkan bu sorunlar bilişim etiği kavramı olarak tanımlanmaktadır. Etiğin uygulamalı alt alanı olan
bilişim etiği; bilişim alanına hizmet verenlerin ve bu alandan hizmet
alanların davranışlarını inceleyen bir felsefe dalı olarak bilinmektedir
(Türkiye Bilişim Derneği, 2010). Bilişim etiği alanı kapsamında, bilgisayar ve internet kullanımı, sistem ve ağ yönetimi, yazılım geliştirme,
adli ve yönetsel incelemeler ve son kullanıcıya yönelik etik kurallar yer
almaktadır (TBD, 2010). Bilişim alanındaki etik kuralları ortaya koyan
ve ulusal bir kuruluş olan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) raporunda
yer alan bilişim etiği sorunları; veriye erişim hakkı, verilerin güvenilirliği, verilerin doğruluğu ve güncelliği, sistem güvenliği, dijital eşitsizlik, gerçeğin çarpıtılması, fikri mülkiyet hakları, mahremiyet (gizlilik)
ihlalleri, kişisel verilerin korunması, kurum verilerinin korunması,
internet kullanımında sorunlar, web sitelerinde sorunlar,ve sosyal
medyada tartışma alanları olarak açıklanmıştır (TBD, 2010). Konu ile
ilgili alanyazın incelendiğinde bilişim etiği sorunlar aşağıdaki başlıklar şeklinde betimlenmiştir (Dedeoğlu, 2007; Duymaz, 2013; Himma
ve Tavani, 2008; Johnson, 2009; Mason, 1986; Reynolds, 2009; Uysal ve
Odabaşı, 2006):
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(i) mahremiyet,
(ii) fikri mülkiyet,
(iii) güvenlik,
(iv) doğruluk,
(v) ifade özgürlüğü,
(vi) sayısal uçurum,
(vii) siber zorbalık.
Mason (1986) çalışmasında bilişim etiği sorunlarını dört başlıkta incelemiştir. Bunlar; doğruluk, fikri mülkiyet, gizlilik ve erişim
sorunlarıdır. Moor (1985) ise fikri mülkiyet başlığını bir kişinin fikir
veya fikirlerinin bileşiminden oluşan mülkiyet olarak tanımlamıştır.
Dolayısıyla kişinin kendisinin ürettiği bilgisayar yazılımı, nota, resim,
kitap vb. özgün materyaller fikri mülkiyet kapsamına girmektedir.
Doğruluk kavramı ise, elektronik ortamlarda bilerek isteyerek veya
farkında olmadan yapılan her türden paylaşımının oluşturduğu bilgi
kirliliğinden kaynaklanan sorunlardır (Genç ve diğerleri, 2013; Mason, 1986). Gizlilik (mahremiyet), kişinin duygu, düşünce, inanç ve
korkularını başkalarından saklaması durumudur (Woodbury, 2003).
Bir diğer bilişim etiği sorunu olan erişim, bireylerin bilgisayardaki
bilgilere yetkisizce, veri tabanlarına izinsizce ulaşması olarak bilinmektedir (Mason, 1986). Ayrıca, siber zorbalık, sayısal uçurum, ifade
özgürlüğü vb. de bilişim etiği sorunları kapsamına girmektedir. Bu
çerçevede, bireylerin çevrimiçi ortamlarda karşılaştığı sorunların neler
olduğu, bu sorunlarla nasıl başa çıkması gerektiğini bilmesi ve böyle
bir sorun karşısında geliştireceği çözüm yollarının neler olduğunu
kavrayabilmesi için bu bireylerde bilişim etiği farkındalık düzeyinin
gelişmiş olması gerekmektedir. Bu noktada, öncelikli olarak eğitim ortamlarındaki çocukların bilişim etiği farkındalık düzeylerinin gelişmiş
olması gerekmektedir. Dolayısıyla; çocuklarda kazandırılması gerekli
olan bilişim etiği farkındalığının daha küçük yaşlarda oluşması için bu
bilincin ilkokul ve ortaokulda etkili bir eğitim sayesinde verilebileceği ifade edilmektedir (Çelen, 2012; Duymaz, 2013). Özellikle, bilişim
etiği sorunlarıyla mücadele edebilmek için bu noktada toplumsal bir
anlayış geliştirilmeli ve toplumun bilişim etiği ilkeleri ve alana özgü
bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmalıdır (Dyrud, 2004; Willcocks ve
Whitley, 2009). Bunun yanında, Çelen ve Seferoğlu (2013) tarafından
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yapılan çalışmada da öğrencilerin sergilemiş oldukları etik dışı davranışların nedenleri incelendiğinde öğrencilerin bilişim etiği ve sosyal
sorumlulukları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Ayrıca, Covid-19 pandemi sürecinde kullanım oranları hızla
artan dijital teknolojilerin, küçük yaştaki çocuklarda bilişim etiğine
dair farkındalık geliştirmelerinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Sürekli ekran karşısında bulunmak zorunda kalan çocukların gerek ev
ortamında gerekse öğrenme ortamlarındaki ders dışı saatlerinde, çevrimiçi olarak karşılaşacağı birtakım riskler ve riskler karşısındaki farkındalık durumları bu çalışmanın çıkış noktasını ortaya koymaktadır.
Konuyla ilgili, alanyazın incelendiğinde ise, daha yüksek yaş gruplarında bilişim etiği farkındalık çalışmalarının yapılmış olması, bu çalışmanın gerekliliğini ortaya koymakta olup daha küçük yaş grubundaki
çocukların hafızalarında canlanan etik ve bilişim etiği kavramlarına
dair algılarının çeşitli değişkenler açısından ortaya koymak çalışmanın önemi olarak değerlendirilebilir. Bu düşüncelerden hareketle; bu
çalışmanın amacı zorunlu Bilişim teknolojileri ve yazılım dersini almış
öğrencilerin bilişim etiğine dair farkındalıklarını çeşitli değişkenlerle
betimlemeye çalışmaktır. Konuyla ilgili olarak; etik konusunu öğretim
sürecinde kullanılan senaryo tabanlı yöntemin verimli sonuçlar ürettiği çeşitli araştırmalarda da ifade edilmiştir (Quinn, 2006). Bu noktada, bu çalışmada, öğrencilere gerçek yaşam durum senaryolarıyla
geliştirilen bilişim etiği ölçeği uygulanmıştır. Dolayısıyla, çalışmanın
araştırma problemleri;
● Cinsiyetin bilişim etik düzeyleri üzerine etkisi nedir?
● Öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olma durumlarının bilişim etik düzeyleri üzerine etkisi nedir?
● Öğrencilerin günde ortalama bilgisayar kullanım saatinin bilişim etik düzeyleri üzerine etkisi nedir?
● Öğrencilerin anne ve baba eğitim durumlarının bilişim etik düzeyleri üzerine etkisi nedir?
● Aile gelir durumunun bilişim etik düzeyleri üzerine etkisi nedir? sorularına cevap aramaktır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma, betimsel tarama modeli ile yürütülmüştür. Betimsel
tarama araştırmaları, geçmişte veya süreçte var olan bir durumu betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları olarak tanımlanmaktadır
(Karasar, 2005).
2.2. Araştırma Grubu
Araştırma grubunu, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde (Karadeniz,
İç Anadolu, Akdeniz) öğrenimlerini sürdürmekte olan 220 ortaokul
öğrencisi oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Yoon (2011) tarafından geliştirilen “Real Life Situation Scenario
Information Technologies Scale” isimli ölçeğin; Arıkan ve Duymaz
(2014) tarafından “Gerçek Yaşam Durum Senaryolarıyla Bilişim Etiği
Ölçeği (GYDSBE)” adıyla Türkçeye uyarlanmış formu kullanılmıştır.
Türkçe formu 5’li likert tipinde olan ölçeğin faktörleri mahremiyet, ifade
özgürlüğü, fikri mülkiyet ve doğruluk başlıklarını yansıtmaktadır. Bilişim
etiği sorunlarını günlük yaşam ile ilişkilendirerek çeşitli senaryolar
şeklinde öğrenciye sunan ölçek toplam 68 maddeden oluşmaktadır.
İlgili maddeler beş ahlak felsefesi temelinde geliştirilmiş olup bunlar;
adalet, görecelik, egoizm, görev bilgisi ve faydacılıktır. Her senaryodan alınacak en düşük puan 17 en yüksek puan ise 85 olup ölçeğin
tamamından alınabilecek en düşük puan 68 en yüksek puan ise 340’tır.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizi bölümünde öğrencilerin cinsiyet ve kişisel bilgisayara sahip olma durumlarının bilişim etiği düzeyi toplam puanlarına
etkisini analiz etmek için bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Öğrencilerin günlük ortalama bilgisayar kullanım süreleri, anne eğitim
durumu, baba eğitim durumu ve aile gelir düzeylerinin bilişim etiği
toplam puanlarına etkisini analiz etmek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. ANOVA sonucunda ortaya çıkan anlamlı
farkın hangi gruplar arasında olduğu Tukey testi ile belirlenmiştir.
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3. BULGULAR
Bu bölümde verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular araştırma soruları çerçevesinde başlıklar halinde sergilenmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen demografik bilgilere dair
frekans ve yüzdeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgilerinin Frekans Dağılımı
Değişken

Kategori

f

%

Kadın

104

47,3

Erkek

116

52,7

5.Sınıf

32

14,6

6.Sınıf

188

85,4

Evet

72

32,7

Hayır

138

62,7

Diğer

10

4,5

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini kaç
yıldır

Hiç almadım

15

6,8

1 yıl

120

54,5

alıyorsunuz ?

1-3 yıl

85

38,6

Evet

72

32,7

Hayır

138

62,7

Diğer

10

4,5

Evet

137

62,3

Hayır

83

37,7

Hiç

55

25

1 saatten az

77

35

1-2 saat

59

26,8

3 saatten fazla

29

13,2

Cinsiyet
Sınıf

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersini daha
önce aldınız mı ?

Bilişim etiği kavramı ile daha önce karşılaştınız
mı?
Kişisel bir bilgisayara (laptop, i-pad, tablet vb.)
sahip misiniz ?

Günde ortalama kaç saat bilgisayar
kullanıyorsunuz ?
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Anne eğitim durumunuz nedir?

Baban eğitim durumunuz nedir?

Ailenizin aylık ortalama geliri nedir?

İlkokul

54

24,5

Ortaokul

79

35,9

Lise

59

26,8

Üniversite

28

12,7

İlkokul

35

15,9

Ortaokul

59

26,8

Lise

86

39,1

Üniversite

40

18,2

1000-2500

53

24,1

2500-4500

127

57,7

Diğer

40

18,2

7

Tabloya 1’ e göre öğrencilerin cinsiyet, sınıf, bilişim etiği dersini
almış olma, kişisel bilgisayara sahip olma durumları, günde ortalama
bilgisayar kullanım saati, anne, baba eğitim durumları, aile gelir düzeyleri ile ilgili bilgiler sunulmaktadır. Öğrenciler cinsiyet değişkenine
göre incelendiğinde 104’ünün kadın (%47,3), 116’sının erkek(%52,7)
olduğu görülmektedir. Sınıf değişkenine göre ise, öğrencilerden 32’sinin (%14,6) 5.Sınıf, 188’inin (%85,4) 6.sınıfta okudukları görülmektedir. Bilişim etiği dersini alan öğrenci sayısı 72 (%32,7), dersi almayan
öğrenci sayısı ise 138 (%62,7) dir. Diğer yanda, öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olma durumu incelendiğinde ise, öğrencilerden 137’sinin (%62,3) kişisel bilgisayara sahip olduğu görülmektedir. Bunun
karşısında kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrenci sayısı 83 (%37,7)
tür. Öğrencilerin günlük bilgisayar kullanma süreleri 4 grupta incelenmiş olup; Hiç Kullanmıyorum 55 (%25), 1 saatten az kullanıyorum 77
(%35), 1-2 Saat kullanıyorum 58 (%26,8), 3 saatten fazla kullanıyorum
diyen öğrenci sayısı 29 (13,2) dur. Öğrencilerin anne ve baba eğitim
durumları incelendiğinde ise, anne eğitim durumu ilkokul olan öğrenci sayısı 54 (%24,5), ortaokul 79 (35,9), lise 59 (%26,8) ve üniversite
28 (%12,7) olduğu görülmektedir. Bunun yanında, öğrencilerin baba
eğitim durumlarının ise, ilkokul 35 (%15,9), ortaokul 59 (%26,8), lise 86
(%39,1), üniversite 40 (%18,2) oldukları görülmektedir. Öğrencilerin
ailelerinin aylık gelir durumları 3 gruba ayrılmıştır. Bunlar, aylık ge-
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liri 1000-2500 tl olan aile sayısı 53 (%24,1), 2500-4500 tl olan aile sayısı
127 (%57,7) ve diğer şeklinde ifade edilen aylık geliri 1000 Tl altı veya
4500 Tl üstünde olan aile sayısı 40 (%18,2) olduğu görülmektedir. Bu
tabloda öğrencilerin etik ve güvenlik konusunu Bt ve yazılım dersi içerisinde almış olmalarına rağmen “Bilişim Etiği dersini hayır almadım
diyen öğrenci sayısının beşinci sınıflar hariç diğer öğrencilerle birlikte
126 (%57,2) öğrenciden oluştuğu görülmektedir.
Tablo 2. Öğrencilerin Cinsiyet Değişkeni İle Bilişim Etiği Düzeyleri
Arasındaki İlişki
Gruplar

N

͞x

S

sd

t

p

Erkek

104

2,163

0,711

218

1,371

0,172

Kız

116

2,042

0,585

Cinsiyet değişkeninin bilişim etiği toplam puanlarına etkisini
analiz etmek için bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre erkek
öğrencilerin bilişim etiği ortalama puanları (x̄ = 2,163) kız öğrencilerin
bilişim etiği ortalama puanları (x̄ = 2,042) arasında anlamlı bir fark görülmemiştir [t(218)=1,371, P<0,5]. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin cinsiyet değişkeninin öğrencilerin bilişim etiği düzeylerine göre anlamlı bir
farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır.
Tablo 3. Öğrencilerin Kişisel Bilgisayar Sahibi Olma Durumlarının
Bilişim Etik Düzeylerine Etkisi
Gruplar

N

͞x

S

sd

t

p

Evet

137

2,236

0,642

218

4,142

.000*

Hayır

83

1,875

0,598

Öğrencilerin kişisel bilgisayara sahip olma durumlarının bilişim
etiği düzeylerine etkisini analiz etmek için bağımsız örneklem t testi
uygulanmıştır. Elde edilen analiz sonucunda kişisel bilgisayara sahip
olan öğrencilerin ortalama puanları ile (x̄ 1= 2,236) kişisel bilgisayara sahip olmayan öğrencilerin ortalama puanları (x̄ 2=1,875) arasında anlamlı fark çıkmıştır [t[218]=4,142, P<0,05]. Bu sonuç, kişisel bilgisayara sahip
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olan öğrencilerin bilişim etiği farkındalık düzeylerinin daha yüksek
olduğunu göstermektedir.
Tablo 4. Öğrencilerin Günlük Ortalama Bilgisayar Kullanım Sürelerinin
Bilişim Etik Düzeylerine Etkisi
N, ͞ X ve SS Değerleri
Boyutlar

Günlük BİT
kullanım
süresi

ANOVA Sonuçları

Kategori

N

͞x

SS

Var.K.

KT

Sd.

KO

Hiç

55

2,103

0,524

G.Arası

0,743

3

0,248

1 saatten az

77

2,031

0,580

G.İçi

91,414

216

0,423

1-2 saat

59

2,134

0,718

Toplam

92,157

219

3 saatten fazla

29

2,204

0,869

Toplam

220

2,099

0,649

F

p

0,585

0,625

Öğrencilerin günlük ortalama bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma süreleri gruplandırılmış ve bu gruplar ile bilişim etiği ölçeğinden
aldıkları toplam puanlar arasındaki ilişkiyi analiz etmek için tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Öğrencilere sorulan günlük
ortalama bilgisayar kullanım saatiniz nedir? sorusuna hiç kullanmıyorum diyen öğrencilerin ortalaması (xA=2,103), bir saatten az kullanıyorum diyen öğrencilerin ortalaması (xB=2,031), 1-2 saat kullanan
öğrencilerin ortalaması (xc=2,134) ve 3 saatten fazla kullanıyorum
cevabı veren öğrencilerin ortalaması (xD=2,204)’dür. Bu gruplar ile bilişim etiği ölçeğinden alınan toplam puanlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark görülmemiştir [F(216-3)=0585, p>0,05].
Tablo 5. Öğrencilerin Anne Eğitim Durumunun Bilişim Etik
Düzeylerine Etkisi
N X ve SS Değerleri
Boyutlar

Anne Eğitim
Durumu

ANOVA Sonuçları

Kategori

N

͞x

SS

Var.K.

KT

Sd.

KO

İlkokul

54

1,911

0,694

G.Arası

3,844

3

1,281

Ortaokul

79

2,104

0,579

G.İçi

88,313

216

0,409

Lise

59

2,145

0,652

Toplam

92,157

219

Üniversite

28

2,353

0,667

Toplam

220

2,099

0,649

F

p

3,134

0,026*
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Öğrencilerin anne eğitim durumları, ilkokul, ortaokul, lise ve
üniversite olmak üzere 4 grupta toplanmaktadır. Bu gruplar ile öğrencilerin bilişim etiği toplam puanları arasındaki ilişkiyi analiz etmek
için tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Gruplardaki ortalama değerleri incelediğinde, öğrencilerden anne eğitim
durumu üniversite mezunu olanların ortalaması (xA=1,911), ortaokul
mezunu olanların ortalaması (xB=2,104), lise mezunu olanların ortalaması (xC=2,145) ve üniversite mezunu olanların ortalaması (xD=2,353)
olduğu görülmektedir. Anne eğitim durumu üniversite mezunu olan
öğrencilerin ortalama puanlarının (xD=2,353) diğer üç gruptan istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir [F(3-216)=3,134, p<0.05].
Bu noktada, anne eğitim durumları, ile bilişim etik toplam puanları
arasında anlamlı fark gözlenmektedir. Post Hoc testlerinden Tukey
Testi sonucunda, bu farkın, üniversite mezunu anneler ile ilkokul mezunu anneler arasında olduğu görülmüştür. Bu farkın etki büyüklüğü
(n2=0,04) ise farkın orta düzeyde anlamlı olduğu göstermektedir.
Tablo 6. Öğrencilerin Baba Eğitim Durumunun Bilişim Etik
Düzeylerine Etkisi
N,͞ x ve SS Değerleri
Boyutlar

Baba
Eğitim
Durumu

ANOVA Sonuçları

Kategori

N

͞x

SS

Var.K.

KT

Sd.

KO

İlkokul

35

1,886

0,562

G.Arası

7,818

3

2,606

Ortaokul

59

1,973

0,701

G.İçi

84,339

216

,390

Lise

86

2,105

0,502

Toplam

92,157

219

Üniversite

40

2,462

0,779

Toplam

220

2,100

0,649

F

p

6,674

,000*

Öğrencilerin baba eğitim durumlarını gösteren grupların ortalama
puanları karşılaştırıldığında, en yüksek ortalamanın üniversite mezunu (͞x =2,462) en düşük ortalamanın ise ilkokul mezunu (͞x =1,886) gruba
ait olduğu görülmektedir. Elde edilen ANOVA testi analizi sonucunda
öğrencilerin baba eğitim durumları ile bilişim etiği ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı fark gözlenmiştir [F(3-216)=6,674, p<0,05].
Post hoc testlerinden Tukey testi sonucunda bu farkın üniversite mezunu babaların bulunduğu grup lehine olduğu görülmektedir. Test
sonucunda hesaplanan etki büyüklüğü (n2=0,08) bu farkın orta büyüklükte bir etki olduğunu göstermektedir.
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Tablo 7. Öğrencilerin Aile Gelir Durumlarının Bilişim Etik
Düzeylerine Etkisi
N,͞x ve SS Değerleri
Boyutlar

Aile Gelir
Durumu

ANOVA Sonuçları

Kategori

N

͞x

SS

Var.K.

KT

Sd.

KO

1000-2500 tl

53

2,141

0,711

G.Arası

1,729

2

0,865

2500-4500 tl

127

2,031

0,615

G.İçi

90,427

217

0,417

4500 tl den fazla

40

2,261

0,650

Toplam

92,157

219

Toplam

220

2,099

0,649

F

p

2,075

0,128

Öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelir durumları ile öğrencilerin bilişim etiği düzeyleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek için
uygulanan ANOVA testi sonucunda gruplar arasında anlamlı fark görülmemiştir [F(2-217)=2,075, p>0,05]. Burada öğrencilerin ailelerinin gelir
durumları ile bilişim etiği farkındalıkları arasında bir ilişki olmadığı
görülmektedir.
4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin bilişim etiği farkındalık düzeylerinin cinsiyet, bilişim teknolojileri kullanma süresi, anne-baba
eğitim düzeyi, ailenin aylık gelir düzeyi değişkenleri açısından incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmanın ilk araştırma sorusu, öğrencilerin
cinsiyeti ile bilişim etiği toplam puanları arasında anlamlı bir fark
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bilişim etiği ile ilgili literatür incelendiğinde bilişim etiği bilgisi ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı sonucunu ortaya koyan araştırmalara rastlamak mümkündür (Arıkan ve Duymaz, 2015; Duymaz, 2013; Yaman, Yaman ve
Horzum, 2004). Bunun yanında cinsiyete göre farklılık gösteren kız
öğrencilerin etik bilgi ve davranışlarının erkek öğrencilere göre daha
yüksek olduğu sonucunu ortaya koyan araştırmalar da bulunmaktadır
(Akbulut, Uysal, Odabasi ve Kuzu, 2008; Beycioğlu, 2009; Gökçearslan,
Günbatar ve Berikan, 2015; Söylemez ve Balaman, 2015)
Araştırmanın diğer bir alt araştırma sorusu, kişisel bilgisayara
sahip olan öğrencilerin bilişim etiği farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Alanyazın incelendiğinde Paksoy (2015) tarafından
yapılan çalışmada evinde bilgisayarı bulunan ve internet bağlantısına
sahip öğrencilerin, bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmayan
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öğrencilere göre daha fazla bilişim etiği ilkelerine riayet ettikleri ifade
edilmiştir. Bu sonuç ile Paksoy (2015) tarafından yapılan araştırma sonucu tutarlılık göstermektedir..
Araştırmanın bir diğer alt araştırma sorusu, öğrencilerin günlük
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma süresi ile bilişim etiği farkındalık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığıdır. Benzer
olarak Çelen (2012) bilgi ve iletişim teknolojilerinin etik kullanımının,
günlük bilgisayar kullanım süresine göre değişiklik göstermediğidir.
Ancak Zeybek (2011) tarafından bilgisayar ve internet kullanım süresi
fazla olan öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanım süresi az olanlara göre bilişim teknolojilerini kullanımları esnasında daha az etik
davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Bu sonuç bu çalışmadan elde
edilen sonuç ile farklılık göstermektedir
Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri ile bilişim etiği düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Anne ve babanın eğitim
düzeyleri yüksekokul ve ya lisans düzeyinde olan öğrencilerin bilişim
etiği farkındalık düzeylerinin de daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın bulgularından farklı olarak Torun (2007) çalışmasında
anne-babanın eğitim düzeyinin arttıkça öğrencilerin interneti etik dışı
kullanım tutumlarının da arttığını belirtirken Gökçearslan ve diğerleri,
(2015) tarafından ortaokul öğrencilerinin bilişim etiği düzeyleri anne
veya baba öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık göstermediği ifade edilmiştir.
Çalışmanın son araştırma sorusu olan öğrencilerin ebeveynlerinin
gelirleri ile bilişim etiği farkındalık düzeyleri arasında bir ilişki olmadığıdır. Alanyazında benzer şekilde Paksoy’ın (2015) öğrencilerin internetteki etik ihlallerine yönelik algılarının evde internet bağlantısına
sahip olma, bilgisayar dersi alma, aile ekonomik düzeyleri açısından
farklılaşmadığını ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Çelen (2012) çalışmasında öğrencilerin bilişim teknolojilerinin etik kullanımı konusundaki düşüncelerinde maddi sebeplerin etkili olmadığı sonucuna
ulaşmıştır. Dolayısıyla, bu çalışma bağlamında incelenen değişkenler
çerçevesinde ortaya çıkan sonuçların, verilerin elde edildiği örneklem
grubunun özellikleri ile de ilgili olduğu söylenebilir.
Özetle, ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, kişisel bilgisayara sahip
olma durumu ve kullanım süreleri, ebeveyn eğitim durumları ile aile
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gelir düzeylerinin bilişim etik düzeylerine etkisinin incelendiği bu çalışmada dikkate alınması gereken önemli sonuçlardan biri anne baba
eğitim düzeyi ile öğrencilerin bilişim etiği düzeylerinin anlamlı ve
pozitif ilişkisidir. Bu sonucu etik ve ahlak felsefesi ile ilişkilendirecek
olursak bu öğrencilerde etik ve bilişim etiği farkındalıklarının artması
için ebeveynlerin işe koşulması ve ev aile ortamlarında çocuklarına rol
model olması beklenmektedir. Öğrenciler bilişim etiğine ilişkin bilgi
ve gösterdikleri davranışlarda anne-baba ve evde yaşayan diğer aile
üyelerinden etkilenmektedirler. Aile üyelerinin uygun rol model olabilmeleri için aile üyelerinin bilişim etiğine ilişkin farkındalıklarının
yüksek düzeyde olması gerekmektedir.
5. ÖNERİLER
Bireylerde kalıcı etik davranışların oluşması uzun bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım dersi müfredatında bulunan Etik konusu tüm eğitim kademelerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim vb.) ayrı bir ders olarak
okutulabilir.
Bu çalışma sonucunda ortaya çıkan öğrencilerin ebeveynlerinin
eğitim düzeyleri ile bilişim etiği farkındalıkları arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Bu noktada, daha düşük eğitim seviyesine sahip
ailelere okullarda veya çevrimiçi platformlar aracılığıyla bilişim etiği
farkındalık seminerleri verilebilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM
MATERYALLERİNE İLİŞKİN İLGİ VE İÇERİK
GELİŞTİRME ÖZ YETERLİLİK İNANÇ
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Funda ERDOĞDU1

1. GİRİŞ
Web 2.0 araçlarının kullanımı hızla yaygınlaşmakta önemi ise her
geçen gün artmaktadır. Günümüz öğretme-öğrenme ortamlarında
bilginin aktarılmasından ziyade öğrencilerin bilgiye ulaşmalarında
ve elde ettikleri bilgiyi yapılandırmalarında öğretmenlerin rehberliği
önem kazanmıştır. Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin derse
katılımını, motivasyonunu ve başarısını arttıracak farklı öğretim materyallerine duyulan gereksinim sonucunda (Chinien ve Boutin, 1994)
gelişen teknolojiler sayesinde dijital materyaller ortaya çıkmıştır. Etkili
ve verimli öğrenme ortamları oluşturmak için öğretmen adaylarının
günümüz teknoloji araçlarını tanımaları, kullanmaları bu yönde bir
eğitimden geçmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
Öğretmenlerin rollerini nitelikli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
için öncelikle alanlarında iyi eğitim almış olmaları gerekmektedir.
Bu da üniversite eğitimi sırasında etkili ve yeterli düzeyde alan ve
eğitim derslerini almış olmaları, uygulama olanaklarından yeterince
yararlanmaları, derslerde gerekli öğretim teknolojileri ve materyalleri
kullanmaları ile mümkün olabilmektedir (Büyükgöze Kavas ve Bugay,
2009). Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri kapsamında ele
alınan ‘Matematik Öğretim Durumlarını Planlama ve Düzenleme’ yeterlik alanı kapsamında ‘Matematik Öğretiminde Teknolojik Kaynakları Kullanabilme’ yeterliği incelendiğinde de öğrenmenin daha etkin
gerçekleşebilmesi için yazılımlardan yararlanma, teknolojik kaynakları değerlendirerek sistematik olarak kullanma, mevcut olanakları göz
1
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önünde bulundurularak öğrencilerin teknolojik kaynaklardan faydalanabilmeleri için uygun ortam hazırlama ve matematik öğreniminde
ihtiyaç duyulan teknolojik kaynakları çeşitlendirme gibi göstergelerin
bulunduğu görülmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2008).
Geleceğin öğretmeni olarak görev yapacak öğretmen adaylarının,
öğrenme ortamlarında Web 2.0 araçlarını kullanarak içerik geliştirebilmeleri ve içerik geliştirme öz-yeterlik inanışlarının yüksek olması
beklenmektedir (Birişçi, Kul, Aksu, Akaslan ve Çelik, 2017).
Bu çalışmada, Web 2.0 araçları kullanılarak öğretim materyalleri
hazırlamayı deneyimleyen öğretmen adaylarının; öğretim materyaline
ilişkin ilgi ve hızlı içerik geliştirme öz yeterlilik inanç düzeylerinin
belirlenmesi ile dijital öğretim materyallerini öğrenme-öğretme sürecinde kullanmaya ve öğretim materyali hazırlamaya ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına bağlı olarak
aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır:
1. Dijital materyal geliştiren öğretmen adaylarının öğretim materyaline ilişkin ilgi düzeyleri nasıldır?
2. Dijital hikâye hazırlamayı deneyimleyen öğretmen adaylarının
Web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz yeterlilik inançları ne düzeydedir?
3. Öğretmen adaylarının dijital hikaye geliştirme sürecinde;
a) Dijital hikaye hazırlama deneyiminize ilişkin yeterliliğinizi
nasıl değerlendiriyorsunuz?
b) Hazırladığınız dijital hikayeyi öğretme-öğrenme sürecinde
dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını
düşünüyorsunuz?
c) Hazırladığınız dijital hikayenin öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene ne gibi faydaları olacağını düşünüyorsunuz?
d) Kavram haritası hazırlama deneyiminize ilişkin yeterliliğinizi nasıl değerlendiriyorsun?
e) Hazırladığınızkavram haritasını öğretme-öğrenme sürecinde dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyorsunuz?

Funda ERDOĞDU

19

f) Hazırladığınız kavram haritasının öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene ne gibi
faydaları olacağını düşünüyorsunuz?
Yöntem
Araştırmanın Modeli
Çalışmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte kullanılarak araştırma sonuçlarını bütünleştiren karma yöntem desenlerinden
yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Karma yöntem araştırması;
araştırmacı ya da araştırmacıların, araştırmanın genişliği ve derinliğini
arttırmak amacıyla nitel ve nicel yöntemlerin bileşenlerini (bakış açısı,
veri toplama, veri analizi ve yorumlama) birleştirdikleri bir araştırma
türüdür (Creswell ve Plano-Clark, 2011). Yakınsayan paralel desen, nitel ve nicel aşamaların araştırma sürecinin aynı olan bir aşamasında eş
zamanlı olarak uygulanmasıyla oluşur. Bu desen yöntemlere eşit öncelik verir, çözümleme sırasında bu aşamaları birbirinden ayrı tutar ve
daha sonra genel yorumlama yaparken sonuçları birleştirir (Creswell
ve Plano-Clark, 2011). Bu araştırmada da karma yöntemin doğasına
uygun olarak nicel ve nitel veriler eş zamanlı olarak toplanmasına rağmen ayrı ayrı analiz edilerek, yorumlama aşamasında birleştirilmiştir.
Ayrıca nicel ve nitel veri toplama araçları bir arada kullanılarak daha
detaylı verilerin toplanması amaçlanmıştır.
Araştırma grubu
Araştırma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği bölümü, 2. Sınıfta eğitim-öğrenim gören ve
Öğretim Teknolojileri dersini alan 34 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Nicel verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Web 2.0.
Hızlı İçerik Geliştirme Ölçeği Öz yeterlilik İnanç Ölçeği” ve “Öğretim
Materyali’ne İlişkin İlgi Ölçeği” kullanılmıştır. Nitel verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır.
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Nicel Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu
Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan, öğretmen adaylarının
kişisel bilgilerine ilişkin bilgi toplamayı amaçlayan formudur.

Web 2.0. Hızlı İçerik Geliştirme Öz yeterlilik İnanç Ölçeği
Bu ölçek, öğrencilerin Web 2.0 hızlı içerik geliştirme teknolojilerini kullanabilme yeterliklerini belirlemek amacıyla Birişçi, Kul, Aksu,
Akaslan ve Çelik (2017) tarafından geliştirilmiştir. 21 maddeden oluşan ölçek, 5’li likert tipindedir. Ölçeğin kategorileri “tamamen yetersizim”, “yetersizim”, “orta düzey yeterliyim”, “yeterliyim” ve “tamamen yeterliyim” seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek
en düşük puan 21 ve en yüksek puan 105’tir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç
tutarlık katsayısı α =0,955’tir. Bu değer, ölçeğin iç tutarlılık anlamındaki güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009). Ölçek öğretmen
adaylarına son haftasında uygulanmıştır.

Öğretim Materyali İlgi Ölçeği (ÖMİÖ)
Öğretim Materyali İlgi Ölçeği (ÖMİÖ), Keller ve Subhiyah (1987)
tarafından geliştirilmiş Keller (2006)’da geçerlilik ve güvenirliği test
edilmiş (Cronbach Alpha:0,95) ve Acar (2009) tarafından Türkçeye
uyarlanmıştır. Türkçe’ye uyarlanan ÖMİÖ güvenirlilik katsayısını 0.95
olarak hesaplamış ve ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. ÖMİÖ ikert tipi bir ölçek olup 34 maddeden oluşmaktadır.
Ölçekteki her bir maddeye öğrenciler 1’den (Doğru Değil) 5’e (Çok
Doğru) hangisi kendileri için doğru ise onu işaretleyerek yanıt vermişlerdir. Buna göre, ölçekte en düsük puan 34, en yüksek puan 170 ve
ortalama puan 102’dir. ÖMİÖ güvenirlilik katsayısı (Cronbach Alpha
değeri) 0.93 olarak hesaplanmıştır (Tablo 3.5).
Nitel Veri Toplama Araçları

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Araştırmanın nitel boyutu kapsamında matematik öğretmenliği
programında öğrnim gören öğretmen adaylarının öğretim materyallerinin öğretme-öğrenme sürecinde kullanımına ilişkin düşüncelerini
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öğrenmek için araştırmacılar tarafından altı adet açık uçlu sorudan
oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Bu soruların iç geçerliğini sağlamak için doktorasını Eğitim Teknolojileri alanında tamamlamış ve Matematik Eğitimi alan uzmanının görüşü alınmış,
gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır.
Öğretmen adaylarının dijital hikaye geliştirme sürecinde;
1. Dijital hikaye hazırlama deneyiminize ilişkin yeterliliğinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2. Hazırladığınız dijital hikayeyi öğretme-öğrenme sürecinde
dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyorsunuz?
3. Hazırladığınız dijital hikayenin öğretme-öğrenme sürecinde
kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene ne gibi faydaları olacağını düşünüyorsunuz?
4. Kavram haritası hazırlama deneyiminize ilişkin yeterliliğinizi
nasıl değerlendiriyorsun?
5. Hazırladığınızkavram haritasını öğretme-öğrenme sürecinde
dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyorsunuz?
6. Hazırladığınız kavram haritasının öğretme-öğrenme sürecinde
kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene ne gibi faydaları olacağını düşünüyorsunuz?

İşlem / Verilerin Toplanması
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Matematik dersi öğretim
programındaki kazanımlar içinden öğretmen adaylarının geliştirecekleri dijital hikâyeye ve dijital kavram haritasına uygun kazanımlar
belirlemişlerdir. Belirlenen kazanımlara öğretme-öğrenme sürecine,
ADDIE öğretim tasarım modeli uygulanmıştır. ADDIE öğretim tasarımı modelinin aşamaları olan analiz, tasarım, geliştirme, uygulama
ve değerlendirme (Analysis, Design, Develop, Implement ve Evaluate) kelimelerinin ilk harflerinin birleşimidir (Seels ve Glasgow,
1990). ADDIE modeli aşamaları mevcut çalısma sistemlerinin analizi
(analiz), eğitsel ve öğretimsel gereksinimlerin tanımlanması (tasarım),
öğrenme hedeflerinin ve testlerinin geliştirilmesi (gelistirme), öğretimi
planlama, gelistirme ve uygulama (uygulama) ve öğretimi yönetme ve
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değerlendirme (değerlendirme) olarak sıralandırılmıştır (Allen, 2006:
433; Karatas, 2008:15-17).
Tablo 1. Çalışma İşlem Basamakları
Öğretmen adayları yapılacak çalışma hakkında bilgilendirilmişlerdir.

1. Hafta

ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli/Analiz: Öğrencilerin özellikleri
analiz edilmiştir. Öğrencilerin yaşa bağlı bilişsel ve fiziksel gelişimi,
öğrenme stilleri, öğrenme hızı, ön bilgi, sosyo ekonomik düzeyleri.

2. Hafta

ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli/Analiz: Hedef ve Kazanımların
Belirlenmesi: Öğrenme hedef ve kazanımları öğrenme alanı dikkate
alınarak analiz edilmiştir. Öğrenme ortamı belirlenmiştir.

3. Hafta

ADDIE Ö� ğretim Tasarımı Modeli/Tasarım: Ö� ğretim stratejilerini,
yöntemlerini ve ortamın seçimini içeren detaylı bir öğretim planı
hazırlanmıştır. Ele alınan kazanımın öğretiminde işe koşulacak
yöntemler belirlenmiştir. Medya ve materyal seçimi yapılmıştır.
ADDIE Ö� ğretim Tasarımı Modeli/Tasarım: Medya ve Materyallerin Kullanılması: Web 2.0 araçlarından Powtoon ve Creately
araçlarının kullanımı deneyim edilmiştir.

ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli/Tasarım: Powtoon aracını, seçilen
yöntem/yöntemleri kullanarak dijital öğretim materyali geliştirilmiştir.

4. Hafta
5. Hafta

6. Hafta

ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli/Tasarım: Creately aracını, seçilen
yöntem/yöntemleri kullanarak dijital kavram haritası materyali geliştirilmiştir.

7. Hafta

ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli/Uygulama: Tasarlanan ve geliştirilen öğretim materyali, gerçek ortamda uygulamaya hazır hale gelmiştir. Öğrenenlerin performansına dayanarak geri bildirim sağlanır.

8. Hafta

ADDIE Ö� ğretim Tasarımı Modeli/Değerlendirme: Ö� ğretim sürecine ve sonucuna dayalı değerlendirme yapılmıştır. Ö� ğretmen
adayı tarafından Ö� ğretim Materyali Değerlendirme Ö� lçeği kullanılarak sürecin/ürünün eksik/aksayan yönlerinin belirlenmesi
yapılmıştır. Ü� rün değerlendirmesinde ise öğretimin sonunda
öğrenenlerin performans gelisim düzeylerinin öğrenme hedeflerinde belirlenen düzeyde olup olmadığı değerlendirilir. Eksiklikler tamamlanmaya çalışılmıştır.

9. Hafta

Funda ERDOĞDU

Öğrencilerin ortaya koydukları dijital hikâyeler ve kavram haritaları
öğretim elemanı tarafından değerlendirilmiştir. Geri bildirimler sunulmuştur. Öğretmen adayları gerekli görülen düzenlemeleri yapmış,
materyale son şekli verilmiştir. Bakınız Matematik öğretmen adaylarının hazırladığı örnek materyaller Ek-1, Ek-2, Ek- 3, Ek-4. Öğretim
Materyaline İlişkin İlgi ile Web 2.0 hızlı içerik geliştirme özyeterlilik
ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır.
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10. Hafta

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen nicel veriler yüzde, frekans ve aritmetik
ortalama gibi betimsel istatistikler; nitel veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi ile veriler tanımlanmaya, verilerin
içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya çıkarılmaya çalışılır. İçerik analizinde temel yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları düzenleyerek
yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Çalışmada nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yaklaşımı esas alınmıştır. Bu yaklaşımda amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizi ile veriler
tanımlanmaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler ortaya
çıkarılmaya çalışılır. İçerik analizinde temel yapılan işlem, birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve bunları düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2006). Öğretmen adaylarının görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan kodlar belirlenmiş ve kategoriler oluşturulmuştur. Kodların hangi
sıklıkta tekrar ettiği hesaplanarak frekans halinde tablolaştırılmıştır.
Bulguların yorumlanmasında doğrudan alıntılara yer verilmiş; katılımcılardan yapılan doğrudan alıntılarda öğretmen adaylarının numarasını ifade eden kodlamalar kullanılmıştır. Örnek olarak, 1 numaralı
öğretmen adayı (Ö1) biçiminde verilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik
Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda yer alan açık uçlu sorulara verilen yanıtlar iki araştırmacı tarafından incelenerek veri setinin
benzerlik oranı hesaplanmıştır. Bu benzerlik oranı nitel araştırmanın
güvenirliğini belirlemektedir. Miles ve Huberman (1994) modelinde
önerdiği güvenirlik formülü kullanılmıştır. İçsel tutarlılık olarak ad-
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landırılan ve kodlayıcılar arasındaki görüş birliği olarak kavramsallaştırılan bu benzerlik: Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş
Ayrılığı). Araştırmacılar tarafından “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı”
olan konular tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır (Baltacı,
2017). Hesaplama sonucunda araştırmanın güvenirliği birinci soru için
.88, ikinci soru için 90, üçüncü soru için .92, dördüncü soru için .90, beşinci soru için .94, altıncı soru için .90 çıkmıştır. İçsel tutarlılığı veren
kodlama denetimine göre kodlayıcılar arası görüş birliğinin en az %80
olması beklenmektedir. Elde edilen sonuç, araştırma için güvenilir
kabul edilmiştir.
Bulgular
Bu bölümde öğretmen adaylarına ilişkin betimsel istatistikler,
Web 2.0. Hızlı İçerik Geliştirme Ölçeği Öz yeterlilik İnanç ve Öğretim
Materyali’ne İlişkin İlgilerinin ne düzeyde olduğuna ilişkin nicel ve
nitel bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğretmen Adaylarına İlişkin Betimsel İstatistikler
BİT araçlarını

n

kullanma süreleri

%

BİT araçlarını günlük
kullanma süreleri

n

%

0-2 yıl

1

3

0-2 saat

1

3

2-3 yıl

1

3

2-3 saat

5

15

3-4 yıl

2

6

3-4 saat

11

32

4-5 yıl

2

6

4-5 saat

8

23

5-6 yıl

5

15

5-6 saat

5

15

6 yıl ve daha fazla

23

67

6 saat ve daha fazla

4

12

Tablo 2’de yer alan verilere bakıldığında, öğretmen adaylarının
%15’i 5-6 yıl, %67’si 6 yıl ve daha fazla süredir; %15’i günlük 2-3 saat,
%32’si günlük 3-4 saat, %23’ü günlük 4-5 saat; %15’i günlük 5-6 saat;
%12’si günlük 6 saat ve üzerinde BİT araçlarını kullandıklarını ifade
etmişlerdir.
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Nicel Verilere İlişkin Bulgular

Öğretim Materyaline İlişkin İlgi İlişkin Bulgular
Tablo 3. Öğretmen Adaylarının Öğretim Materyaline İlişkin İlgi Toplam
Puanlarına Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve MinimumMaksimum Değerleri

Öğretim
materyaline
ilişkin ilgi

N

En
düşük
puan

En
yüksek
puan

34

70

162

Ss

136.79

4,02

17.95

Tablo 3’de yer alan sonuçlara göre öğretmen adaylarının ÖMİÖ’den
alınan toplam puanın madde sayısına bölümden elde edilen puan olan
aritmetik ortalamalara bakılmıştır. Aritmetik ortalamalar yorumlanırken aralıklar “Çok düşük ” (1.00 – 1.79), “Düşük” (1.80 – 2.59), “Orta”
(2.60 – 3.39 ), “Yüksek” (3.40 – 4.19) ve “Çok yüksek” (4.20 – 5.00)
kategorileri içinde değerlendirilmiştir. Verilerin daha anlamlı olarak
yorumlanması için “Seçenek sayısı – 1 / Seçenek sayısı” formülü kullanılarak, ölçme aracına verilen cevapların aralık katsayıları belirlenmiştir (Akduman, Hatipoğlu ve Yüksekbilgili, 2015).
ÖMİÖ puan ortalaması 136.79, standart sapması 17.95, en yüksek
puanı 162, en düşük puanı 70’dir. Ortalama puanın madde sayısına
bölümüne ilişkin sonuç 4.02 ile “yüksek”düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgu öğretmen adaylarının hazırladıkları dijital öğretim
materyalleri sonrasında derse ilgi düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
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Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğine
İlişkin Bulgular
Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştime Öz Yeterlilik
Algı Toplam Puanlarına Ait Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve
Minimum-Maksimum Değerleri

N
Hızlı içerik geliştirme
öz yeterlilik algısı

34

En
düşük
puan

En
yüksek
puan

24

103

Ss
83,17

3,96

14.68

Tablo 4’te yer alan sonuçlara göre öğretmen adaylarının, Web 2.0
hızlı içerik geliştirme öz yeterlilik algı puan ortalaması 83,17, standart
sapması 14.68, en yüksek puanı 103, en düşük puanı 24’dür. Birişçi,
Kul, Aksu, Akaslan ve Çelik’e (2018) göre ölçekten alınan toplam puanın madde sayısına bölümü neticesinde elde edilecek ortalama puan
değerlerine göre bireylerin Web 2.0 araçlarını kullanmaları noktasında
öz-yeterlik inanışlarının; 2.6 puanın altındaysa düşük, 2.6- 3.4 arası
orta ve 3.4 değerinin üzerindeyse yüksek olduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada öğretmen adaylarının Web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz
yeterlilik algı puanının “yüksek” düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu
da öğretmen adaylarının eğitsel olarak Web 2.0 araçlarını kullanmaları
noktasında öz yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu anlamına
gelmektedir.

Nitel Verilere İlişkin Bulgular
Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara vermiş oldukları yanıtların içerik analizi yöntemiyle değerlendirilerek elde edilmiştir. Bulgular Tablo 5’de verilmiştir:
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Tablo 5. Dijital Hikâye Hazırlama Deneyimine İlişkin Yeterliliğini Nasıl
Değerlendiriyorsun? Sorusuna Yönelik Öğretmen Adaylarının Kategori, Kod
ve Frekans Dağılımları
Kategori

Kod

f

Yeterli

Yeterli

32

Orta seviye

Orta seviyede yeterliyim

2

Tablo 5’de yer alan “Dijital hikâye hazırlama deneyimine ilişkin yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsun?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının
vermiş oldukları yanıtlar yeterli olduklarını düşündükleri yönündedir.
Öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlardan örnekler şöyledir:
• İlk başlarda yapabileceğimden emin değildim. Hikayeyi oluşturuken kullandığım uygulamayı keşfederken çok şey öğrendim ve dijital hikaye hazırlama yeterliliğim artık var. (Ö12).
• Uygulamaya girdiğimde araçları keşfetmek uygulayabilmek
biraz zaman alsa da keşfettikten sonra oldukça hızlı bir şekilde
yeterlilik kazandığımı düşünüyorum. (Ö15).
• Bence yeterliyim, yeterliyim, oldukça yeterliyim (Ö24, Ö30,
Ö13).
Tablo 6. Hazırladığınız dijital hikayeyi öğretme-öğrenme sürecinde dersin
hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyorsunuz?
Sorusuna İlişkin Öğretmen Adaylarının Kategori, Kod ve Frekans
Dağılımları
Kategori

Kod

f

Giriş

Dikkat çekmek

12

Sunu

Sunum

7

Giriş ya da ders sonu

Dikkat çekmek, özet

2

Dersin sonu

Özet

5

Dersin tamamı

Dikkat, sunu, özet

8

Tablo 6’da yer alan “Dijital hikâye hazırlama uygulamasının ele aldığın konuyu aktarmada hangi yönlerden uygun olduğunu düşünüyorsun?”
sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlar der-
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sin giriş aşamasında öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla olduğu
belirtilmiştir. Öğretmen adayları vermiş olduğu yanıtlardan örnekler
şöyledir:
• Dersin giriş aşamasında dikkat çekmek ve güdülemek adına
kullanılabilirse daha faydalı olabilir (Ö2).
• Dersin sonlarına doğru konunun pekiştirilmesi amacıyla kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyorum (Ö8).
• Öğrencilerin dikkatini çekmede daha uygun olduğunu düşünüyorum böylece derse katılmalarını daha aktif hale getirebilirim (Ö14).
• Her aşamasında kullanılabilir (Ö27).
Tablo 7. Hazırladığınız dijital hikayenin öğretme-öğrenme sürecinde
kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene sağlayacağı faydaları olacağını
düşünüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Öğretmen Adaylarının Kategori, Kod ve
Frekans
Kategori

Kod

f

Öğrenci

Kalıcı öğrenme

9

Eğlenceli öğrenme

4

Derse ilgi, dikkat çekici

6

Kolay anlaşılır

4

Faydalı

11

Kolay ders anlatımı

7

Etkili sınıf yönetimi

1

Eğlenceli öğrenme ortamı

4

Farklı yöntem

3

Faydalı

8

Öğretmen

Tablo 7’de yer alan “Hazırladığınız dijital hikayenin öğretme-öğrenme
sürecinde kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene sağlayacağı faydaları olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının vermiş
oldukları yanıtlardan örnekler şöyledir:
• Kullandığım karakterler ve görseller, öğrencinin animasyonu
dikkatli şekilde izlemelerini sağlayacak. Böylece öğrenciler der-
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se daha aktif katılım sağlayacak ve öğretmenin verimli bir ders
işleyebilmesi kolaylaşacak (Ö10).
• Öğretmen bu materyali hazırlayarak öğrencilerin birden fazla
duyu organı ile öğrenimini sağlar ve sınıf ortamını aktif bir hale
getirerek dersi mutlu bir şekilde öğrenciler ile iletişim içerisinde olur. Öğrenciler derse derse karşı ben yapamam düşüncelerini azaltacağını düşünüyorum (Ö14).
• Öğretmen için dersi kolayca anlatabilir ve öğrencinin derse
katılımını sağlar ve öğrencinin dikkatini ders boyunca aktive
eder. Öğrenciler için ise derse devamlı olarak motive olur ve
istenen hedefe daha kolay ve kalıcı olarak ulaşırlar (Ö30).
Tablo 8. Dijital Kavram Haritası Hazırlama Deneyimine İlişkin Yeterliliğini
Nasıl Değerlendiriyorsun? Sorusuna Yönelik Öğretmen Adaylarının
Kategori, Kod ve Frekans Dağılımları
Kategori

Kod

f

Yeterli

Yeterli

34

Tablo 5’de yer alan “Dijital kavram haritası hazırlama deneyimine
ilişkin yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsun?” sorusuna ilişkin öğretmen
adaylarının vermiş oldukları yanıtlar yeterli olduklarını düşündükleri
yönündedir. Öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlardan örnekler şöyledir:
• Kavram haritası hazırlamada çok iyiyimdir. (Ö6).
• Kavram haritasını oluştururken kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum ve kendimi yeterli buluyorum bu konuda. (Ö15).
• Kavram haritası oluşturmak keyifliydi.Yaptigim kavram haritasında ilk önce araştırmalar yaptım öğrencilere daha etkili
olması için.Yaptığım kavram haritası öğrencilere fayda sağlayacağını düşündüğüm için kendi deneyimimi başarılı buluyorum.Bundan sonra oluşturacağım kavram haritalarında
nasıl bir yol izleyeceğimi öğrendim.Bu nedenle kendimi yeterli
buluyorum. (Ö22)
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Tablo 6. Hazırladığınız dijital kavram haritasını öğretme-öğrenme
sürecinde dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını
düşünüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Öğretmen Adaylarının Kategori, Kod ve
Frekans Dağılımları
Kategori

Kod

f

Giriş

Dikkat çekmek

10

Sunu

Sunum

4

Giriş ya da ders sonu

Dikkat çekmek, özet

4

Dersin sonu

Özet

9

Dersin tamamı

Dikkat, sunu, özet

7

Tablo 6’da yer alan “Hazırladığınız dijital kavram haritasını öğretmeöğrenme sürecinde dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının vermiş
oldukları yanıtlar dersin giriş aşamasında öğrencilerin dikkatini çekmek amacıyla olduğu belirtilmiştir. Öğretmen adayları vermiş olduğu
yanıtlardan örnekler şöyledir:
• Konuya bütünsel bakmamıza yardımcı olduğu için dersin sonunda konuyu toparlamak için kullanılabilir (Ö14).
• Kavram haritamı ders sonunda kullanılmasını uygun buluyorum .Kavram haritamı ders sonunda göstermesi ile öğrencinin
öğrendikleri geometrik şekilleri bir arada görerek birbirinden
nasıl ayrıldığını ve derste öğrendikleri şekillerin özellikleri
kolayca ayırt etmelerini sağlar.Ayrıca yaptığım kavram haritasında dikdörtgenin özelliklerini dikdörtgen şeklinin içine yazarak öğrencinin görsel olarak unutmamasını amaçladım(Diğer
şekiller içinde aynı şekilde). (Ö24).
• Kavram haritası bilgiyi özetler nitelikte bir materyal olduğundan dersi anlattıktan sonra temel bilgilerin öğrencilerin aklında
kalmasına yardımcı olduğundan dersin son aşamasında kullanılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum (Ö28).
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Tablo 7. Hazırladığınız dijital kavram haritasının öğretme-öğrenme
sürecinde kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene sağlayacağı faydaları
olacağını düşünüyorsunuz? Sorusuna İlişkin Öğretmen Adaylarının
Kategori, Kod ve Frekans
Kategori

Kod

f

Öğrenci

Kalıcı öğrenme

11

Eğlenceli öğrenme

1

Derse ilgi, dikkat çekici

4

Motivasyon

1

Kolay anlaşılır

13

Faydalı

4

Kolay ders anlatımı

21

Faydalı

13

Öğretmen

Tablo 7’de yer alan “Hazırladığınız dijital kavram haritasının öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrenciye ve öğretmene sağlayacağı
faydaları olacağını düşünüyorsunuz?” sorusuna ilişkin öğretmen adaylarının vermiş oldukları yanıtlardan örnekler şöyledir:
• Öğrenciler için bilgileri daha kolay hatırlamalarına yardımcı
olurken öğretmenin de konuyu bütüncül ve sistemli bir şekil de
verebilmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. (Ö22).
• Öğrencilere konuyu bir bütün halinde gösterecek, bu sebeple
öğrenciler kavramlar arasındaki ilişkiyi rahatlıkla görebileceklerdir. Öğretmen açısından da öğrencilere yararlı olacak her
türlü materyalin dersle ilişkilendirilmesi mutlak fayda sağlayacaktır. Öğretmen, konuyu daha etkin bir şekilde öğrencilerine
öğretebilecektir. (Ö28).
• Görsel ve konuyu özetleyici ve kavramlar arası bütüncül bir
bakış açısı kazandırdığından öğrencilerin konu hakkında temel
ve önemli kavramları öğrenmesini kolaylaştırır. Kavramlar arası ilişkilerde bulunur, çıkarım yapmalarını kolaylaştırır. Görsel
bir materyal olduğundan bilgilerin öğrencilerin akıllarında
kalmasını kolaylaştırır. Öğretmen açısından baktığımızda ise
konuyu özetleyici bir materyal olduğundan öğretmenin anlatımını kolaylaştırır (Ö30).
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Dijital hikâye ve dijital kavram haritası öğretim materyalleri hazırlamayı deneyimleyen öğretmen adaylarının, ilgi ve Web 2.0 hızlı
içerik geliştirme öz yeterlik inançlarının belirlenmesini amaçlayan bu
çalışmada öğretmen adayları, öğretim materyallerini eğitim amaçlı
kullanma ve yeterliliklerine yönelik görüşlerini de ifade etmişlerdir.
Öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarını kullanarak dijital materyal
tasarımlaması derse ilişkin ilgi düzeylerinin “yüksek”; hızlı içerik geliştirme öz yeterlilik algılarının “yüksek” dir
Çalışmanın ilk araştırma sorusu olan öğretmen adaylarının öğretim materyaline ilişkin ilgi düzeyi “yüksek” olarak bulunmuştur.
Ayrıca Kahraman’ın (2013) fen bilimleri alanına giren fizik dersinde
dijital öykü kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmasında dijital öykülerin
fizik dersini görsellerle destekleyerek daha eğlenceli ve ilgi çekici hale
getirdiği, günlük hayatla ilişkilendirerek ve soyut kavramları somutlaştırarak ders başarısını artırdığı ve böylece daha kalıcı bir öğrenme
sağladığı ortaya konulmuştur.
Çalışmanın ikinci araştırma sorusu olan öğretmen adaylarının
Web 2.0 hızlı içerik geliştirme öz yeterlik inançları “yüksek” olarak
belirlenmiştir. Geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının
derslerinde Web 2.0 araçlarını kullanarak kendi branşlarında yer
alan hedef davranışlara uygun öğretim materyalleri geliştirebilmeleri
önemlidir. Dijital hikayeler karmaşık ve soyut olan matematik konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Geleceğin öğretmenleri
olan öğretmen adaylarının derslerinde Web 2.0 araçlarını kullanarak
kendi branşlarında yer alan kazanımlara uygun dijital hikayeleri geliştirebilme yeterliliği kazanmaları; hızlı içerik geliştirme öz yeterlilik
inançlarının yüksek olması karmaşık ve soyut konularda kullanımının
yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
Üçüncü araştırma sorusu olan dijital hikaye ve kavram haritası hazırlama deneyimine öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Dijital
hikaye hazırlamaya ilişkin öğretmen adayları kendilerini yeterli bulduklarını, öğretmenlik mesleğini icra etmeye başladıklarında dijital
hikayeyi derslerinde kullanmak istediklerini ve faydalı bulduklarını
ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları sosyal ağları öğrenme öğretme
süreçlerinde kullanmaya ilişkin kendilerini yeterli bulmaktadırlar.
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Öğretmen adayları dijital hikayeyi öğretme-öğrenme sürecinde dersin
hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağına ilişkin olarak dersin giriş, sunum ve değerlendirme aşamalarında kullanılabileceğini;
öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrenciler açısından faydaları kalıcı öğrenme, eğlenerek öğrenme, dikkat çekici olması, kolay
anlaşılır olması; öğretmenler açısından anlatımı kolaylaştıracağı ve
faydalı olacağı olarak ifade edilmiştir.
Kavram haritası hazırlamaya ilişkin öğretmen adayları kendilerini yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları dijital
hikayeyi öğretme-öğrenme sürecinde dersin hangi aşamasında kullanılmasının faydalı olacağına ilişkin olarak dersin giriş aşamasında
dikkat çekmek ve sonunda dersi özetlemek amacıyla kullanılabileceğini; öğretme-öğrenme sürecinde kullanılmasının öğrenciler açısından
kalıcı öğrenme, dikkat çekici olması, kolay anlaşılırve faydalı olması;
öğretmenler açısından anlatımı kolaylaştıracağı ve faydalı olması olarak ifade edilmiştir.
Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının Web 2.0 hızlı içerik
geliştirme öz yeterlilik algıları ile öğretim materyaline ilişkin ilgi düzeylerine ilişkin elde edilen nicel bulgular ile nitel bulgular birbirini
desteklemektedir.
Geleceğin öğretmen adaylarının sosyal medya araçlarını kullanarak hızlı içerik geliştirmeleri, sınıf dışı ortamlarda öğrencileri ile etkileşimde bulunmaları, öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin ilgilerini ve pek
çok olumlu duygularını artıracağı için de önemlidir.
Sonuç ve önerilerinden hareketle şu öneriler dikkate alınmalıdır:
1. Öğretmen adaylarının hızlı içerik geliştirmeye ilişkin becerilerinin gelişmesi için Web 2.0. araçlarını kullanarak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
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Ekler
Ek-1. Öğretmen adaylarının hazırladığı dijital hikâye örneği

https://www.powtoon.com/online-presentation/g23HFgWVece/?utm_
medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_
source=studio-share-button&utm_content=g23HFgWVece&utm_po=34571889&mode=movie

Ek-2.

https://www.powtoon.com/online-presentation/gfhTNiEAFx5/?utm_
medium=SocialShare&utm_campaign=studio-share%2Bshare%2Bby%2Bowner&utm_
source=studio-share-button&utm_content=gfhTNiEAFx5&utm_po=34667048&mode=movie
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YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE
HABER METİNLERİNİN KULLANIMI
Öğr. Gör. Öznur YILDIRIM 1

1. GİRİŞ
İnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı ilk andan beri dil, duygu ve
düşüncelerin ifade edilmesinde vazgeçilmez bir araç olmuştur. Ulusların kimlikleri diye kısaca tanımlayabileceğimiz dil; her ulusa özgü,
farklı nitelikler taşıyan bir olgu olduğundan tarih boyunca uluslar
etkileşimde ve iletişimde bulunmak amacıyla birbirlerinin dillerini öğrenmiştir. Tarihte diplomasi, eğitim, ticaret, turizm gibi pek çok etmen
de yabancı dil öğrenimini teşvik etmiştir. Bu noktada Oktay Sinanoğlu
‘Bye Bye Türkçe’ adlı eserinde “Ben yabancı dil öğrenmeyi çok severim. Gittiğim her ülkenin dilini öğrenmeye çalışırım. (Dillerini) Öğrendiğim zaman
insanlarla çok daha yakın ilişki kurabiliyorum. Çeşitli dillerin olması insanlık
için bir kazanç.” şeklindeki sözleri ile yabancı dil öğrenme ile ilgili görüşlerini ifade etmiştir. (Sinanoğlu, 2011: 350).
Teknolojik gelişmeler sayesinde günümüzde her türlü bilgi kolay
ulaşılır hâle geldi. Dünyanın pek çok yerinde insanlar çeşitli sebeplerden ötürü dil öğrenmektedir. İnsanlar yüz yüze eğitim olanağına sahip
olmadığında internet üzerinden sunulan çeşitli dersler ve uygulamalarla yabancı dil öğrenme ihtiyacını karşılamaktadır. Türkçe de dünya
genelinde merak edilen ve ilgi duyulan bir dil olarak öne çıkmakta
ve internetteki çeşitli kanallar (mobil uygulamalar, siteler, canlı veya
video dersler, diziler, filmler, şarkılar vb. …) vasıtasıyla öğrenilmektedir. Özellikle son yıllarda Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısının bir
hayli arttığını görmekteyiz. Bu noktada kelimelerin ne sıklıkla ve hangi arama motorunda arandığını görmemizi sağlayan Google Trends’e
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“Learn Turkish” yazdığımızda Türkiye sınırları içerisinde bu ifadenin
en çok hangi illerde aratıldığını görebiliriz.

Görsel 1.: Google üzerindeki aramalarda son 12 ay içerisinde Türkiye’de
“Learn Turkish” ifadesinin aratıldığı iller (https://trends.google.com/trends/
explore?geo=TR&q=Learn%20Turkish)

Görsel 1’de de görüldüğü üzere, son 12 ay içerisinde Google
üzerinde yapılan aramalarda “Learn Turkish” ifadesi sırasıyla en
çok İstanbul, Antalya ve Ankara şehirlerinde aratılmıştır. Bu şehirler
Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık şehirleri olup
buralarda yaşayan yabancı sayısı da fazladır. Bu açıdan bakıldığında
“Learn Turkish” ifadesinin en çok bu üç şehirde aratılması gayet doğaldır.

Görsel 2.: Google üzerindeki aramalarda son 12 ay içerisinde dünya
genelinde “Learn Turkish” ifadesinin aratıldığı ülkeler (https://trends.
google.com/trends/explore?q=Learn%20Turkish)
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Görsel 2’ye bakıldığında dünya genelinde “Learn Turkish” ifadesinin en çok aratıldığı 22 ülke sıralanmıştır. Bunlar sırasıyla Lübnan, Pakistan, Irak, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Birleşik Krallık,
Mısır, Suudi Arabistan, Bangladeş, İran, Malezya, Hindistan, Avustralya,
Kanada, Vietnam, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Almanya
ve Fransa’dır. Dünyada doğudan batıya pek çok ülkede Türkçeye ilgi
duyulduğunu görmekteyiz.

Görsel 3.: Youtube üzerindeki aramalarda son 12 ay içerisinde Türkiye’de
“Learn Turkish” ifadesinin aratıldığı iller (https://trends.google.com/trends/
explore?geo=TR&gprop=youtube&q=Learn%20Turkish)

Görsel 3’te Youtube üzerinde “Learn Turkish” ifadesinin en çok
Antalya, İstanbul ve Ankara’da aratıldığını görülmektedir. Google üzerinde yapılan aramalarda İstanbul ilk sıradayken, Youtube aramalarında Antalya’nın ilk sıradadır.

Görsel 4.: Youtube üzerindeki aramalarda son 12 ay içerisinde dünya
genelinde “Learn Turkish” ifadesinin aratıldığı ülkeler (https://trends.
google.com/trends/explore?gprop=youtube&q=Learn%20Turkish)
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Görsel 4’te dünya genelinde yapılan Youtube aramalarında “Learn
Turkish” ifadesi en çok sırasıyla İran, Lübnan, Pakistan, Türkiye, Fas,
Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Birleşik Krallık, Mısır, Bangladeş,
Suudi Arabistan, Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Malezya,
Almanya, Fransa, Endonezya, Hindistan, Tayland ve Vietnam’da aratılmıştır. Google üzerinden yapılan “Learn Turkish” ifadeli aramalarda
ilk sırada Lübnan bulunurken, Youtube aramalarında İran ilk sırada
görülmektedir. Canlı yayınların ve diğer videoların bulunduğu bir
platform olan Youtube ile bireyler Türkçenin kullanıldığı tüm videolara ücretsiz ulaşabilmektedir. Bu bağlamda Youtube yabancı dil olarak
Türkçe öğrenen bireylerin dinleme/izleme becerilerinin geliştirilmesi
için zengin bir kaynak niteliğindedir.
Dünyanın neresinde Türkçeye ilgi duyulduğuna ilişkin Google
Trends’in sunduğu istatistiksel bilgiler önemlidir. “Turkish, Learn Turkish, Turkish language, Turkey, Türkçe, Türk dili, Türkçe öğren, Türkiye…”
gibi pek çok dilde farklı sözcüklerle de Google Trends üzerinden
yapılabilecek araştırmalarda yine Türkiye ve Türkçe ile ilgili hangi
dillerde ve coğrafyalarda, ne sıklıkla aramalar yapıldığı istatistiksel
olarak sunulmaktadır. Bu istatistiki bilgiler Türkçenin tüm dünyada
ilgi duyulan, merak edilen ve öğrenilmek istenen bir dil olduğunu
göstermektedir.
2. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, verilerin
toplanması ve analizi ile ilgili bilgiler sunulmuştur.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. “Doküman incelemesi araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek,
2013: 217).” Haber metinleri yabancı dil öğretiminde yararlanılabilecek
uygun araçlar arasında bulunduğundan, okuma becerisi ile sözcük
dağarcığını geliştirdiğinden ve dil bilgisi kurallarının benimsetilmesi
noktasında yardımcı kaynak olduğundan seviyelere uygun olarak
sadeleştirilebilir. Sadeleştirme sürecinde uygun içeriğe sahip haber
metinleri seçildikten sonra analizi yapılarak dil öğretim sürecine dahil
edilir.
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2.2. Araştırmanın Veri Seti
Bu çalışmanın evrenini otantik materyallerden biri olan haber metinleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise TRT Haber’in internet sitesindeki haberlerdir. Bu çalışmada her dil düzeyi için bir adet okuma, A1A2 hariç diğer düzeyler için bir adet de dinleme/izleme metin örneği
seçilmiştir. Kullanılan haber metinleri ve özellikleri dil düzeylerine
göre aşağıda verilmiştir:
a. A1 Düzeyi İçin Seçilen Haber Metni
A1 düzeyi için okuma metni olarak “Türkiye’nin 92 Yıllık İklim
Haritası” başlıklı, ülkemizdeki bazı şehirlerin yıllara göre hava sıcaklık
değerlerini konu alan bir haber metni seçilmiştir. Metin 156 sözcükten
oluşmakta ve içindeki sayı yoğunluğu göze çarpmaktadır. Sözcükler,
Avrupa Diller Ortak Başvuru Metninde belirtilen A1.2 düzeyi için uygundur. Metne yönelik yapılacak etkinlikte “en-daha” sıfatlarının ve
sayıların öğretiminin pekiştirilmesi, sözcük dağarcığının geliştirilmesi
amaçlanır. A1 düzeyi, başlangıç seviyesi olduğundan dinleme/izleme
metni olarak haber videoları öğrenciler için zor olabilir. Bu sebeple
çalışmamızda A1 düzeyi için video haberlerden bir dinleme/izleme
metni seçilmemiştir.
b. A2 Düzeyi İçin Seçilen Haber Metni
A2 düzeyi için okuma metni olarak “Yeni Araştırma: Kirlilik Yılda
8,3 Milyon İnsanı Öldürüyor” başlıklı, hava kirliliğine bağlı ölümler
konulu bir haber metni seçilmiştir. Metin 285 sözcükten oluşmaktadır.
Metinde şimdiki zaman, bilinen geçmiş zaman ve gelecek zaman yapıları kullanılmış olup metin A2 düzeyi için uygundur. Metne yönelik
yapılacak etkinlikte metinde koyu renklerle yazılan sözcüklerin ve eş
anlamlı sözcüklerin öğretimi amaçlanır. A2 başlangıç düzeyi olduğundan video haberlerden bir dinleme/izleme metni seçilmemiştir.
c. B1 Düzeyi İçin Seçilen Haber Metinleri
B1 düzeyi için “İstanbul’un Fethinin Manevi Mimarı: Akşemseddin” başlıklı, Fatih’in hocası Akşemseddin ’in hayatını konu alan ve
203 sözcükten oluşan bir metin seçilmiştir. Bu haber metni için verilen
etkinlik örneğinde öğrencilerin okuduklarını anlamalarını ölçmek
amaçlanır. Yine bu düzey için “Uyku Düzensizliği Kilo Aldırır mı?”
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başlıklı uykunun sağlık üzerindeki etkisini konu alan ve 197 sözcükten
oluşan bir dinleme/ izleme metni seçilmiştir.
d. B2 Düzeyi İçin Seçilen Haber Metinleri
B2 düzeyi için “Alo 155’i Gereksiz Arayana Ceza” başlıklı, 223
sözcükten oluşan bir haber metni seçilmiştir. Haber metnine ait bir de
video bulunmaktadır. Etkinlik örneğinde ise haber metnine ait okuma
anlama soruları bulunmaktadır. Dinleme/ izleme metni olarak “Korona Virüsü ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar” başlıklı 245 sözcükten
oluşan bir haber seçilmiştir.
e. C1 Düzeyi İçin Seçilen Haber Metinleri
C1 düzeyi için okuma metni olarak “Oscar’ın Yıldızı Güney Kore
Sinema Endüstrisi” başlıklı 595 sözcüğe sahip, Güney Kore sinema
endüstrisini konu alan bir haber seçilmiştir. Etkinlik örneğinde haber
metnini anlamaya yönelik çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Dinleme/ izleme metni olarak da “Otomotiv Sektöründe Dijital Dönem
Başladı” başlıklı, 399 sözcükten oluşan bir haber metni seçilmiştir.
Okuma ve dinleme/ izleme metinleri sözcük sayısı bakımından yetkin
dil düzeyi olan C1 için uygundur.
2.3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmada amaç otantik materyallerden olan haber metinlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımına dikkat çekmektir. Yardımcı öğretim materyalleri arasında bulunan haber metinleri
dilin doğru, etkili ve anlaşılır kullanıldığı metinler olduğundan dil
öğretim sürecinde yer almaları önem taşımaktadır.
2.4. Verilerin Toplanması
Bu çalışmada kullanılan haber metinleri ve videolar TRT Haber’in
internet sitesinden alınmıştır. Dinleme/ izleme metni olarak seçilen
haber videolarında sadeleştirme yapmak mümkün olmadığından B1
düzeyinden itibaren dinleme/ izleme etkinlik örnekleri sunulmuştur.
Okuma etkinlikleri için seçilen haber metinleri üzerinde İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı ve Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninden yararlanılarak sadeleştirmeler yapılmıştır.
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3. OTANTİK MATERYAL
Korona virüs salgını sürecinde dünyada pek çok insan evinde geçirdiği vakti değerlendirmeye çalışmıştır. Bir hobi edinmeye çalışanlar
olduğu gibi dil öğrenmeye gayret edenler de olmuştur. Bu bağlamda
internet üzerinden Türkçe öğrenenler düşünüldüğünde, bireylerin
okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeleri için
pratiğe ihtiyaçları olmaktadır. Haber metinlerinde dil, iyi ve özenli
şekilde kullanıldığından bu anlamda okuma ve dinleme ihtiyacını karşılayabilmektedir. Haber metinleri gibi öğretme gayesi ile oluşturulmayan otantik materyaller/ malzemeler ile dili sınıfa taşıyıp öğretimi
güçlendirmek mümkündür. Peki otantik materyal nedir?
Dil öğrenimi ve öğretimi karmaşık bir süreç olup iyi planlanması
gerekmektedir. Birey hedef dili öğrenirken karşılaştığı dil yapıları ile
ilgili örneklere ihtiyaç duyar. Dil öğrenme sürecinde birey ne kadar
çok örnek görür ve pratik yaparsa, hedef dili de o kadar çabuk öğrenir.
Salt dil öğretimi için hazırlanmış materyallerin yanı sıra günlük hayattan pek çok şey de bireyin hedef dili öğrenmesine katkıda bulunabilir.
Öğretim için hazırlanmayan bu tür materyaller otantik materyaller
adını almaktadır. “Otantik malzemeler, sözlü veya yazılı, bir dili ana
dili olarak konuşanlar tarafından, yine o dili ana dili olarak konuşanlar
için, başka bir deyişle ortak bir dili paylaşanlar arasında, belli bir bildiri işlevini yerine getirmek ve gerçek bir etkileşime imkân sağlamak
üzere üretilmiş dil malzemeleridir. Bu nedenle, bir dil malzemesinin
otantik sayılması için, bu malzemenin öğretim işlevini yerine getirmek için değil, bir dili ana dili olarak konuşanlar arasında anlamlı bir
iletişime yön vermek üzere üretilmiş olması gerekmektedir (Lüleci,
2010).” Yabancı dil öğretiminde de otantik malzemelerin kullanımı ilgi
çekici olup öğrenmeyi kalıcı hâle getirmektedir.
Otantik materyaller, dışarıdaki hayatı dil aracılığı ile sınıfa getiren
ve dil öğrenimine büyük katkılarda bulunan ders dışı malzemelerdir.
Otantik materyaller ile birey öğrendiği dil bilgisi kurallarını uygulama
ve sözcük dağarcığını genişletme olanağına sahip olur. Ayrıca otantik malzemeler görsel, işitsel ve yazılı gibi pek çok şekilde ile sınıfta
kullanılabilmektedir. “Otantik dokümanlar; yabancı dil öğretimi için
hazırlanmamış, ancak konuşma, düşünüleni ifade etme, öğrenilen dil
bilgisi kuralları ve sözcükleri uygulama sahasına aktarmaya yardım
eden, işitsel, görsel ve yazılı dokümanlardır. Bir başka deyişle otantik
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dokümanlar, öğretilen dil bilgisi kuralları ile sözcüklerin uygulama
alanı görevini yaparlar ve bu öğelerin öğrenciye mal olma olanağını
sağlarlar. Otantik dokümanların en büyük özelliği yabancı dil öğretimi amacıyla hazırlanmamış olmalarıdır (Özdemir, 2013).” Hedef dili
öğrenirken pratiğe ihtiyaç duyan birey otantik materyaller aracılığı ile
bu ihtiyacını gidererek farklı alıştırmalar yapmış olur. Otantik materyaller, ana dili ve yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan ve öğrenmeyi pekiştiren yardımcı öğretim malzemeleridir.
4. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE OTANTİK MATERYALLERİN
KULLANIMI
Hedef dil öğrenilirken gerçek yaşam deneyimlerine dayalı materyallerle karşılaşıldığı zaman öğrenme etkili ve kalıcı olmaktadır.
Otantik materyaller gerçek hayattan alınan malzemeler oldukları için
pek geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Akalın (1996), otantik materyalleri üç
gruba ayırmıştır:
a. Görsel otantik materyaller
b. İşitsel otantik materyaller
c. Yazılı otantik materyaller
Diziler, filmler, reklamlar, şarkılar, televizyon ve radyo programları, çizgi filmler, vodcast, podcast, market broşürleri ve fişleri, afiş ve
ilânlar, farklı amaçlarla hazırlanmış form ve anketler, dilekçe örnekleri, yemek menüleri, yolculuk ya da konser biletleri, haber metinleri ve
videoları, belgeseller, hava durumunu anlatan görseller ve videolar,
sunumlar gibi pek çok görsel, işitsel ve yazılı materyal doğal dili yansıtıp hedef dil öğrenimine katkı sağlamaktadır.
Otantik materyaller hedef dili konuşan bireylere yönelik farklı
amaçlar doğrultusunda hazırlandığından yabancı dil olarak o hedef
dili öğrenenler için ilgi çekici ve eğitici bir materyale dönüşebilmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen birinin dinlediği Türkçe şarkılar, izlediği filmler ve diziler hem doğru telaffuz hem de sözcük dağarcığını genişletme noktasında yarar sağlayabilmektedir. Market broşürleri de yazılı ve görsel otantik materyallerden olup doğal dilin akışını
yansıtmaktadır. Market broşürleri ve fişleri, yolculuk ya da konser
biletleri ile kelime- kavram öğretimi de sağlanabilmektedir. Afiş ve
ilânlar da hedef dili öğrenmede yarar sağlayan ve yardımcı olan diğer
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otantik malzemelerdendir. Farklı türden afiş ve ilânlar bireyin hedef
dilin günlük kullanımına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.
Farklı amaçlarla hazırlanmış form ve anketleri doldurmak bireyin
yazma becerisini geliştirici bir faaliyet olarak sınıf ortamında gerçekleştirilebilir. Bu form ve anketlerden yeni sözcüklerin öğrenilmesi de
mümkündür. Form ve anketlerin yanı sıra dilekçeler de yazma becerisini geliştiren bir diğer otantik malzeme olarak kullanılabilir. Yabancı
dil olarak Türkçe öğrenen bireyler dilekçelerde Türkçenin resmî bir
şekilde kullanımına tanık olmaktadır. Bu açıdan form, anket ve dilekçelerin kullanımı bireyin Türkçeyi kullanarak resmî makamlarla
irtibatının bir tür provası niteliğindedir.
Çizgi filmler ve animasyonlar, çocuk şarkıları, resimli kitaplar,
çocuk dergileri, karikatürler yabancı dil olarak Türkçe öğrenen çocuklar için etkili ve uygun yardımcı öğretim materyalleridir. Yabancı dil
olarak Türkçe öğrenen çocuklar, çocuk şarkılarındaki hoşa giden ezgi
ve ritim sayesinde sözleri kolayca ezberleyebilmekte; çocuk şarkıları
doğru telaffuz, sözcük öğretimi ve dil bilgisel yapıların kavratılması
açısından yarar sağlayabilmektedir. Çizgi filmler ve animasyonlardaki
olay akışı, diyaloglar çocuk bireylerin Türkçede zamanlar başta olmak
üzere pek çok yapıyı kavramalarını ve sözcük dağarcıklarını geliştirmelerini kolaylaştırmaktadır. Yaşa ve sınıf seviyesine uygun kitaplar,
çocuk dergileri ve karikatürler de eğlendirirken öğreten materyaller
olup okuma becerisini geliştirmektedir.
Otantik materyallerin çeşitleri ve sayıları çok fazla olmakla birlikte
farklı amaçlarla yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılabilirler. Otantik materyaller sınıf- gerçek hayat etkileşimi kurup hayatı
sınıf içine, öğretimi de sınıf dışına çıkaran yardımcı öğretim malzemeleridir.
5. HABER METİNLERİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE
KULLANILMASI
Haber metinleri, öğretim amaçlı olarak tasarlanmamış ancak sınıfa
daha sonra öğrenme sürecini destekleyici bir malzeme olarak getirilen
otantik materyallerden biridir. Haber metinlerinin her kesime hitap
etmesi, çok yönlü ve güncel olması, bunun yanı sıra kaynak dilde
yazılması yardımcı bir öğretim materyali olarak kullanılmasının ne-
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denlerinden birkaçıdır. Haber dilinin sade, akıcı, açık, özgün, anlaşılır,
bilgilendirici ve ikna edici özellikleri haber metinlerinin dil öğretim
sürecinde kullanılmasını teşvik edici bir durumdur. Ayrıca haber
metinlerine ulaşılmasının kolay ve masrafsız olması dil öğretiminde
oldukça yarar sağlayan bu materyallerin tercih edilme oranını artırıcı
sebeplerdendir.
Hedef dili öğrenen bireyler o dilin konuşulduğu ülkede yaşıyorsa gündemi takip etme ihtiyaçları artabilmektedir. Hedef dilin
konuşulduğu ülkenin gündemini takip etmek oraya adapte olmayı
kolaylaştırıcı bir etmendir. Birey gündemi takip etmek için hedef dilde
yazılan haber metinlerini okuyarak/ dinleyerek hem dilsel becerilerini
geliştirir hem de günceli yakalayarak öğrenmekte olduğu hedef dilin
ve kültürün bakış açısıyla olayları ele alır ve böylece çok yönlü bir
yaklaşım tarzı kazanır. “Hayata eleştirel bakabilme ve fikir sahibi olabilme gündemi takip edebilmek ile mümkündür, bu bağlamda haber
metinleri çok sık karşılaşılan ve dil öğretiminde atlanmaması gereken
bir metin türüdür (Dilidüzgün, 2014).” Bu açıdan haber metinlerinin
dil öğretiminde kullanılması önem arz etmektedir.
Haber metinleri yabancı biri için hedef dilde yayımlandığından
doğal olarak hedef kültürün de özelliklerini bünyesinde barındırır.
“Otantik malzemeler otantik kültüre ait önemli bilgiler barındırmaktadır. Dilin en önemli özelliklerinden biri, kültürü yansıtma ve taşıma
işlevine sahip olmasıdır. Otantik malzemelerin üretimi sırasında, dilin
sınırlanması söz konusu olmadığından, otantik malzemeler, dilin gerçek kullanımlarından meydana gelmekte; bu da kültürün doğrudan
dile yansımasını sağlamaktadır (Lüleci, 2010).” Haber metinlerindeki
dilin dışarıda konuşulan dile yakın olduğu göz önünde bulundurulursa o dilin mensubu olduğu kültürün de izlerini daha belirgin taşıyacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla haber metinleri birer kültür
taşıyıcısı niteliğindedir.
Günceli yakalamadan iletişimi ve etkileşimi sağlamaya, dilsel
becerileri geliştirmeden kültür taşıyıcılığına kadar pek çok boyutta
ele alabileceğimiz haber metinlerinin çeşitli biçim ve içerik özellikleri
bulunmaktadır. Bu biçim ve içerik özellikleri şöyle sıralanmaktadır:
• “Olayları olduğu gibi anlatmak: Olayların dolaysız olarak
betimlenmesi, tanıkların verdiği kanıtları kullanma, uzmanlar-
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dan vb. güvenilir kaynaklardan bilgi almak, zaman, kişiler ve
olaylar için kesinliği ve doğruluğu sağlayan sayılar kullanma,
özellikle düşüncelerin belirtilmesinde alıntılar kullanmak.
• Olaylar arasında ilişki kurmak: Sebep ve durumlar olarak geçmiş olaylardan söz etmek ve gelecek olayları ön görmek, yeni
olayları bile bilinen modellere sokarak özümsetmek, olaylara
uyan durumları ve kavramları kullanmak, olayları anlatı gibi
belirgin yapılar içine sokarak anlatmak.
• Davranışsal ve duyuşsal değişikliği gerçekleştirebilecek bilgi
sağlamak: Olaylar duygu içeren ve duygu seline sebep olan
olgular bulundurduklarında daha iyi sunulur ve hatırda kalır;
olayların doğruluğu olaylarla ilgili farklı artalanlardan/ideolojilerden alıntı yapılarak güçlendirilir (Dilidüzgün’den akt.
Dilidüzgün, 2014).”
Haber metinleri olayları olduğu gibi, doğrudan ele aldığından
anlaşılması kolaydır. Betimleme, tanık gösterme, kanıt sunma, uzman
görüşlerinden yararlanma, kişi- mekân- zaman üçlüsünü barındırma,
düşünceyi sayısal verilerle destekleme gibi pek çok özellik haber metinlerinin çok yönlülüğünün birer parçasıdır. Bireyler okudukları ya
da dinledikleri/ izledikleri haber metinleri sayesinde sayısal verileri
okumayı ve kullanmayı; betimleme yapmayı, bir olaya ait yer, zaman,
kişi olgularını çözümlemeyi; düşünceleri uzman görüşleri, tanık ve kanıtlarla desteklemeyi öğrenebilmektedir. Haber metinlerinin sağladığı
bu kazanımlar bireyin yazıda da yararlanabileceği türden olduğundan
yazma becerisini de dolaylı yoldan geliştirmektedir. Haber metinlerinde geçmiş olaylardan, şu andan ve gelecekten bahsetmek ve bu
zamanlara yönelik kavramları kullanmak hedef dilde zamanların ve
zamanlara ait kavramların öğretilmesini sağlamaktadır. Ayrıca haber
metinleri bireylerin yalnızca düşünce dünyasına değil aynı zamanda
duygu dünyasına da hitap ettiğinden olaylar kolayca hatırlanabilmekte ve dolayısıyla bu olayların aktarılmasını sağlayan dil bilgisi yapıları
ile sözcüklerin de öğrenilmesi kalıcı olarak sağlanabilmektedir.
Otantik materyallerden biri olan haber metinlerinin kullanımı
kadar seçimi de büyük önem taşımaktadır. Haber metinleri çok farklı
alanlarla ilgili olup farklı üsluplara sahip metinlerdir. Yardımcı öğretim materyali olarak haber metinlerinden yararlanılırken öğrencinin
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düzeyine uygunluğu ve ilgi alanına girip girmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca hedef dilin kültürünü yansıtan, okuduğunda
öğrenciye bir şeyler katabilen metinler öğrenmeyi pekiştirecektir. Öğrenciyi sıkacak, onun düzeyine uygun olmayan ve ilgi alanına girmeyen, dilin kötü kullanıldığı metinler kesinlikle tercih edilmemelidir. Bu
tür metinler öğrencinin öğrenme isteğini azaltmakta, motivasyonunu
düşürebilmektedir.
Otantik materyallerden biri olan haber metinlerinin dil öğretiminde kullanımının uygun ve yararlı olmayacağı düşüncesini uyandırabilmektedir. “Otantik malzeme olarak belirlenen dil ürünlerini
üretenler ile bunları alımlayanların aynı ortak/ana dili paylaşmaları,
ilk bakışta, otantik malzemelerin yüksek düzeyde, anlaşılması zor
metinler olduğunu düşündürebilir. Yaygın inanış da otantik malzemelerin, özellikle dili yeni öğrenmeye başlayan öğrencilerin seviyesini
aşacağı yönündedir. Gerçekten, örneğin gazetelerdeki bazı haberler,
başlangıç düzeyinde Türkçeyi öğrenen bir kişinin dil becerisinin ötesinde kelime dağarcığı, söz dizimsel bilgi ve bazen de kültürel birikim/
bilgi/bilinç gerektirmektedir (Lüle, 2010).” Öğrencinin seviyesine uygun, ilgi alanına girmeyen, fazla uzun olmayan, dilin açık ve anlaşılır
bir şekilde kullanıldığı haber metinleri öğretimi etkili ve verimli hâle
getirebilmektedir.
Yabancılar açısından hedef dilde yayımlanan haber metinleri
okuma ve dinleme/ izleme becerilerini geliştirici birer materyaldir. Yazılı hâldeki Türkçe haber metinleri yabancı dil olarak Türkçe öğrenen
bireylerin okuma becerilerini geliştirmek ve sözcük dağarcıklarını genişletmek amacıyla kullanılabilir. Haber metinlerinin video hâlleri de
bu bireylerin dinleme/ izleme becerilerini geliştirmeleri için oldukça
yararlı otantik materyallerdir.
Haber metinlerinin diğer otantik materyaller gibi dezavantajları
da bulunmaktadır. Bu dezavantajları kısaca şöyle sıralayabiliriz:
• Haber metnindeki sözcükler ve dil bilgisel yapılar öğrencinin
düzeyine uygun olmayabilir.
• Haber metinleri öğrencinin düzeyine uygun olmadığında sadeleştirme yapmak metnin bütünlüğünü bozduğundan zaman
zaman zor olabilir. Özellikle dinleme materyali olarak kullanılacak haber metinlerinde sadeleştirme yapmak mümkün
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olmamaktadır. Bu da haber metinlerinin her seviyede dinleme
materyali olarak kullanımını güçleştirmektedir. Haber metinlerinde dil düzeylerine uygun sadeleştirmeler yapmak da ayrıca
zaman almaktadır.
• Zaman zaman haber metinlerinde dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uyulmadığı görülmektedir. Bu tür metinlerin
dil öğretiminde kullanılmaması gerekmektedir.
• Bazı haber metinlerinin etkinliğe dönüştürülmesi öğreticilerin
fazla zamanını alabilmektedir.
• Haber metinlerinin seslendirilmelerinde yanlış telaffuzlar,
yerinde kullanılmamış sözcük ve yapılar, eksiltili cümleler,
ağızlara ait sözcük ve kullanımlar vb. görülebilmektedir. Bu
noktada haber metinlerinin dikkatle ve özenle seçilmesi gerekmektedir. Uygun haber metni bulmak da ayrıca zaman alabilmektedir.
• Haber metinlerinin seslendirmeleri hızlı olabilmektedir. Hızlı
konuşmalar yabancı dil öğrenen insanlar için anlamayı güçleştirmekte ve motivasyonu düşürmektedir.
• Haber metinlerinin dil öğretiminde kullanımı için bireyin hedef
dile ve kültüre ait bir miktar bilgisinin ve ilgisinin olması gerekmektedir. Aksi takdirde öğretim gerçekleşemez.
• Haber metinlerinde doğal dil kullanıldığından ve ifadeler hızlı
bir şekilde söylendiğinden etkili bir dinleme etkinliği gerçekleştirilebilmesi için sesi kaliteli bir şekilde çıkaran hoparlörler
kullanılmalıdır.
• Haber metinlerinin dil öğretiminde kullanılabilmesi için öğrencinin hedef dilde bir miktar ilerlemiş olması gerekmektedir.
Okuma etkinlikleri için kullanılacak haber metinleri alt dil
düzeylerine uygun sadeleştirilirken, dinleme materyali olarak
kullanılacak haber metinlerinin sadeleştirilmesi mümkün olmayacağından haber metinleri ile dinleme etkinlikleri ancak A2
ve üstü seviyelerde yapılabilir.
• Dinleme metni olarak kullanılacak haber metinlerinin yazılı
hâlinde bulunan bir ifade seslendirilirken değiştirilmiş olabilir,
onun yerine eş anlamlısı kullanılmış olabilir. Ayrıca eklerin
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hatalı kullanımları da haber metinlerinde sıkça karşılaşılan bir
durumdur.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde haber metinleri okuma
ve dinleme becerilerini geliştirici birer etkinlik olarak kullanılabilir.
Okuma ya da dinleme etkinlikleri ile ilgili olarak bazı etkinlik önerileri
aşağıda sıralanmıştır:
• Haber metinleri ile ilgili sorular sorulabilir. Okuma anlama
yahut dinleme anlama soruları çoktan seçmeli, açık uçlu ya da
boşluk doldurma gibi pek çok şekilde hazırlanabilir.
• Metindeki koyu yazılan sözcük ya da kavramların anlamları ve
kullanılışları verilebilir.
• Sözcükte anlamın kavranması amacıyla gerçek ve mecaz anlamlı ifadelerin öğretimi gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra
haber metninde varsa atasözü veya deyimlerin anlamları da
verilebilir.
• Metnin başlığı verilmeyip öğrencilerden uygun bir başlık yazmaları istenebilir.
• Metnin konusunu ve ana düşüncesi sorulabilir.
• Bağlaç ve edatların kullanımlarına dikkat çekilebilir.
• Olay, kişi, yer, zaman unsurları çözümlenebilir, öğrencilerden
haber metninde geçen olayı canlandırmaları istenebilir.
• Sebep-sonuç, amaç-sonuç gibi anlam ilişkileri içeren cümleler
öğrencilerle birlikte tespit edilebilir.
• Dinleme metni olarak sunulabilecek haber metinlerinin videoları ile bir dinleme etkinliği gerçekleştirilebilir.
Yukarıda sıralanan etkinlik önerilerine yenilerini eklemek mümkündür. Haber metinlerinin anlama becerileri olan okuma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi elbette öğrencilerin seviyelerine göre
olacaktır. Diller öğretim sürecini daha sistemli hâle getirmek üzere
yayımlanan Avrupa ortak başvuru metninde 6 dil seviyesinden bahsedilmektedir. Bunlar temelden üst düzeye doğru A1, A2, B1, B2, C1 ve
C2’dir:

Öznur YILDIRIM

51

Şema 1.: Avrupa ortak başvuru metnine göre dil düzeyleri

Şema 1’de Avrupa ortak başvuru metninden alınan dil düzeyleri gösterilmiştir. Buna göre A1 ve A2 temel, B1 ve B2 orta, C1 ve C2
yetkin (profesyonel) düzeyde dil kullanımlarını ifade etmektedir. Dil
öğretim sürecinde bu düzeylere göre bireyin temel dil becerilerinin
eş zamanlı ve eş oranlı olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Haber
metinleri bireylerin düzeylerine uygun olarak sadeleştirilip sınıf ortamında kullanılabilir. Bu noktada dil düzeylerine uygun etkinlik örneklerimiz çalışmamızın devamını oluşturmaktadır.
6. DİL DÜZEYLERİNE GÖRE HABER METİNLERİ İLE
YAPILAN OKUMA VE DİNLEME/ İZLEME ETKİNLİK
ÖRNEKLERİ
Bu bölümde TRT Haber’in internet sitesinden alınan haber metinleri ve varsa bu metinlere ait videolar kullanılarak yabancı dil olarak
Türkçe öğretiminde A1, A2, B1, B2, C1 dil düzeylerinde uygulanabilecek okuma ve dinleme beceri alanlarına yönelik etkinlik örnekleri
sunulmuştur.
6.1. A1 Düzeyine Yönelik Okuma Etkinlik Örneği
ETKİNLİK ADI: Sayıları Öğreniyorum.
DÜZEY: A1.2
BECERİ ALANI: Okuma
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AMAÇ: Türkçe sayıları ve karşılaştırma sıfatlarını öğrenme, tarihleri okuyabilme, okuma becerisini geliştirme.
UYGULAMA SÜRESİ: Bir ders saati (40-50 dk.)
OKUMA ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/bilimteknoloji/turkiyenin-92-yillik-iklim-haritasi-416855.html
Türkiye’nin 92 Yıllık İklim Haritası
1927-2018 yılları arasında yani 92 yılda 3 büyük şehrin iklimi ile
ilgili bilgiler şöyledir:
Ankara, en yüksek sıcaklığını 27 Temmuz 2012’de 41,5 °C dereceyle yaşadı. Başkentin en düşük sıcaklığı -24,9 °C dereceyle 5 Ocak
1942’deydi. Bu yıllar arasında en yüksek kar kalınlığı 33 santimetreydi.
İstanbul’da en yüksek sıcaklık 41,5 °C ile 13 Temmuz 2000’de, en düşük
sıcaklık -16,1 °C ile 9 Şubat 1929 tarihinde oldu. Şehrin en yüksek kar
kalınlığı 4 Ocak 1942’de 75 santimetreydi.
İzmir’de 92 yıl içerisinde en yüksek sıcaklık 43 °C dereceydi. Bu
sıcaklığın tarihi 13 Ağustos 2002’dir. İzmir’de en düşük sıcaklık -8,2 °C
ile 4 Ocak 1942 tarihinde oldu, en yüksek kar kalınlığı 31 Ocak 1945’te
32 santimetreydi. 92 yılın en sıcak ili 48,8 °C dereceyle Batman’dı. En
soğuk il ise -45,6 °C ile Ağrı’ydı. 92 yılda kar kalınlığının en düşük olduğu il Adana, en yüksek olduğu il ise Bitlis’ti. Türkiye’de 1970- 2018
yılları arasında en sıcak yıl 2018, en soğuk yıl ise 1992’dir.
Yukarıda A1 düzeyine uygun olarak sadeleştirilen bir haber metni
ve görsel verilmiştir. Sayılar, tarihler ve “en- daha” karşılaştırma sıfatlarını içeren bu metin A1 düzeyi için uygundur. A1.2 düzeyindeki
öğrencilere öğretici metni sınıfa okur. Ardından öğrencilerden birkaçı
metni sesli bir şekilde tekrar okur. Öğretici öğrencilere bilmedikleri
sözcük olup olmadığını sorar ve ardından bilinmeyen sözcüklerin anlamını vererek örnek cümleler kurar. Sonrasında yanda verilen haber
metnine ait görselin incelemesi yapılır. Metinde ve görselde hem sayılara hem de sıfatlara dikkat çeken öğretici metinle ilgili sorular sorar.
Bir başka öneri olarak da “en-daha” karşılaştırma sıfatları ile metinde
geçen niteleme sıfatları ve sayılar ya da tarih kısımları çıkarılarak metin birkaç kez okunduktan sonra boşlukların öğrencilerce doldurulması istenebilir.
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6.2. A2 Düzeyine Yönelik Okuma Örneği
ETKİNLİK ADI: Yeni Sözcüklerim
DÜZEY: A2
BECERİ ALANI: Okuma
AMAÇ: Sözcük dağarcığını ve okuma anlama becerisini geliştirme
UYGULAMA SÜRESİ: Bir ders saati (40-50 dk.)
OKUMA ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/cevre/
yeni-arastirma-kirlilik-yilda-83-milyon-insani-olduruyor-448936.html
Yeni Araştırma: Kirlilik Yılda 8,3 Milyon İnsanı Öldürüyor.
Kirlilik nedeniyle yılda 8 milyondan fazla kişinin (1) hayatını kaybediyor. Bunu en fazla Hindistan ve Çin
hissediyor. Suyun ve havanın kalitesi
sağlığımızı doğrudan (2) etkiliyor. Kirlilik artıyor ve böylece yaşam süresi
azalıyor. Global Alliance on Health
and Pollution (GAHP) yeni bir analiz
(3) yayımladı. Buna göre zehirli hava,
su, toprak ve kimyasallara (4) maruz
kalmak, her yıl 8,3 milyon insanın hayatına (5) mal oluyor. Her yıl savaş ve
diğer şiddet olaylarından 15 kat daha
fazla kişi, kirlilik sebebiyle hayatını
kaybediyor. Çalışmaya göre, kirlilik
erken ölümlere (6) sebep oluyor ve
tüm erken ölümlerin en az yüzde 90’ı
(7) düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geliyor. Peki, ilk sırada hangileri
var? Hindistan ve Çin. Hindistan ve
Çin sırasıyla 2 milyon 326 bin 711 ve
1 milyon 865 bin 566 ile yılda en fazla
kirlilik kaynaklı ölüm yaşayan iki ülke.
Nijerya, 279 bin 318 ile kirliliğe bağlı erken ölümlerde üçüncü sırada yer alıyor, onu 232 bin 974 ile Endonezya ve 223 bin 836 ile Pakistan
izliyor. Amerika Birleşik Devletleri de kirliliğe bağlı ölümler açısından
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en kötü 10 ülke arasında. Yılda yaklaşık 200 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. Rusya’da bu sayı 118 bin 687. Türkiye bu 10 ülke arasında yer almıyor. Rapora göre kirlilik sebebiyle yılda 57 bin 779 kişi hayatını kaybediyor. Almanya’da bu sayı 68 bin 300, İtalya’da 57 bin 33,
İngiltere’de 50 bin 193, Fransa’da 41 bin 968 ve İspanya’da 30 bin 923.
Sorun sadece büyük nüfusa sahip, sanayisi iyi, mega şehirlerle de
sınırlı değil. Kirlilik, düşük ve orta gelirli birçok ülkede de önde gelen
bir ölüm nedeni. İnsan hayatıyla (8) kıyaslamak asla mümkün değil
ancak hava kirliliğinin (9) küresel ekonomiye de bir maliyeti oluyor.
Tahminlere göre kirlilik önümüzdeki yıl yine bir bu kadar (10) can
alacak ve küresel ekonomiye 225 milyar dolara mal olacak.
Yukarıda A2 düzeyine uygun olarak sadeleştirilen bir haber metni verilmiştir. Metinde
koyu yazılmış sözcüklerin yerleri boş bırakılır ve bir sözcük sınavı yapılabilir. Sözcüklerin eş
anlamlıları da verilebilir. Yanda
habere ait görsel de incelenir.
Çoktan seçmeli örnek sözcük
sınavı yapılabilir, sınav örneği
aşağıdaki şekildedir:
Aşağıdaki şıklarA)
da bulunan doğru seçenekleri metindeki boşluklara yerleştiriniz.
1. A) hayatını kazanıyor. B) hayatını çalıyor. C) hayatını kaybediyor. D) hayatını seviyor.
2. A) iyileşiyor.

B) etkiliyor.

C) bozuyor.

D) üzüyor.

3. A) yayımladı B) öğretti.

C) tuttu.

D) öğrendi.

4. A) evde kalmak		
kalmak D) uykusuz kalmak

B) sessiz kalmak

5. A) yol oluyor. B) vesile oluyor.
D) mal oluyor.
6. A) rica ediyor B) ağlıyor

C) maruz

C) yuva oluyor.

C) yapabiliyor D) sebep oluyor
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7. A) düşük ve orta gelirli
C) büyük ve geniş		
8. A) yapmak
D) sınamak
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B) iyi ve kaliteli
D) küçük ve dar

B) meydana gelmek C) kıyaslamak

9. A) küresel ekonomiye		
C) insanlık namına		
10. A) para olacak		
D) can alacak

B) küresel ısınmaya
D) insanlık adına

B) yer alacak		

C) sıkıntı alacak

B) Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını eşleştirilebilir:
Hayatını kaybetmek			

Öldürmek

Kıyaslamak 				

Sebep olmak

Neden olmak				

Ölmek

Can almak				

Karşılaştırmak

6.3. B1 Düzeyine Yönelik Okuma ve Dinleme Etkinlik Örnekleri
DÜZEY: B1
BECERİ ALANI: Dinleme
me

AMAÇ: Sözcük dağarcığını ve dinleme anlama becerisini geliştirUYGULAMA SÜRESİ: Bir ders saati

DİNLEME ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/saglik/
uyku-duzensizligi-kilo-aldirir-mi-460326.html
Aşağıdaki metinde yer alan boşlukları doldurunuz.
Uyku Düzensizliği Kilo Aldırır mı?
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 6 saatten az, 9 saatten fazla uyumak kilo alımına neden oluyor. Uzmanların önerisi mavi ışık olmayan
odalarda 7-8 saatlik deliksiz uyku.
Düzenli uyumak, insan sağlığı için olmazsa olmazlardan. Yapılan
araştırmalar gösteriyor ki, 6 saatten az uyuyanların yüzde 33; 9 saatten
fazla uyuyanların da yüzde 26 oranında obez olma riski var.
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, “Burada gece geç saatlere
kadar uyumamak kişinin gece geç saatlere kadar ayakta kalmasına neden oluyor ve bu da yeme isteğini çok artırıyor, egzersizi azaltıyor. Bu
insanlarda sigara ve alkol kullanımının daha sık olduğunu görüyoruz.” dedi. Az ya da fazla uyuyanların metabolizmasının farklılaştığı
ve daha çok karbonhidrat ağırlıklı beslendikleri de görülmüş.
Kaya, “Yine az uyumak vücuttaki insülin direncini artırıyor metabolizmanın yavaşlamasına ve daha çok kilo artışına ve özellikle
karbonhidratlı yiyeceklere karşı bir eğilim ortaya çıkmasına neden
olabiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Uyku düzensizliği olanlar daha az hareket ederken kendini de
daha fazla yorgun hissediyor. Günde 7-8 saatlik bölünmemiş uyku
öneriliyor.
“Bunun için karanlık ve sessizlik çok önemli.” diyen Kaya, “Yattığınız odada mavi ışık asla bulundurmayın. Televizyonlarınızı, telefonlarınızı ve tabletlerinizi yatak odalarınızdan çıkarın, karanlıkta uyumaya özen göstermek gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Amerika’da
yapılan araştırmada, düzenli uyku uyuyanların kilo vermeye başladıkları da gözlenmiş.
Yukarıdaki metinde verilen koyu renkli, altı çizili sözcükler çıkarılır. Öğrencilere metin dağıtılır. Öğrencilere metni okumaları için 2-3
dakika süre verilir. Ardından haber metni dinletilir. Öğrenciler haber
metnini dinledikten sonra yine 2-3 dakika kadar süre verilir. Metin
ikinci kez dinletilir. Tekrar 2-3 dakika süre tanınır ve ardından öğretici
rehberliğinde boş kısımların cevaplandırılması yapılır. Bu etkinlikle
sözcük dağarcığının geliştirilmesi amaçlanır.
Yukarıda B1 düzeyi için bir dinleme/ izleme etkinlik önerisi sunulmuştur. “Uyku Düzensizliği Kilo Aldırır mı?” başlıklı haber videosu öğrencilere izletilir. Metin altı çizili sözcükler çıkarılmış olarak
öğrencilere verilir ve haber videosunu izledikten sonra boşlukları
doldurmaları istenir. Bu etkinlik ile öğrencilerin sözcük dağarcığını ve
dinleme anlama becerisini geliştirmek amaçlanır.
DÜZEY: B1
BECERİ ALANI: Okuma
AMAÇ: Sözcük dağarcığını ve okuma anlama becerisini geliştirme
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UYGULAMA SÜRESİ: İki ders saati
OKUMA ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/kultursanat/istanbulun-fethinin-manevi-mimari-aksemsettin-461144.html
İstanbul’un fethinin manevi mimarı: Akşemseddin
Türkiye, Fatih Sultan Mehmet’in hocası büyük İslam alimi
Akşemseddin’i vefatının 561. yılında anıyor.
Akşemseddin, bugün Suriye sınırları içindeki Şam’da 1390’da doğdu, asıl ismi Muhammed Şemseddin bin Hamza’dır. Akşemseddin,
küçük yaşta Kur’an-ı Kerim’i ezberlerdi. 7 yaşında ailesiyle Anadolu’ya
yerleşen Akşemseddin, babası âlim Şeyh Şerafettin Hamza’nın vefatının ardından dinî ilimler ile tıp eğitimi aldı.
Kısa sürede Osmancık Medresesinde müderris olan Akşemseddin, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, Şam ve Bağdat’ı dolaştıktan sonra etrafındakilerin tavsiyeleri üzerine zamanın büyük velisi
Hacı Bayram Veli Hazretlerine gitmeye karar verdi. Akşemseddin, bir
süre Hacı Bayram Veli’nin yanında kalıp tasavvufun inceliklerini öğrendi ve eğitimini tamamladıktan sonra Beypazarı’na yerleşti. Bir süre
burada kalan Akşemseddin, daha sonra Göynük’e gitti. Göynük’teyken Fatih Sultan Mehmet’in fetih hazırlıkları haberini duydu ve bunun
üzerine Edirne’ye gitti. Akşemseddin, İstanbul’un fethine katılarak
padişahın yanında bulundu.
Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin için “O, benim hocamdır. Şehrin
manevi fatihidir.” demiştir. Fetihten sonra Ayasofya’daki
cuma namazında ilk hutbeyi
Akşemseddin okudu. İstan
bul’da Eyüp Sultan’ın kayıp
kabrini de bulduktan sonra
padişahın tüm ısrarlarına geri
çevirip Göynük’e döndü ve
1459’da burada vefat etti.
İstanbul’un manevi fatihi, büyük bir âlim, usta bir
hekim, büyük bir veli ve çok
yönlü bir bilim insanı olan
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Akşemseddin, aynı zamanda bir tıp kitabı kaleme almış ve dünyada
mikrobu ilk tanımlayan kişi olmuştur.
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Akşemseddin, Hacı Bayram Veli’nin yanına neden gitti?
2. Akşemseddin, neden Edirne’ye gitti?
B. Aşağıdaki ifadeler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.
1. Akşemseddin, Fatih’in hocasıdır, Hacı Bayram da
Akşemseddin’in hocasıdır. ( )
2. Hacı Bayram aynı zamanda usta bir hekimdi.		

( )

3. Fatih, Eyüp Sultan’ın kayıp kabrini buldu.			

( )

4. Akşemseddin kitabında mikrobu tanımlamıştır.		

( )

Yukarıda Akşemseddin’i anlatan bir haber yazısı B1 düzeyine
göre sadeleştirilip okuma etkinliği olarak sunulmuştur. Haber görseli
de öğrencilere metnin özeti olarak sunulabilir.

6.4. B2 Düzeyine Yönelik Okuma ve Dinleme Etkinlik Örnekleri
DÜZEY: B2
BECERİ ALANI: Dinleme
AMAÇ: Sözcük dağarcığını, dinleme anlama becerisini geliştirme.
UYGULAMA SÜRESİ: İki ders saati
DİNLEME ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/dunya/
koronavirusle-ilgili-dogru-bilinen-yanlislar-466589.html
Korona Virüsü ile İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
Korona virüse karşı dünya alarmda. Devletler kitlesel tedbirler
alırken, insanlar da bireysel önlemler almaya çalışıyor. Dünya Sağlık
Örgütü, bilgi kirliliğine karşı merak edilen soruları cevapladı. İşte onlardan bazıları...
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Koronavirüs nasıl yayılıyor?
Koronavirüs, virüsü taşıyan kişilerden bulaşır. Hastanın burnundan ve ağzından yayılan küçük damlacıklar ile dokunduğu yüzey
korona virüsün yayılmasına neden olur.
Hastalığın belirtileri nelerdir?
Virüsün en sık görülen belirtileri yüksek ateş, hâlsizlik ve kuru
öksürük. Bazı hastalarda sancı, ağrı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı
veya ishal de görülebiliyor.
Korona virüsten korunmak için neler yapılmalı?
Düzenli olarak ellerin su ve sabunla yıkanması ya da alkol bazlı
temizleyicilerle virüslerin öldürülmesi büyük önem taşıyor. Gözlere,
burna ve ağza dokunulmaması öneriliyor. Kendini iyi hissetmeyen
kişilerin evde kalması tavsiyeler arasında.
Antibiyotikler korona virüs tedavisinde etkili mi?
Antibiyotiklerin virüsler üzerinde hiçbir etkisi yok. Uzmanlar,
“Boş yere antibiyotik kullanmayın.” uyarısında bulunuyor.
Korona virüs için bir ilaç ya da aşı bulundu mu?
Korona virüsü yenmek için henüz hiçbir aşı ya da ilaç geliştirilemedi. Bağışıklık sistemi güçlü olanlarda uygulanan bazı tedaviler
pozitif sonuç veriyor. İlaç bulunmasına yönelik araştırmalar pek çok
ülkede devam ediyor.
Maske takılmalı mı?
Maskeyi yalnızca koronavirüs hastaları ve onların bakımını üstlenen kişilerin takması gerekiyor. Bunun dışında maske kullanımı çok
gerekli görülmüyor.
Risk grubunda kimler yer alıyor?
Araştırmalar sürüyor. Son bilgilere göre; yaşlılar ile yüksek tansiyon, kalp ya da akciğer hastalığı, kanser, diyabet gibi kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin hastalığı ağır şekilde yaşama olasılığı daha
yüksek.
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Yapılmaması gerekenler neler?
“Sigara içmeyin.” uyarısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu
hastalık için de veriliyor. Üst üste maske takılması da kesinlikle önerilmiyor.
Yukarıdaki metinde koyu renkli, altı çizili sözcükler ve ekler çıkarılır. Öğrencilere metin dağıtılır. Öğrencilere metni okumaları için 2-3
dakika süre verilir. Ardından haber metni dinletilir. Öğrenciler haber
metnini dinledikten sonra yine 2-3 dakika kadar süre verilir. Sonra
metin ikinci kez dinletilir. Tekrar 2-3 dakika süre tanınır ve ardından
birlikte boş kısımların cevaplandırılması yapılır. Boş bırakılan kısımlar fiilimsiler ve edilgen yapıların bulunduğu sözcüklerdir. Dinleme
etkinliği ile bu yapıların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
DÜZEY: B2
BECERİ ALANI: Okuma
AMAÇ: Sözcük dağarcığını, okuma anlama ve dinleme anlama
becerisini geliştirme.
UYGULAMA SÜRESİ: İki ders saati
OKUMA ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/
alo-155i-gereksiz-arayana-ceza-461774.html
Alo 155’i Gereksiz Arayana Ceza
ALO 155 polis imdat hattı, suçluların yakalanması ve suçun önlenmesinde büyük önem taşıyor. Gelen ihbarlara cevap veren polislerin
yönlendirmesiyle suçun önüne geçiliyor. Asılsız çağrılar ise polislerin
en büyük şikâyetlerinden. “UFO gördüm, gelin.” diye arayan da var,
“Kocam eve gelmiyor.” diyen de. Alo 155 polis imdat hattına gelen tüm
çağrılara sabırla cevap veriliyor. Vatandaşların acil sorunları ilettiği en
kritik yer. Görevli polis memurları her gün binlerce çağrıya cevap veriyor. Ancak ekiplerin en çok zorlandığı durum asılsız çağrılar. Hat kimi
zaman gereksiz yere meşgul edilse de ihbarlar büyük önem taşıyor. Bir
ihbar, önemli bir suçu önleyebilir mantığı ile harekete geçiliyor. Peki,
sistem nasıl işliyor? Çağrılar en yakın polis ekibine bildiriliyor. Sahadaki ekiplerin koordinesini de bu birim sağlıyor.
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, 2-3
dakika içerisinde vatandaşa ulaşacak şekilde yol izlendiğini söyleyerek, şöyle konuştu: “İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’ın da
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bu şekilde talimatları net. Vatandaşa en kısa zamanda ulaşacaksınız,
derdine derman olacaksınız.” Çağrıların en kısa sürede cevaplanması
hayati önem taşıyor. Bu nedenle 155 hattını gereksiz yere meşgul eden
kişiler hakkında soruşturma alçılıyor.
Merkezde çalışanlar seçimi büyük bir titizlikle yapılıyor. Personel
özel psikolojik eğitimlerden geçiyor. Tandoğan, “Vatandaş psikolojisinden, kendilerinin psikolojisinden, diksiyondan, iletişimden, aklınıza gelebilecek her türlü eğitim desteğini veriyoruz biz burada personelimize.” dedi. 155 polisleri, 7 gün 24 saat telefon, elektronik posta ve
SMS yoluyla gelen ihbarları değerlendiriyor. Yardıma ihtiyacı olanlara
ulaşmak için zamanla yarışıyor.
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 155 numaralı hat neden önem taşımaktadır?
2. Polisler en çok nelerden şikayetçi olmaktadır?
3. Çağrı merkezinde çalışanlara ne tür destekler verilmektedir?
Yukarıdaki haber metni önce öğretmen, daha sonra bir ya da iki
öğrenci tarafından sınıfta sesli bir şekilde okunur. Ardından haber
metninin videosu öğrencilere izletilir. Metnin soruları cevaplanır.
6.5. C1 Düzeyine Yönelik Okuma ve Dinleme Etkinlik Örnekleri
DÜZEY: C1
BECERİ ALANI: Okuma ve dinleme
AMAÇ: Sözcük dağarcığını, okuma anlama ve dinleme anlama
becerisini geliştirme.
UYGULAMA SÜRESİ: İki ders saati
DİNLEME ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/turkiye/otomotiv-sektorunde-dijital-donem-basladi-449770.html
Otomotiv Sektöründe Dijital Dönem Başladı
Dijitalleşen dünyada otomotiv sektörü de dönüşüme uğradı. Mekanik araçlar yerini elektrikli, hibrit araçlara bırakıyor. Peki, otomotiv
sektöründeki değişim nasıl oluyor, ülke ekonomilerine nasıl fayda
sağlıyor?
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Dünyadaki en önemli sanayi alanlarından biri olan otomotiv
sektöründe yatırımlar sadece ulaşım ihtiyaçlarını karşılamıyor, aynı
zamanda yüksek katma değer yaratılmasını sağlıyor ve dijital çağ,
değişimi de beraberinde getiriyor.
Toyota Sonkar Genel Müdürü Aykan Ceyhan, “Çağırdığınızda
aynı bir insan gibi kendi başına gelip durması gereken yerde duracak
otomobiller, navigasyon sistemiyle çalışan istediğimiz yere bizi götürecek otomobiller, kaza yapmayan, birbirini tanıyan otomobiller, arızasını kendisi bildiren otomobiller hep hayatımıza girecek ve artarak
devam edecek.” dedi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alp Tekin
Ergenç, “Son 20 yılda dijital çağ ile birlikte elektroniğe dönüştü, bir
bilgisayarı düşünün hızlı bir bilgisayarın arabanın artık ortasında olduğunu, düne kadar bunları konuşmuyorduk.” ifadelerini kullandı.
Artık otomobillerde fosil yakıtlar yerini bataryalara bırakıyor.
Her geçen yıl bu araçları kullananların sayısı giderek artıyor.
“Dizel önümüzdeki yıllarda hayatımızdan tamamen çıkacak.”
Ceyhan, önümüzdeki yıllarda hibrit otomobilin rahatlıkla hissedileceğini, dizel araçların da hayatımızdan tamamen çıkacağını söyledi.
Ergenç, “Önümüzdeki 15-20 yıl içinde ciddi elektriksel dönüşüm olduğu çok net gözüküyor. Hatta 2030’dan sonra çok daha hızlanacak
bu süreç, bizim de dönüşmemiz gerektiği aşikâr.” şeklinde konuştu.
Otomotiv sektöründe baş aktörler Batı’da değil Doğu’da yer alıyor.
Son 10 yılda üretimin ağırlığı Asya kıtasında. Yüzde 42 olan pay yüzde
55’e yükseldi. Peki bu durum neden kaynaklanıyor?
Türkiye’nin dünyadaki payı artıyor
Ergenç konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ürettiğini daha büyük
bir katma değere dönüştüren bir Çin var dolayısıyla pazar o tarafa
doğru kaydı. Dünyada üretilen normal arabaların yaklaşık 4’te 1’i
Çin’de üretiliyor, ham madde orada, üreten orada, iş gücü orada.”
dedi.
Türkiye’nin de otomotiv ürünleri üretiminde dünyadaki payı
günden günde artıyor. Ceyhan, “Hem vergisel anlamda hem istihdam
anlamında her iki tarafta da Türkiye’de 1970’lerde başlayıp bugüne
kadar ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan ve büyük istihdam
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sağlayan bir sektör.” dedi. Ancak küresel ekonomideki belirsizlikler
otomotiv sektörünü de etkiledi. Birleşme ve satın almaların devam
etmesi bekleniyor.
Türkiye yerli aracını üretti
Dünya otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen Türkiye, kendi
yerli otomobilini yaptı. Ergenç, “Çok zor bir arenaya girdiğimiz aşikâr.
Zor bir zamanlama, çünkü sektör daraldı ama yeni trendlerle geldiğiniz zaman almak isteyenler olacaktır. Belki de bu noktada tam zamanı
olabilir. Yeni bir dönüşümün tam ortasındayız.” diye konuştu. Yerli
otomobil üretiminde teknolojik gelişmeler anahtar rol oynarken, istihdama da katkı sağlanıyor. Otomotiv sanayinin gelişmesi ekonomik
büyümeyi de destekliyor. Sektör temsilcileri üretim ve satışın artması
için vergisel düzenlemeler talep ediyor.
Yukarıda otomotiv sektörü ile ilgili videolu bir haber metni bulunmaktadır. Koyu yazılı, altı çizili sözcükler metinden çıkarılır, öğrencilerin metni okuması sağlanır, ardından haber metninin videosu
öğrencilere izletilir. 2-3 dakika süre tanındıktan sonra video ikinci kez
izletilir. Video sona erdiğinde tekrar süre verilir ve dinleme etkinliği
sonlandırılarak doğru cevaplar söylenir. Bir başka dinleme/ izleme
etkinlik önerisi de metne yönelik sözcük testi hazırlanmasıdır. Bunun
yanı sıra öğrencilere “Gelecekte arabalar ve diğer ulaşım araçları nasıl
olacak? Hayallerindeki arabanın özellikleri neler?” şeklinde sorular
sorularak konuşma etkinliği de bu haber metni üzerinden gerçekleştirilebilir.
DÜZEY: C1
BECERİ ALANI: Okuma
AMAÇ: Sözcük dağarcığını, okuma anlama becerisini geliştirme.
UYGULAMA SÜRESİ: İki ders saati
OKUMA ETKİNLİĞİ: https://www.trthaber.com/haber/dunya/
oscarin-yildizi-guney-kore-sinema-endustrisi-460581.html
Oscar’ın Yıldızı Güney Kore Sinema Endüstrisi
Oscar ödüllerinde bu yıl Güney Kore yapımı Parazit tarih yazdı.
“En iyi film” ödülü alan ve İngilizce olmayan Parazit, gözleri yıldan
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yıla büyüyen Güney Kore film endüstrisine çevirdi. Peki olan biten
ABD televizyon izleyicisinin ne kadar umurunda?
Güney Kore yapımı Parazit (Parasite) adlı film, geçen pazar günü
dağıtılan Akademi Ödülleri’ne damgasını vurdu. Parazit “En iyi film”,
“En iyi yönetmen”, “En iyi uluslararası film” ve “En iyi orijinal senaryo”
kategorilerinde Oscar kazandı. Bu
aynı zamanda, 92 yıllık Akademi
tarihi için bir dönüm noktasıydı.
İlk kez İngilizce olmayan bir yapım,
en iyi film Oscar’ını kazanıyordu.
1956’da “Yabancı dilde en iyi film”
Oscar’ın dağıtılmasından bu yana
kategorisine hapsedilen ve İngilizce
olmayan hiçbir film, büyük ödülü
alamamıştı. 2020 itibarıyla ezberler
bozulmuş durumda. Tabii bunda, Güney Kore film endüstrisinin gittikçe büyümesinin de payı büyük.
Güney Kore Yapımlarının Gişe Hasılatı Son 10 Yılda Arttı.
Küresel olarak gişede şimdiye kadar 165 milyon dolar kazanan
Parazit, özellikle İngilizce olmayan bir film için ticari açıdan son derece
başarılı oldu. Elbette son yıllarda “En iyi film” ödülünü kazananların
çoğu, aynı yılın en büyük gişe rekoru kadar para kazanamadı. Ancak
son durum da kazanılan ödüller de Güney Kore’de hızla dünya çapında daha fazla tanınan bir film endüstrisinin varlığına işaret ediyor.
Zira bu ülkede çekilen filmler için gişe hasılatı son 10 yılda hızla arttı.
Kore Film Konseyine göre 2004’te, ülke yapımlarının hasılatı 239
milyar Güney Kore Wonu ya da yaklaşık 203 milyon dolar oldu. Geçen
yıl Kore yapımı yerli filmlerin geliri 971 milyar Won yani yaklaşık 823
milyon dolara yükseldi. Güney Kore’deki yerli ve yabancı yapımlar
ise geçen yıl toplam 1,91 trilyon Güney Kore Wonu ya da kabaca 1,62
milyar dolar gişe geliri elde etti. Yani Kore’deki toplam gişe hasılatının
yarısından fazlasını yerli filmler topladı. 2019’da yaklaşık 1 trilyon
Güney Kore Wonu ise Güney Kore film endüstrisinden geldi. Bu hâlâ
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11,3 milyar dolarlık ABD film endüstrisinden az olmasına rağmen,
kesinlikle küresel 42,5 milyar dolarlık film endüstrisinin önemli bir
kısmına tekabül ediyor.
Dünyadaki en iyi 5 film endüstrisinden birine sahip olan Güney
Kore, şimdi ABD ve Çin’i takip ediyor, Japonya ve İngiltere ile de eşit
durumda. Dünya çapında her zamankinden daha fazla film gösterdiği
de bir gerçek.
Peki, Parazit Oscar’da ters bir rüzgâr estirirken, Akademide,
ABD’de durum ne? Oscar ödülleri hâlâ Grammy ve Altın Küre ile
birlikte Amerika’nın en büyük ödül organizasyonlarından biri. Ancak
gerek sinema tüketiminin farklılaşması gerekse de politik eleştiriler,
bu büyük şovun son yıllarda daha sönük geçmesine ya da marjinal
çıkışların dahi politik zeminde yükselmesine neden oldu. 2020 Oscar
ödüllerini televizyondan takip eden ABD izleyici sayısı da azalmış durumda. Zira son Oscar izleyici verilerine göre bu, tüm zamanların en
düşük seviyesini gördü.
ABD’de Oscar törenini TV’den takip edenler azaldı.
Ölçüm firması Nielsen’a göre, canlı şovun bu yıl 23,6 milyon izleyicisi vardı. Geçen yıla göre yüzde 20’lik bir azalma olduğunu ve
2019’da bu sayının ortalama 29,5 milyon olduğunu da belirtelim. Bir
önceki rekor düşüşlerden biri de 26,6 milyon izleyici ile 2018’de gerçekleşti. Bu yılla ilgili sayıların daha az olmasının birkaç olası nedeni
var. En belirgin neden, canlı TV izlemede belirgin bir düşüşe yol açan
internetten yapılan yayınlardaki patlama. Bununla birlikte bazıları, şovun 2020 takviminde erken bir tarihe denk gelmesinin de söz konusu
düşüşte etkili olduğunu savunuyor. Çeşitlilik eksikliğinin devam etmesinin de derecelendirmelerin düşmesine katkıda bulunması muhtemel. Ayrıca düşük bütçelerle çekilen sanat filmlerinin en iyi film olmak
için yarışmasının da rol oynadığı düşünülüyor.
Bir bakış açısına göre de muhtemelen çoğu kişi ABD’de Parazit’i
izlemek yerine gişe rekorları kıran yapımları tercih etti. Hâliyle bu
durum, önceki yıllarda olduğu gibi, farklı filmlerle duygusal bağlılık
eksikliğine ve törene uyum sağlama konusunda isteksizliğe yol açtı.

66

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE HABER METİNLERİNİN
KULLANIMI

A. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Parazit filmi aşağıdaki Oscar ödüllerinden hangisini kazanmamıştır?
a) en iyi yönetmen
c) en iyi kadın oyuncu

b) en iyi senaryo
d) en iyi film

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Oscar ödülleri 1956’dan bu yana düzenlenmektedir.
b) Daha önce İngilizce olmayan bazı yapımlar en iyi film Oscar’ını
almıştır.
c) Güney Kore film endüstrisi gün geçtikçe küçülmektedir.
d) 1956’dan 2020’ye dek yabancı dilde en iyi film Oscar’ını alan
olmamıştır.
3. Yukarıdaki görsel ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
a) Güney Kore film endüstrisinin gelirlerinde 2010’dan sonra büyük bir düşüş yaşanmıştır.
b) 2010-2020 arasında Akademi Ödüllerini ABD’de televizyondan
izleyen sayısı azalmıştır.
c) Güney Kore film endüstrisi 2004’ten bu yana faaliyet göstermektedir.
d) ABD’de Güney Kore yapımı filmlerin izlenme sayısı yıldan yıla
artış göstermiştir.
4. Aşağıdakilerden hangisi Oscar töreninin ABD’de televizyondan izlenme sayısındaki azalışın sebeplerinden değildir?
a) İnternetten yapılan yayınların sayısındaki ciddi artış.
b) Törenin 2020 yılında erken gerçekleştirilmesi.
c) Düşük bütçeli sanat filmlerinin yarışması.
d) Ödül törenine karşı yapılan protestolar.
Yukarıda okuma etkinliği olarak verilen haber metnine yönelik
okuma anlama soruları hazırlanmıştır. Soru sayısı ve çeşidi artırılabilir. Bu sorular sınıfta öğretici rehberliğinde cevaplandırılır ve bilinmeyen sözcükler üzerinde durulur.
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7. SONUÇ
Haber metinleri hedef dile ait kültürün güncel, tarihî, sosyal,
ekonomik vb. açıdan parçalarını planlı ve kurallı bir anlatım şekliyle
sunduğundan eğitim amacıyla üretilmeseler de dil öğretim sürecinde
kullanılabilecek en uygun otantik materyallerdir. Metinler, Avrupa
Diller İçin Ortak Başvuru Metninde geçen dil düzeylerine uygun
olarak sadeleştirilip için etkinlik sayısı ve çeşidi öğreticinin isteği ve
öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilir. Çalışmamızda sunulan haber metinleri ve etkinlikleri birer öneri mahiyeti taşımaktadır.
Okuma ve dinleme/ izleme beceri alanları için sunduğumuz etkinlik
önerileri anlatma becerileri olan yazma ve konuşma alanları için de
uygulanabilir.
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INVESTIGATION OF THE PRESCHOOL TEACHERS’
PERCEPTIONS ABOUT THEIR EDUCATIONAL
BACKGROUND AND THEIR LEVELS OF INCOME
Dr. Serkan GÖKALP1

1. INTRODUCTION
Education and economy are two important factors that have profoundly shaped the lives and development of human beings throughout the history. Their influence can be seen and felt in every dimension
of life (Akyüz, 2001) .They even influence each other directly and
indirectly as they are interrelated concepts which have close mutual
interdependence. The subsystem of education needs the financial input which is provided by the subsystem of economy so that it can carry
out the educational processes and the subsystem of economy needs
outputs such as qualified workers, who are educated by the educations
system and the innovations, inventions and information created by the
education subsystem (Ünal, 1996). As education has a strong relationship with economy and has provided the individuals with economic
advantages and plus value, education has been regarded as a capital.
Therefore, the individuals invest their time and money in the education to have higher economical returns. Related to the economic returns
from education to the individuals who invest in education, there are
two remarkable and significant theory. These theories are Human Capital Theory and Screening Hypothesis (Winkler, 1987).
Human Capital Theory is based on the concept of human capital,
which can be defined as skills, knowledge, values and understanding
acquired by an individual that influences the production process
directly or indirectly (Becker, 1993). Similarly, Tilak (2002) expresses
1
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that human capital is composed of all the skills and knowledge about
production accumulated in an individual. Originating from the concept of human capital, Human Capital Theory suggests that there is a
direct and strong relationship between the economy and education; individuals invest their money and time in education in order that they
can attain more skills, qualifications and knowledge (Schultz, 1971).
Human Capital Theory also asserts that the skills, qualifications and
knowledge gained by means of education directly contributes to the
individuals’ finding jobs. The basic premise of Human Capital Theory
is that the more a person invests in the education, the more skills and
knowledge he gains and the more well-paid jobs he can have (Schultz,
1963; Harbinson, 1965). Human Capital Theory is based on the assumptions below (Schultz, 1963; Becker, 1993):
1- Education increases an individual’s productivity.
2- An individual’s income increases when his/her level of education increases.
3- An individual can have higher positions when his/her level of
education increases.
4- Education is a financial investment in an individual’s future.
5- A person’s productivity increases more when he/she has more
education.
6- Education reduces the worker’s cost to the organization for
which he works.
7- Education also provides the individual with nonfinancial returns.
8- Education makes an individual healthier.
9- Education enables the individuals to live longer.
10- Education reduces the poverty in the society by enabling the
individuals to have jobs
11- When the university graduate and high school graduate who
have education in the same sector are compared, the university graduate finds a job in a shorter time than the high school graduate.
12- The difference in income between the high school graduate
and university graduate increases over the years.
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13- The individuals can increase their prosperity by means of their
education.
14- Education can increase the individual’s standards of living.
15- The students go to the school in order to gain more knowledge
and skills.
When the suggestions made by Human Capital Theory are analysed, it is understood that education has a great deal of contributions
to human capital. Nonetheless, there is a hypothesis which criticizes Human Capital Theory and presents a different perspective on
education’s function in the field of education economy. It is called
“Screening Hypothesis” and it was developed by Spence (Weiss,
1995). Screening Hypothesis suggests that the economic purpose of
the education system is to categorize the individuals according to their
different levels of efficiency and productivity (Spence, 1973). Besides,
Screening Hypothesis indicates that education is a mechanism that
defines the individuals according to their skills and labels these skills
as educational documents. Therefore, the documents such as diploma
and certificate are the signals for the skills at a specific level (Spence,
1974: Weiss, 1995). Within this context, Spence formed a signalling
model by categorizing the individuals into two types: one type of individual has high skills and the other type has low skills. This model points out that education signals to the employers for more efficient and
productive workers so that the employers employ them (Spence, 1974).
From the perspective of this model, the education functions as a litmus
paper to detect the qualified workers. In other words, the employers
screen all the people applying for work by means of education in order that they can sort out the qualified ones from the unqualified ones
(Spence, 1973; Benfield, 2000). By means of this function of education,
education enables the employers to save time and money which they
have to spend to learn about the people applying for the job. Some of
the main assumptions of the model are expressed below (Spence, 1973;
Benfield, 2000):
1- Education doesn’t have any effect on the worker’s efficiency or
productivity at work.
2- Education is a certificate that sorts out the skilled workers from
the unskilled workers
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3- University education that an individual has had is a formality
that determines which jobs an individual can have.
4- The workers’ education level enables the employers to decide
which individuals will be employed as workers.
5- An individual doesn’t use most of the information that he learns
at the university in his/her work
6- Education enables the workers to document their suitability for
the job.
7- Education is a screening system that enables the employers to
select the workers from the people applying for the job.
8- The students go to the school in order to show that they are the
best workers for a job instead of gaining more knowledge and information.
9- If an individual wants to prove that he is more skilled than other
individuals, he will have to document this situation.
10- Having an education which doesn’t provide certificate or diploma is useless.
11- Only advantage that the education provides is the fact that it
reduces the cost of gaining information about the workers.
12-The documents showing an individual’s level of education provides information about the level of his/her industriousness.
In the literature, it is seen that there are some research carried
out abroad. For example, Chevalier and others (2004) aimed to find
out whether education contributed to increase in the productivity or
whether education just signalled skills. According to the results of
the research, they determined that the results didn’t confirm the implications and assumptions of Screening Hypothesis and signalling
while the results of the research strongly verified the explanations and
implications of human capital. Different from the results of Chevalier
and others (2004), the results of Arkes (1999)’s study is in line with the
implications of Screening Hypothesis and signalling. According to Arkes (1999)’s research, the employers placed great importance on university diploma and bachelor’s degree as the employers accepted this
diploma and university degree as a signal of the skills that are required
or expected. Similarly, Heywood and Wei (2004) determined that the
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cumulative returns from secondary education was close to zero while
the cumulative returns from university education for the freelancers
was at a minimal level. Therefore, Heywood and Wei’s study supported the implications of Screening Hypothesis and signalling.
In Turkey, there are few research in the field of education related
to Human Capital Theory and Screening Hypothesis and Spence’s Signalling Model. However, they are about the teachers’ perceptions in in
primary school (Tekin Bozkurt and Gökalp, 2018), middle school (Karakuş and others, 2015) and high school (Kaya and others, 2015). For
example, in the research done in primary schools, Tekin Bozkurt and
Gökalp (2018) found out that the level of the male teachers’ perception
about the education’s contribution to human capital was higher than
the level of female teachers’ perception. Another research done by
Karakuş and others analysed the teachers’ perception about Human
Capital Theory and Screening Hypothesis and Spence’s Signalling Model. According to the result of this research, it was determined that the
level of expert teachers’ perception about the education’s contribution
to human capital was higher than the level of the teachers’ perception.
Finally, the research done by Kaya and others (2015) determined that
the teachers having master’s degree have higher level of perception
than the teachers having bachelor’s degree in terms of the education’s
contribution to human capital.
Although the researches indicated above were carried out in
school in Turkey, it is determined that there aren’t any researches on
preschool teachers’ perceptions related to Human Capital Theory and
Screening Hypothesis and Spence’s Signalling Model. The preschool
school teachers’ perceptions about the economic functions of education related to Human Capital Theory and Screening Hypothesis and
Spence’s Signalling Model can provide significant information for economic functions of education in Turkey. Besides, the results of the research can contribute to the researches that will be done in the future.
Moreover, the results gained can contribute to the education economy
which has a limited literature in Turkey. The results can provide the
opportunity for comparing these results of the research with results of
the research done on the same topic in different countries of the world
and can enable the economic functions of education in Turkey to be
compared with those of the world.
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1.4. The Aim Of The Research
The purpose of this study was to analyse the preschool teachers’
perceptions about their educational background and their levels of
income in terms of the variables of gender, education level, the type of
school. The research questions were provided below.
1- Is there is a significant difference among the preschool teachers’
perceptions about
their educational background and their levels of
income in terms of the variable of gender?
2- Is there is a significant difference among the preschool teachers’
perceptions about their educational background and their levels of
income in terms of the variable of the level of education?
3- Is there is a significant difference among the preschool teachers’
perceptions about their educational background and their levels of
income in terms of the variable of the type of school?
2. METHOD
In the research, the perceptions of the preschool teachers working
in preschools and nursery classes in the central districts of Mersin
Province about the their educational background and their levels of
income are compared in terms of variables of gender, level of education and the type of school. It is aimed to determine whether there is
a significant difference among the teachers’ perceptions. The research
is a descriptive research because the research aims to determine the
existing situation as it is. Therefore, a general scanning model is used
in the study. This research is also a relational research because the different groups are compared in terms of the variables indicated above
(Erkuş, 2005).
2.1. Population and Sample
The target population of the study includes the preschool teachers
working in the public preschools and nursery classes existing in primary schools and private preschools in the central districts of Mersin
Province in 2019-2020 academic year. There are 2114 preschool teachers in the target population (Ministry of National Education, 2019). A
sample is chosen from the population as it isn’t possible to reach all of
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the teachers. Therefore, simple random technique is applied and 750
preschool teachers are determined as the sample (Balcı, 2004).
2.3. Research Instrument
To collect the data, the scale, which was developed by Karakuş
and others (2015), was used in the study. The name of the scale is The
Scale of Teachers’ Perceptions about their Educational Background
and their Levels of Income. The scale is a Likert-type scale and its items
are rated on 5 point scale which ranges from Definitely Disagree (1) to
Definitely Agree (5). According to the results of reliability analysis, it
is determined that that Cronbach Alpha for the scale is 0,987. The participants mark one of the categories, which are “definitely disagree”,
“disagree”, “partially agree”, “agree” and “definitely agree” placed in
the scale to indicate their perceptions.
2.4. Data Analysis
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0 is
used to analyze the data. The data were analysed in terms of marginal
values, missing value, normality and multi-collinearity before the data
were analysed. In other words, the assumptions of the analyses are
tested. Mean values and standard deviation were computed to determine teachers’ perceptions. T-test was used to determine whether
there was a significant difference among the teachers’ perceptions in
terms of the variable of gender and the type of school. One-way variance analysis (ANOVA) was applied to determine whether there was
a significant difference among teachers’ perceptions in terms of the
variables of the level of education. When the significant difference
was detected, Tukey HSD Test was used to determine which groups
differed and clarify which groups among the sample in specific had
significant differences.
3. FINDINGS
The results of the t-test, which is carried out to determine whether
there is a significant difference among the preschool teachers’ perceptions about their educational background and their levels of income in
terms of the variable of gender are shown in Table 1.
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Table 1: The Results Of The T-Test, Which Is Carried Out To Determine
Whether There Is A Significant Difference Among The Preschool Teachers’
Perceptions About Their Educational Background And Their Levels Of
Income In Terms Of The Variable Of Gender
Dimensions

Gender

N

X

Education’s
Contribution to Human
Capital

Woman

410

2.53

1.06

Man

340

3.71

1.11

Woman

422

2.91

.931

Man

378

2.01

.748

Dimension of
Education’s Screening

Sd

t

p

6.530

.000**

4.312

.006*

**p<.001 *p<.01
As it is presented in Table 1, there is a significant difference between the means of the points of the preschool teachers’ perceptions related to the Dimension of Education’s Contribution to Human Capital
[t(748)= 6.53 p<.001] and the Dimension of Education’s Screening [t(748)=
4.312 p<.01] in terms of the variable of gender. There is a significant
difference among the perceptions of male and female preschool teachers about their educational background and their levels of income
in the dimensions of education’s contribution to human capital and
education’s screening. According to findings, the mean value of the
male preschool teachers’ perceptions in the Dimensions of Education’s
Contribution to Human Capital ( X =3.71) is higher than the mean value of female preschool teachers’ perceptions ( X =2.53) and the mean
value of male preschool teachers’ perceptions is at a level of “agree”
while the mean value of female preschool teachers’ perceptions is at a
level of “disagree”. Male preschool teachers’ perception that education
contributes to human capital is higher than female preschool teachers’
perception. However, the mean value of the female preschool teachers’
perceptions in the Dimensions of Education’s Screening ( X =2.91) is
higher than the mean value of male preschool teachers’ perceptions ( X
=2.01) and the mean value of female preschool teachers’ perceptions is
at a level of “partially agree” while the mean value of male preschool
teachers is at a level of “disagree”. Female preschool teachers’ perception that education has the function of screening is higher than male
preschool teachers’ perception.
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The results of the one way variance analysis (ANOVA), which
is carried out to determine whether there is a significant difference
among the preschool teachers’ perceptions about their educational
background and their levels of income in terms of the variable of education level are shown in Table 2.
Table 2: The Results Of One Way Variance Analysis, Which Is Performed To
Determine Whether There Is A Significant Difference Among The Preschool
Teachers’ Perceptions About Their Educational Background And Their
Levels Of Income In Terms Of The Variable Of Level Of Education
Dimensions

Source of
Variation
Between
Groups

Education’s
Contribution to
Human Capital

df

Mean
Squares

Within
Groups

2.671

2

101.212

747

.754

Total

104.131

749

.356

Within
Groups

1.873

2

79.978

797

.931

Total

82.385

799

.165

Between
Groups
Dimension of
Education’s
Screening

Sum of
Squares

F

P

6.302

.039*

1.743

.983

*p<.05
As it is seen in Table 2, there is a significant difference among the
means of the points of the preschool teachers’ perceptions related to
the Dimension of Education’s Contribution to Human Capital [F(2-747)=
6.30 p<.05] in terms of the variable of education level. The results of
Tukey HSD test establish that the means of the preschool teachers who
have master’s degree ( X =3.94) differ from the preschool teachers who
have bachelor’s degree ( X =2.93) and the preschool teachers who have
associate’s degree ( X =2.67) and have significant differences. In other
words, the preschool teachers who have master’s degree cause the
source of variance. The mean of the perceptions of preschool teachers
who have master’s degree is at a level of “agree” while the mean of
the perceptions of preschool teachers who have bachelor’s degree and
the mean of the preschool teachers who have associate’s degree are at a
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level of “partially agree”. Accordingly, the perception of the preschool
teachers having master’s degree in relation to the fact that education
contributes to human capital is higher than that of the preschool teachers having bachelor’s degree and associate’s degree. There isn’t a
significant difference among the means of the points of the preschool
teachers’ perceptions related to the Dimension of Screening Hypothesis [F(2-797)= 1.74, p>.05] in terms of the variable of education level.
The results of the t-test, which is carried out to determine whether
there is a significant difference among the preschool school teachers’
perceptions about their educational background and their levels of income in terms of the variable of the type of school are shown in Table 3.
Table 3: The Results Of The T-Test, Which Is Carried Out To Determine
Whether There Is A Significant Difference Among The Pre-School Teachers’
Perceptions About Their Educational Background And Their Levels Of
Income In Terms Of The Variable Of The Type Of School
The type of school
where teachers
work

N

X

Education’s
Contribution to
Human Capital

Public School

419

3.31

1.53

Private School

331

3.75

1.78

Dimension of
Education’s
Screening

Public School

419

2.01

.421

Private School

331

1.80

.371

Dimensions

S

t

p

5.782

.017*

5.199

.437

*p<.05
As it is seen in Table 3, there is a significant difference between the
means of the points of the preschool teachers’ perceptions related to the
Dimension of Education’s Contribution to Human Capital [t(748)= 5.78
p<.05] in terms of the variable of the type of school where the preschool
teachers work. However, there isn’t a significant difference between
the means of the points of the preschool teachers’ perceptions related
to Dimension of Education’s Screening [t(748)= 5.19 p>.05] in terms of
the variable of the type of school where the preschool teachers work.
There is a significant difference between the perceptions of preschool
teachers working in public schools and preschool teachers working
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in private schools about their educational background and their levels
of income in the dimensions of education’s contribution to human
capital. According to the findings, the mean value of the perceptions
of preschool teachers working in private schools in the Dimensions of
Education’s Contribution to Human Capital ( X =3.31) is higher than
the mean value of the perceptions of preschool teachers working in
public schools ( X =2.31) and the mean value of the perceptions of the
preschool teachers working in private schools is at a level of “agree”
while the mean value of the perceptions of the preschool teachers
working in the public schools is at a level of “partially agree”. The perception level of preschool teachers working in private school related to
the fact that education contributes to human capital is higher than the
perceptions of the preschool teachers working in public schools.
4. CONCLUSION AND DISCUSSION
In this research, the preschool teachers’ perceptions about their
educational background and their levels of income in terms of the variables of gender, education level, the school type were analysed and
it was determined that there was a significant difference among the
preschool teachers’ perceptions in terms of these variables. It is found
out that there is a significant difference between the means of the points of the preschool teachers’ perceptions related to the Dimension of
Education’s Screening and the Dimension of Education’s Contribution
to Human Capital in terms of the variable of gender. Male preschool
teachers’ perception that education contributes to human capital is
higher than female preschool teachers’ perception while female preschool teachers’ perception that education has the function of screening
is higher than male preschool teachers’ perception. This result of the
study is supported by the researches undertaken before. For example,
in the research done in primary schools, Tekin Bozkurt and Gökalp
(2018) found out that the level of the male teachers’ perception about
the education’s contribution to human capital was higher than the
level of female teachers’ perception. Another research whose result is
in line with the result of this research was performed by Özsoy and
Sürmeli. Özsoy and Sürmeli (2011) carried out a research related to
graduate students who graduated from faculties in the field of social
sciences and found out that the investment in men’s education was

80

INVESTIGATION OF THE PRESCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT
THEIR EDUCATIONAL BACKGROUND AND THEIR LEVELS OF INCOME

more profitable than the women’s education. In other words, Özsoy
and Sürmeli found out that the investment in men’s education provided more financial returns than the investment in women’s education.
Likewise, Psacharopoulos and Patrinos (2004) determined that the investments made in men’s education resulted in more financial returns
than the investments made in women’s education (Tunç, 1998). Psacharopoulos and Patrinos (2004) compiled the studies which investigated the returns of investments in education and calculated the returns
of university education for the genders. According to this study, the
percentage of men’s earning income from the higher education (11%)
is higher than the percentage of women’s earning income from higher
education (10.8%). Especially, the difference between the women’s and
men’s incomes is higher in private sector (Özsoy and Sürmeli, 2011).
As the female preschool teachers encounter the difficulties created by
glass ceiling, which prevents them from more advantages in their profession, their perception about the education’s contribution to human
capital may be lower than male teachers’ perception (Bombuwela and
Chamaru, 2013).
In the research, it is determined that there is a significant difference among the means of the points of the preschool teachers’ perceptions related to the Dimension of Education’s Contribution to Human
Capital in terms of the variable of education level. In terms of the fact
that education contributes to human capital, the perception level of
the teachers having master’s degree is higher than that of the teachers
having bachelor’s degree and associate’s degree. This finding is verified by Öksüzler’s research findings (2009). He used the data of World
Value Survey and analysed the effect of education on personal income.
He found out that the returns of education increased when the level of
education increased. The research also emphasized that education provided the people with better working conditions, educated people’s
children had better education and educated people had more rational
decisions related to health, environment and neighbourhood. Another
research whose result supported the result of this research was done
by Kaya and others (2015). Kaya and others (2015) found out that the
perception level of the high school teachers having master’s degree is
higher than that of the high school teachers having bachelor’s degree
in terms of education’s contribution to human capital. Additionally,
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Gökalp (2021)’s research findings also supported this finding of the
research; Gökalp (2021) determined that the school principals and
teachers who had master’s degree had higher level of cultural capital,
which could turn into success, higher status and more income. Consequently, it can be said that the preschool teachers having master’s degree may earn more income and plus value compared to the preschool
teachers having bachelor’s degree.
In the research, it was determined that there was a significant
difference between the means of the points of the preschool teachers’
perceptions related to the Dimension of Education’s Contribution to
Human Capital in terms of the variable of school type where the preschool teachers work. The perception level of preschool teachers working in private school related to the fact that education contributes to
human capital is higher than the perceptions of the preschool teachers
working in public schools. This finding can be confirmed and explained by the findings of Tansel’s research (2004). According to Tansel,
private sector is the sector which has gained the most returns from
the education. For example, the return of education in private sector
is 22.20% for women graduating from the university while the return
of education in public sector for women graduating from university is
14.86%. Additionally, the return of education in private sector is 16.89%
for men graduating from the university while the return of education
in public sector is 9.35% for men graduating from the university. In the
research done by Özsoy and Sürmeli (2011), it is determined that the
workers earn more money in private sector than the public sector; average monthly incomes of the male and female workers in private sector
are higher than the average monthly incomes of the male and female
workers in public sector. Furthermore, the research undertaken by
Karakuş and others (2015) has a result which is a similar to the result
of this research. According to results of the research done by Karakuş
and others (2015), the private middle school teachers have higher level
of perception about the education’s contribution to human capital than
public middle school teachers.
The findings of the research provide significant information for
senior executives in the field of education and the preschool principals who have direct exchange with the preschool teachers. Necessary
conditions should be created in order to make the preschool teachers
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feel the need to increase their education level. Consequently, a system
in which the preschool teachers having a master’s degree and doctorate degree earn more money should be established. In other words,
new incentives for preschool teachers’ increasing their human capital
should be created. All of the preschool teachers should be given the
opportunity to have master’s degree and doctoral degree without any
conditions. The preschool teachers’ educational cost and expenses should be met by the institution for which they work and they shouldn’t
pay tax on their salaries. Besides, the preschool teachers who have
master’s degree and doctoral degree or who have another bachelor’s
degree except teaching at university should be provided extra points
and advantages when they want to be appointed to another preschool
Additionally, the preschool teachers’ salaries should be increased to
make them feel that the education which they have and for which they
spent years is useful and profitable. Moreover, the female preschool
teachers should be provided positive discrimination while their salary
and their additional course fees are calculated and at least, half of the
managerial positions such as the positions of preschool principal and
vice-principal should be provided to the female preschool teachers.
The researchers can do this research in other provinces and can
compare the results of their research with the result of this research.
Moreover, the researchers can study teachers’ perceptions about their
educational background and their levels of income with the variables
of job satisfaction, the burnout, cultural capital, cultural intelligence.
This study can be carried out in universities and other institutions.
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APPENDIX
The Scale of Teachers’ Perceptions About Their Educational
Background And Their Levels

Disagree

Partially Agree

Agree

Definitely Agree

After reading each item below, indicate
your opinion about the expression
indicated in each item by putting (X) in the
parenthesis

Definitely Disagree

Of Income

1

2

3

4

5

The Dimension of Education’s Contribution to Human Capital
1

Education increases an individual’s
productivity

( )

( )

( )

( )

( )

2

An individual’s income increases
when his/her level of education
increases.

( )

( )

( )

( )

( )

3

There is a strong relationship
between my university education
and my current work

( )

( )

( )

( )

( )

4

An individual can have higher
positions when his/her level of
education increases.

( )

( )

( )

( )

( )

5

Education is a financial investment
in an individual’s future.

( )

( )

( )

( )

( )

6

A person’s productivity increases
more when he/she has more
education

( )

( )

( )

( )

( )

7

Education reduces the worker’s cost
to the organization for which he
works

( )

( )

( )

( )

( )

8

Education
individual
returns.

( )

( )

( )

( )

( )

also provides the
with nonfinancial

Serkan GÖKALP

9

Education makes an individual
healthier.

10

Education enables the individuals to
live longer.

11

12
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( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Education reduces the poverty in the
society by enabling the individuals
to have jobs

( )

( )

( )

( )

( )

When the university graduate and
high school graduate who have
education in the same sector are
compared, the university graduate
finds a job in a shorter time than the
high school graduate.

( )

( )

( )

( )

( )

13

The difference in income between the
high school graduate and university
graduate
increases over the years.

( )

( )

( )

( )

( )

14

The individuals can increase
their prosperity by means of their
education.

( )

( )

( )

( )

( )

15

Education can increase the
individual’s standards of living.

( )

( )

( )

( )

( )

16

Education causes increase in the
people’s expenses

( )

( )

( )

( )

( )

17

The students go to the school in order
to gain more knowledge and skills.

( )

( )

( )

( )

( )

18

Education contributes to the
reduction in individual’s fertility rate

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Dimension of Education’s Screening Function
19

The University Education that I have
had is a formality that determines
which jobs an individual can have.

20

There is no need for an individual
to study at university for 4 or more
years in order to become a teacher
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21

Education is a certificate that sorts out
the skilled workers from the unskilled
workers

( )

( )

( )

( )

( )

22

The workers’ education level enables
the employers to decide which
individuals will be employed as
workers.

( )

( )

( )

( )

( )

23

I don’t use most of the information
that I learn at the university in my
work

( )

( )

( )

( )

( )

24

Education enables the workers to
document their suitability for the job.

( )

( )

( )

( )

( )

25

Education is a screening system that
enables the employers to select the
workers from the people applying for
the job.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

26

The students go to the school in order
to show that they are the best workers
for a job instead of gaining more
knowledge and information.

27

If I want to prove that I am more
skilled than other individuals, I will
have to document this situation.

28

Having an education which doesn’t
provide certificate or diploma is
useless.

29

Education doesn’t have any effect on
the worker’s efficiency or productivity
at work.

( )

( )

( )

( )

( )

30

Only advantage that the education
provides is the fact that it reduces the
cost of gaining information about the
workers.

( )

( )

( )

( )

( )

The documents showing an
individual’s level of education
provides information about the level
of his/her industriousness.

( )

( )

( )

( )

( )
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MODERNİZME GÖNDERMELERLE KADIN KİMLİĞİ
VE BİREYCİLİK: AŞIK KADINLAR
Ayla OĞUZ1

1. GİRİŞ
Yirminci yüzyılın başında modern olmanın kapsamının genişlediği göze çarpmaktadır. Bu bağlamda modernite bütün bir hayatı etkisi
altına almış ve geçmişten süregelen alışkanlıkları, hayatı devam ettirme biçimini, geleneği ve insan karakterinin özünü kökünden sarsacak
değişimleri beraberinde getirmiştir (Matz, 2004:1).
Edebi tür olarak roman açısından on dokuzuncu yüzyılın sonu ve
yirminci yüzyılın başını kapsayan dönem romanın muhteşem dönüşümüne işaret eder (Bradbury, 1993:1). Bu anlamda ahlaki, gerçekçi ve
popüler sıfatlarıyla tanımlayabileceğimiz Victoria dönemi romanı yerini daha farklı ve karmaşık bir yeni roman anlayışına bırakır. Modern
dönemin ürünü olan ve modern roman olarak adlandırdığımız yeni
yaklaşımın yansıması olan bu romanlar sadece Britanya’da değil Avrupa ve Amerika’da da kendini göstermiştir. Bu gelinen nokta on yedinci
yüzyılın sonu ve on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda roman
bağlamında düşünüldüğünde batılı hümanist düşünce ve kültürün
bir yansıması olarak hem konu hem yapı hem biçim açısından önemli
bir değişimi ve gerçekliğe geçişi işaret etmektedir (Bradbury, 1993:1-2).
2.1. Modern Bilinç ve Modern Roman
Modern romanın modern bir bilinç içerisinde eski ile bağlarını
kopararak özgürleştiği bir gerçektir. Bu durum roman adına devrimi
1
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andıran bir değişim olduğu kadar fazlasıyla karmaşa dolu bir değişimi
beraberinde getirmektedir. Modern romandaki bu değişimin hiç kuşkusuz önemli nedenleri vardır. Bunların arasında şehir nüfusunun artışı, teknolojik ilerlemeler, nitelikli eğitimin oluşumu, okur-yazar sayısının artışı, sınıflar arası ilişkiler, boş zamanın çoğalması, kişisel gelirin
giderek artışı gibi özellikler değişimin sosyal nedenleri olarak kendini
gösterir. Diğer yandan entelektüel nedenler de bu değişimin oluşmasındaki önemli etkenlerdendir. Bunlar arasında varoluşu dini öğretiye
bağlayan yaklaşımın terkedilmeye başlanması, Victoria Dönemi tanrımerkezli, kendinden emin ve ilerlemeye dayalı dünya görüşünün sarsılması, bilimsel alanda sosyoloji, psikoloji gibi alanların öne çıkması
ve bunların devamında maddeci bir dünya görüşünün egemen olması
söz konusudur (Bradbury, 1993:1-3). Nitekim erken yirminci yüzyıl,
romanın tarihi, konumu, stili, ele aldığı konu ve bunun modern hayat
deneyimi ile ilişkisi bakımından yazarların ve araştırmacıların sorguladığı bir dönüm noktasına işaret eder (Parsons, 2007:1-2).
Buna ilaveten moderni oluşturan nedenler arasında psikolojik
nedenler de vardır. Geleneğin kırıldığı ve giderek yeniye evirilen dünyada insan deneyiminin doğasının değişmesi, bir yandan bireysel ve
toplumsal hayatın diğer yandan cinsellik ve cinsiyet ilişkilerinin değişmesi daha akışkan ve çok yeni bir kimlik ve bilinç algısının oluşması
gibi aykırı yeni durumları ortaya çıkarmıştır. Daha da ilerisi bu bağlamda edebiyatın rolünün değişmesi de söz konusu olmuştur. Victoria
döneminin üç ciltlik romanlarının devrinin geçmesi, edebiyat alışverişinin bir satın alma aracı olarak kitabı kapsaması ve kitabın gelişimi,
artan demokrasi çağında kültürel hiyerarşilerin yeniden şekillenmesi
edebiyatı etkileyen değişimlerdir. Bütün bunlar romanın değişen karakterini açıklamaktadır. Artık, roman tür olarak yazar, konu, yazım
süreci, okur, ekonomik yapı gibi yeni ve farklı temeller üzerinde durmaktadır. O dönem romanı, yeni araştırma çeşitlerine cesaret ederek
yeni türler talep ederken bir yandan yeni metot ve özne özgürlükleri
konusunda iddialıdır. Bunlar arasında sosyal ve cinsel serbestlik konusunda yeni haklar, söylem ve biçimin yeni karmaşıklıkları vardır
(Bradbury, 1993:3). Modern yüzyılda bu dönüşüm devam eder. Ayrıca, farklı kültürel bölgelerden yayılarak ve alt gruplara bölünerek,
değişerek, farklı alıcılara ve yeni ifade işlevlerine ulaşarak roman pek
çok rol üstlenir (Bradbury, 1993: 3-4). Dolayısıyla modernist yazarlar
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Esra Paund’ın yenileştir (make it new) diye aktarabileceğimiz ünlü
sloganı ile öznenin eski temsil biçimlerini ve tarzını ya alt üst ederek ya
da içe dönük ve soyut olana yönelerek yeni duyarlılıklar kazandılar ve
endüstrileşmenin, teknolojinin, şehrin, savaşın, uluslararası iletişimin
etkileriyle ortaya çıkan ‘yeni kadın’, ‘nihilist’, ‘flanör’ gibi kavramları
edebiyata dahil ettiler (Childs, 2000: 3-4).
Moderni kapsayan zamanlarda insan beklentilerinin ve fikirlerinin yeniden yapılanması yeni bir şey değildir. Geçen yüzyıl bir dizi
devrimler görmüştür: Amerikan, Fransız, Endüstri ve Romantik devrim. On dokuzuncu yüzyıl hızlı bir şekilde endüstriyel, teknolojik ve
ekonomik gelişmeleri gördüğü için huzursuz bir dönüşüme tanıklık
etti. Bu dönemde bilimde ilerleme, keşiflerin artması ve ticarette patlama, Avrupa ve Amerika’da emperyalist ve ekonomik gücün yükselişi
bir yenilik zamanı yaratır. Buna bağlı olarak yeni formlar, stiller her
yerde şekillenir. Avrupalı şehirler emperyalist zenginliğin etkisiyle
caddeleri yeni teknolojiler, mimariler, tramvaylar ve elektrikli sokak
lambalarıyla donatırlar. Bu bağlamda modern, fikir olarak daha fazla anlam kazanmıştır ve her adı tanımlayan bir sıfat gibidir: Modern
bilim, modern adam, modern kadın, modern şehir, modern bilinç. Bu
nedenle yazarlar ve düşünürler moderni sürekli olarak ölçüp biçtiler.
Çeşitli bilim insanları arasında John Stuart Mill, Emile Zola, Henric İbsen, Friedrich Nietzche gibi bilim insanları yeninin seçkin karakterini,
geçmişle, gelecekle ve inançla bağının kırılmasını ve yeni bilinci ortaya
çıkarışını açıklamaya çalıştılar (Bradbury, 1993: 8). Modernlik hayatın
yeniden inşasını öngörürken yeni bir dünya algısını da beraberinde
getirmiştir. Eskinin yok sayıldığı yeni kürede çelişkilerin ve ikilemlerin olmaması düşünülemez. Bu durum modernin yıkarak yeniyi kurma ediminin bir sonucudur: “Modern olmak bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden;
ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her şeyi,
olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır
kendimizi” (Berman, 2008:27).
Peter Berger’e göre modernlik geleneği yadsımaktadır. Berger, bu
kopuşu şöyle örneklendirir:
Bir gelenek artık bahşedilmişliğini kaybettiğinde içerdekiler ve
dışarıdakiler arasındaki sınır daha bulanık hale gelir. Artık gelecek
kuşakların otomatik olarak bir geleneğe tabi olmaları gibi bir durum
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söz konusu değildir. Çocuklar sorular soracak ve geleneğin bağlanmaya değer olup olmadığı konusunda ikna edilmek isteyeceklerdir.
İkna sürecinde bir yabancıya tebliğ için kullanılan argümanlar –geleneğin doğruluğunu, kıymetini, güzelliğini gösteren argümanlar- söz
konusu yerlilere geleneğin açıklanması için de kullanılacaktır (Berger,
2005:445).
Öte yandan Zygmunt Bauman’a göre modernlik ise geniş ölçüde
kaygı içeriği barındırmakta olup insanı geleneğin dışında kalarak
yeni bir dünya kurmaya özendirir. Bu durumda Bauman’a göre kendi
kendinin farkında olan modern dünya, insan benliği ve insanın hayat
alanı arasındaki karmaşanın düzeni olarak tanımlanabilir (Bauman,
2003: 14).
2.2. Modernizmde Birey, Bireycilik, Kimlik, Cinsiyet ve
Toplumsal Cinsiyet Algıları
Modernin çıkışına bakıldığında modernizm ile birey ve bireycilik
kavramları arasında yakın ilişkiler olduğunu söylemek kaçınılmaz
bir gerçektir. Raymond Williams’a göre Latince kökende in-dividum
sözcüğünden türeyen birey sözcüğü kavramsal haritada modernliğin
merkezine yerleşir. Williams, bireyi sözcük olarak şöyle tanımlar: “Birey başlangıçta bölünmez anlamına geliyordu. Bu şimdi paradoks gibi
geliyor. Birey, diğerlerinden bir ayrımı vurgular” (Williams, 1983:162).
Öte yandan Max Wber, bireyciliğin anlamların heterojenliğini üst seviyede kucakladığını ve tarihsel merkezli bir kavramsal analizin bilime
yüksek oranda bir değer katacağından söz eder (Weber, 2001).
Bireyin konum olarak fiziksel konumdan kültür bağlamlı siyasi
konuma geçişini ilk kez modern dönemin başlangıcında İngiliz geleneğinde görmek olanaklıdır. Nitekim sınıf sisteminin egemen olduğu
İngiliz toplumunda uzun zaman birey olmak soyluların tekelinde kalmıştır denilebilir. Birey adına mücadele uzun zaman almış olup, Aydınlanma, Rönesans ve Reform dönemleri tanrı -merkezli dünyadan
insan-merkezli dünyaya geçişin silsileleri olarak ortaya çıkmaktadır
(Williams, 1983: 161).
Williams’a göre modern anlamda birey ise bilimsel, siyasi ya da
ekonomik bir gelişmenin düşünce aşamalarının belirli bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Williams, 1983:163). Williams için modern anlam-
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da bireysellik kavramlarının ortaya çıkışı, orta çağ sosyal, ekonomik ve
dinsel yaşantısının parçalanmasıyla ilgili bir durumdur. Ona göre feodalizme karşı ortaya çıkan genel harekette insanın kişisel olarak katı
hiyerarşik toplum içindeki varoluşuna yönelik yeni bir vurgu vardı.
Ne var ki bireyin fen ve matematikte önemli bir varlık olarak var sayılması on yedinci ve on sekizinci yüzyıllardan sonrasına rastlar ve Aydınlanma hareketi ile daha ileri safhalara taşınır (Williams, 1983:164).
Bununla birlikte bütün bu olagelenler insanın değişime duyduğu ihtiyacın ve değişme olgusunun sonucudur denilebilir. Kadir
Canatan’a göre, değişimin ve değişim sürecinin içerikleri ve sonuçları
vardır. Bu sonuçlar malların kütlesel üretimine (mass-production)
dayalı büyük endüstriyel yapıları beraberinde getirir. Bu ona göre
endüstrileşme ile sınırlı değildir ve modernizm bu noktada bir sosyal
teori ya da toplum projesine dönüşür. Nitekim bu projeye göre modernleşme, “sanayileşme ile aynı zamanda artan kentleşme; büyü ve
dinin gerilemesi, düşünce ve eylemlerin aşırı derecede akılcılaşması
(rationalisation); gittikçe ilerleyen demokratikleşme ve azalan toplumsal farklılıklar; aşırı bireycilik ve daha pek çok ekonomik, toplumsal,
siyasal ve kültürel değişmeleri içine almaktadır” (Canatan, 1995:37).
Bu bağlamda Williams’ın bireyi ötekilerden ayırma vurgusundan
hareketle bireyi oluşturan farklılıkların onun kimliğinin sınırlarını belirlediğini söylemek gereklidir. Kimlik en yalın haliyle olmadığı şeyle,
yani farklılıklarla tanımlanır. Bu nedenle kimlik algısının biz-onlar,
siyah-beyaz, kadın-erkek gibi çoğalan ikili karşıtlıklar halinde ifade
bulması kaçınılmazdır. Nitekim kimlik, bireye yaşadığı toplum içinde
bir yer edindiren ve toplumla birey arasında bağ kurma işlevine sahiptir (Woodward, 1997: 1-2). Yirminci yüzyılın önemli düşünürlerinden
Charles Taylor’a göre kimlik kavramı, modern öncesinde düşünülen
bir kavram değildi (Benwell & Stokoe, 2006:18). Bugün bir akademik
kavram haline gelen kimlik kavramı kurumsallaşmış ve tarihsel koşullar dahilinde yeniden biçim almıştır.
Stuart Hall, kimliği üç şekilde ifade eder. Bunlar, aydınlanma öznesi, sosyolojik özne ve postmodern özne şekilde tanımlanır. Aydınlanma öznesi, benliğin özcü merkezine bireyin kimliğini yerleştirir. Bu
özne, akılla donatılmış bileşik bir özne olarak merkezdedir ve Aydınlanma dönemini temsil ettiği için erkek kimliğine önem verir. Bireyci
olan bu öznenin sahip olduğu gizli öz kendisinin doğumuyla birlikte
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var olmuş ve ölene kadar da var olacaktır. İkinci özne ise modern
dünyanın benliği olan sosyolojik öznedir ve varlığı ötekilerle girdiği
ilişkiler içinde biçimlenir. Dışarıdaki kültürel dünyanın kimlikleri ile
iletişimde olan bu kimlik tipi sahip olduğu gizli özü değişime maruz
bırakır ve bu şekilde yeni nitelikler edinir. Bu durumda kimlik kişisel
ve sosyal dünyalar arasında içimizde olanla dışımızdaki arasında bir
aracı gibidir. En sonunda öncesinde sabit bir kimliğe sahip olan öznenin parçalanmasıyla hiçbir biçimde sabit, özcü ve sürekli bir kimliğe
sahip olamayacak olan postmodern özne kendini açığa çıkarır (HierBoloria, 2006: 250).
Bu bağlamda İngiliz edebiyatının yirminci yüzyılın başlarındaki
önemli İngiliz yazarları arasında yer alan David Herbert Lawrence’in
Aşık Kadınlar (Women in Love) (1920) adlı romanı modern dönemin
bir ürünü olup, kadın bağlamında modern bireyi yansıtan karakter
temsiline sahiptir. Bu kesişim noktasında kadının sosyolojik özne olarak modernizm bağlamında bireyleşme çabası roman analizinin temel
konusudur. Nitekim eski uygarlıklara bakıldığında kadının erkek egemen toplum kurallarına bağlı bir hayat sürdürdüğü bilinen bir gerçektir. Tek tanrılı dinler kadını koruma altına almalarına rağmen yönetimi
erkeğe bahşetmiştir. Yuva kadına ait olsa da mülkün sahibi ve idarecisi
erkektir. Bu erkek egemen yaklaşım Hristiyanlığın kadın anlatısında
da yerini almıştır. Nitekim kadın, Adem’in Cennet’ten kovulmasına
neden olmuş, şeytani bir varlıktır (Oğuz, 2002: 30).
Pürnur Uçar Özbirinci’ye göre, kadınların değişmeyen ikincillik
durumunda iyileştirmeler olsa da etkin bir değişiklik olmamıştır; çünkü kadın erkeğin elindeki güce taliptir. Tarihin çeşitli dönemlerinde
kadının erkekle eşit konum isteği erkekler tarafından bir tehdit olarak
algılanmıştır. Bu durum kadına karşı bir nefret kültüne dönüşerek kız
ve erkek çocuklarının birbirinden haklar anlamında ayrıştırılmasına
ve kızların ikincil konuma atılmasına yol açmıştır. Anaerkil sistemin
kaldırılmasından itibaren kadına yönelik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının temelinde bu korku ve tedirginlik yer almaktadır
(Özbirinci, 2012: 69). Oysa, Ernst Cassirer’e göre, “akıl bütün düşünen
özneler, bütün uluslar, bütün çağlar ve bütün kültürler için aynıdır”
(Casirer, 1951: 6). Bu nedenle siyaset felsefecileri değişen dünyanın
modern bir yansıması olarak bireyin doğuştan doğal haklara sahip
olduğunu öne sürmüşlerdir (Donovan,1997:23).
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Nitekim modern dönemde bireyciliğin yanı sıra kadının cinsiyeti
de onun kimliğinin bir parçası olarak görülmüştür. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları 1960’lardan beri tartışılan temel kavramlar
olup ilki biyolojik bir tanımlamaya göndermede bulunurken ikincisi
kadın ve erkeği dişil ve eril olarak ayrılan rollerle konumlandırır. Bu
bağlamda toplumsal cinsiyetin varoluş şifrelerinde ataerkil, erkek
egemen düzen, aile ve gelenekler yer almaktadır (Bingöl, 2014). Bu durumda her cinsiyetin, kendine yüklenen davranış örneklerine göre hareket etmek zorunluluğu toplumsal bir kabul olarak kendini gösterir.
2.3. Aşık Kadınlar’da Modernizm Bağlamında Kadın ve Bireycilik:
Feminist Çizgiler
Modernist roman akımının en yetkin yazarlarından olan
Lawrence’in (1885-1930) Aşık Kadınlar adlı romanı 1910’ların İngiltere’sinin maden işletmeleriyle ünlü bir taşra şehri olan Midlands’de yaşayan Ursula Brangwen ve Gudrun Brangwen adlı iki kız kardeşin aşk
deneyimleri ve hayat anlayışları üzerine kurgulanmıştır. Gudrun ressamdır ve Gerald Crinch ile sonu yıkıcı olan bir aşk ilişkisi yaşar. Öte
yandan Ursula ise öğretmendir. Gudrun ve Ursula yakınlarda yaşayan
iki adamla, okul müfettişi Rupert Birkin ve bir kömür madeninin varisi olan Gerald Crich ile tanışırlar ve dördü arkadaş olurlar. Ursula ve
Birkin romantik bir arkadaşlığa başlarken, Gudrun ve Gerald ise cinsel
yakınlığın öne çıktığı bir aşk ilişkisine başlar. Çiftler toplum, siyaset
ve erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkilerle derinden ilgidir. İlerleyen
günlerde Gudrun, Gerald’ın en küçük kız kardeşinin öğretmeni olur.
Ayrıca, Gerald’ın kömür madeni sahibi babası da uzun bir hastalıktan
sonra ölür. Maden işletmeciliği artık Gerald’ın işidir. Makineleşen
dünyada Gerald da yenilikleri takip ederek başarılı olmuştur. Bunlar
doğal olarak modernite ile ilgili teknolojik gelişmelerdir. Nitekim
modernleşme sosyal, ekonomik, kültürel pek çok değişimi barındıran,
makineleşme, şehirleşme, özel teşebbüs, bireycilik gibi pek çok kavramı içine alan çok boyutlu bir kavramdır (Lerner, 1968:387). Burada
Lawrence’in karakterleri tam da modernitenin getirdiği değişikliklerin
tanıklarıdır denilebilir.
Gerald’ın ailesinin maden işletmesi değişen endüstrileşmenin
yansımasıdır. Gerald onu yeniliklere uyarak verimli hale getirmeyi
başarmıştır. Gerald, babasının cenazesi öncesinde Gudrun ile yakın
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bir ilişkiye başlamıştır. Cenazeden hemen sonra bir yolunu bulup
Gudrun’ın evine girer ve Gudrun’ın ailesi başka bir odada uyurken
onlardan habersiz geceyi sevgilisiyle geçirir. Gudrun’ın kendi ebeveynleriyle birlikte yaşadığı bir evde geceyi gizlice sevgilisiyle birlikte
geçirmesi geleneğin karşısında bir duruşu simgelemesi açısından yeni
bir bakış açısının ve yeni bir kadın tipinin romana egemen olduğunun
göstergesi gibidir. Her ne kadar Gerald’ı eve çağıran Gudrun olmasa
da onun sabaha kadar kalmasına ses çıkarmaz.
Gudrun bir kadın olarak Gerald gibi yakışıklı ve zengin bir adamın ilgisinden hoşnut görünmektedir ve onun aşkını kazanmak zafer
kazanmak gibidir: “O kadar kuvvetli, dayanıklıydı ki Gerald karşı konulamıyordu. Birlikte kaynaşmış bir şekilde karanlık, rüzgâr eserken
yamaç boyunca ilerlediler” (Lawrence, 2020:414). Gerald’ın coşkusu
Gudrun’ın gözünden kaçmaz: “Gerald’ın sesindeki o tuhaf gerçeklik
tınısını duymuştu, inanamıyordu -inanmıyordu. Bunlara rağmen yine
de inanmıştı. Coşku içerisinde zafer dolu hissediyordu” (Lawrence,
2020: 415).
Diğer yandan Gerald kardeşlerinden iki tanesinin kaza sonucu ölmesi, daha da ötesi bundan kendisini sorumlu hissetmesi gibi
travmalarla modernizmin bir teması olan yalnızlık durumunun dibindedir. Her şey ona anlamsız gelmeye başlamıştır ve bu yüzden
bir hiçliğin içine düşmüş gibi hisseder. Gerald, Gudrun’a aşkını ifade
ederken kendi psikolojik durumunu da ifşa eder: “Umurumda olan
şey kendi varlığım da değil. Sadece seni umursuyorum ben. Her şeye
katlanırım ama senin burada olmamana dayanamam. Yalnızlığa dayanamam. Zihnim mahvolurdu, uçup giderdi, orası gerçek” (Lawrence,
2020:415). Ne var ki yalnızlık ve hiçlik algısı modern insanın baş etmek
zorunda kaldığı sorunlardandır.
Gudrun’ın bitmeyen karmaşası ve Gerald’ın içine gömüldüğü
değersizlik ve yalnızlık duygusu hastalıklıdır. Kendi hayatlarında
anlam bulamayan karakterler başkalarının varlığının bir parçası olma
girişimi içindedirler. Bu anlamda Gerald zavallılığını itiraf ederek,
kendisini Gudrun’ın insafına bırakmıştır. Gudrun onun için adeta bir
hayat ağacı gibidir. Bu durumda bile birbirlerine olan yabancılıkları
his dünyalarını sarar. Cinsellik açısından çok yakın ilişki içinde olsalar
da aşamadıkları bir yabancılık duygusu onları sarmalar. Lawrence’in
romanda kavram olarak cinselliğe bu denli açık seçik yer vermesi de
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yeni bir roman algısı olan modern romandan ötürüdür denilebilir.
Nitekim modern olan çelişki doludur: “O tuhaf yürüyüşlerine devam
ettiler. Öyle yabancı insanlardı ki – yine de korkunç derecede akla gelmez bir şekilde yakınlardı” (Lawrence, 2020:415).
Gudrun’ın iç dünyasında aşmakta zorlandığı yabancılık duygusu,
mesafeli ve karmaşık ruh hali daha da artar. Gerald ile ilişkisinin kimliği belirsizliktir. Gerald onu öptüğünde bile düşündükleri şöyledir:
“Gözlerini tekrardan açtığında uzaklardaki parıldayan ışıkları gördü.
Dünyanın hala var olması, köprünün altında başını Gerald’ın göğsüne
yaslamış olması ona tuhaf geliyordu sanki. Gerald mı -o da kimdi? İşte
o mükemmel, seçkin bir maceraydı. Çekici bir bilinmezlikti” (Lawrence, 2020: 417).
Gudrun, Gerald ile tutkulu yakınlaşmalarından sonraki buluşmayı bir bahane ile reddeder. Gerald’ın kendisini kolay elde edilebilir bir
kız gibi algılamasını istemez. Bunu anlatıcı şöyle betimler: “Gerald’ın
kendisini basit ve kolay elde edilen bir kız olarak görmesin diye uzak
durmuştur” (Lawrence, 2020:421). Nitekim toplumsal cinsiyet algısı
rolleri belirlemiştir. Her ne kadar sıra dışı bir genç kadın algısı yaratsa da yaşadığı çevrenin algıları kimi zaman onu da kıskacına alır ve
kalıplara uygun davranmasına neden olur. Ne var ki Gudrun bunu
kendi benliğinin ve birey anlayışının gereksinimi olarak da böyle yapmaktadır.
Gerald babasının ölümünden sonra kendini daha boşlukta hisseder ve yalnızlaşır. Sevdikleri ölmektedir. Onu bu anlamsızlıktan çekip
çıkaracak olan Gudrun’a duyduğu tutkulu ve saplantılı aşktır. Gerald
Gudrun’ı hayatının amacı haline getirmiştir. Fakat Gudrun’ın ona
olan ilgisi de olumlu yönde bir yörüngeye oturmamıştır. Gerald’ın
babasının ölümünün sonrasında gizlice Gudrun’ın evinde kaldığı gece
Gudrun her ne kadar ona şefkat duysa da Gerald’ı memnuniyetsiz bir
şekilde ve sorgulayarak karşılar ve onun neden geldiğini anlamaya
çalışır. Gudrun, Gerald’a olan karmaşık duygularının çocukluğundan
gelen karanlık yanı ile birleşmesiyle ve onu elde etmenin verdiği zafer
duygusu ile her ne kadar onunla kurduğu fiziksel yakınlıktan memnun olsa da kendisinden uzak durmaya çalışır. Oysa Gerald sıradan
her kadının evlenmek hayali kurabileceği kadar yakışıklı ve zengindir.
Gudrun’ın eğitimli bir genç kadın olması, sanatçı duyarlılığıyla farklı
ufuklara yelken açması onda toplumda kabul gören bu yerleşmiş şif-
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relerin dışında beklentilere sahip olmasına neden olur. O sıradanın,
gelenekselin yansıması olan değildir. Nitekim, Woodward’a göre kimlik, sizi başkalarından ayıran özelliklerinizdir (Woodward, 1997 :1-2).
Goodrun’ın aradığı ise derinliktir. Bu nedenle içten içe daha başlarda
Gerald ile geleceğinin ne olduğunu bilmekte gibidir. Gece Gerald yanında uyurken şunları hisseder:
Yine de uzakta başka bir dünyadaydı Gerald. Gerald’ı karanlık
bir suyun dibindeki çakıl parçası misali görüyordu. İşte oradaydı!
Kendisi uyanıklığın sıkıntısı içinde, Gerald orada başka gölgeler içinde parıldayan ıssız bir dünyanın derinliklerine dalmışken. Beraber
olamayacaklardı. Ah bu korkunç, bu insanüstü uzaklık hep kendisi ile
Gerald’ın arasına girecekti (Lawrence, 2020: 434).
Modernitenin insanı kendi karanlığında, kendi çıkmazında bıraktığı gerçeği hem Gerald’ın hem de Gudrun’ın kişiliklerinin bir parçasıdır. Nitekim modern insan çaresizlik, umutsuzluk ve yabancılaşma
gibi duygularla baş etmek durumunda kalmıştır. Bütün bunlar bir
kültür krizidir denilebilir. Nitekim modernitede “bir kültür krizi ve
bununla birlikte tamamen yeni bir medeniyet aşamasının başlangıcı
kaçınılmazdır” (McFarlane 1991:93). Gerald’ın kendi karanlığından
çıkmasının tek yolu Gudrun’a tutunmak olmuştur. Sanki Gudrun’ın
aşkı ile yeniden doğacaktır. Gudrun ile seviştiğinde yeniden erkek
olduğunu hisseder: “Elinin, kolunun hayatla dolup daha da güçlendiğini hissediyordu. Vücudu bilinmez bir şekilde kuvvetleniyordu.
Tekrardan tam bir erkek olmuştu. Bir yandan da yatıştırılmış ve
iyileştirilmiş bir çocuk gibiydi, minnettar hissediyordu” (Lawrence,
2020:432). Devamında ise şu betimleme Gerald’ın durumunu daha
da belirginleştirmiştir: “Gudrun da o muhteşem hayat kaynağıydı.
Gerald tapıyordu ona sanki. Bütün hayatın kaynağı ve annesiydi. Bir
yandan çocuk bir yandan da erkek olan Gerald da onu kabul etmiş ve
eski haline getirilmişti” (Lawrence, 2020: 432).
Gudrun, birliktelik yaşamakta sakınca görmediği, kendisini sevişmek noktasında serbest bıraktığı Gerald’ı tamamen hayatına almak
noktasında tedirgindir. Bu yüzden evine geldiğinde beraber uyuduğu
Gerald’ı evden göndermek onda bir tür özgürlük hissi uyandırmıştır:
“Gerald’ı artık uyandırabileceği vakit gittikçe yaklaşıyordu. Bir tür
serbest kalma gibiydi. Saat dörde gelmiş, dışarısı gece karanlığı altındaydı. Şükürler olsun ki gece neredeyse bitiyordu. Saat beş olduğunda
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Gerald’ın gitmesi gerekecekti, o da serbest kalabilecekti” (Lawrence,
2020:435).
Gudrun kendi özgürlüğüne, kendi başınalığına öyle düşkündür ki
Gerald’ın karşı konulamaz güzelliğine kapılmaktan korkar:
Gudrun’ın içindeki tutkulu, neredeyse nefret edilesi bir hayranlık
bir anlığına canlandı. Tükenmemişti henüz. Yepyeni bir havaya bürünmüş ve kusursuz duruyordu Gerald kocaman gözleriyle ve o sıcak bakışlarıyla. Gudrun yaşlıymış gibi hissetti. Gerald’a doğru yavaş yavaş
ilerledi, öpülmek istiyordu. Gerald hızla öptü onu. Genç kadın, o ifadesiz güzelliğinin onu böylesine büyülememiş olmasını, onu kontrol
altına alıp boyun eğdirmemiş olmasını dilemişti. Hoşuna gitmeyen bir
yük gibiydi onun üzerinde yine de kaçamıyordu (Lawrence, 2020:436437).
Duygularına rağmen bir erkeğin varlığına tabi olmak fikri bile
Gudrun’ı yormaktadır. Nitekim Gerald gizlice geldiği evden ayrıldığında Gudrun kendisini çok huzurlu ve güvende hisseder. Gudrun,
Gerald’ı özgürlüğünün önünde bir tehlike gibi algılamıştır: “Kapıyı
kapatıp odasına vardığında ve güvende olduğunda, artık özgürce bir
nefes çekti ve üzerinden devasa bir yük kalktı” (Lawrence, 2020: 438).
Bu duruşuyla Gudrun 1890’larda ortaya çıkan ve kendilerine “Yeni
Kadınlar” diyen feminist hareketle örtüşmektedir. Sonuçta feminizm
kadın sorunlarına ve kadının bireyleşmesinin derin bilinci ile özdeştir ve Richard’s a göre, özünde güçlü bir temel durum barındırarak
kadınların cinsiyetlerine bağlı olarak sistematik sosyal adaletsizlikten
ağır şekilde mustarip olmalarının altında yatan gerçekleri anlamayı ve
bu orantısızlığa çözüm bulmayı hedef edinmiştir (Richards, 1981: 3).
Bu arada Gudrun’ın kızkardeşi Ursula, Rupert Birkin ile babasını
iznine gerek bile duymadan evlenme kararı almıştır. Kendisini evliliğe
hazır hissetmesi onun için yeterli olmuştur. Gudrun da zaman zaman
yaşantısındaki boşluğu her ne kadar eski bir gelenek olsa da evliliğin
dolduracağını düşünür. Fakat bütün bunları kendisine çok uzakta
şeyler olarak görür. Gudrun, burada geleneksel olanın dışında olduğunu vurgulayarak moderndeki yeni kadın tipinin izlerini simgeler.
Gudrun’ın evlilikle ilgisi şöyle aktarılır:
O eski evlilik fikri şu an bile doğruydu, evlilik ve ev fikri. Yine de
bu kelimelerin karşısında yüzünü ekşitmişti. Gerald ve Shortlands’i
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düşündü -evliliği ve evi! Ah boş vermeliydi! Onun için çok önemliydi
Gerald -ama! Belki de evlilik pek ona göre değildi. Hayatın dışlananlarından biriydi belki de hiçbir yere bağlı olmayan, akıp giden
hayatlardan biriydi onunki de. Aniden şömine ışığı altında güllerle
dolu bir odada zarif bir elbise giydiğini ve hoş giyimli bir erkeğin onu
kollarına alıp öptüğünü hayal etti. Zihninde çizdiği bu tabloya yuva
ismini verdi. Kraliyet Akademisi için iyi bir tablo olurdu diye düşündü
(Lawrence, 2020:472).
Gudrun bir nevi yabancılık duygusu içindedir. Jaeggi’ye göre
yabancılaşma modern anlamda kişinin toplumsal ilişkilere karşı kayıtsızlığını beraberinde getirir (Jaeggi, 2014:3). Bu ve bu gibi değişiklikler
dilbilimsel, zamansal ve mekânsal açıdan on dokuzuncu yüzyılın sonu
ve yirminci yüzyılın başında bireyde görülen psişik parçalanmalar
olup hem Gudrun’da hem de Gerald da farklı hallerde açığa çıkmıştır.
Romanın sonunda Gerald’ı ölüme sürükleyen gerçek de modernizmin
yıkıcı etkisi ile bağlantılıdır denilebilir. Nitekim Levenson ‘a göre, bireyin modern toplumdaki deneyim değişiklikleri modernist romanda
romanın değişen sözlü tarafında, tarihsel sınırlarında, simgesel kaynaklarında, siyasi açıdan mülksüzleştirme ediminde, kültürel olarak
yerinden edilişinde, psikolojik olarak kendine yabancılaşmasında,
zihnin ve bedenin huzursuzluğunda, dünyadan uzaklaşması ve topluluk özlemindeki artan yansımasıyla kendisini gösterir (Levenson,
1999: xi).
Anlaşıldığı üzere Gudrun için kendi özgürlüğü çok önemlidir.
Nitekim Ursula ve Birkin evlenip tatile çıkacaklardır. Gerald da aralarındaki ilişkiye güvenerek Gudrun’ı sahiplenir ve ona sormadan tatile
dörtlü olarak hep birlikte gitmeyi Birkin’e teklif eder. Gudrun haberi
duyduğunda tatil fikrinden hoşlansa da bu dayatmadan hiç hoşlanmaz. Çünkü hiçbir erkeğin kendisi üzerinde böyle bir egemenlik
kurmasını istemeyecek kadar özgürlüğüne ve bireyselliğini önemser.
Gudrun, bireydir. O bir erkeğin onun adına karar alabileceği bir kadın
değildir. Bu özelliği ile ataerkilin ve geleneğin karşısındadır. Onun bu
özelliği marjinal ve yenilikçi bir kadın tipi olarak kişiliğini feminist
çizgiye oturtur. Bu haberi ona ileten kardeşi Ursula’nın bile Gerald
ile aralarındaki ilişkiden haberdar olmasından hoşlanmaz. Hele bu
sahiplenici erkek tavrı onu fazlasıyla rahatsız eder. Adeta konuşmakta
zorlanır: “Gudrun bir süreliğine cevap vermedi. Hala kendi özgürlü-
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ğü hakkında bu kadar rahat davranılmasını bir hakaret gibi gelmesini
atlatamamıştı” (Lawrence, 2020:474).
Buradan anlaşıldığı gibi Gudrun, ilişkide kendi bireyselliğine,
bireyleşmesine ve özgürlüğüne üst seviyede düşkündür. Berger’e göre
bireyleşme modernleşmedeki insan hayatını etkileyen modern zamanın yarattığı çıkmazlardan birisidir (Berger, 1990:127). Aralarındaki
fiziksel çekim duygu bağlamında örtüşmemiştir. Nitekim bu durum
şöyle ifade edilir: “Dünya üzerinde herhangi iki insanın yaşayabileceği
duygusal aralık sınırlıdır. Şehvetli tepkilerin tepe noktasına ulaşıldığında artık devamı gelmez. Sadece tekrarı mümkündür artık. Ya da
iki tarafın ayrılışı, bir tarafın diğerinin iradesine boyun eğmesi veya
ölüm” (Lawrence, 2020:561).
Gudrun, Gerald’ın onu hayatın temel bağı olarak görüp hayat
enerjisini emiyor olmasından, ona hükmetmesinden, tatilde kaldıkları
otelde evli olmadıkları halde herkesin kendisine Bayan Crinch demesinden son derece mutsuz olur. Nitekim bir kadın olarak ne istediği
onun için önem arz etmektedir:
Bir kadının istediği neydi ki her şeyden öte? İnsan toplumu içinde sadece bir etki miydi, sosyal dünyadaki hırslarını gerçekleştirmek
miydi? Mutlulukla, sevgi içinde bir olmak mıydı? Gudrun bunu istiyor muydu? Ama nasıl bir budala böyle bir şeyi beklerdi Gudrun’dan?
Dışarıdan böyle görünüyordu istekleri belki de. Eşiği geçince kadının
sosyal dünyaya ve faydalarına karşı tamamıyla şüpheci yaklaştığı görülüyordu (Lawrence, 2020:560-561).
Buradan da anlaşıldığı üzere romanda Gudrun sıradanın karşısında modern bir kadın birey olarak resmedilmiştir. Gudrun, kaldıkları otelde tanıştığı ve bir Alman heykeltraş olan Loerke’den hoşlanır.
Loerke homoseksüel ilişkisi bitme noktasına gelmiş, fiziksel olarak
Gerald ile kıyaslanmayacak kadar çirkin bir adamdır. Ne var ki onun
sanatçı kişiliği ve özgürlükçü tavır ve davranışları Ursula’yı kendine doğru çekmiştir. Bu ilgi üstelik karşılıksız değildir: “Gudrun ve
Loerke’nin arasında ilginç bir oyun dönüyordu. Sanki sonsuz, tuhaf
imalarla dolu, sanki hayata karşı gizli bir anlayışları varmış gibiydi
ve bu anlayışlarıyla da ikisi dünyanın bilmeye cesaret edemediği korkunç sırları açığa çıkarıyordu sanki” (Lawrence, 2020:557). Buradan
Loerke’nin Gudrun’ın dünyasını kolayca kavradığı anlaşılmaktadır.
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Bütün bunlar Gerald’a dayanılmaz gelir. Gudrun, Loerke ile sohbet etmekten öyle zevk alır ki kendini Gerald ile olmadığı kadar özgür
hisseder. Bu yüzden tartışırlar. Gerald Gudrun ile Loerke arasındaki
çekimin farkındadır ve bu yüzden gerilim daha da artmıştır. Gudrun,
bağımsızlığını ilan eder gibidir. Hatta, Loerke’nin ona Bayan Crich demesi karşısında onu “evli değilim” diyerek uyarır ve böyle hitap etmemesini ister. Bu, Loerke’ ye de Gerald’a da bir mesaj gibidir. Nitekim
hiçbir erkek ona sahip değildir.
Gudrun Gerald’da bulamadığı inceliği, derinliği ve özgürlüğü
kendisi gibi bir sanatçı olan Loerke’de bulmuştur:
Loerke, Gerald’ın bilgisinin ötesindeki derinliklere erişebiliyordu.
Gerald, bu kadının gizemli tapınağının daha girişinde duran bir adaydı henüz. Ama Loerke, o iç karanlığı delip ilerleyebiliyor ve kadının
saklandığı yerde hayatın merkezine sarılan o yılana, ruhuna erişebiliyor ve o ruhla boğuşabiliyordu (Lawrence, 2020:560).
Gudrun, İngiliz toplumundaki klasik anlamda evlilik hayalleri kuran bekar kadın tiplemesinden uzaktır. Çünkü o modern görüşlüdür
ve yeniyi simgelemektedir. Sosyal dünyaya şüpheci bakar: “Ruh evine
girildiğinde keskin bir çürüme kokusu geliyordu. Dünyayı korkutucu
ve çarpık gören, kül olmuş karanlık hisler ile berrak, incelikli eleştirel
bir bilinç vardı” (Lawrence, 2020: 561). Nitekim Gudrun’ın sürekli
konuşan bilinci her şeyi kıyaslar ve o yüzden Gerald gibi ticaretle,
makinelerle arası iyi olan endüstrileşmenin ve teknolojinin oyuncağı
bir insanın onun sanatçı derinliğini kavraması mümkün olmamıştır:
Gerald Gudrun’ın ruhunun dış taraflarına erişebilmişti. Gerald,
Gudrun için var olan dünyanın en önemli örneğiydi, dünyanın ulaştığı
son noktaydı. Onun aracılığıyla Gudrun dünyayı tanımış ve bitirmişti.
Onu sonunda tanıyarak yeni dünyaları arayan bir İskender’e dönüşmüştü. Ama yeni dünyalar yoktu artık, daha fazla insan yoktu. Sadece
Loerke gibi ufak yaratıklar vardı. Gudrun için dünya bu kadardı artık
(Lawrence, 2020:561).
Buradan da anlaşıldığı gibi modernitenin gerçeği olarak Gudrun
tam bir soyutlamanın içindedir ve kendi gibi olmayanları ve kendiliğine saygısı olmayanları kendinden uzakta tutma niyeti ile hareket eder.
Gudrun’ın bir kadın olarak ve birey olarak var olma arzusu onu
Gerald gibi kendisini sahiplenme eğiliminde olan, sığ bir erkekten
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uzaklaştırmıştır. Gerald, alışık olmadığı bu yeni kadın tipini kavrayamamış ve çözememiştir. Gudrun, Gerald’dan ayrıldıktan sonra da
hayatı deneyimlemeye ve tat bulmaya devam edecektir. Gerald ve
Gudrun Loerke yüzünden kavga etmişlerdir. Gudrun bu kavga sırasında aslında Gerald’ın entelektüel düzeyini ve hayata bakış açısını ne
kadar küçümsediğini de göstermiş olur. Ona, “Seni küçük köy ağası,
zorba seni! Benim üzerimde ne hakkın var ki senin sence?” (Lawrence,
2020:564) diye çıkışır ve sonrasında şunları ekler: “Senden tamamıyla
bağımsızım -tamamen. Sen istediğin gibi ayarlarsın kendini. Ben de
kendi istediğim gibi” (Lawrence, 2020:564).
Gudrun’ın Loerke’den etkilenmesinin sebebi kendisinin farklı olduğunu anlamasından dolayıdır. Loerke onun farklı olduğunu “Sıra
dışı bir kadınsınız, neden sıradan bir yol izleyip sıradan bir hayat yaşayasınız?” (Lawrence, 2020:568) vurgusuyla gösterir. Gudrun ilk defa
rahatlamış hisseder. Kendisini geleneksel kalıpların dışında gören,
farklılığının farkında olan ve buna saygı duyan bir erkek, bir insan
vardır karşısında. Bu durum romanda şöyle aktarılır: “Sıra dışı olarak
kabul edilmek onu rahatlatmıştı. Yaygın standartları kafasına takmasına gerek yoktu” (Lawrence, 2020:568). Gerald ise onu sıradanlığın
içine davet etmektedir. Gudrun, bir yandan da Gerald’ın hiçbir kadını
sevmediğine inanmakta, onu sadece kadınlara onunla sevgili olmanın
ne denli muhteşem olacağını göstermeye çalışan bir erkek olarak görmektedir. Aslında ona göre Gerald kadınların iç dünyasının farkında
bile değildir. Gudrun onun bu yanını “hiçbir zaman farkında değil kadınların” (Lawrence, 2020:574) diyerek eleştiri dolu sözlerle ifade eder.
Bu arada Gudrun artık Gerald’dan ayrılmış ve Loerke’nin iş teklifini
kabul ederek onunla Dresden’a gitmeye karar vermiştir. Loerke de onu
yanından ayırmak istemez. Çünkü ilk defa kafasındakileri anlayan bir
kadın bulmuştur. Gudrun bir daha Midlands’e dönmeyecek olmaktan
çok tatminkardır:
Bunların hepsinden kaçıp kurtulacağım, esas amaç bu. O korkunç,
kaba hareketlerden, kelimelerden, kasılmalardan kaçacağım. Kendime
Dresden’da özel bir hayat iksiri bulacağım diye de kandırmıyorum
tabii, farkındayım bulamayacağımın. Ama kendi evleri ve çocukları,
tanıdıkları olan insanlardan uzaklaşacağım. Bir şeylere sahip olmayan, sabit bir evi, arka planda hizmetçisi olmayan, sosyal bir statüsü
ile derecesi olmayan insanların arasında olacağım. Ah Tanrım insan
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çarklarının içindeki daha küçük çarkları, insanın kafası çıldırtıcı, ölü,
mekanik monotonlukla ve anlamsızlıkla bir saat gibi tik tak ediyor. Ne
kadar da nefret ediyorum böylesi bir hayattan. Geraldlardan ve başka
bir şey sunmamalarından ne kadar da nefret ediyorum (Lawrence,
2020:575).
Nitekim Gudrun’ın bu farkındalığı moderniteye göndermede
bulunmaktadır. Walls’a göre, “modernist sosyal ve retorik hareketin
birincil amacı, insanları Viktoria ve Edward dönemi edebiyatında
sunulan “yanlış” gerçekleri fark ettirmekdi” (Walls, 2002:231). Bu bağlamda Lawrence’in Gudrun’a böyle bir bilinç yüklediği söylenilebilir.
Gudrun’ın deneyimlediği bireyleşme modernleşmenin bir sonucudur. Nitekim Berger’e göre bireyleşme toplumdan ve sosyal gruplarda artan ölçüde bir ayrılığı beraberinde getirir. Gudrun bu şekilde
özgürleşmektedir. Özgürlüğü onun için Gerald’dan vaz geçecek kadar
önemlidir. Berger’e göre modernleşmenin özellikleri arasında özgürlük de önemli bir yer tutmaktadır. Ona göre bireysel ya da toplu olarak
insanın sorumluluk duygusu ve seçme özgürlüğünün artan önemi de
modernleşme gereğidir (Berger, 1990:127-133).
Görülmektedir ki Gudrun, kadının iç dünyasını anlamayan, kendi
benliğini merkeze koyan, modern dünyada makineleşmiş, ataerkili devam ettiren, iletişimsiz ve derinliği olmayan erkek tipini reddetmektedir. Hatta onun şahsında bütün ataerkili temsil eden, sıradanlığın peşinden koşan, kadını ikinci planda tutarak ona egemen olmaya çalışan
bütün erkeklere baş kaldırır gibidir. Gerald tam da içinde bulundukları modern çağın makineleşmiş, ruhsuz insanını temsil eder gibidir:
Bu dünyanın Geraldları yok muydu? Gün içinde erkeksi, yine de
bütün diğer süre boyunca geceleri ağlayan birer bebekti bunlar. Bırakalım bir makineye, bir saat gibi çalışan sürekli kendini tekrar eden saf
iradelere, makinelere ve araçlara dönüşsünler. Büyük bir makinenin
kusursuz parçaları olsunlar. Gerald’ı bırakalım şirketini yönetsin. Orada mutlu olurdu işte. Tıpkı bir tahtanın üzerinde bir ileri bir geri giden
bir el arabası kadar mutlu olurdu (Lawrence, 2020: 577).
Gudrun, ne istediğini bilmektedir. Kendisi üzerinde baskı kurmaya çalışan, onu himaye etmek isteyen, bir kadın olarak derinliğini
fark edemeyen ve ona sonsuza kadar sahip olmak için öldürmeyi
isteyebilen Gerald’ı istememektedir: “Gerald hiçbir zaman ne onu
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yıldırabilirdi ne hakimlik sağlayabilirdi ne de bir hak iddia edebilirdi
üstünde. Kanıtlayana kadar buna devam edecekti. Kanıtladığında da
sonsuza dek ondan kurtulmuş olacaktı” (Lawrence, 2020:574). Buna
karşın Gerald’ın ona sonsuza kadar sahip olma isteği engel tanımaz.
Nitekim onu öldürmenin çok şehvetli bir son olacağını hayal eder.
Bunun nedeni ise Gudrun’a sonsuza kadar sahip olma saplantısıdır.
Romanda bu durum şöyle aktarılır: “O zaman Gudrun’a sonsuza dek
sahip olmuş olurdu. Öyle kusursuz bir son olurdu ki bu”. En sonunda
Gerald, kıskançlık ve kaybetme duygusu nedeniyle Gudrun’ın yanında Loerke’ye saldırır ve sonra da ona vurmaya başlayan Gudrun’ı
boğmak üzereyken ne yaptığının farkına varır ve özür diler gibi karlı
tepelere doğru yürüyerek kavga mekânından uzaklaşır. Gerald, isteyerek otele dönmez ve orada donarak ölür. Bütün bunlara rağmen
Gudrun kendi hayatını ondan kurtarmaktan tatminkardır ve Gerald’ın
ölümü için üzüntü duymaz. Kendisini kanıtlamış ve sonsuza kadar
ondan kurtulmayı başarmıştır. Zaten yeni erkek arkadaşı ile hayata
dair planlarını çoktan yapmıştır. Bütün bu çerçevede Gudrun’ın, kadın
ve birey olmanın modern dünyadaki yansıması olan yeni kadın tipini
yansıttığı ortaya çıkmaktadır.
4. SONUÇ
Modernizm bağlamında Gerald’ın yıkıcı sonu ile romanın geçtiği
dönem arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Nitekim Lawrence’in
yaşadığı yıllarda (1885-1930) kadınların konumu hızla değişmiştir.
1914-1918 yıllarını kapsayan Birinci Dünya Savaşı dengeleri bozmuş,
savaş nedeniyle erkeklerden boşalan iş yerlerine kadınların girmesini
beraberinde getirmiş ve bu oran İngiltere’de önemli ölçüde yükselmiştir. Her ne kadar roman dönem olarak 1910’ları anlatsa da İngiltere’de
huzursuzluklar yok değildir ve kadınların eşit hak ve adalet arayışı
devam etmektedir. Erkekler ise hem askerde hem de evde baskı altındadırlar. Bununla birlikte kadınlar psikoloji, antropoloji ve sanatın değişik alanlarında görünmeye başlamışlardır (Gilbert & Gubar,
1988:33). Tıpkı romanda Gudrun örneğinde olduğu gibi.
Gudrun, kadın karakter olarak eğitimli bir ressamdır ve sanatçı bir
kişiliğe sahiptir. Bu eksende Gudrun, modernizmin sosyolojik öznesi
olarak kendi entelektüel düzeyinde olanlarla kültürel iletişimler kuran, birey olarak kendi arzu ve isteklerini öne çıkaran, kimlik olarak
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modern dönemi temsil eden marjinal bir kadın kimliğini yansıtır. Bu
anlamda kadının bireyleşmesi ve özgürleşmesi önem kazanmaktadır.
Kadının ataerkil düzenin erkek hakimiyetinin nesnesi olmaktan daha
başka gelecek hedeflerine sahip olduğu Gudrun’ın betimlemesinde
yer almaktadır.
Bu bağlamda Gudrun’ın gelecek planı bir fütürist olan Loerke’nin
gelecek planlarıyla örtüşmektedir. Lawrence, romanında kadına seçme ve özgür iradesine göre hareket etme bilincini Gudrun karakteri
aracılığıyla yansıtmıştır. Gudrun, kendi kadın temsilini ortalamanın
dışında marjinal bir kadın olarak yansıtmaktan çekinmez. Nitekim
Gudrun modern öncesinin katı kurallara bağlı, geleneğe uyumlu, sıradanlığı benimseyen kadın tipinin tam karşısındaki anlayış gereği modern kadını temsil etmesiyle Lawrence’în yazar olarak modern İngiliz
romanındaki haklı yerine işaret etmektedir.
Sonuç olarak modernleşme ile İngiliz edebiyatında kadın kavramının ve kadına bakış açısının değiştiği, ataerkil çizgiden uzaklaşılan bir feminist algının yerleştiği ve bu değişimin Lawrence’in Aşık
Kadınlar adlı romanında titizlikle ele alındığı ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamlarda Lawrence’in Aşık Kadınlar adlı yapıtının modernizm
temelinde feminist bakış açısı, bireycilik, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile bağlantılarının incelikle kurgulandığı bir erken roman örneği
olarak İngiliz edebiyatına önemli bir katkı sağladığı kaçınılmaz bir
yazınsal gerçektir.
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OĞUZ ATAY’IN TEHLİKELİ OYUNLAR’INDA
DİYALOJİK SÖYLEM
Dr. Murat DİRLİKYAPAN1

1. GİRİŞ
Türk edebiyatının en özgün yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın
yapıtları, hem bireyin iç dünyasındaki çatışmalara yönelen içeriğiyle
hem de bilinç akışı, üstkurmaca, metinlerarasılık gibi çeşitli tekniklere
yer veren ironik ve çok katmanlı yapısıyla özel bir öneme sahiptir.
Özellikle romanlarında okurların yapıt karşısındaki muhtemel tepkilerini de ölçebilecek düzeyde bir planlamanın yattığı görülür. Onun
bu özelliği romanlarının çok sesliliğine katkıda bulunan bir unsur
olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada Oğuz Atay’ın Tehlikeli Oyunlar
romanında çoksesliliğin nasıl sağlandığı ele alınacak, metnin diyalojik
özellikleri üzerinde durulacaktır.
Yaşadığı yıllarda okurlardan ve eleştirmenlerden beklediği ilgiyi
göremeyen Oğuz Atay’ın 1980’lerden sonra “marjinal” imgesiyle birlikte neredeyse bir furyaya dönüştüğü söylenebilir. Oğuz Atay’dan
çok Tutunamayanlar furyasıdır bu ve giderek dönemin değer yargılarıyla doğrudan ilgili bir biçimde Oğuz Atay’dan da onun Tutunamayanlar’ından da kopmuş, romanın popüler imgesi olan “tutunamama”
kavramının tüketilmesine yönelik bir anlam kazanmıştır. Bu noktada
birçok insan “tutunamayanlar”dan biri olduğunu kanıtlama çabasına
girmiş gibidir. Atay’ın arkadaşı Barlas Özarıkça’nın da ifade ettiği gibi,
bu furyayı yaratanlar, “Oğuz Atay’ın romanını dünyaya ve insana
bakışıyla kapsamlı bir çalışmayla irdeleyemedikleri halde hepsi birer
1
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Tutunamayan”dır; “[b]ir zamanlar dört beş kitabın altı veya yedi sayfasını ezberleyip Marksist olunduğu gibi” (Özarıkça, 1996: 68).
Özarıkça’nın “Oğuz Atay Tarikatı” diye nitelediği yazar kesimine
günümüzün popüler edebiyat dergilerinin kapaklarını ve okurların
sosyal medya paylaşımlarının çokluğunu da ekleyince bu furyanın ne
kadar yaygın olduğu görülebilir. Bu kadar çok sevilmesine, okurlarının tutkuyla bağlı olmasına rağmen Oğuz Atay, belki de hakkında
hem en çok hem de en az yazılmış romancılarımızdan biridir.
Atay’ın romanları üzerine yapılan incelemelerin yeterli olmayışı,
başka nedenler bir yana, yapıtlardan da kaynaklanan bir durumdur.
Onun romanlarının saptama yapmayı ve eleştiriyi güçleştiren bir özelliğe sahip olduğu görülür. Nedir bu özellik? Öncelikle, son derece iyi
planlanmış bir kurgu, sağlamaları yapılmış bir hesap vardır bu romanlarda. Diyelim ki Tehlikeli Oyunlar’ı okuyorsunuz ve bazı notlar almaya, bazı belirlemeler yapmaya başladınız. Ancak Atay, bu belirlemeleri
sonraki sayfalarda bir şekilde açıkça ifade edecek ve saptamaları sizin
buluşunuz olmaktan çıkaracaktır. Böylece çok geçmeden, neler düşünebileceğinizi, neleri eleştirebileceğinizi, aklınızdan geçebilecek olan
birçok şeyi önceden hesaplamış bir zekâ ile karşı karşıya olduğunuzu
anlarsınız.
Örneğin, romanın başkarakteri Hikmet Benol kendi kendine konuşurken sürekli “albayım” diye birine seslenir. “Albayım”, Hikmet’in
komşusu olan Emekli Albay Hüsamettin Tambay’dır. Yani, anlatı
içinde gerçekliği olan biridir. Ancak, Hikmet’in zihninde bir “albay”
ile konuşması, sizi Albay’ın Hikmet’in “öteki ben”i olduğu yolunda
bir sonuca götürür. Siz “öteki ben” saptaması yaptıktan sonra anlatıcı ileride bir yerlerde buna bir karşılık verir ve “öteki ben senin
babandır” (Atay, 1999: 362) der. Bununla yetinmeyip, Hikmet’i başka
“ben”lere bölmeye başlar. Romanda hepsi farklı oyunları yaşayan yedi
ayrı Hikmet yer alır. Anlatıcı Hikmet’i böldüğü gibi Hikmet’in zihnindeki Albay’ı da böler. “Albayım”, bir yerde “doktorum” oluverir
(Atay, 1999: 331). Anlatıcı bununla da yetinmez ve araya bir de “beden
bölünmesi”ni ekler. Hikmet, her parçası ayrı bir ölüden alınmış bir tür
Frankeştayn yaratığıdır. Hatta, ellerini aldıkları adam da onun gibi
“birçok insanın üst üste yamanmasından” meydana gelmiştir. Hikmet,
“bu kadar çok parça içinde artık ‘Ben’ diye bir şey söz konusu olabilir
mi?” (Atay, 1999: 334) diye sorar.
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Tehlikeli Oyunlar, bütün karmaşıklığına rağmen, birtakım üçgenlere bölünebilir. Örneğin, Hikmet, Hüsamettin Albay ve Nurhayat
Hanım, bir üçgenin köşeleri gibidirler. Oğuz Atay’ın sıklıkla İsa mitosuna göndermeler yaptığına dayanarak bu üçlünün bir “Baba, Oğul
ve Kutsal Ruh” imgesi olduğu düşünülebilir. Üstelik romanda bir de
“Son Yemek” başlığını taşıyan bir bölüm vardır. Bu bölümde Hikmet,
İsa’nın havarilerini topladığı gibi, bütün arkadaşlarını yemeğe çağırır.
Burada İsa mitosuna bir gönderme olduğu çok açıktır. Ancak, anlatıcı
burada bırakmaz ve bu bölümde “İsa’nın son yemeği”nden de söz
eder. Romanın sonlarına doğru “kutsal üçleme”yi de açık bir şekilde
ifade edecektir: “Sizi de elimden almak istiyor albayım, dul kadını
da: Kutsal üçlemeyi bozmak istiyor” (Atay, 1999: 445). Böylelikle bu
saptamanızın özgünlüğü de bozulmuş olur. Her ne kadar bazı eleştirmenler, bu gibi örnekleri kendi saptamalarıymış gibi sunsa da romana
yakından bakınca yazarın bunları zaten söylemiş olduğu görülecektir.
Bu yüzden Afşar Timuçin, Oğuz Atay’ın üslûbunu anlatırken bile
zorlanır: “Oğuz Atay nesir edebiyatımıza çok değişik bir ses, yer yer
yadırgatan çok değişik bir anlatım, çok değişik, biraz karmaşık da olsa
çok değişik bir üslûp getirmişti” (Timuçin, 1999: 477).
Peki, neden böyle yapmaktadır Atay? Eleştirilmeye karşı önlemler
mi almak istemektedir? Karakterlerinde olduğu gibi gülünç bir duruma düşmekten mi korkmaktadır? Bu yüzden mi acımasız ironisine
kendini de okuru da katmaktadır? Bir empati yeteneği gösterisi veya
anlaşılamama kaygısı mı söz konusudur? Fredric Jameson’ın Gerçekçiliğin Çelişkileri’nde ifade ettiği gibi, belki de mizahı da bu yüzden bir
silah olarak kullanmaktadır:
Çünkü “ben” önce utangaç bir farkındalıktır: sanki bir karakter
gönülsüzce sahne ışıklarının altına çıkmış da seyirciyi / kamuyu oluşturan o karanlıkta gizlenmiş başkalarından gelecek bir yargıyı, bilinmeyen, tahmin edilemeyen ama yine de kaçınılmaz yargıyı bekliyormuş gibi. İşte mizah da başkalarıyla bu mücadelede temel bir silahtır.
(Jameson, 2018: 194)
Tehlikeli Oyunlar, yaşamla ve çevresindeki insanlarla uzlaşamayan,
bu yüzden de karısından boşanarak bir gecekonduda tek başına yaşamaya çekilen Hikmet Benol’un romanıdır. Hikmet’in, zihninde sürekli
olarak “oyunlarla yaşayan”, her şeyi oyunlaştıran, bunu bir varoluş
sorunu haline getiren biri olduğu göze çarpar. “Hayat bilgisi”nden
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yoksun olduğu için sürekli yanlışlar yapan, bu yanlışları oyunlarla
düzeltmeye çalışan, düşlerine sığınan bir adamdır. Oyunları, yaşamla,
insanlarla, daha çok da kendi geçmişiyle bir tür hesaplaşma olarak
gördüğü de söylenebilir. Taşındığı gecekonduda komşusu olan Emekli
Albay Hüsamettin Tambay, Hikmet’in oyun yazmasına yardımcı olur.
Ancak, hiçbir oyunu tam olarak bitiremezler. Çünkü Hikmet, zihninde sürekli olarak başka başka oyunlar oynadığı için, bir oyunu baştan
sona yazabilecek kadar dikkatini toplayamaz. Zihni sürekli çağrışımlarla işler ve bir oyundan başka bir oyuna, oradan başka bir oyuna sıçrar. Giderek bütün oyunlar birbirine girer ve zihninde oyunlaştırdığı
geçmişinden, anlatı içinde gerçekliği olan bir duruma geçmekte zorlanmaya başlar. Sonunda kendi kendisini öyle çok didikler ki, neyin
gerçek, neyin oyun olduğunu ayırt edemeyecek bir duruma, çıldırma
noktasına gelir:
Bir dakika dursam. Düşünsem. Düşünemiyorum. Düşünemediğimi belli etmemeliyim. Sonra şüphelenirler. Beni götürürler. Nereye?
Biliyorsun. Hayır. Bilmiyorum işte. Dinlemiyorum. İşte, oturmuş kitap
okuyor albay. Ne var ne yok albayım. Oyun sanmalı. Kimseye belli
etme, olur mu? Ben gidiyorum albayım. Albayım işte geldim. Sesini
çıkarma. Hayır, belli etmem. Son bir hak tanıyamazlar mıydı bana?
Bırak şimdi bunları. Albayım korkuyorum. (Atay, 1999: 462)
Anlatının yapısı da Hikmet’in serüvenine paralel olarak gittikçe
belirsizleşir ve neyin gerçek, neyin kurmaca olduğunu anlamanın
imkânsızlaştığı bir noktaya gelinir. Romanda geleneksel anlamda
bir olay örgüsünün olmadığı söylenebilir. Anlatı içindeki gerçek
mekân gecekondudur ve kayda değer pek bir olay yaşanmaz. Ancak,
Hikmet’in zihninde mekân ve olaylar sürekli olarak değişir. Dolayısıyla romanın mekânının Hikmet’in zihni olduğu ya da anlatının bu
düzlemiyle öne çıktığı söylenebilir. Anlatıcı çoğunlukla aradan çekilir
ve Hikmet’in kendi kendine konuşması olduğu gibi aktarılır.
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı bazı incelemelere konu olduğu halde, Tehlikeli Oyunlar üzerinde bu roman kadar durulmamıştır.
Ancak şu da var ki, anlatım teknikleri ve üslûp açısından bu iki roman
arasında belirgin farklar yoktur. Tehlikeli Oyunlar’ın Tutunamayanlar’a
göre daha derli toplu olduğu, karmaşıklığına rağmen dağınık bir kurgusunun olmadığı söylenebilir. Tema olarak ise, Tutunamayanlar’da
“kültür karmaşası”, Tehlikeli Oyunlar’da da “kimlik sorunu” ön plan-
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dadır (Atay, 1999: 28). Berna Moran’ın Tutunamayanlar’ın çeşitli dilleri,
söylemleri ve türleri bir araya getirerek bir zenginlik oluşturduğuna
ilişkin görüşü, Tehlikeli Oyunlar için de geçerlidir. Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış adlı kitabında yer alan ve Atay üzerine yapılmış en
kapsamlı çalışmalardan biri olan “Tutunanlardan Tutunamayanlara
Bir Yolculuk” yazısında romandaki üç anlatım yönteminden söz eder:
“Ruh çözümlemesi”, “aktarılan iç konuşma” ve “alıntılanan iç konuşma”. Moran, “ruh çözümlemesi” ifadesiyle karakterlerin duygularının
ve düşüncelerinin anlatıcı tarafından anlatıldığı yöntemi kasteder.
“Aktarılan iç konuşma”da ise, “anlatıcı kendi sesiyle karakterin sesini
üst üste bindirmiştir” (Moran, 1999: 205). Anlatı, üçüncü kişi ağzından
yazılır, fakat kullanılan dilin karaktere ait olduğu bellidir. Anlatıcının
aradan çekildiği ve karakterin kendi kendine konuşmalarının alıntılandığı yöntem ise, “alıntılanan iç konuşma”dır (Moran, 1999: 206).
Tehlikeli Oyunlar’da bu yöntemlerin üçü de kullanılmıştır. Ancak, romanın temel yönteminin “alıntılanan iç konuşma” olduğu söylenebilir:
Ne evlenirken, ne de bu eve taşınırken kimseye önceden haber
vermedim albayım; alay ederler benimle diye korktum. Oysa, kolayı
vardır: Herkesin yüzüne bakıp gülümsersin aptallar gibi. Onlar seninle alay mı ediyor, sen de kendinle alay ediyor ...muş gibi yaparsın.
Sonra bir yolunu bulup hemen albayına koşarsın: Albayım! Gene ne
var Hikmet? ‘Gene’ değil albayım. Buraya yeni taşındım, daha bugün
geldim. (Atay, 1999: 28-29).
Bu yöntemlerin bir arada kullanılması Tehlikeli Oyunlar’ın çok
sesli bir roman olmasında önemli bir etkendir. Ancak, romandaki çok
seslilik, yalnızca çeşitli söylemlerin, türlerin ve yöntemlerin birlikte
kullanılmasıyla değil, öyküler ve oyunlardaki çeşitlilik ve bunlar
arasındaki geçişlerle, diyalogların monologlara dönüşmesi ve monologların parçalanıp birbirine girmesiyle, metinler arası göndermelerle,
benliğin sorgulanması ve kişilik bölünmeleriyle, ciddiyet ve gülünçlük
gibi karşıtlıkların birlikteliğiyle de sağlanır. Bütün bunlar hem Mihail
Bahtin’in “karnavalesk roman” kavramını, hem de Dostoyevski’yi
akla getirmektedir. Ancak öncelikle, romandaki sesler ile gerçeğin,
öykünün ve oyunların birbirine geçerek çok sesliliği nasıl yarattığını,
aşağıdaki tablodan yola çıkarak açıklamak yerinde olacaktır. Örnek
olarak Tehlikeli Oyunlar’ın 2. bölümünün bir kısmı ele alınabilir. Bu bö-
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lüm en iyi örnek olduğu için değil, kitabın örnek gösterilebilecek diğer
bölümlerine göre daha az karmaşık olduğu için alınmıştır.
Tablo 1. İç İçe Geçen Gerçek ve Oyunlar

Tabloda da görüldüğü gibi “Dul Kadın” başlığını taşıyan 2. bölüm, Salim’in Hikmet’in kapısına gelişiyle başlar. Salim, Nurhayat
Hanım’ın oğludur ve annesinin Hikmet’e mektup yazdırmak istedi-
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ğini söylemek için gelmiştir. Ancak, Hikmet’i görür görmez sebepsiz
yere güler ve aralarında komik bir konuşma geçer. Anlatıcının en belirgin olduğu bu kısma “Salim’in öyküsü” diyebiliriz.
Salim gider ve Hikmet daha içeri girmeden Salim’in gülmesini
sorgulamaya başlar: “Neden beni görünce gülüyor? İnsanlardaki zavallılığı, önce çocuklar seziyor galiba. Delileri de önce onlar kovalar.
[….] Kafamda deliler dolaşıyor” (Atay, 1999: 35). Anlatıcı aradan çekilmiştir. “Gülünç olmak”, “güldürücü olmak”, “çocuklar”, “deliler”
derken, çağrışımlar birbirini izler ve Hikmet kendi kendine konuşarak
başka bir öyküye geçer. Zaman zaman Hüsamettin Albay’la diyalog
kurarak anlattığı bu öykü, deliren üç arkadaşının anısıdır. Bunlardan
biri askerlik arkadaşı, diğeri üniversiteden sınıf arkadaşı, üçüncüsü ise
hem askerlikten hem de üniversiteden arkadaşıdır. Bu arada Hikmet,
hâlâ içeri girmemiş ve elini kapı tokmağının üzerinde unutmuştur. Deliren arkadaşlarının öyküsünü anlatırken bunu fark eder ve bu kez kapının boyasının yarattığı çağrışımla gecekondunun duvar inşaatında
Nihat’la birlikte çalıştıkları günleri hatırlar. “Deliler gibi çalışmıştık”
(Atay, 1999: 38) der ve aklına yeniden deliler gelir. Deliren arkadaşlarının öyküsünü anlatmayı sürdürür.
Merdivende bir ayak sesi duyulur. “Kafasının bir yanı dul kadının
yaklaştığını sezdiği halde, bir başka yanında ilgisiz düşüncelerin etkisi
devam” eder (Atay, 1999: 39). Nurhayat Hanım gelir ve içeri geçilir.
Anlatıcı, Hikmet’in ifadeleriyle Nurhayat Hanım’ı anlatmaya başlar.
Hikmet ise, bir yandan Nurhayat Hanım’la, diğer yandan da kendi
kendine konuşmaya devam eder. Okuma yazma bilmeyen Nurhayat
Hanım’ın askerdeki oğlu Hidayet’ten mektup gelmiştir ve ona yanıt
yazılacaktır. Hikmet mektubu okumaya başlar. Hidayet, mektubu hem
Nurhayat Hanım’a hem de Hikmet’e hitap ederek yazmıştır. Askerde
ondan bir oyun yazması istenmiştir ve o da nöbet sırasında “General”
ile “Asker” arasında geçen kısa bir parça yazmıştır. Hidayet, Hikmet’in
düşüncelerini almak için mektuba bu diyalogları da eklemiştir.
Mektup bittikten sonra yanıtın yazılmasına geçilir. Nurhayat Hanım söyler ve Hikmet yazar. Ancak çok geçmeden Hikmet, Nurhayat
Hanım’ın bir şeyler söylemesini beklemeden kendi kafasına göre
yazmaya başlar. İlk önce gecekondudaki durumlarını anlatır. Daha
sonra ise mektup yazdığını unutarak yine anılarına döner. “Bu arada,
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anılarımla da oynamama izin verir misiniz albayım?” (Atay, 1999: 45)
diyerek Hidayet’e değil, albaya hitap etmektedir artık.
Albay’a hitaben Mütercim Rüstem Bey ile ilgili olan anısını anlatmaya başlar. Ancak bir süre sonra, Hikmet’in bu anıyı oyunlaştırdığı görülür. Anlatıcı da Hikmet de aradan çekilir ve Rüstem Bey ile
Kâtibe’nin oyunları başlar. Rüstem Bey ve Kâtibe bir kahvede oturmuş
oyun yazmaktadırlar. Rüstem Bey söyler, Kâtibe yazar. Nurhayat
Hanım’ın söylediği ve Hikmet’in yazdığı mektup, Hikmet’in zihninde
Rüstem Bey’in söylediği ve Kâtibe’nin yazdığı bir oyuna dönüşmüştür.
Bu “oyun içinde oyun”un karakterleri ise Pintorello ve Gianmaria’dır.
Hikmet, bulunduğu ortamdan iyice koptuğu ve kendini oyunlara kaptırdığı bir anda Nurhayat Hanım’ın “[s]obayı kurduk, merak
etmesin” (Atay, 1999: 47) sözlerini duyar. Bu sözle birlikte mektup
yazdığını hatırlar ama zihninde başlayan oyunları durduramaz. Kafası iyice karışır ve bir yandan Rüstem Bey’e, Kâtibe’ye ve Hüsamettin
Albay’a, diğer yandan da Hidayet’e ve Nurhayat Hanım’a seslenmeye
başlar. Bu arada Rüstem Bey ile Kâtibe’nin oyunları sürmektedir ve
onların oyunlarındaki kahramanlar, durumu daha da karıştırır: “Oğlum Hidayet, kardeşim Pintorello, kızım Gianmaria, amcam Rüstem
Bey” (Atay, 1999: 48) şeklinde hitaplarını art arda sıralamaya başlayan
Hikmet, Gianmaria ve Pintorello ile de diyalog kurmuştur artık. Bir
ara eski karısı Sevgi ile de konuşur. Bir süre sonra oyuna Hidayet’in
yazdığı oyunun karakterleri olan “General” ve “Asker” ile “Bir Albay”
da katılır. Oyuncu kadrosu gittikçe kalabalıklaşan bu oyunda Asker,
bütünüyle başka bir öykü anlatmaya başlar: Bir generalin maymununun cenazesi... Rüstem Bey ise, oyun yazmayı bırakıp kasabaya gelen
bir paşanın karşılama töreninde yaşananları anlatmaya geçer. Giderek
bütün oyuncuların sözleri, diyaloglardan uzaklaşarak monologlara
dönüşür. Kimse karşılıklı konuşmuyordur artık. Bir yerden sonra bunun tam tersi bir durum da söz konusu olur. Aynı sözü birbirlerinden
almaya başlarlar. Bütün bu curcunaya oyunlara özgü parantez içi açıklamalarının yanı sıra, zaman zaman bir de romanın anlatıcısı eklenir.
Hikmet ise, kimi zaman parantez içi anlatıcı, kimi zaman da oyuncu
olarak hem olanlarla hem de kendi diliyle alay eder. Yer yer dramatik
konuşmalar geçse de metne ironik bir ton hâkim olur.
PİNTORELLO gözlerimin önünde uçuşan renkleri büyük bir
sadakatle tuvalin üzerine HİKMET geçirirken elleri sinirli kımılda-
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nışlarla BİR ALBAY askerin tedirginliğini temiz ve sade bir ifadenin
gerektirdiği şekilde vermek istiyordu, fakat eski ASKER bütünlüğü
kalmamıştı, dört bir yanda hayaller görüyordu ve artık saklanmak için
HİKMET bir sebep kalmadığından olayları sarsıcı bir şiddetle vermek
amacıyla RÜSTEM BEY her şeyi sırasıyla anlatmalıyım [….] RÜSTEM
BEY pek vaktim kalmadı, ölmeden önce vaziyeti hiç olmazsa kendime
izah etmek mecburiyetindeyim HİKMET Rüstem Bey bağırır RÜSTEM BEY Aziz Hemşerilerim ASKER Hitapları bağırılarak söylenecek,
virgüllerin üstünde durmağa değmez RÜSTEM BEY Albaylarım, Generallerim, neferlerim GENERAL Hitapları kaldırın HİKMET Durum
kötüye gidiyordu (Atay, 1999: 51-54)
Alıntının ilk kısmında görüldüğü gibi aynı sözü Pintorello, Hikmet, Bir Albay ve Asker, birbirlerinden almaktadırlar. Dolayısıyla kişi
adlarına dikkat edilmeden ya da adların da metne dâhil edilerek farklı
şekillerde okunabileceği bir metindir bu. Aynı sözün devralınışı ya da
yalnızca bir replik gibi görünse de sesin kime ya da kimlere ait olduğu
belirsizdir. Alıntının ikinci kısmında ise herkes, karşılıklı konuşma görüntüsü içinde kendi kendisiyle konuşmaktadır. Hikmet’in sesi, ilkin
tiyatro anlatıcısının sesi iken, daha sonra roman anlatıcısının sesine
dönüşmüştür.
Anlatı gerçekliğinde ise Hikmet, Nurhayat Hanım’ı bütünüyle
unutmuştur artık. Zihnindeki oyunu “[n]asıl oldu Hidayet? Ha-ha!”
diyerek sonlandırır (Atay, 1999: 55). Bu sırada Nurhayat Hanım, “yazdıklarını bir de bana okusan kardeş” der. Hikmet, ne yaptığını fark
eder ve telâşla kâğıtları masanın çekmecesine sıkıştırır. “Bunlar biraz
karışık oldu; baştan yazalım” diyerek yeni kâğıtlar çıkarır ve mektuba
yeniden başlar (Atay, 1999: 55).
Bölüm burada bitmez. Ancak, bu kadarı bile Hikmet’in zihninde
seslerin ve oyunlar ile gerçeklerin nasıl birbirine girdiğini, nasıl bir
karmaşanın yaşandığını anlamamız açısından yeterlidir. Bütün karmaşıklığı ve karşıtlıklarıyla Hikmet’in zihni, adeta bir “karnaval” yeri
gibidir. Dolayısıyla romanın mekânı olarak belirlediğimiz bu zihnin
yapıtı da, Bahtin’in kavramıyla ifade edecek olursak, “karnavalesk”
bir hâle getirdiği söylenebilir.
Atay’ın Bahtin açısından okunabileceğine daha önce Sibel Irzık
dikkat çekmiştir. Irzık, 1995’te yayımlanan “Tutunamayanlar’da Çok-
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seslilik ve Sınırları” başlıklı yazısında Tutunamayanlar’ın Bahtin’in
“çok sesli roman” tanımına iyi bir örnek oluşturduğundan söz eder,
ancak yazısının sonraki bölümlerinde Tutunamayanlar’da özellikle kadın seslerinin bastırıldığını, diğer karakterlerin ise çoğunun “Selim’in
uzantıları ya da gölgeleri olarak var olduğunu” ifade eder (Irzık, 1995:
47). Dolayısıyla Tutunamayanlar’ı çok sesli bir roman olarak ele alan
yazı, birdenbire onun tek sesli de olabileceği gibi bir sonuçla noktalanır. Irzık, muhtemelen bu çekincenin etkisiyle, Türkçedeki ilk Bahtin
kitabı olan Karnavaldan Romana’ya yazdığı önsözde “çok sesli roman”
yazarı olarak Oğuz Atay’dan değil de Adalet Ağaoğlu’dan söz eder
(Irzık, 2001: 21-22).
Tehlikeli Oyunlar’a odaklanarak “karnavalesk” kavramına baktığımızda Hikmet Benol’un sesinin diğer sesleri bastırıp bastırmadığı sorgulanabilir. Öncelikle birçok şey Hikmet’in zihninde yaşandığı için ilk
bakışta bütün romana “monolojik” bir söylemin egemen olduğu düşünülebilir. Ancak bu söylem, sıradan bir kendi kendine konuşma değil,
birçok ses tarafından bölünmüş ve diyaloglar hâline gelmiş bir konuşmadır. Hikmet’in sesinin baskın olduğunu düşünsek bile, bunun hangi Hikmet’in sesi olduğunu tam olarak ayırt etmemiz mümkün olmayacaktır. Romanın 13 ve 14. bölümlerinde bir rüya olarak başlayan ve
gittikçe “gerçek” olanla iç içe geçerek yoğunlaşan “Hikmet’ler” diyaloğunda Hikmet I, Hikmet II gibi yedi ayrı Hikmet’in adından söz edilir.
Bu bölümlerde bir Hikmet başka bir Hikmet’i, bir diğeri de başka bir
diğerini anlatmaktadır. Hangi Hikmet’in anlatıcının sesiyle örtüştüğüne ve hangisinin karakterin sesi olduğuna karar vermek güçtür.
Seslerin parçalanmışlığı kadar birbirine geçmişliği de söz konusudur
çünkü. Ayrıca sesler bir yana, olayları yaşayan da, aynı zihinde yaşanıyor olsa da, yalnızca bir Hikmet değildir. Hikmet I, babası ve Safiye
Hanım ile yemekte iken Hikmet III, arkadaşlarıyla buluşur (Atay, 1999:
374-75). Bazen de yer değiştirirler ya da başka Hikmet’ler olurlar. Bir
ara Albay’ın da, Hikmet’lerin olduğu gibi, bir Albay’ı olduğu, kendi
kendisine konuşurken “Mütercim Arif’ciğim” diye birine hitap ettiği
görülür (Atay, 1999: 293).
“Psikanaliz” ve “öteki ben”e de oldukça sık göndermelerin yapıldığı 13 ve 14. bölümlerde Hikmet’lerden biri “[b]ütün güçlük, bir
tane Hikmet olmasından doğdu” (Atay, 1999: 331) der. Çünkü aynı
zamanda hem düş kurmak, oyunlarla meşgul olmak, hem de yaşamın
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sorumluluğunu üstlenmek, yalnızca bir Hikmet’in yapabileceği bir
şey değildir. Bu yüzden birbirleriyle uyuşamayan bir sürü Hikmet
çıkmıştır ortaya. Hikmet’lerden biri “[s]onunda hepsi birleşecek albayım. Sonunda, herkese birden tek bir oyun oynayacağım” (Atay, 1999:
347) dese de bunu başaramayacaktır. Ne oyunların ne de Hikmet’lerin
birleştiği söylenebilir. Elbette ki bütün sesler, yalnızca bir zihinden
çıkmaktadır. Ancak bu zihnin her şeyden önce “geveze” bir zihin olduğu, başkalarıyla konuşurken bile kendi kendisiyle konuşmayı ihmal
etmediği, göz ardı edilmemelidir: “Bu geveze oğlan da nereden çıkmış? derdi babam. Bizim ailede kimse konuşmaz. ‘Aslında, itiraflara
çok meraklıyımdır’ diye konuştu hafif bir sesle. Bir de iç gevezeliğimi
duysaydın aziz peder” (Atay, 1999: 141).
Hikmet’in romanın “tek ses”i olmadığına ilişkin önemli bir örnek
de kitabın 7, 8 ve 9. bölümleridir. Romanın bütünündeki anlatım tekniklerine göre oldukça ayrıksı duran bu bölümler, geleneksel anlatıya
yakın bir dille kurulmuştur. Aynı zamanda kitabın Hikmet’ten ve
Albay’dan söz edilmediği (Hikmet’in adı yalnızca 9. bölümün son iki
sayfasında geçer) tek kısmı olan bu bölümlerde çoğunlukla Sevgi,
Nursel Hanım ve Selim Bey anlatılır. Burada kitabın diğer bölümlerinde öne çıkan Hikmet’in ya da Hikmet’lerin seslerini dengelemek
için özellikle geleneksel bir anlatı tercih edilmiş gibidir. Anlatıcının
ise, bazı yerlerde diğer bölümlerdeki sesini korumakla birlikte, başka
bir sese büründüğü de olur. Özellikle Sevgi’nin iç konuşmalarıyla
iç içe geçen kısımlarda anlatıcının sesine çocuksu ve saf bir söylemin egemen olduğu görülür. Aşağıdaki örnekte Sevgi’nin “tanınmış
sanatçılar”a ilişkin gözlemlerini aktaran anlatıcı hem çocuksu hem de
ironik bir söyleme sahiptir:
Bu sanat denilen şey bulaşıcıydı: Ressamların karılarına, seramikçilerin teyzelerine, şairlerin sevgililerine hemen geçiyordu. Bunlar da
kısa zamanda ‘tanınmış’ oluyorlardı. [….] Teyzeler ve halalar da genellikle ağaç oymaları ve çanak-çömlekle ilgileniyorlardı. [….] Sonra bazı
ustalar, insanla sigara tablası arasında hemen her şeye benzeyen bu
yumruları temizleyip cilalıyor; teyzeler de onları sergiliyordu. (Atay,
1999: 225)
Buraya kadar yaptığımız incelemeye dayanarak Tehlikeli Oyunlar’da
“monolojik söylem”in değil, “diyalojik söylem”in öne çıktığı ifade edilebilir. Bir paradoks gibi görünse de tek sesliliğe ilişkin bir okumanın
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yapılabileceğini söylemek bile romanın çok sesliliğine bir katkı olacaktır.
Bahtin’in “karnavalesk roman” ya da “çok sesli roman” kuramının
temelini oluşturan “karnavalesk karşıtlıklar”, “karşıt seslerin birbiriyle
yarışması”, “yarı ciddi – yarı komik alan”, “ciddilik ve oyunbazlık arasındaki mücadele” gibi birçok özellik Tehlikeli Oyunlar’da bulunabilir.
İngiliz düşünce tarihçisi Barry Sanders’ın aktardığına göre Bahtin için
“karnavalesk kurmaca”nın anlamı ciddilik ile oyunbazlık arasındaki
duygu mücadelesinden doğar. Bu mücadele, “Bahtin’in diyalojik olarak adlandırdığı ve karşıt seslerin romanda birbirleriyle yarışmasına
dayalı bir hikâyecilik dinamiği içinde” gerçekleşir (Sanders, 2001: 198).
Bakhtin neredeyse Sokrates’i ilk romancı olarak görür, çünkü
Sokrates’in oynadığı, üstelik diyalog draması içinde oynadığı iğneleyici rol, başından beri romanın oynadığı rolle aşağı yukarı örtüşür. Bir
başka deyişle [. . .] Sokrates’in kendisi iki sesle konuşur: Oynamaktadır, ama bir rol oynamaktadır. Bu dilin ta kendisidir. Kurmacanın
kökü dildeyse, o zaman aynı zamanda oyunda demektir. Bakhtin’e
göre, roman özellikle esprilerle gelişir; roman “gülen tür”dür. (Aktaran Sanders, 2001: 198)
Tehlikeli Oyunlar’da da birçok unsurun kendi karşıtıyla ve ironisiyle birlikte yer aldığı söylenebilir. En başta, Albay karakteri Hikmet’in
bir karşıtı gibidir. Hikmet’in birçok düşüncesine ya da oyununa “saçmalama Hikmet” şeklinde karşılık verir. Hikmet ise sürekli olarak
“peki Albayım” dese de oyunları birbirine karıştırmaktan vazgeçemez. Bu noktada Hikmet’in özgür imgelemine karşı bir otoritenin,
bir babanın sesidir Hüsamettin Albay. Soyadının “Tambay” olması
tesadüf değildir; hem onun tam bir bay olduğunu, hem de Hikmet’in
eksikliğini ifade eder.
Romanda bunun tam tersi bir durum da söz konusudur. Albay
her zaman Hikmet’in değil, bazen kendisinin de karşıtıdır. Nurdan
Gürbilek, “Azgelişmiş Babalar” adlı son derece önemli saptamalar
içeren yazısında “Tambay”ın bir tersine çevirme olduğundan söz eder:
“Hayallerini gerçekleştiremeden ordudan emekli olmasıyla; çoktan içi
boşalmış, zaten hiçbir zaman tam doldurulamamış bir idealin askeri
olmasıyla; Alman hayranlığıyla; sonunda bir gecekonduda oyunlar
yazmaya mahkûm olmasıyla tam bir eksik baydır Hüsamettin Tam-
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bay” (Gürbilek, 2001: 58). Gerçekten de Albay’ın bu şekilde “eksik” bir
yanı da söz konusudur.
Anlatıcının Albay karakterini hem bir otoritenin sesi hem de bir
eksiklik örneği olarak kurgulaması ile Hikmet’in babasına bakışı arasında önemli paralellikler bulunmaktadır. Tehlikeli Oyunlar’da babasından utanan bir karakterdir Hikmet. Babası Hamit Bey, misafirlerle otururken birdenbire yerinden kalkıp eski sünnet çantasını açarak bütün
tıraş takımlarını ortaya çıkaran, odanın ortasındaki sehpanın üstünde,
kristal tablalar ve vazolar arasında tıraş olmaya başlayabilen bir adamdır. Hikmet ise, babasının bu tür hareketleri karşısında elleriyle yüzünü kapamaktan başka çare bulamaz (Atay, 1999: 20). Romanın başka
bir yerinde ise “[b]abamın gülünçlüğüne de dayanamıyordum, onun
yüzünden herkes sanki benimle alay ediyordu” der (Atay, 1999: 314).
Hikmet’in Albay’ı betimlemesi ve ona bakışı da babasına bakışı
gibi utanmayla yüklüdür. Örneğin, Albay’ın hırkasının kollarını kıvırmasıyla başlayan betimleme şu şekilde devam eder:
Gömlek - hırka - faniladan iki kirli bilezik. Gömleğin üst düğmesi
de gevşetilince, üç kat kumaşın altından bir iki beyaz kıl çıktı ortaya.
İçimi karartıyorsunuz albayım. (İnşallah kulağını kaşımaz.) [….] Eyvah! Elini çoraplarına götürüyor; çirkin bir yumru da orada belirecek.
Gözlerini kapattı, olmadı: Çorap, yün don ve lastik arasında geçen karışık macerayı kafasında yaşadı, albaydan başka bir hayali gözlerinin
önüne getiremedi. (Atay, 1999: 72-73)
Bu noktada Oğuz Atay’daki “baba” imgesinin anlaşılabilmesi için
Tehlikeli Oyunlar’ın dışına çıkmak yararlı olacaktır. Atay’ın ölen babası
için yazdığı “Babama Mektup” adlı öyküsünde “[s]eni artık değiştirmek mümkün değil babacığım” (Atay, 1991: 178) demesi, oldukça anlamlı görünmektedir. Baba ölmüştür ve elbette ki onu değiştirmek artık mümkün değildir. Ancak, baba yerine konduğunu düşündüğümüz
biri olan Hüsamettin Albay, değiştirilebilir. “Albay” gibi, özellikle de
1970’lerde, son derece olumsuz çağrışımları olan bir imgeye romanda
biçilen sevimlilikle bu değişiklik zaten yapılmıştır. Ancak bununla kalınmayacak ve Albay, Hikmet’in zihninde değişmeye devam edecektir.
Hikmet, romanın bir yerinde Albay’ı ve Nurhayat Hanım’ı onların
olduğu gibi değil, kendisinin istediği gibi düşündüğünü ifade eder
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(Atay, 1999: 324). Başka bir yerde ise, Albay’ın sözlerini çoğalttığını
belirtecektir (Atay, 1999: 412).
Albay ve baba arasında kurulan benzerlikler, bizi Albay’ın babaya yönelik utanma ve suçluluk duyguları nedeniyle yaratılmış
bir imge olduğu yorumuna götürecektir. Başka bir deyişle Albay’ın
Hikmet’in “değiştirilebilir” bir babaya olan ihtiyacından kaynaklanan
bir “ben” olduğu söylenebilir. “Öteki ben senin babandır” ironisinde
bile bu gönderme bulunabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi Albay,
Hikmet’in “öteki ben”idir ve bu noktada “öteki ben, onun babasıdır”
denebilir. Hikmet’in sesinde babasını hem seven hem de eleştiren,
hem ondan utanan hem de bilinçli ya da bilinçsiz olarak onu örnek
almış bir çocuğun duygularındaki çelişkinin izlerini bulmak mümkündür. Bu ise, Tehlikeli Oyunlar’ı “karnavalesk” yapan “ben ve öteki
diyalektiği”nin önemli bir örneğidir.
Bahtin’in “karnavalesk roman” yapısı içinde gördüğü ciddîlik ve
oyunbazlık arasındaki mücadele ise, Tehlikeli Oyunlar’ın temel sorunlarından biridir. Gerçekler ile oyunlar arasındaki ayrımın belirsizleştiği
noktada oyunların ne kadar “tehlikeli” olduğunu fark eden Hikmet,
sürekli olarak “ciddî ol, ciddî ol; durum vahim” (Atay, 1999: 135) diye
telkinlerde bulunur kendine. Çevresini her şeyle oyun oynadığına öyle
inandırmıştır ki, “[A]lbayım albayım bu oyun çok ciddî; bakın ben bile
ağlıyorum albayım” (Atay, 1999: 459) dediğinde bile “ciddî”ye alınmayacaktır. Ciddiyet, gülünçlük ve oyunbazlık arasında yapılan göndermelerin, romanın bütün atmosferini belirlediği söylenebilir.
Bahtin, Karnavaldan Romana adlı kitaba da alınan “Dostoyevski’nin
Yapıtlarında Tür ve Olay Örgüsü Oluşumunun Karakteristikleri”
başlıklı yazısında çok sesliliği ve “karnavalımsı” yapıyı en başarılı
şekilde kullanan yazar olarak Dostoyevski’yi görür. Dostoyevski’nin
yapıtlarındaki karnaval öğelerinin birçoğunun Tehlikeli Oyunlar’da da
bulunduğu söylenebilir. Bunlardan biri, Dostoyevski’de olayın içinde
yer alanların “eşik”te durmalarıdır. “[Y]aşamın ve ölümün, yalan ve
hakikatin, akıl-ruh sağlığı ve çıldırmanın eşiğinde” (Bahtin, 2001: 272).
Tehlikeli Oyunlar’ın Hikmet’i tam da bu eşik durumdadır.
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SONUÇ
Günlüğündeki notlarından ve romanlarındaki göndermelerden
Oğuz Atay’ın Dostoyevski’yi ilgiyle okuduğunu ve Tehlikeli Oyunlar’ı
yazarken onun Yeraltından Notlar adlı kitabından da etkilendiğini
biliyoruz (Atay, 1998: 18). Yeraltından Notlar’ın kurmaca düzleminde
anlatıcı-yazar, okurlarına seslenerek bir tür oyun oynadığını, kendi
kendine macera hayalleri kurarak kafasında uydurduğu bir hayatı yaşadığını ifade eder (Dostoyevski, 1955: 19); tıpkı Hikmet’in “oyunlarla
yaşaması” gibi. Bu noktada Tehlikeli Oyunlar’ın karnavalesk yapısını
Dostoyevski’den aldığı ve onun romanları gibi Tehlikeli Oyunlar’ın
da tüm acıklı ya da trajik yanına rağmen “gülen” bir roman olduğu
söylenebilir. Eleştirilmeye karşı çeşitli önlemler alan Oğuz Atay’ın
söylenebilecek birçok şeyi önceden hesaplayarak okurdan önce ifade
etmesi de, Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar’da okuyucu ile empati
bağı kurarak “haşere”likten “tatsız” bir adam oluşuna kadar kendisine
koyulabilecek olası teşhisleri sıralamasına benzer.
Hikmet, Tehlikeli Oyunlar’ın bir yerinde “Tamam! Psikanaliz! Önce
biraz direnirim tabii: Onları yanlış yollara sevkederim” (Atay, 1999:
328) der. “Tutunamayanlar furyası”nı yaratan yazar ve okurların Oğuz
Atay edebiyatını, yazarın bizzat koyduğu engellerle yüzleşmeden,
yüzeysel yorumlarla “tükettiklerini” düşünürsek, derindeki anlama
ulaşma çabasındaki okurun, hastasının direncini kırmak zorunda olan
bir hekim gibi Atay’ın önlemlerini aşması gerektiği sonucuna ulaşmış
oluruz. Bu çalışma, böyle bir niyetle Tehlikeli Oyunlar’daki çok sesliliğe
bir giriş olarak düşünülmelidir.
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KONAKLAMA YAPILARINDA YEŞİL YILDIZ BELGESİ
ÜZERİNE BİR ÖRNEK İNCELEMESİ
Ümmügülsüm AYDIN1

1. GİRİŞ
Bilinçli tüketiciler; doğal kaynaklarda oluşan azalmanın farkına
vardığı anda, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma
çabasına girmişlerdir. Konaklama yapıları; doğal, tarihi ve kültürel
kaynakların korunması için çevreye verdikleri zararı minimize etmesi
ve bazı çevresel kriterleri uygulaması gerekir. Konaklama yapılarının
çevreye duyarlı uygulamaları bakanlık kapsamında belgelendirilmektedir. Bu bağlamda T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığının Çevreye
Duyarlı Konaklama Yapısı Belgesi (Yeşil Yıldız Belgesi) alacak yapılar
çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır. Tüketici grupların çevre
bilincinin artması sonucu, çevreye zarar vermeyen yapısal malzemelere eğilim artmıştır. Çevre konusuna daha fazla özen göstermelerini
sağlayan bu eğilimler ile ‘sürdürülebilir mimarlık’ veya ‘çevreye duyarlı
konaklama yapıları’’ olarak tanımlanan yeni kavramları ortaya çıkmıştır.
Çalışma, ülkemizde konaklama yapılarında uygulanmakta olan
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) Belgesinin öneminden, ülkemizdeki sertifikasyon sistemlerinin gerekliliğinden ve uygulanan sürdürülebilir kriterlerin doğaya olan kazanımları belirlemek
amacıyla yürütülmüştür. Son yıllarda üzerinde durulmasını gereken
konulardan biri olan yeşil bina uygulamalarına dikkat çekmek ve
sürdürülebilirlik mimarlık kavramı üzerinden ülkemizde konaklama
üzerinde yaygın olarak kullanılan Yeşil Yıldız Sertifikasyon Belgesinin
literatürdeki yerini incelemek, konu hakkında farkındalık yaratılmak
istenilmektedir.
1
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Bu çalışmada ‘ülkemizde sürdürülebilir mimarlık konusunda uygulanmakta olan sertifikasyon sistemlerinin önemi nedir?’ ve ‘Yeşil Yıldız Belgesi
alma sürecince gerçekleşen uygulamalar ve belgenin doğaya kazanımları nelerdir? soruların cevap aranmak istenmiştir.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIK KAPSAMINDA ÇEVREYE
DUYARLI KONAKLAMA YAPILARI
Sürdürülebilir mimarlık konusu, insanların çevresel kaynakların
tüketim sonucu doğanın kendi kendini yenileyememesi ve aşırı tüketim sonucu ortaya çıkan zararları azaltabilmek için ortaya çıkmıştır.
Bu bağlamda ülkemizde konaklama yapıları alanında yeni atılımlar
yaşanmaktadır ve çevreye duyarlı özellikleri içinde barındıran konaklama binaları inşa edilmektedir.
Konaklama yapılarında çevreye duyarlı olmak; uygulamalarıyla
çevreye verilen zararı en aza indirmeyi veya tamamen ortadan kaldırmayı amaç edinmiş, bu çerçeve içinde binanın tasarımını, binada kullanılan yapısal malzemeleri ve iç mekan donatılarını çevreye uyumlu
olacak şekilde değiştiren, değişen ekolojik çevrenin korunması felsefesini işletmenin yönetimine benimsetmek için çabalayan konaklama
yapılarının benimsediği bir anlayıştır. Konaklama yapılarını sürdürülebilir mimarlık kapsamında uygulanan başlıca konuları şunlardır:
Arsa Seçimi ve Kullanımı: Binanın güneşe göre konumu, enerji
tüketimini doğrudan etkilemektedir. Toplu taşıma araçlarına yakın
bulunan bina, bireysel araç ihtiyacını azaltacağı için karbon salınımını
azaltacaktır. Yapılan peyzaj tasarımları tasarım aşamasında kullanılan
bitkiler iklim özellerine uyumlu olması doğaya olumlu geri dönüşler
sağlayacaktır.
Malzeme Kullanımı: Hammaddenin çıkartılması, ulaştırılması,
üretilmesi, geri dönüştürülmesi ve yaşam döngüsünü boyunca çevreye verdiği zararın değerlendirmesi yapılmalıdır. Mümkünse yerel
malzeme seçimi sağlanmalıdır. Plastik, metal, cam, kâğıt, porselen,
tehlikeli maddeler gibi katı ve diğer organik atıkların ayıklanması, atık
suyun arıtılarak işletmenin başka alanlarında tekrar kullanılabilmesi
için depolanması gerekir. Kapsamlı bir atık yönetimi planlanmalıdır.
Su: Geri dönüştürülüp kullanılma, sensörlü armatürler gibi az su
tüketen vitrifiye elemanları kullanılmalıdır. Duş ve lavabolardan gelen
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gri su arıtılarak klozet için kullandırılmalı, yağmur suları sulamada
kullanılmalıdır. Su tüketimi akıllı sayaçlar yardımıyla takip edilmeli,
kaçak varsa tespiti yapılmalıdır. Ayrıca su tüketimini azaltıcı bilgilendirme amaçlı yazıların konulması, oda temizlik görevlilerine suyun
verimli kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerekir.
Enerji: Fosil yakıtlara bağımlılığın azalması sağlanmalıdır. Isıtma-soğutma-havalandırma elamanları, iklime uygun tasarlanmalıdır.
Mevcut iklimden kazanç sağlanmalıdır. Dış duvar, çatı, pencere gibi
binanın kabuk tasarımı doğru yapılmalıdır. Sensor teknolojisi gibi
yöntemlerle gereksizce yanan aydınlatma elemanları söndürülmelidir.
Gün ışığıyla entegre aydınlatmalar tercih edilmelidir. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilmeli, güneş kolektörleri,
ısı pompası gibi sistemlerin kullanımı sağlanmalıdır.
İç Hava Kalitesi: Yeterli miktarda temiz hava sağlanmalıdır. İç
mekanda insanların sağlığına zararlı olan uçucu organik bileşik miktarı düşük boyalar tercih edilmelidir. Gün ışığı ve dışarıya görüş sağlanmalıdır. Ortam sıcaklığının, havalandırılmasının ve aydınlatmanın
kullanıcılar tarafından kontrolü sağlanmalı, kullanıcının konfor kalitesini artırmalıdır.
Bakım ve İşletme: Su ve enerji tüketiminin izlenip olumsuz durumların önüne geçilmesi, satın alınan yeni malzemelerin uygunluğu,
düzenli bakımlarının yapılması, atık yönetimi ve geri dönüşümü,
kullanıcının bilgilenmesi ve yapılacak olan revizyonların yeşil bina
kriterlerine uygunluğu gibi stratejiler uygulanabilmelidir. Uygunluğu
denetlenip süreklilik sağlaması gerekir.
2.1. Konaklama Yapılarında Sertifikalandırma
Konaklama binaları ısıtma, soğutma, aydınlatma, su gibi kullanımlarla çevreyi etkilemektedir. Bu etkilerin farkedilmesi ile çevre
uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Bu bağlamda ortaya çıkan
sertifika sistemleri, bina yapılarının çevresel etkilerinin ve binanın
yaşam döngüsünün paralel olarak ele alındığı bir sistemdir. Ülkemizde uygulanan sertifikaların ortak amacı, yapıların inşaat sektörü için
sürdürülebilir bir dönüşüm geçirmesi, iç hava kalitesiyle belirlenmiş
olan ölçütlerin bina kullanıcının konfor ve sağlığının artırılmasını sağlamaktır.
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Ülkemizde konaklama yapıları için geliştirilmiş birçok sertifika
bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Yeşil Yıldız Belgesi, çalışmanın örneklem konusu olan otel binasının sahip olduğu bir belgedir. Bu bağlamda incelemeye Yeşil Yıldız Belgesi üzerinden devam edilecektir.

Yeşil Yıldız Belgesi
Kaynak kullanımının artması, dünyada çevreci bilincin gelişmesine yol açmıştır. Avusturalya, ilk defa ‘’Çevresel Uygulama Standardı’
konusunda çalışmalarını tamamlayıp bu alandaki öncü isim halini
almıştır. Ülkemizde de Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde
uluslararası kriterler göz önüne alınarak ‘Yeşil Yıldız Belgesi’ olarak
bilinen Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Projesi hazırlanarak uygulanmaya başlamıştır (Giritlioğlu, Güzel, 2015).
Çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan
sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm
İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama
Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008
tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Celiloğlu, 2014).
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) Sertifikasyonu, su
tasarrufu, enerji verimliliğinin arttırılması, çevreye zararlı maddelerin
tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi, konaklama yapısının çevreye uyumu; çevreyi güzelleştirici düzenleme, ekolojik mimari, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme, eğitim sağlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması
gibi uygulamaların yaygınlaştırılması için oluşturulmuştur. Belge
alımı için 122 kriterden oluşan sertifikasyon; genel yönetim, enerji, su,
yatak odalarındaki düzenlemeler, tesisin çevre uyumu, ekolojik mimari, kimyasallar, atıklar gibi konulardan puanlaması yapılır. Konaklama
yapısının sınıfı ve bulunduğu konumu alacağı puanı etkilemektedir.
Konaklama yapıları gerekli asgari puanın elde edilmesi halinde belgeyi almaya hak kazanır. Mevcutta bulunan tabelalarına çevreye duyarlı
tesis yazarak yıldızları yeşil olacak şekilde düzenlemesi yapılır.
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Tablo 1. Yeşil Yıldız Belgesi Alabilmek İçin Tesislerin Alması Gereken Asgari
Puanlar
ASGARİ PUANLAMA
KONAKLAMA YAPISI
SINIFLANDIRMASI

TATİL KONAKLAMA
YAPILARI

ŞEHİR KONAKLAMA
YAPILARI

5 Yıldızlı Tatil Köyü

330

5 Yıldızlı Otel

300

4 Yıldızlı Tatil Köyü

280

4 Yıldızlı Otel

230

200

3 Yıldızlı Otel

170

170

1-2 Yıldızlı Otel

140

140

250

Tablo 2. Yeşil Yıldız Kriterleri Formunun Ana Başlıkları ve Başlık
Konularının Puanları
DEĞERLENDİRME
KONU SAYISI

PUANLAMA

Genel Yönetim

13

72

Eğitim

6

17

Tesisin yatak odalarındaki
düzenlemeler

23

70

Tesisin çevreye uyumu, çevreyi
düzenleme

6

27

Ekolojik Mimari

8

42

Enerji

22

178

Su

16

57

Deterjanlar, dezenfektanlar ve kimyasal
maddeler

6

16

Atıklar

12

53

Diğer hizmetler

10

51

DEĞERLENDİRME KONULARI

Kaynak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeşil Yıldız Broşürü
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Yeşil Yıldız Sertifikası Alınma Süreci
Yeşil Yıldız Belgesi almak için Turizm İşletmesi Belgesine sahip
olmak ve belirli kriterleri yerine getirmek gerekir. (Taşlıçay, 2012).
Bakanlık tarafından belirlenmiş olan bu kriterlere göre incelenen konaklama yapıları, şehir ya da kıyı oteli olma durumuna göre değerlendirmeye alınır. Yeterli puanı aldığında belgeyi almaya hak kazanır.
Her iki yılda bir Bakanlıkça denetimi yapılan Yeşil Yıldızın konaklama
yapısı açısından devamlılığı sağlanır (Giritlioğlu ve Güzel, 2015). Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almak için talepte bulunulabilir
(Cömert & Özata, 2016).
- Konaklama yapısının çevre politikası ve eylem planının olması,
- Konaklama yapısı bünyesinde eylem planını uygulayacak yetkilinin olması ve uzman bir firmadan bu hizmetin alınması,
- Çevre bilincinin artırılması için personele eğitimin verilmesi ve
atık su planı uygulaması,
- Kullanılan tüm tesisat ve donanımların; bakım ve onarımlarının belirli aralıklarla yapıldığına dair kayıtların oluşturulması,
- Konaklama yapısının genel enerji tüketiminin verilerinin toplanıp izlenmesi
- Kullanılan kimyasal maddelerin izlenmesi ve verilerin depolanması,
- Ortaya çıkacak atık miktarının izlenmesi ve verilerinin toplanması
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Şekil 1. Yeşil Yıldız Sertifikasyon Süreci

Kaynak. http://www.etnacevre.com/yesil-yildiz-danismanlikhizmeti/,15.04.2021.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın deseni olarak bu bölümde; araştırmada örnek gösterilen konaklama yapısı, konaklama yapısıyla ilgili verilen toplanması
ve elde edilen verilerin analizinde kullanılan yöntem ve teknikler sunulmuştur.
3.1. Araştırmanın Deseni
Nitel araştırma desenlerinden örnekleme olay deseni kullanılmıştır. Örnekleme olayı, durum çalışması olarak da bilinen, güncel bir
olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde inceleyen, içinde bulunduğu sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt
veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan araştırma
yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
3.2. Araştırmanın Örneklemi
Bulunduğu ilde ilk Yeşil Yıldız Belgesini alarak çevreye duyarlı
faaliyetler sergileyen otel binası olduğu için Konya Dedeman Otel Binası tercih edilmiştir. Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Sertifikasının
yanında, Sıfır Atık Belgesi ve Güvenli Turizm Sertifikası da bulunur.
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Konaklama yapılarında sertifikalandırılmanın öneminin analizi
yapılan literatür araştırmalar sonrasında, örnek bir konaklama yapısının yeşil yıldız belgesi üzerinden incelemesi yapılmıştır. Örnek
incelemesi, literatür bilgilerinin, pratikteki çalışma karşılığına katkı
sağlamıştır.
3.3. Veri Toplama ve Analizi
Çalışmada verilerin toplanması için görüşme ve yerinde fotoğraflama tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği ile, otel yönetiminden
yeşil yıldız belgesi alma sürecinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili
verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Otel yapısının, belgeyi aldıktan
sonra elde ettikleri kazanımlar konusunda bilgi sahibi olmak istenmektir. Elde edilen verilerin kapsamında, kazanımlarla ilgili elde edilen bilgiler alt başlıklar halinde sınıflandırması yapılarak sunulmuştur.
4. BULGULAR
Bu bölümde Konya ilinde bulunan Dedeman Otel Binasına ve binanın işletmesine ait genel bilgilere yer verilmiştir. Ardından binanın
Yeşil Yıldız Belgesi kapsamında işletmenin kendisine ve çevreye kattığı kazanımlara dair araştırma bulgularına yer verilmiştir.
4.1. Konya Dedeman Otel İşletmesine Ait Genel Bulgular
2006 yılında yapımı başlayan otel binası,16.000 m2 arsa alanının
9.000 m2 taban alanıyla inşa edilmiştir. Binanın kapalı alanlarının toplam metrekaresi 40.000’dir. 206 odaya ve 422 kişilik yatak kapasitesine
sahip, toplamda 120 çalışanı bulunur. Okyanuslar Şirketler Grubu
yönetim kurulu başkanı Nusret Argun yönetiminde inşa edilmiştir.
Kongre merkezi, donanımlı ve çok amaçlı toplantı salonları, açık- kapalı yüzme havuzları, Türk hamamı, SPA olmak üzere birçok mekanı
içinde barındırır. Otel bulunduğu konum itibariyle, şehir merkezine
10 km, havaalanına 14 km, otogara 7 km, Mevlana Müzesi’ne 4 km
uzaklıktadır.
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Şekil 2. Konya Dedeman Otel Binası Dış Cephe Görünümü

Araştırma konusu olan otel binasının tercih edilme sebepleri
şunlardır; bulunduğu ilde ilk çevreci otel olma özelliğini taşımasıdır.
Ayrıca bünyesinde kullanılan elektriğinin %50’sini kendini üretip
kullanması, atık kağıtlarını TEMA’ya teslim etmesi ve teslim ettiği bu
kağıtlar için her 100 kg’ı için bir fidan dikilmesine öncülük etmesi, yaklaşık 2040 kg atık yağı geri dönüşüme göndermesi ve bu sayede kaynak suların kirlenmesini önlemesi, otelde kullanılan atık sabunların
toplanıp sıvı sabun haline dönüştürülüp otel bünyesinde halı ve koltuk temizliğinde kullanılması, şarjlı piller kullanımına özen gösterip
atık pillerin toplanıp geri dönüşüme gönderilmesine öncülük etmesi
de otelin seçilmesi konusunda araştırmaya katkı sağlamıştır.
Şekil 3. Konya Dedeman Otel Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Ve
Sıfır Atık Belgesi
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4.2. Konya Dedeman Otel İşletmesinin Yeşil Yıldız Belgesi Alma
Sürecindeki Bulunduğu Faaliyetler ile İlgili Bulgular
Otel yönetimi Yeşil Yıldız Belgesine sahip olma isteklerini; ‘’bulunduğu bölgede ilk ve yenilikçi olmak, enerji verimliliği yönünde çalışmalar
yaparak hem kendi bünyesine hem doğaya yarar sağlamak, çalışanlarına ve
misafirlerine çevre konusunda bilinçlendirme sağlamak’’ şeklinde ifade
etmiştir. Yeşil Yıldız Belgesi almaya başvurmaya karar veren yönetim,
bünyesinde bazı değişikliklere gitmiştir. Bunlardan bazıları; odalardaki termostatların yenilenmesi, su tasarrufu yapmak için kullanılan
armatürlere su tasarrufu sağlayacak aparatların kullanılması, iklimlendirme için odalarda kullanılan mekanik havalandırmanın oda camı
açıldığında otomatik devre dışı kalmasının sağlaması, kapalı alanlarda
duman detektörü kullanımın artırılması, çöp ayrıştırmak için 73 adet
kutu ile özel alanlar yaratmak gibi farklı alanlarda işletmeye ve aynı
zamanda çevreye yarar sağlayacak işlevler kazandırmıştır. Tüm bu
hazırlıklar bir yıl kadar sürmüştür. Yeşil yıldız belgesi ve sonrasındaki
süreçte yapılan tüm faaliyetler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

Arsa Kullanımı ve Atık Yönetimine Ait Bulgular
Otel odalarının ve lobinin güneşe göre konumlandırılması (güneybatı) enerji tüketimini olumlu yönde etkilemiştir. Binanın toplu taşıma
araçlarına yakınlığı ve merkezi konumlandırılması avantajları, bireysel araç kullanımını azaltıldığını belirten otel yönetimi, şuan mevcutta
çalışmakta olan 120 çalışanın yakın mesafede ikamet ettiğini belirtiyor.
Böylece doğaya olan gaz salınımın önüne geçen otel yönetimi bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getiriyor. Uygulanan peyzaj,
yeraltı sularına ve iklime göre uygun bitki örtüsü ile tasarlanmıştır.
Atık Sertifikasına sahip otel, analizlerin ve bakımların sürekli
olarak yapıldığı aylık toplantıların sonucunda kararların verildiği
bir sistemi sürdürmektedir. Yılda 2040 kg atık yağı geri dönüşüme
göndererek kaynak suların kirlenmesini önlüyor. Toplamda 73 adet
geri dönüşüm kutuları bulunur. Otelde kullanılan atık sabunlar toplanmaktadır, sıvı sabun haline getirilip, halı ve koltuk temizliğinde
kullanılmaktadır. Bu sayede fazladan kimyasal kullanımının önüne
geçilmesi istenmektedir. Ayrıca atık pillerin toplanıp geri dönüşüme
gönderilmesi kimyasallardan kaynaklı toprak kirliliğini engellemektedir. Genel çöpler ise ilgili personel tasarından ayrıştırılarak toplanıp
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geri dönüşüm firmalarına ulaştırılmaktadır. Organik atık yemekler
sokak hayvanlarıyla gönüllü personeller aracılığıyla paylaşılmaktadır.

Malzeme Kullanımı ve Su Tasarrufuna Ait Bulgular
Yapı inşasında odalarda kullanılan granit malzemesi, sonrasında
parke olarak değiştiğini belirten otel yönetimi konfor ve sağlık açısından müşterilerden olumlu geri dönüş aldığını belirtiyor. Otel bünyesinde kullanılacak malzemelerin tedarik işlemlerini Konya ilinden
yaparak, hammaddelerin ulaşımı ve üretimi konusunda doğaya olan
gaz salınımlarının önüne geçildiğini belirtiyor.
Şekil 4. Dedeman Otel Binası Girişi ve Otelde Bilgilendirme Etiketleri

Otelde kullanılan armatür ver duş başlıkları su tasarruflu ve hava
karışımlı aparatlar ile kullanılmaktadır. Fazla su kullanımını durdurabilen ayarlı rezervuarlar tercih edilmektedir. Pisuarlar ise susuz
kullanılmaktadır. Otel organizasyonlarında kullanılan ve arka kısımda 1.600 m2 alanda bulunan yeşil alan fıskiyelerle yağmurlama tekniğinin kullanılarak kullanılması su tasarrufunu sağlamaktadır. Otel,
damla sulama sistemine geçmek için hazırlık aşamasındadır. Ayrıca
otelde kullanılan ekipmanların yenilenmesi konusunda çalışma başlatılmıştır. Alınan elektronik eşyalarda çevre etiketi olmasına dikkat
edilmektedir. Su tasarrufu yapmak amaçlı, misafirlerin fazla havlu
kullanımının önüne geçmek için havlu kartı sistemini kullanmaktadır.
Odalarda su tasarrufunu hatırlatmak için farklı sözleri içinde barındıran etiketler ile misafirlerini bilinçlendirmektedir.
Dış cephede kullanılan 3 m boyunda 7 m eninde paspas ile dışarıdaki yabancı cisimlerin içeri gelmesini önlemek istemektir. Bu sayede
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daha fazla kimyasal maddenin ve su kullanımının önüne geçilmek
istenmektedir.

İç Hava Kalitesi ve Enerji Yönetimine Ait Bulgular
Her odada açılır cam bulunması ile temiz havanın içeri girmesi
sağlanıyor. Cephede kullanılan çift cam ısının kontrolünü sağlamaya
yardımcı olmaktadır. Gün ışığı ve manzara kullanımı konforu artırıcı
etkenler arasındadır. Otel girişinde enerji kaybını önlemek için döner
kapı sistemi tercih edilmiştir.
Şekil 5. Enerjisini Güneş Enerjisinden Alan Aydınlatma Elemanı ve Otel
Aydınlatma Elemanlarına Tasarruf Yapıldığını Belirtmek İçin Kullanılan
Etiketler

Bünyesinde kullanılan çift cam ile ısı kaybını önlemek istemiştir.
Genel alanda ve odalarda ısıtma ve soğutma otomatik kontrollüdür.
Kullanılan elektronik ekipmanların çevre etiketli olmasıyla enerji
kullanımının kontrolü sağlanmak istenmiştir. Aydınlatmalarda enerji
tasarruflu ampuller ve ledler kullanılmaktadır. Kullanılmayan ampullerin üzerine yeşil ampul etiketleri yapıştırarak misafirlere enerji
konusunda tasarruf yaptıklarının önbilgisini vermektedir. Dış cephede kullanılan aydınlatma elemanları saat 23.00-05.00 arası azaltılarak
enerji verimliliği sağlanır. Oda saver kartlarıyla kullanılmayan ışık
kirliliğinin önlenmesi istenmiştir. Otel elektriğinin belirli kısmını kendi karşılamaktadır. Bina içi kullanılan ışıklar programlanabilir şekilde
ayarlanmıştır. Sistemde enerji planlaması raporları düzenli olarak tutularak gelecek ay için her ayın sonunda toplantılar düzenlenir.
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Farkındalık -Eğitim Çalışmalarına Ait Bulgular ve Otelin
Elde Ettiği Kazanımlar
Otel yönetimi, bünyesinde bulunan personele çevre konusunda ve
hijyenle ilgili eğitimler vermekte toplantılar düzenlemektedir. Uygun
gördüğü personellere, kat hizmetlilerine ve mutfakta çalışan personeline; deterjan gibi kimyasal malzemelerin kullanım miktarlarını,
hijyen ekipmanlarının kullanım yöntemlerinin eğitimini vermektedir.
Odalarda ve ortak kullanım alanlarında çevreye duyarlı olmaları konusunda broşürler ve etiketler bulundurur. Alınan sertifikalar ve otel
çevre politikasını resepsiyonda görünür yere asılmıştır.
Konya Dedeman Otel yeşil yıldız kriterlerinin gerçekleşmesinin
ardından daha önce kullandığı enerji tüketiminde %40 oranında bir
düşüş sağladığı gözlemlenmiştir. Bulunduğu ilde ilk e-şarj istasyonunu kurarak çevrenin temiz kalması dolayısıyla kullanılan araçların
yakıt tüketiminin azalmasını sağladı. Armatürlerde kullanılan hava
kullanımlı aparat ile su kullanımında düşüş sağlanmıştır. Atık oluşumu konusunda daha çok çevreye katkısından dolayı memnun olduğu
belirten otel yönetimi, bu desteğinden asla ödün vermeyeceğini belirtmiştir.
Otel yönetimi, Yeşil yıldız belgesinin bilinçli ve duyarlı müşteri
sayısında kazanımlar sağladığını belirtmiştir. Çevreye duyarlı faaliyetleri gören müşterilerden olumlu geri dönüşler almak, çalışmalarına
istikrarla devam etmelerine katkı sağlamaktadır. Şuan Yeşil Anahtar
için hazırlık yaptığını belirten yönetim, biran önce çevreye duyarlı
sertifikalarına bir başkasını eklemek istediğini belirtmiştir. Bazı müşteriler tarafından yetersizlik ve kalitesizlik şeklinde algılandığına dair
örneklerin olması, çevreye duyarlılık konusunda ödün vermemelerinin gerekliliği ve insanların daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğinin
bir göstergesi olduğunu savunuyor. Bulunduğu bölgede ilk yeşil
yıldız belgesi alarak kendine misyon katan otel yönetimi, Turizm Bakanlığının listesinde bulunan sayılı otellerden biri olmasından dolayı
kazanım elde ettiğini ifade etmektedir.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Tüketicilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü mimari yapıların,
çevreye olumsuz etkileri bulunur. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir
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bir dünya bırakmak adına çevreye duyarlı sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi gerekir. Bu çalışmayla, mimari yapılar için
çevreye duyarlı uygulamaların sürekliliği ve ülkemizde sertifikasyon
sistemlerinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Çevreye duyarlılık
konusunda hassasiyetin artması sonucu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi
oluşmuş ve çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu gözlemlenmiştir. Araştırmada kullanılan örneklem, bulunduğu ilde ilk Yeşil Yıldız Belgesi alan
konaklama yapısıdır. Konya ili Selçuklu ilçesinde bulunan otel binası,
merkezi ve kavşak noktasında bulunma avantajlarını yaşar. Binanın
faaliyetlerinde bulunduğu çevreci uygulamalar, olumlu yansımalarla
doğaya geri dönüşüm sağlamaktadır. Yapılan incelemeler ve bulgular
sonucunda çevreci uygulamaların büyük önem taşıdığı görülmektedir. Kullanılabilir kaynakların gün geçtikçe yok olmasıyla bu uygulamaların önemi ortaya çıkmaktadır.
Yapıların çevre üzerinde bıraktığı olumsuz etkileri kontrol altına
alma amacıyla ve sürdürülebilir mimarlık kriterleri çerçevesinde sertifikasyon sistemleri bulunur. Yeşil Yıldız Belgesi, ülkemizde konaklama yapıları üzerine geliştirilmiş sertifikasyon belgelerinden biridir.
Sertifikasyon, yapının ömrünü uzatacak sistemlerin hayata geçmesine
olanak sağlar. Karbon ayak izini azaltmaya yarayan bu belge, tüketimin bulunduğu ticari alanlarda kullanarak hem geri dönüşümün
mümkün olmasını hem de enerji kazanımının sürekliliğini sağlar. Ülkemizde henüz gelişim aşamasında bulunan sertifikasyon sistemlerine
verilen öneminin ve kullanımın artışı için çalışmalar artmalıdır. Literatürde bu bağlamda sertifikasyonlarla ilgili farklı çalışmalar olmasına
rağmen, yeşil yıldız belgesi üzerine yapılmış uygulamalar sayısı daha
kısıtlıdır. Örnek bir otel üzerinden Yeşil Yıldız Belgesinin kazanımlarının değerlendirmesiyle, çalışmanın bu alandaki önemli bir boşluğu
doldurması hedeflenmiştir.
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ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ:
E7 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME1
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Can SAMIRKAŞ 2

1. GİRİŞ
Modern Portföy Teorisi mükemmel çeşitlendirilmiş bir portföye yatırım yapan yatırımcının pazarın ortalaması kadar getiri elde
edebileceğini söylemektedir. Fakat bazı yatırımcılar pazar getirisinin
üzerinde getiri elde etme arzusundadırlar. İşte bu kapsamda yatırımcıların aklına bazı sorular gelmektedir. Örneğin (Karan, 2011:375);
• Geçmişteki fiyat hareketleri bilgisine sahip olan bir yatırımcının
gelecekteki fiyatları tahmin etme imkanı bulunmakta mıdır?
• Şirketlerin mali tablolarını analiz ederek, halka açıklanan bilgilerini kullanarak gelecekte oluşacak hisse senedi fiyatlarını
tahmin etmek mümkün müdür?
• İçerden bilgi ticareti yoluyla elde edilen bilgilerle yatırım yapmak karlı mıdır?
• Yatırımcılar bir piyasada normalin üstünde getiri elde edebilirler mi?
Temel analizle birlikte içinde bulunulan ekonomik koşullar, sektör
ve işletme analiz edilerek işlemenin hisse senedinin sağlayacağı nakit
akışları tespit edilir ve bugüne indirgenerek hisse senedinin gerçek değeri bulunmaya çalışılmaktadır. Teknik analizde ise bir hisse senedinin
geçmişteki fiyat hareketleri analiz edilerek gelecekteki fiyat hareketleri
tahmin edilmeye çalışılmaktadır (Canbaş ve Doğukanlı, 2007:575).
1
2

Bu çalışma, “E7 Ülke Borsalarının Zayıf Formda Piyasa Etkinliğinin Test Edilmesi” başlığıyla 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde 10.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi’nde (UBAK)
sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
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Yukarıdaki tüm soruların cevabı yatırımcıların yaptıkları analizlerle
normalüstü getiri elde edip edemeyeceğine ilişkindir.
Rassal yürüyüş kuramı hisse senetlerinin fiyatlarının tahmin edilebilir bir seyir izlemediğini ileri sürmekte fiyatların tamamen rassal
olarak oluştuğunu ve geleceğe ilişkin tahmin yapılamayacağını belirtmektedir. Bu kapsamda rassal yürüyüş kuramcıları tarafından teknik
analiz reddedilmektedir. (Canbaş ve Doğukanlı, 2007:575). Bununla
birlikte ilk olarak Fama (1970) tarafından ortaya atılan Etkin Piyasalar
Hipotezi (EPH) ile piyasaların bilgisel etkinliği üzerinde durulmuş ve
bu hipoteze göre hisse senetleri fiyatları mevcut bilgiyi doğru olarak
yansıtmaktadır. Yani yatırımcılar hisse senedine ait bilgilere dayanarak yaptıkları ekstra analizler sonucunda normalüstü getiri elde
edemeyeceklerdir. Çünkü zaten hisse senedine ait tüm bilgiler hisse
senedinin mevcut fiyatına yansımıştır. Bununla birlikte piyasaya yeni
gelen bilgiler de doğru bir şekilde hızlıca hisse senedinin fiyatına yansıyacaktır.
Her ne kadar EPH’ye göre hisse senetlerine ait tüm bilgilerin hissenin fiyatlarına yansıdığı kabul edilmiş olsa da yatırımcıların bazı
pazarlarda farklı yöntemlerle normalin üstünde getiri elde edebilme
imkanlarının olduğu ortaya çıkmış ve yine Fama (1970) tarafından
piyasalara bilgi girişi açısından etkinlik üç gruba ayrılmıştır. Bunlar
Zayıf Formda Etkinlik, Yarı-Güçlü Formda Etkinlik ve Güçlü Formda
Etkinliktir (Karan, 2011: 377).
Zayıf Formda Etkinlik hisse senetlerinin geçmiş fiyatlarına ait tüm
bilgilerin hisse senedinin mevcut fiyatına yansıdığını ifade etmektedir.
Diğer bir ifadeyle yatırımcılar hisse senetlerin geçmiş fiyat hareketlerini bilmektedir ve bu zaten mevcut fiyatın oluşumunda etkili olmuştur.
Zayıf formda etkin olan bir piyasada yatırımcılar geçmiş fiyat hareketini kullanarak normalüstü bir getiri elde edemeyecektir. Yarı-Güçlü
Formda Etkinlikte ise hissenin geçmiş fiyat bilgileriyle birlikte halka
açıklanan bilgiler de yatırımcılar tarafından bilinmektedir ve mevcut
fiyatın oluşumunda zaten bu bilgilerin etkisi vardır ve Yarı-Güçlü
Formda etkin olan bir piyasada yatırımcılar geçmiş fiyat ilgileri ve halka açıklanan bilgileri kullanarak normalüstü getiri elde edemeyecektir.
Güçlü Formda Piyasa Etkinliğinde ise yatırımcılar hisse senedinin geçmiş fiyat bilgilerine, halka açıklanan bilgilere ve hisse senedini çıkaran
firmanın iç bilgilerine de sahiptir. Güçlü formda piyasa etkinliğinde
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yatırımcılar tam bilgiye sahip olmakta, iç bilgiler de dahil tüm bilgiler
hisse senedinin mevcut fiyatına yansımıştır ve hiçbir şekilde bu piyasada bilgiye dayalı olarak normalüstü getiri imkanı bulunmamaktadır.
Çalışma kapsamında geçmiş dönem fiyat hareketlerinin hissenin
mevcut fiyatlarına yansıyıp yansımadığı diğer bir ifadeyle çalışmaya
konu endekslerin zayıf formda etkin olup olmadıkları sınanmaya
çalışılmıştır. Zayıf formda piyasa etkinliği sınayan birçok yöntem bulunmakta olup, bu yöntemlerden en önemlisi birim kök sınamalarıdır.
Çalışma kapsamında geleneksel ve yapısal kırılmalı birim kök testleriyle E7 ülkelerinin 10 ana endeksinin zayıf formda piyasa etkinliği test
edilmiştir.
2. LİTERATÜR
Piyasa etkinliği çerçevesinde literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Çalışmaların ağırlıklı kısmı piyasaların zayıf formda etkinliğini
test etmeye yönelik yapılmıştır. Bu çalışmalar dönemleri, frekansları,
kullanılan analiz teknikleri ve ele alınan piyasalar açısından farklılık
göstermektedir. Borsalar ve endeksler üzerine yapılan çalışmaların
bazılarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
Eken ve Adalı (2008) çalışmalarında İMKB 30, İMKB 100, İMKB
Mali, İMKB Sanayi endeksleri ile İMKB 30 Endeksine dahil 10 adet hisse senedi için zayıf formda etkinliğini basit ve çoklu regresyon modeli
ile sınamışlardır. 01.08.1994-31.07.2005 periyodunu kapsayan çalışmada, çalışmaya konu endeks ve hisse senetleri için zayıf formda piyasa
etkinliğinin söz konusu olduğu belirtilmiştir.
Duman Atan vd. (2009) çalışmalarında 03.01.2003-30.12.2005 tarihleri arasında 15 dakikalık ve seanslık aralıklarla ADF, KPSS ve ELW
kesirli bütünleşme tahmin edicisiyle İMKB’nin etkinliğini sınamışlardır. Çalışma sonucunda İMKB’nin zayıf formda etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Demireli vd.(2010) çalışmalarında 02.01.1991-19.01.2010 tarihleri
arasında S&P500 endeksinin haftalık logaritmik getirilerinden piyasa etkinliğini tespit etmeye çalışmışlardır. ADF, PP, Korelegram ve
ARMA testleriyle S&P500 serisinin durağanlığının sınandığı çalışma
sonucunda S&P500 piyasasının zayıf formda etkin olduğu tespit edilmiştir.
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Zeren vd. (2013) çalışmalarında İMKB100 endeksinin piyasa
etkinliğini Lanne vd. (2002) ile Saikkonen ve Lutkepohl (2002) tarafından geliştirilen yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılarak analiz
etmişlerdir. 01.11.1987 ve 30.11.2012 tarihlerini kapsayan çalışmada
İMKB100 endeksinin düzeyde birim kök içerdiği yani piyasanın etkin
olduğu sonucuna varılmıştır.
Hepsağ ve Yaşar Akçalı (2015) çalışmalarında G7 ve E7 ülkelerinin
borsa endekslerinin rassal yürüyüş sergileyip sergilemediğini Sollis
(2009) asimetrik doğrusal olmayan birim kök testi ile sınamışlardır.
Aylık verilerle yapılan çalışmada, G7 ülkeleri için Ocak 1970- Mayıs
2015 periyodu, Brezilya, Endonezya, Meksika ve Türkiye için Ocak
1988-Mayıs 2015, Çin ve Hindistan için Ocak 1993-Mayıs 2015 ve Rusya için de Ocak 1994- Mayıs 2015 periyodu seçilmiştir. Çalışma sonucunda ABD, İtalya, Fransa, Japonya, Brezilya, Hindistan, Çin, Meksika,
Endonezya ile Türkiye’nin borsalarının zayıf formda etkin olduğu
sonucuna varılmıştır.
Yücel (2016) çalışmasında 2000-2015 yılları arasında Borsa İstanbul’daki 22 Endeks (XU100, XU050, XU030, XUSIN, XGIDA,
XTEKS, XKAGT, XKMYA, XTAST, XMANA, XMESY, XUHIZ, XULAS, XTRZM, XTCRT, XUMAL, XBANK, XSGRT, XFINK, XHOLD,
XGMYO, XYORT) için zayıf formada piyasa etkinliğini ADF ve PP testi
ile sınamıştır. Çalışma sonucunda tüm endekslerin zayıf formda etkin
olduğu tespit edilmiştir.
Altunöz (2016) çalışmasında, BİST10 Banka Endeksi ve seçilen 8
adet banka hissenin fiyatlarından hareketle 15.10.2006-20.10.2014 dönemi için Borsa İstanbul’un zayıf formda etkinliğini ADF ve PP testleriyle sınamıştır. Analize konu bütün göstergelerin düzeyde birim kök
içerdiği sonucuna varılmıştır.
Bektur vd. (2016) günlük veriler kullandıkları, 01.01.200801.12.2015 periyodunu kapsayan çalışmalarında E7 ülkelerinin endeks
getirilerinin doğrusallığını sınamışlardır. Bununla birlikte doğrusal
olarak tespit edilen Çin, Hindistan, Endonezya ve Rusya endeks getirileri için Lee-Strazicich Birim Kök Testi uygulanmış olup, çalışma
sonucunda Çin, Endonezya, Hindistan ve Rusya borsa endekslerinin
zayıf formda etkin olduğu tespit edilmiştir.
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Sakarya vd. (2018) çalışmalarında Borsa İstanbul’da endekslenen
Katılım 30, Katılım 50 ve Katılım Model Portföy Endekslerinin zayıf
formda piyasa etkinliğini Zamanla Değişen KSS birim kök testiyle
sınamışlardır. Haftalık endeks verilerinin kullanıldığı çalışmada Katılım 30 Endeksi için 2011-2017, Katılım 50 ve Katılım Model Portföy
Endeksleri için ise 2014-2017 yılları periyod olarak seçilmiştir. Çalışma
sonucunda Katılım 50 endeksinin ele alınan tüm dönemde rassal yürüyüş hipotezine uygun olarak hareket ettiği, diğer iki endekste ise bazı
zamanlarda sapmalar olsa da genel de zayıf formda etkin oldukları
tespit edilmiştir.
Turan Kurtaran vd. (2018) çalışmalarında Borsa İstanbul’da endekslenen BIST100, BIST50, BIST30, BIST Tüm, BIST Tüm-100, BİST
100-30, BIST Sınai, BIST Mali ve BIST Hizmetler endekslerinin zayıf
formda etkinliğini ADF birim kök testi ile sınamışlardır. Endeksler
için farklı periyotlar seçilmiş olan çalışmada genel olarak 2006-2015
dönemini kapsayan günlük veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda
sadece BIST100-30 endeksinin zayıf formda etkin olduğu, diğer endekslerin ise zayıf formda etkin olmadıkları tespit edilmiştir.
Beytur ve Aydın (2019) çalışmalarında 30.06.2000-29.12.2017 periyodu için BİST100 endeksi ve alt endeksleri olan BİST100 Hizmet,
BİST100 Teknoloji, BİST100 Sınai ve BİST100 Mali endekslerinde piyasa etkinliğini KPSS testinin Fourier versiyonuyla sınamışlardır. Çalışma sonucunda endesklerin tamamının birim kök içerdiği ve çalışmaya
konu endekslerde zayıf formda piyasa etkinliği hipotezinin geçerli
olduğu tespit edilmiştir.
Kayral ve Alagöz (2019) çalışmalarında 01.01.2002-31.12.2018 periyodu için G-20 ülkeleri borsalarının zayıf formda piyasa etkinliğini
ADF, PP ve KPSS testi ile sınamışlardır. Analiz sonucunda NASDAQ,
SESN, TASI ve SSEC endeksleri dışındaki diğer borsaların tamamının
zayıf formda etkin olduğu tespit edilmiştir.
Buğan vd. (2019) çalışmalarında Katılım 30 endeksinin etkin
piyasa hipotezinin geçerliliğini sınamak için ARFIMA-FIEGARCH
modelini kullanmışlardır. 07.01.2011-02.08.2019 dönemini kapsayan
çalışmada Katılım 30 endeksi için zayıf formda etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir.
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Karademir ve Evci (2020) çalışmalarında BIST’in zayıf formda
piyasa etkinliğini, Kasım 2008-Kasım 2018 dönemini kapsayan aylık
verilerle BIST’te bulunan 27 sektör endeksinin durağanlığının sınanmasıyla test etmişlerdir. Endekslerin durağanlığı ADF, PP ve Lee-Strazicich birim kök testleriyle sınanmış olup, seçilen 27 endeksten sadece
XFINK endeksinin durağan olduğu diğer endekslerin ise birim kök
içerdiği tespit edilmiştir.
3. VERİ SETİ ve YÖNTEM
Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özellik, bir önceki dönemde değişkenin aldığı değerden, bu dönemin ne şekilde etkilendiğinin
belirlenmesiyle ortaya çıkarabilir. Bu nedenle, serinin nasıl bir süreçten geldiğini anlamak için, serinin her dönemde aldığı değerin daha
önceki dönemdeki değeriyle regresyonu oluşturularak araştırılmaktadır. Bu ilişkiyi konu alan bir test bulunmakta olup, şüphesiz bunlardan
en fazla kullanılanı birim kök testleridir (Tarı, 2010:387).
Birim kök testleriyle birlikte serilerin durağanlığı test edilmekte
olup, durağan seriler uzun dönemde ortalamaya geri dönmektedirler.
Geçmişe dönük az bilgi içeren ve ortalamaya dönme eğilimi olan durağan serilerde geçmişteki şokların etkisi kalıcı olmayacak olup, geçmiş
şokların etkisi mevcut fiyatta kendisini göstermeyecektir (Sevüktekin
ve Nargeleçekenler, 2010:305). Bu nedenle bir serinin durağan olması
serinin zayıf formda etkin olmadığını ifade etmektedir. Diğer bir değişle durağan olmayan seriler yani birim kök içeren serilerde geçmişte
yaşanan şokların etkisi uzun süre seride kendisini göstermekte olup,
serinin ortalamaya dönme eğilimi bulunmamaktadır. Bu bağlamda
birim kök sınamaları çerçevesinde bir piyasanın zayıf formda etkinliğinin test edilmesinde bu serinin durağan dışı olması yani birim kök
içermesi gerekmektedir (Karademir ve Evci, 2020:87). Çalışma kapsamında E7 ülke endeksleri geleneksel birim kök testlerinden Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin
(KPSS) birim kök testleriyle birlikte içsel olarak bir yapısal kırılmaya
izin veren Zivot-Andrews (ZA) birim kök testiyle sınanmıştır.
3.1. Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Birim Kök Testi
Dickey ve Fuller (1979) zaman serilerinin durağanlığının ölçülmesinde kullanılmak üzere tek bir zaman serisi örnekleminde birim
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kökün varlığının (durağanlığın) sınanması amacıyla bir test ortaya
koymuştur (Kayral ve Alagöz, 2019:813).
Test istatistiği (1) numaralı denklemde verildiği şekilde hesaplanmaktadır.

t=1,2,…
Denklemin her iki tarafından eşitliği bozmayacak şekilde
karıldığında yeni denklem

(1)

çı-

(2)

şeklinde düzenlenecektir. Burada stokastik hata terimini ifade
etmekte olup, sıfır hipotezi aşağıdaki şekilde kurulmaktadır.
1981 yılında daha ayrıntılı zaman serisi çalışmalarında kullanılmak üzere Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) Test İstatistiği geliştirilmiş, (2) ve (3) numaralı denklemlerde söz konusu test istatistiği
gösterilmiştir:

(3)
(4)

(3) numaralı denklem sabitli olup (4) numaralı denklem hem sabit
hem de trend içermektedir. Söz konusu denklemlerden elde edilen test
istatistiği tablo değeri ile karşılaştırılarak sıfır hipotezi test edilmektedir. Seri birim kök içermektedir (seri durağan değildir) şeklinde kurulan sıfır hipotezi reddedilirse serinin birim kök içermediği ve serinin
durağan olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Böylece ADF Testi, zaman
serilerinin birim kök taşıyıp taşımadığını açıklama sürecinde DF’ye
göre daha fazla işlevsellik kazanmıştır.
3.2. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (KPSS) Birim Kök
Testi
ADF birim kök testinin sıfır hipotezi serinin birim kök içerdiğini
yani durağan olmadığını ifade etmektedir. KPSS birim kök testinde ise
sıfır hipotezi serinin birim kök içermediği yani durağan olduğunu, alternatif hipotez ise serinin durağan olmadığını öne sürmektedir. KPSS
testine göre, bir zaman serisi, bir deterministik trend, bir rassal terim
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ve bir sabit bozucu terim içerir. Test bir rassal terimin sıfır varyansa
sabit olduğu hipotezinin Lagrange Çarpanı (LM) testidir (Çelik ve Taş,
2007:16).
Buna göre

T deterministik trend
süreci

(5)
rassal süreci ifade etmektedir.

rassal

(6)

şeklinde ifade edilmektedir. Rassal süreçte yer alan hata terimi
’nin bağımsız ve eş dağılım özelliklerine sahip (
) eşitlik olduğu
boş hipotezi ile serinin durağanlığı
varsayılır. Bu durumda
sınanır. Hata teriminin varyansının ( ) sıfır olması, hata teriminin (
) sabit olmasını, dolayısıyla rassal süreç olarak nitelendirilen
sürecinde durağan olmasını gerektirecektir. Hesaplanan KPSS test istatistiği tablo değerinden düşük olduğu durumda analize konu serinin
birim kök içermediğini söyleyen sıfır hipotezi kabul edilir. Test istatistiği tablo değerinden yüksek ise seri birim kök içermektedir şeklinde
kurulan alternatif hipotez kabul edilmektedir (Kwiatowski vd. 1992).
3.3. Zivot-Andrews (ZA) Birim Kök Testi
Perron (1989) yapısal kırılmaların varlığı durumunda ADF gibi
klasik birim kök testlerinin tahmin gücünde azalmalar olduğunu ve
sıfır hipotezinin reddedilememesi yönünde bir sapmanın mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Yapısal kırılmalar dikkate alınarak yapılan
analizlerde, durağan olmayan birçok seri, durağan özellikler sergileyebilmektedir (Yıldırım Tıraşoğlu, 2014:78). Özellikle çalışmaya konu
ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olduğu göz önüne alınarak ülke
endeksleri üzerindeki olası yapısal kırılmanın dikkate alınabilmesi
amacıyla içsel olarak bir yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews
(1992) birim kök testi kullanılmıştır.
Zivot-Andrews (1992) yaklaşımı kırılma zamanının egzojen olarak
alınması durumunda hipotez testlerinin sonuçlarının birim kök reddi
lehine değişeceğini ileri sürmektedir Bu nedenle Zivot-Andrews birim

Mustafa Can SAMIRKAŞ

149

kök testinde kırılma zamanı model tarafından endojen olarak tahmin
edilmektedir (Sevütekin & Nargileçekenler, 2010:308).
Zivot-Andrews birim kök testinde üç model oluşturulmakta olup,
bu modeller düzeyde bir kırılmaya izin veren Model A, trendde bir
kırılmaya izin veren Model B ve hem düzeyde hem de trendde bir kırılmaya izin veren Model C’dir (Yıldırım Tıraşoğlu, 2014: 73).

Model A

(7)

Model B

(8)

Model C

(9)

Modeller sırasıyla A düzeyde, B trendde C ise hem trendde hem
de düzeydeki yapısal kırılmayı ifade etmektedir. Zivot-Andrews
birim kök testinde öncelikli olarak içsel olarak modeldeki uygun
kırılma noktaları belirlenmektedir. Kırılmaların tespitinden sonra
’nın hesaplanan t istatistiğinin mutlak değer olarak Zivot-Andrews
kritik değerinden büyük olması durumunda yapısal kırılma olmadan birim kökün varlığını ifade eden sıfır hipotezi reddedilmektedir.
Hesaplanan t istatistiğinin Zivot-Andrews kritik değerinden mutlak
değer olarak küçük olması durumunda ise trendde meydana gelen bir
yapısal kırılmayla birlikte serinin trend durağan olduğunu ifade eden
alternatif hipotez reddedilir (Yılancı, 2009:328)3.
4. VERİ SETİ ve AMPİRİK BULGULAR
Çalışma kapsamında gelecekle ilgili provizyonlarda dünyanın en
önemli ekonomileri olacağı yönünde beklentiler olan E7 ülkeleri olarak
adlandırılan gelişmekle olan 7 ülke borsaları analize konu edilmiştir.
Bu ülkelerdeki borsa ana endeksleri seçilmiş olup, Brezilya, Endonez3

Ayrıntılı bilgi için bknz. Zivot, E. ve Andrews, D. (1992).
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ya, Meksika ve Türkiye’den birer endeks, Çin, Hindistan ve Rusya’dan
ikişer endeks olmak üzere toplam 10 endeks çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada on yıllık süreyi içeren 03.01.2010-27.12.2020 periyodunda haftalık endeks değerleri logaritmaları alınarak kullanılmıştır.
Veri setini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.
Tablo 1. Çalışmanın Veri Seti
E7 Ülkeleri

Endeks

Kısaltma*

Dönem

Brezilya

Bovespa

BR

03.01.2010-27.12.2020

Shanghai

CH_1

03.01.2010-27.12.2020

Çin

SZSE Component

CH_2

03.01.2010-27.12.2020

Endonezya

IDX Composite

ID

03.01.2010-27.12.2020

BSE Sensex

IN_1

03.01.2010-27.12.2020

Hindistan

Nifty 50

IN_2

03.01.2010-27.12.2020

Meksika

FTSE BIVA Real Time Price

MX

03.01.2010-27.12.2020

MOEX

RU_1

03.01.2010-27.12.2020

Rusya

RTSI

RU_2

03.01.2010-27.12.2020

Türkiye

BİST100

TR

03.01.2010-27.12.2020

* Kısaltmalar ülkelerin ISO kodlarına göre belirlenmiş olup, iki
endeks alınan ülkelerde _1, _2 olarak ayırım yapılmıştır.
Çalışmaya konu olan endekslerin zaman serisi grafiklerini aşağıdaki gibi göstermek mümkündür.
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CH_1

CH_2

11.8

8.6

10.0

11.6

8.4

9.8

11.4
11.2
11.0
10.8

8.2

9.6

8.0

9.4

7.8

9.2

10.6

7.6

9.0

10.4

7.4

8.8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

13

12

11

15

14

ID

18

17

16

19

20

9.6

8.8

10.6

9.4

8.6

10.4

9.2

8.4

10.2

9.0

8.2

10.0

8.8

8.0

9.8

8.6

7.8

9.6

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

11

13

12

14

MX
8.2

10.8

8.0

10.7

7.8

10.6

7.6

10.5

7.4

10.4

7.2

10

11

12

13

14

15

12

13

14

15

16

18

17

19

20

8.4

10

11

12

13

14

RU_1

10.9

10.3

11

16

17

18

19

16

17

18

19

20

15

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

RU_2
8.0

7.6

7.2

6.8

7.0

20

15

IN_2

10.8

11

10

IN_1

9.0

10
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10

12

11

13

14

15

17

16

18

19

20

6.4

10

11

12

13

14

15

TR
7.6

7.2

6.8

6.4

6.0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Şekil 1. E7 Ülkeleri Borsa Endekslerinin Logaritmik Değerleri (2010-2020)

Endeks değerlerinin zayıf formda piyasa etkinliğini test etmek
amacıyla çalışmaya konu endekslere öncelikle ADF birim kök testi uygulanmıştır. ADF birim kök test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Test

%5 Kritik
Değer

Olasılık
Değeri

%5 Kritik Değere

İstatistiği

Sabit Model

-0.634998

-2.866365

0.8599

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-1.923136

-3.417681

0.6410

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-1.788405

-2.866547

0.3863

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-2.496651

-3.417967

0.3297

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-2.585487

-2.866624

0.0966

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-2.594470

-3.418087

0.2831

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-2.540406

-2.866455

0.1065

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-2.981253

-3.417821

0.1384

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-0.204686

-2.866365

0.9352

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-3.020276

-3.417681

0.1275

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-0.329209

-2.866365

0.9178

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-3.019444

-3.417681

0.1277

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-2.584807

-2.866365

0.0967

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-2.729373

-3.417681

0.2250

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-0.362339

-2.866410

0.9126

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-2.903827

-3.417751

0.1620

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-2.339783

-2.866410

0.1599

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-2.246986

-3.417751

0.4620

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-1.052742

-2.866365

0.7355

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-3.398010

-3.417681

0.0526

Reddedilemez

Durağan Değil

Model

BR

CH_1

CH_2

ID

IN_1

IN_2

MX

RU_1

RU_2

TR

Göre Ho Hipotezi

Açıklama

* Optimal gecikme uzunluğu Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiş olup, maksimum 12 gecikmeye izin
verilmiştir.

ADF birim kök testinin seri birim kök içermektedir şeklinde yani
seri durağan değildir şeklinde kurulmuştur. Test istatistik değeri mutlak değer içinde kritik değerden küçük olduğu durumda sıfır hipotezi
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reddedilemez yani seri durağan değildir, büyük ise sıfır hipotezi reddedilmektedir ve serinin durağan olduğu kabul edilir.
Tablo 2’de görüldüğü üzere ADF birim kök testine göre çalışmaya
konu serilerin tamamının %5 anlamlılık düzeyinde hem sabit modelde
hem de sabit ve trend modelde durağan olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 3. KPSS Birim Kök Testi Sonuçları

BR

CH_1

CH_2

ID

IN_1

IN_2

MX

RU_1

RU_2

TR

%5 Kritik

%5 Kritik değere

Değer

göre Ho Hipotezi

1.661333

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.687530

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

0.957653

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.210729

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

0.191336

0.463000

Reddedilemez

Durağan

Sabit ve Trend Model

0.190109

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

2.467376

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.342520

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

2.977403

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.139059

0.146000

Reddedilemez

Durağan

Sabit Model

2.984212

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.154358

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

1.534725

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.548697

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

2.727464

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.574110

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

1.167316

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.531216

0.146000

Red

Durağan Değil

Sabit Model

2.688885

0.463000

Red

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

0.056426

0.146000

Reddedilemez

Durağan

Model

Test İstatistiği

Sabit Model

Açıklama
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Tablo 3 KPSS testinin sonuçlarını vermektedir. KPSS testi, hipotezin kurulması açısından ADF birim kök testinden farklılık göstermektedir. KPSS birim kök testinde sıfır hipotezi serinin birim kök içermediği yani durağan olduğu şeklinde kurulmaktadır. Serinin durağan
olarak kabul edilebilmesi için test istatistik değerinin kritik değerden
küçük olması gerekmektedir. Bu bağlamda Tablo 3 incelendiğinde
düzeyde %5 anlamlılık düzeyinde CH_2 serisi sabit modelde, IN_1 ve
TR serileri ise sabit ve trend modelde durağan olarak kabul edilirken
çalışmaya konu diğer tüm seriler düzeyde durağan değildir. Bununla
birlikte AIC, SIC ve HQ bilgi kriterleri açısından değerlendirildiğinde
CH_2 için uygun modelin sabit model, IN_1 ve TR için ise uygun modelin sabit ve trend modeli olduğu tespit edilmiştir.
İçsel olarak bir yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews birim
kök testinin sonuçlarını Tablo 4’teki gibi özetlemek mümkündür.

%5 Kritik
Değer

Kırılma
Noktası

%5 Kritik değere
göre Ho
Hipotezi

Açıklama

Sabit Model

-3.458995 (2)*

-4.93

25.06.2017

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-5.421726 (2)

-5.08

28.02.2016

Red

Durağan

Sabit Model

-4.528712 (4)

-4.93

26.10.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-4.609367 (4)

-5.08

26.10.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-3.204630 (4)

-4.93

26.10.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-3.758159 (4)

-5.08

26.10.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-3.977943 (4)

-4.93

07.04.2019

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-3.693225 (4)

-5.08

12.03.2017

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-3.926405 (2)

-4.93

23.02.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-4.186415 (2)

-5.08

08.09.2013

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-4.088711 (2)

-4.93

16.02.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-4.396399 (2)

-5.08

16.02.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Model

Test
İstatistiği

Tablo 4. Zivot-Andrews Birim Kök Testi Sonuçları

BR

CH_1

CH_2

ID

IN_1

IN_2
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Sabit Model

-5.075270 (2)

-4.93

30.09.2018

Red

Durağan

Sabit ve Trend Model

-5.002242 (2)

-5.08

12.03.2017

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit Model

-4.806653 (4)

-4.93

18.03.2012

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-5.409765 (4)

-5.08

04.01.2015

Red

Durağan

Sabit Model

-3.676674 (4)

-4.93

13.07.2014

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-5.328577 (4)

-5.08

07.09.2014

Red

Durağan

Sabit Model

-3.702707 (0)

-4.93

08.01.2017

Reddedilemez

Durağan Değil

Sabit ve Trend Model

-3.746961 (0)

-5.08

17.03.2019

Reddedilemez

Durağan Değil

*Parantez içindeki değerler AIC bilgi kriterine göre seçilen uygun
gecikme uzunluğudur.
ZA birim kök testinin sıfır hipotezi seri birim kök içermektedir
yani seri durağan değildir şeklinde kurulmuştur. Alternatif hipotezi
ise bir yapısal kırılmayla birlikte durağandır şeklinde kurulmuştur.
Test istatistik değeri mutlak değer içinde kritik değerden küçük olduğu durumda sıfır hipotezi reddedilemez yani seri durağan değildir,
büyük ise sıfır hipotezi reddedilmektedir ve serinin durağan olduğu
kabul edilir.
ZA birim kök testi sonuçlarına göre MX serisinin Model A’da (sabitli modelde), BR ve RU_1, RU_2 serilerinin ise Model C’de (Sabitli
ve Trendli Model) bir yapısal kırılmayla durağan olduğu, diğer tüm
serilerin ise durağan olmadığı tespit edilmiştir.
SONUÇ
Fama (1970) tarafından ortaya atılan etkin piyasalar hipotezine
göre piyasa etkinliği üç temel başlık üzerinde incelenebilmektedir.
Bunlar menkul kıymete ait tüm geçmiş fiyat bilgilerinin menkul kıymetin mevcut fiyatına yansıdığı zayıf formda piyasa etkinliği, geçmiş
fiyat bilgileriyle birlikte halka açıklanan tüm bilgilerin de menkul kıymetin mevcut fiyatına yansıdığı yarı-güçlü formda piyasa etkinliği ve
geçmiş fiyat bilgilerinin, hakla açıklanan bilgilerin ve menkul kıymete
ve bu menkul kıymeti ihraç eden firmaya ait tüm özel bilgilerinin mevcut fiyata yansıdığı güçlü formda piyasa etkinlidir. Bir piyasanın etkinliği bu piyasada rekabet koşullarının oluştuğu, şeffaf bir ortamda hisse
senedi işlemlerinin adil bir şekilde yapıldığı ve piyasada oluşan fiyat-
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ların hissenin mevcut tüm bilgilerini yansıttığı anlamı taşımaktadır.
Piyasaların etkin olması bu piyasalara güveni arttırmaktadır. Bununla
birlikte gerek fon arz edenler açısından gerekse fon talep edenler açısından bu piyasalara duyulan ilginin artması da beklenmektedir.
Çalışma kapsamında E7 olarak ifade edilen gelişmekte olan 7 ekonomiden (Emerging 7) oluşan ülkelerin öncü endeksleri kapsamında
zayıf formda piyasa etkinliği sınanmıştır. Birçok araştırmacı tarafından
E7 ülkeleri geleceğin en önemli ekonomileri arasında sayılmakta, G7
ülkelerinin en büyük alternatifi olarak kabul edilmektedir. Bu ülkeler
Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika, Rusya ve Türkiye’dir.
Çalışmada 03.01.2010-27.12.2020 tarihlerini kapsayan ve haftalık verisi
temin edilebilen bu ülkelerin öncü endeksleri seçilmiş ve 10 temel endeks analize konu edilmiştir. Bu endeksler Bovespa (Brezilya), Shanghai, SZSE Component (Çin), IDX Composite (Endonezya ), BSE Sensex, Nifty 50 (Hindistan), FTSE BIVA (Meksika), MOEX, RTSI (Rusya)
ve BIST 100 (Türkiye) endeksleridir.
Çalışma kapsamında geçmiş fiyat hareketlerinin mevcut fiyata
yansıyıp yansımadığını, geçmişteki bir şokun kalıcı olabilecek kadar
uzun bir bilgiyi içerip içermediği birim kök testlerinden Genişletilmiş
Dickey-Fuller (ADF) Testi ve Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin
(KPSS) Testi ve bir yapısal kırılmaya izin veren Zivot-Andrews birim
kök testiyle sınanmıştır. ADF birim kök testine göre %5 anlamlılık
düzeyinde bütün endeksler düzeyde durağan değilken, KPSS testine
göre ise sadece BSE Sensex endeksi sabit modelde, SZSE Component
ve BİST100 endeksi sabit ve trendli modelde durağandır. Diğer endekslerin tamamı ise düzeyde durağan değildir. Bir yapısal kırılmaya
izin veren Zivot-Andrews birim kök testi sonuçlarına göre ise FTSE
BIVA Endeksinin (MX) Model A’da (sabitli modelde), Bovespa (BR) ve
MOEX (RU_1), RTSI Endeksi (RU_2) Endekslerinin Model C’de (Sabitli
ve Trendli Model) bir yapısal kırılmayla durağan olduğu, diğer tüm
endekslerin ise düzeyde durağan olmadığı tespit edilmiştir. Üç test
sonucu da değerlendirildiğinde ADF ve KPSS testi sonuçlarına göre
durağan olmayan endekslerin durağan olmama nedenlerinin yapısal
kırılmadan kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışmaya konu edilen endekslerin önemli bir kısmının zayıf formda etkin
piyasalar hipotezine uygun olarak hareket ettiği görülmektedir. Bu
endekslerin geçmiş fiyat bilgilerinin mevcut fiyata yansıdığı, yatırım-
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cıların geçmiş fiyat hareketlerinden yararlanarak normalüstü bir getiri
elde edemeyeceği ifade edilebilmektedir.
Ülke grupları açısından değerlendirildiğinde Hepsağ ve Yaşar Akçalı (2015) ve Bektur vd. (2016), Kayral ve Alagöz (2019) çalışmalarına
benzer sonuçlar elde edilmiş olup, BIST100 endeksinin zayıf formda
etkinliği açısından ise Eken ve Adalı (2008), Duman Atan vd (2009), Zeren vd.(2013), Yücel (2016), Turan Kurtaran vd (2018), Beytur ve Aydın
(2019), Karademir ve Evci (2020) çalışmalarına paralel sonuçlar verdiği
görülmektedir. Bu bağlamda çalışma bulgularının literatürle uyumlu
olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışmanın, sonuçları itibariyle E7 ülke endekslerine yatırım yapacak yatırımcılara ve bu ülke endeksleri üzerine araştırma yapan
araştırmacılara katkı sağlaması beklenmektedir. Özellikle çalışmaya
konu olan ülkelerin gelişmekte olan ülkeler olduğu düşünüldüğünde,
birden fazla yapısal kırılmaya izin veren testlerin kullanılması piyasa
etkinliğinin daha kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak sağlayabilecektir. Bununla birlikte E7 ülkelerinin sektör endeksleri gibi ana
endeksler dışındaki diğer endeksleri veya bezer ülke endeksleri de
eklenerek geliştirilen çalışmalar da literatüre katkı sağlayacaktır.
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İZMİR İLİNDEKİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
F. Utkan ŞENTÜRK1

1. GİRİŞ
İş sağlığı ve güvenliği, tüm ülkeler gibi Türkiye’de de önemi bir
konu olduğu gittikçe daha iyi anlaşılan ciddi bir konudur. Sadece iş
kazaları ve meslek hastalıklarının işletmeler ve devlet açısından getirmekte olduğu yüksek maliyetler ile somutlaşan ekonomik yönü değil,
çalışanların ve ailelerinin yaşadıkları zorluklar ve bu doğrultuda ortaya çıkan sosyal sorunlar da konunun daha fazla ciddiye alınmasını
gerektiren faktörlerdir.
İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının temel unsurlarındandır.
Güvenli, sağlıklı ortamlarda ve koşullarda çalışmak, işyerlerinde fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması her çalışanın vazgeçilmez hakkıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları devletlerin, işletmelerin iş sağlığı
ve güvenliği alanındaki performanslarının temel göstergeleridir. Ancak, ülkemizde işveren bildirimine göre derlenen iş kazası istatistikleri, uzmanlara ve uluslararası uzmanlık kuruluşlarına göre gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek sayılara en yakın verilerin ölümle ve sürekli iş
göremezlikle sonuçlanan iş kazaları istatistiklerinde ortaya çıktığı göz
önüne alındığında, ülkemizde bu tür iş kazalarının oranının gelişmiş
ülke oranlarının çok üzerinde olduğu görülmektedir.
Çoğumuzun hayatının merkezinde yer alan iş ve çalışma ortamının fiziksel ve ruhsal sağlığımızın üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Meslek hastalıklarından bazıları iş görenler arasında daha yaygın olarak görülmektedir. Bunlar sırasıyla akciğer hastalıkları, iskelet
sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları, işitme kaybı, sinir sistemi hasta1
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lıkları, dermatolojik hastalıklar gibi hastalıklardır. Çalışma yaşamının
insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi, çalışan sağlığının
korunmasına ve gelişmesine katkı sağlaması gerekmektedir. Ancak
çalışanların hayatını, sağlığını ve iş görme kapasitesini olumsuz yönde
etkileyen iş sağlığı ve güvenliği koşulları, tüm dünyada iş hayatının
üzerinde durulması gereken önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir.
Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kavramına genel bakış yapılmış, akabinde İzmir’deki iş sağlığı ve güvenliği incelenmiştir. Yapılan
araştırmalar sonucu elde edilen bulgular ışığında İzmir’deki sağlık
sektörü, iş sağlığı ve güvenliği bakımından ele alınmıştır.
2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
Günlük yaşamda sağlık kavramı ve güvenlik kavramı genelde tek
bir kavram olarak aynı anlama gelecek şekilde kullanılmasına rağmen
iki kavram aslında birbirinden farklıdır. İki kavram arasındaki ablam
farkını anlamak “İş sağlığı” ve “iş güvenliği” kavramlarını tanımlamak gerekmektedir.
İş sağlığı, sağlıklı bir yaşam ortamının sağlanması için uygulanması gereken sağlıkla ilgili hususlar yani sağlık ve güvenliği kavramının sağlıkla ilgili yönünü ifade etmektedir (Kılkış, 2014: 6). İş sağlığının sağlıkla ilgili yönü kendi içerisinde de tıbbi ve teknik olmak üzere
iki şekilde değerlendirilmektedir. Çalışanların sağlığını korurken,
hastalıkları ve kazaları iyileştirilmeye yönelik uygulamalar iş sağlığının tıbbi yönünü ifade ederken çalışanların sağlığını etkileyen çeşitli
maddelerin ve faktörlerin varlığını belirleme, düzeylerini tespit etme
ve izleme, konuyla ilgili teknik yönü ifade etmektedir. İş sağlığı bu nedenle tıbbi ve teknik uygulamalara atıfta bulunan ve her iki uygulama
türünü de içeren daha yaygın bir terimdir (Yıldız, 2013: 53).
İş sağlığı, işçinin bir bütün olarak iyilik halini koruyarak çalışanların sahip olduğu çalışma koşulları nedeniyle sağlıklarını kaybetmelerini önlemek, onları iş sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek
faktörlerden korumak, çalışanların fiziksel ve psikolojik yapılarıyla
uyumlu işlere girmelerini sağlayarak sağlıklarını korumayı amaçlayan
uygulamalardır. Kısacası, işin çalışanlar için uygunluğunu ve işçilerin
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iş için uygunluğunu sağlamayı amaçlayan çalışmaları kapsamaktadır.
Tanımda iş sağlığının her türlü işte çalışanı kapsadığı vurgusu öne
çıkmaktadır. Daha açık bir ifadeyle iş sağlığı sadece madende, inşaatta
çalışanları değil ilk ve acil yardım hizmetlerinde çalışanları, satış elemanlarını, bankacıları özetle bütün çalışanları kapsamaktadır. Tanımda vurgu yapılan ve oldukça önemli olan bir diğer durum ise, işleri
nedeniyle çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önüne geçilmesinin
yeterli olmayışı mümkünse çalışanların sağlığını bir bütün olarak
sağlıklarının gerektiği şekilde korunması ve iyileştirilmesi için çaba
gösterilmesi gerekliliğidir.
2. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği geniş perspektiften bakıldığında sağlık
sektörü önemli bir sağlık ve güvenlik arayışı içindedir. Çok tehlikeli
sınıfta yer alan hastanelerde verilen sağlık hizmetinin sunucuları olan
sağlık çalışanları birçok kamu kurumundan daha fazla risk altında yer
alır. Sağlık sektöründe çalışanların sağlık riski altında olmasının temel
sebebi işin doğası gereği hasta olan bireylere verilen hizmettir. Sağlık
sektörü teşhis, tedavi ve araştırma amaçlı olarak kimyasal, radyoaktif,
sentetik birçok temel argümanı hizmetin bünyesinde vermektedir. Bu
karmaşık yapıya eklenen fiziksel ve ergonomik risklerle iş artık başlı
başına bir sağlık ve güvenlik riskine neden olmaktadır. Seçilmiş olarak
sağlık ekibine teslim edilen hastaya verilen bu tümleşik hizmetler;
sağlık çalışanını farklı sektörlere nazaran birçok alanda iş sağlığı ve
güvenliği açısından koruma altına alınması gerekliliğini doğurur.
İş kazası denilince sağlık çalışanını hizmetin gereği bekleyenlerin
başında hasta ile farklı temaslar sonucunda oluşan kesici-delici alet
yaralanmaları, kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma, hava yoluyla geçen
mikroorganizmalara sıkça yakalanma gelir. Hasta, sedye ve cihazları
kaldırma, düşme, çarpma, takılma, kayma, incinme vb. nedenlere
bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları da sektörel olarak ön plandadır.
Şiddet, mobbing, tehdit ve korkutulmalar sıkça sağlık çalışanı başına
gelir. Alerjik reaksiyon, yanıklar, zehirlenme gibi olgularda kullanılan
kimyasal ve radyoaktif maddelerin sonucudur. Çalışma ortamında
olabilecek her türlü yangın, patlama, elektrik çarpması vb. gibi olaylar
da yine sektörel olarak binlerce cihazın kullanıldığı sağlıkta olağandır.
İşe gidiş-geliş sırasında veya 112 hizmetleri sırasında, ambulansla has-
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ta nakillerinde meydana gelen trafik kazaları da güncel kayıpları olan
mevzulardır (Uçak vd., 2011: 8).
3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmanın temel amacı, İzmir’deki sağlık sektörü hakkında bilgiler aktarmaktır. Bu doğrultuda yapılan anketler ile bu çalışmada
aktarılmak istenen bilgiler desteklenmiştir.
3.2. Araştırmanın Önemi
Çalışma kapsamında yapılan anket çalışması, İzmir ilinde bulunan iki hastanedeki sağlık çalışanlarına yapıldığından dolayı İzmir’deki sağlık sektörünü açıklamak için niteliklidir. Dolayısıyla bu çalışma
İzmir’deki ve Ege Bölgesi’ndeki sağlık sektörü hakkında birtakım
bilgiler aktarmaktadır.
3.3. Araştırmanın Sınırlılıkları
Çalışma kapsamında yapılan anket çalışması 2020-2021 yıllarında
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi görev yapmakta
olan sağlık sektörümdeki çalışanlara uygulanmıştır. Dolayısıyla araştırma, bu iki hastanedeki 2020-2021 sağlık çalışanlarıyla sınırlıdır.
3.5. Verilerin Toplanması
Çalışmada, anket yöntemiyle iki hastaneden toplanan veriler analiz için kullanılmıştır. Farklı demografik özelliklere sahip toplamda 55
kişiye anket soruları yöneltilmiş ve katılımcılardan elde edilen bulgular çalışmada listelenmiştir.
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Tablo 3.5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Tablo 3.5.1’e göre araştırmaya katılan kişilerin %12,7’si “erkek”,
%83,7 gibi büyük bir kısmı ise “kadın” çalışanlardan oluşmaktadır. Çalışanların yaşlarına baktığımızda çalışanların %3,6’sı “18 ile 20” yaşları
arasında, %14,5’i “25 ile 29” yaşları arasında, %36,4’ü “30 ile 34” yaşları
arasında, %16,4’ü “35 ile 39”yaşları arasında, %20’si “40 ile 44” yaşları
arasında, %9,1’i, “45 yaş ve üstü”dür. Araştırmaya katılan çalışanların
%3,6’sı“lise”, %7,3’i “önlisans”, %60’ı“lisans”, %14,5’i“yüksek lisans”,
%3,6’sı“doktora”, %10,9’u“tıpta uzmanlık” mezunudur. Araştırmaya
katılan çalışanların meslekteki görevlerine baktığımızda çalışanların
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%5,5’i “tıbbi sekreter”, %1,8’i“ebe”, %5,5’i“memur”, %1,8’i“yönetici”,
%7,3’ü“doktor”, %3,6’sı“veri kayıt personeli”, %1,8’i“müdür yardımcısı”, %1,8’i“başhekim”, %70,9’u“hemşire” olarak görev yapmaktadır.
Bu bilgiye göre katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır ve katılımcıların çoğu hemşire olarak görev yapmaktadır.
Katılımcıların çoğu lisans mezunudur ve yaş olarak çoğu 30-34 yaşları
arasındadır.
3.6. Verilerin Analizi
Katılımcılardan elde edilen anket sonuçlarının analizi için SPSS
23 paket programı kullanılmıştır. Program aracılığıyla anket sonuçları
tablolaştırılmış ve bu tablolar çalışmada derlenmiştir.
4. BULGULAR

· “6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu hakkında duyumunuz oldu mu?” sorusuna katılımcıların %96,4’ü “Evet”, %3,6’sı
“Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların
“İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunundan haberdar olduklarını söylemek
mümkündür.
· “Mesleğinizde iş kazası geçirme olasılığının ne olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların %20’si “Düşük”, %7,3’ü “Orta”,
%72,7’si “Yüksek” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre

F. Utkan ŞENTÜRK

167

katılımcıların sağlık sektöründe iş kazası geçirme olasılığının yüksek
olduğunu düşündüklerini söylemek mümkündür.
· “Çalıştığınız birimde risklere ve kazalara karşı kendinizi güvende hissediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %3,6’sı “Çok
Hissediyorum”, %50,9’u “Hissediyorum”, %3,6’sı “Fikrim Yok”, %40’ı
“Hissetmiyorum”, %1,8’i ise “Hiç Hissetmiyorum” cevabını vermiştir.
Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların yarısının çalıştığı birimde
kazalara karşı kendini güvende hissettiğini, yarısına yakın kısmının ise
kendini güvende hissetmediğini söylemek mümkündür.

· “Çalıştığınız birimde iş kazalarını engellemek için alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %72,7’sı
“Evet”, %27,3’ü ise “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca
göre katılımcıların büyük bir kısmı iş kazalarını engellemek için alınan
önlemleri yeterli bulmaktadır.
· “İş kazasını önlemek amacıyla kişisel koruyucu donanım kullanıyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %81,8’i “Evet”, %18,2’si ise
“Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların
büyük bir kısmı çalışırken kişisel koruyucu kullanmaktadır.
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· “Hayati tehlike söz konusu olduğunda çalışmaktan kaçınma
hakkınız olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %41,8’i
“Evet”, %58,2’si ise “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca
göre katılımcıların yarısından fazlasının hayati tehlike söz konusu
olduğunda çalışmaktan kaçınma hakkı olduğunu bildiğini, yarısına
yakın kısmının ise haberdar olmadığını söylemek mümkündür.
· “Çalıştığınız kurumda İSG birimi var mı?” sorusuna katılımcıların hepsi “Evet” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların tümünün çalıştığı işyerinde İGS birimi olduğunu söylemek
mümkündür.
· “İş yeriniz İGS hizmetlerini hangi yolla temin etmektedir.” Sorusuna katılımcıların %18,2’si “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi”,
%52,7’si “İşyeri İçinde Görevlendirme”, %29,1’i ise “Bilmiyorum” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların yarısından
fazlası İGS hizmetlerini ortak sağlık ve güvenlik birimi aracılığı ile
temin etmektedir.
· “Oluşabilecek meslek hastalığı durumunda sahip olduğunuz
hakları biliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %56,4’ü “Evet”,
%43,6’sı ise “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre
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katılımcıların yarısından fazlası olası bir meslek hastalığı durumunda
sahip olduğu hakları bilmekte, yarısına yakın bir kısmı ise sahip olduğu hakları bilmemektedir.
· “İş yerinizde iş güvenliği levhaları var mı ve sizce yeterli mi?”
sorusuna katılımcıların %49,1’i “Evet, Yeterli”, %45,5’i “Evet Var, Fakat Yeterli Değil”, %5,5’i ise “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen
bu sonuca göre katılımcıların çoğunun çalıştığı işyerinde iş güvenliği
levhaları bulunmaktadır.

· “İş yerinizde risk değerlendirmelerde görev aldınız mı?” sorusuna katılımcıların %12,7’si “Evet”, %87,3’ü ise “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların büyük çoğunluğu risk
değerlendirme görevinde yer almamıştır.
· “İş yerinizin tehlike sınıfı nedir?” sorusuna katılımcıların %7,3’ü
“Az Tehlikeli”, %41,8’i “Tehlikeli”, %43,6’sı “Çok Tehlikeli”, %7,3’ü
“Bilmiyorum” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların çoğu çok tehlikeli birimde çalışmaktadır.
· “Mesleğinizde yaşanan iş kazalarının veya meslek hastalıklarının
neler olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %70,9’u
“Evet”, %29,1’i ise “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen bu sonuca
göre katılımcıların büyük çoğunluğu yapmış oldukları meslekte yaşanan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının neler olduğunu bilmektedir.
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· “İş kazası veya meslek hastalığı geçirdiniz mi?” sorusuna katılımcıların %32,7’si “Evet”, %67,3’i “Hayır” cevabını vermiştir. Elde edilen
bu sonuca göre katılımcıların çoğu iş kazası veya meslek hastalığı
geçirmiştir.
· İş kazası veya meslek hastalığı geçirenlere sorulan “İş kazası
veya meslek hastalığı sonucu iş gücü kaybı yaşadınız mı?” sorusuna
katılımcıların %7,3’ü “Evet”, %23,6’sı “Hayır” cevabını vermiştir. Geri
kalan %67,3 katılımcı ise iş kazası veya meslek hastalığı geçirmeyen
kısımdır. Elde edilen bu sonuca göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu iş kazası veya meslek hastalığı geçirmemiştir. İş kazası veya meslek
hastalığı geçiren katılımcıların ise büyük çoğunluğu iş gücü kaybı
yaşamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
İş kazalarının ve hastalıklarının ciddiyetine bakılmaksızın, kişiler
üzerinde önemli bir etkisi vardır. Öte yandan, kalıcı iş göremezliğin
daha ciddi sonuçları olabilir. Ülkedeki sosyal, ekonomik ve politik değişiklikler işçilerin sağlığını ve güvenliğini etkilemektedir.
Sağlık sektörü açısından termal konfor kavramı iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat çeken bir kavramdır. Termal konfor, hastane
ve sağlık tesislerinde hasta konforu ve rahatı açısından artık otelcilik
hizmetleri bünyesinde değerlendirilen ve her zaman büyük önem verilmiş bir başlıktır. İklim koşulları olarak adlandırabileceğimiz ortam,
sağlık çalışanı için hastasına en iyi hizmeti verme açısından gereklidir.
Termal konforun olmadığı çalışma ortamında çalışan bedensel ve ruhsal hastalıklar sonucu motivasyon ve iş verimi açısından noksan kalır.
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Çalışmada, ülkemizde hala önemli bir sorun olan iş kazaları ve
meslek hastalıklarının durumunu ortaya koyma açısından İzmir’de
bulunan iki hastanedeki 2020-2021 yılları arasında çalışan sağlık çalışanlarına yönelik anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket sonuçları
çalışmada listelenmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde sağlık çalışanlarının ortalama üçte biri hayatının bir evresinde iş kazasına maruz
kalmıştır. Bu iş kazaları büyük sonuçlara yol açabilmektedir. Zira
sağlık sektöründeki iş kazaları diğer sektörlere nazaran daha büyük
sonuçlar doğurabilmektedir.
İzmir’deki iki hastanede yapılan anket çalışmasının sonuçları göz
önüne alındığında sağlık çalışanlarının sağlık sektöründe çalışmayı
tehlikeli olarak nitelendirdiği görülmektedir. Dolayısıyla bu tehlikenin minimuma indirilmesi sağlanmalıdır. Bu minimuma indirme
işlemi ise Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı veya sağlık iş görenleri
tarafından sağlanabilecektir.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE FİZİKSEL
UYGUNLUĞUN KORUNMASI AÇISINDAN FİZİKSEL
AKİVİTE
Mustafa Sabır BOZOĞLU1

1. GİRİŞ
Koronavirüsler (CoV), Orta Doğu Solunum Sendromu (MERSCoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha
ciddi hastalıklara neden olduğu bilinen geniş bir virüs ailesidir (Sağlık
Bakanlığı, 2021). 2019’un sonları ve 2020’ nin ilk aylarında Çin’de tespit
edilen ve yaklaşık yarım milyon ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 10
milyondan fazla insanı etkileyerek kısa sürede tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2021) 30.01.2020’de, COVID-19 salgınını küresel bir acil durum olarak, 11 Mart’ta ise küresel düzeyde tüm
dünyayı ilgilendiren bir pandemik durum olarak ilan etmiştir (WHO,
2021). Kuluçka süresinin ise ilk zamanlar 1-14 gün arası iken son
gözlemlere göre ise 24 güne kadar çıkabildiği söylenmektedir (Adalja
VD., 2020: 1343-1344, Zhang vd., 2020: 386-389). Hastalığa bağlı ölüm
oranlarındaki artışın nedenleri genel olarak akciğer rahatsızlıkları,
kardiyovasküler bozukluklar ve aşırı siğara kullanımına bağlı olduğu
ve bu nedenle erkeklerin kadınlara göre daha fazla risk grubunda olduğu bildirilmiştir (Caccialanza vd., 2019:110-135). Solunum yolu ile
bulaşan virüs, topluluklarda temas ile çok hızlı yayılma göstermekte
ve gün geçtikçe daha fazla ülkede vaka sayısı artış göstermektedir.
Dünya genelinde artan enfeksiyonlu hasta sayısı nedeniyle ve yetersiz
sağlık uygulamalarından dolayı karantina ve sosyal izolasyon kısıtlamaları bu nedenlerden dolayı artmıştır (Jiang vd.,2020:1-12). Birçok
kişi kendi kendini izole etmek ve evde kalmak için tavsiyelere tam
1
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olarak uyuyor, ancak bu eylemler insanların fiziksel etkinlik davranışlarını olumsuz yönde etkileme, Tv, sosyal medya, internet vb. gibi
hareketsizliğe yol açan eylemlere daha fazla zaman harcanması ve
bunun sonucunda bireylerin, fiziksel sağlık üzerindeki etkisi ile uyku
düzenleri ve yaşam kalitesi gibi özelliklerine olumsuz etki yaratması
söz konusudur (Bingöl vd., 2020:97-102). Bu duruma paralel olarak ise
düşük, orta ve şiddetli fiziksel aktiviteye harcanan sürenin genç yetişkinlerde% 60 azaldığı devam eden pandemi sürecinde ise hareketsiz
kalma süresinin genel olarak % 42 arttığı tespit edilmiştir (Schuch vd.,
2020:2).
Covid-19 öncesi Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden
birisi olan kabul edilen fiziksel hareketsizlik, dünya genelinde, ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında dördüncü sırada olduğu
(dünya genelindeki ölümlerin %6’sı), meme ve kolon kanserlerinin
yaklaşık %21-25’inin, diyabetin %27’sinin ve iskemik kalp hastalığının
%30’unun ana nedenin fiziksel hareketsizlik olduğu bilinmekteyken
salgın sonrası bu oran ciddi oranlarda değişmiştir. Salgın sonrası
Dünya çapında 210 ülkede 15 milyon insan yaklaşık 600.000 ölümle
sonuçlandığı bilinmektedir. Vaka ölüm oranları yaşla birlikte dramatik
bir şekilde arttığından, okulların ve üniversitelerin kapatılması dâhil,
seyahat, kültür ve spor etkinlikleri ile sosyal organizasyonlara yasaklarla alınan koruyucu önlemler fiziksel hareketsizliği arttırdı (Parnell
vd., 2020: 1-7) alınan karantina önlemleri yaşlı insanlarda doğrudan
(70-79 yaşları arasındaki bireylerde yaklaşık% 8 ila% 13 ve 80 yaş ve
üstü bireylerde% 15 ila% 20) hareketsizliğe neden olmuştur, (Önder
vd., 2020: 1775–1776). Ayrıca, COVID-19 karantinası sırasında kronik
rahatsızlığı olan erkek ve kadınlarda aşırı ve şiddetli fiziksel aktivitede
azalma olduğunu bildirmişlerdir (López-Sánchez vd.,2020: 484–491).
Hareketsiz yaşam toplumların genel sağlığını ve fiziksel uygunluğunu olumsuz etkileyen önemli bir kronik hastalıktır. Evrensel
boyutta fiziksel uygunluğun gelişimi için birçok insanın düzenli fiziksel ve sportif etkinliklere katılımı sağlanmalıdır. Fiziksel aktiviteye
katılımdaki temel amaç sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk özelliğinin
geliştirilmesidir (Bouchard vd., 1994). Fiziksel uygunluk, sağlıkla ilgili
ve performansla ilgili olmak üzere iki bileşenden oluşur ve bireylerin
genel sağlığını doğrudan etkiler ve fiziksel aktivite düzeyinden doğ-
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rudan etkilenir. (Correa-Burrows vd., 2014: 241-249, Bilgin vd., 2020:
311-325 ).
Bilimsel araştırmalarda, düzenli olarak yapılan fiziksel egzersizlerin, sağlık problemleri üzerine olumlu etkileri olduğu söylenmektedir
(Chekroud vd., 2018: 739–746 , Mathieu vd., 2012: 1037–1040). Sağlık
ve fiziksel uygunluğu geliştirmek amacıyla bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yürüme, yüzme ve bisiklet gibi yaygın fiziksel ve sportif aktivitelere katılım oranlarına bakıldığında Türkiye’nin Avrupa’da en düşük
fiziksel aktivite düzeyine sahip ülke konumunda olduğu anlaşılmaktadır. (Bottenburg, 2005; Aksoy ve Ziyagil, 2017). Bu nedenlerle, salgın
döneminde evde uyarlanmış planlı fiziksel etkinliklerin, haftalardan
aylara kadar uzayabilen, hareketsiz davranışların olumsuz fizyolojik
ve psikolojik etkisini azaltması ön örülmektedir. Fiziksel aktivite uygulamaları ve çeşitliliği pandemi sürecinde bağışıklık ve solunum sistemimizi güçlendirerek bulaşıcı virüslere karşı direncini arttırmak için
ve fiziksel uygunluğumuzu koruma hususunda oldukça önemlidir.
2. COVİD-19 ve FİZİKSEL UYGUNLUK
Fiziksel uygunluk; insan vücudunun günlük aktiviteleri, doğru ve
dengeli olarak yapabilecek motor performans değişkenleri(kuvvet, dayanıklılık, denge ve esneklik), sağlıkla ilgili unsurları (Vücut kompozisyonu, Kardiyovasküler dayanıklılık) bakımından yeterli seviyede
olmasıdır (Medicine ACoS, 2013). Fiziksel uygunluk sağlığın devam
ettirilmesi için büyük öneme sahiptir. Sağlık, sadece hastalıklar ve
mikroplardan korunma değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönlerden de iyi olma halidir (WHO, 2021).
Fiziksel uygunluk, COVID-19 bulaşıcı virüsün ortaya çıkışı ve
dünyaya yayılmaya başlamasına bağlı fizyolojik ve psikolojik sağlık
durumlarımda bozulmalar ve bunlara bağlı ölümlerin artmasıyla tüm
dünyada salgın hastalığa karşı korunmada sağlık uygulamalarına
alternatif yöntem olarak tercih edilmektedir. Ani bir karantina durumunun başlatılması, dünya nüfusunun yaşam tarzında radikal değişiklikler meydana getirmiş ve değişen yaşam biçimleri ve davranışları,
yetersiz fiziksel aktivite seviyesi ve yetersiz hareket ile sonuçlanarak
diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu
hastalıkları gibi durumların oluşma riskini arttırmıştır. Sosyal izolasyon ve zorunlu Karantinalar sırasında, zihinsel ve fiziksel sağlık için
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aktif kalmak ve fiziksel bir egzersiz rutini korumak esastır. İnsanların
yaşam tarzlarının değişmemesi ve sağlıklarının bozulmaması için
evde aktif yaşama devam etmeleri çok önemlidir (Aktuğ vd., 2020).
Fizksel uygunluk fizyolojik yönden ele alındığında, hafif ve orta
şiddette fiziksel aktiviteler bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediği ve aynı zamanda üst solunum yolu hastalıklarına karşı direnci arttırdığı bilinmektedir (Şenışık, 2015: 11-20). Harris (2011) orta şiddetli egzersiz yapan kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonu görülme
olasılığının %20-30 oranında azaldığını bildirmiştir. Yüksek şiddetli
uzun süreli bir egzersizi takiben lenfosit konsantrasyonu düşer ve
hücrelerin çoğalma yeteneği, orta düzeydeki sitotoksik aktivite ve
immünoglobülin üretimi azalır, bunların sonucunda bağışıklık sistemi baskılanır (Şenışık, 2015: 11-20). Bu tür egzersizleri izleyen birkaç
saat boyunca bağışıklık sistemi zayıflar ve bu dönemde solunum yolu
enfeksiyonu riski artar(Ahmadinejad vd., 2014: 1-9). Kısacası egzersiz
ve bağışıklık sistemi arasında “J” formunda eğri modeli ile gösterilen
bir ilişki tanımlanmıştır. Bu modele göre şiddetli egzersiz üst solunum
yolu enfeksiyon riskini artırırken, orta şiddetteki egzersiz üst solunum yolu enfeksiyon riskini azaltmaktadır(Şenışık, 2015: 11-20; Ahmadinejad vd., 2014: 1-9). Bu bilgiler ışığında özellikle sosyal izolasyon
ve uzun süreli evde kalma süreleri ve salgın hastalığın özellikle üst
solunum yolu ile bulaşmasından dolayı covid-19 dönemlerinde yüksek şiddetli efzersizler yerine orta ve düşük şiddetli eğzersizler tercih
edilmesine dikkat edilmelidir.
Fiziksel uygunluğu oluşturan iskelet kas yapısı sadece kas kütlesi
ve güç bakımından fiziksel hareketsizlikten olumsuz etkilenmez aynı
zamanda işlev kaybı da yaşanabilir ve nöromusküler yeteneklerde
azalma meydana gelebilir. Bu nedenle iskelet kas sistemi işlevselliği
ve fonksiyonel durumunun korunması açısından fiziksel hareketlilik
oldukça önemlidir (Pagano vd 2018: 335–347). Spor salonları ve egzersiz alanlarına erişimin kısıtlanması sonu oluşan fiziksel hareketsizlik
ile fiziksel uygunlukta meydana gelebilecek olumsuz fonksiyonel
azalmaları önlemek için ev tabanlı farklı stratejiler uygulanmalıdır.
Bu noktada olası kas kayıpları ile oluşacak ani denge kayıpları gibi
nöromusküler bozulmalarda için aerobik egzersizlere ek olarak direnç
egzersizlerinin uygulanması özellikle alt ekstremitelerde etkili bir
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yöntem olarak kullanılabilir (Fragala vd., 2019:2019–2052; Villareal,
2017: 1943–55).
3. COVİD-19 ve FİZİKSEL AKTİVİTE
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ ne göre fiziksel aktivite ‘iskelet kasları tarafından gerçekleşen ve vücudun enerji tüketimine neden olan
hareketleri’ olarak tanımlanmıştır. Egzersiz ise; fiziksel aktivitenin
farklı bir boyutu olarak ‘fiziksel kondisyonu korumak veya geliştirmek amacıyla yapılan planlı, yapılandırılmış ve tekrarlı hareketleri’
ifade edilmektedir. Fiziksel aktivite; genel olarak ev işleri, mesleki
aktiviteleri, serbest zaman aktivitelerini ve ulaşım aktivitelerini kapsar
(Ozdemir, 2018: 457-472).
Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, fiziksel zindeliği iyileştirir
ve çeşitli kronik hastalıkların ve fiziksel engellerin görülme sıklığını
azaltmaya yardımcı olur (Warburton ve Bredin, 2017: 541–556). Yapılan araştırmalarda, fiziksel aktivitenin, immun (bağışıklık) sistem
hücrelerindeki artış ile immun sisteminin gelişebileceğini, bu bağlamda, vücudu virüse ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunacak immun
fonksiyonunun uygun fiziksel aktivite ile yükseltilmesi önemli olduğu
beliritilmiştir (Neiman ve Wentz., 2019: 201-217). Fiziksel aktivitelere
katılmayla ilişkili birtakım risk durumları bilinmesine karşın, planlı
ve kişiye uygun egzersiz ve fiziksel aktivite proğramlarının sağlıklı
yaşam tarzının bir parçası olması yaşam kalitesi ve fiziksel uygunluk
açısından oldukça önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetişkin
bireylerin haftalık en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel
aktivite ve haftada iki veya daha fazla gün ek kas güçlendirme aktiviteleri yapmalarını önermektedir (WHO, 2018). Aktif yaşam alışkanlıklarına sahip olmayan (>10.000 adım/gün) genç yetişkinlerde 14 gün
süresince günlük adım sayısının yaklaşık 1.500 adım/gün’e düşmesi
ile insülin sensitivitesinin ve kardiyopulmoner kondisyonun azaldığı,
dislipidemi geliştiği ve vücut ağırlığında değişiklik olumlu yönde
değişiklik olmadığı ve bacaklardaki yağsız vücut kütlesi azalırken
vücuttaki yağ miktarının ise arttığı belirtilmiştir (Bowden vd., 2018:
1-13). Fakat , Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen fiziksel
aktivite düzeyine ulaşan bireylerde ise diyabet, kardiyovasküler olay
ve mortalite riskinde sırasıyla %26, %17 ve %23 oranında azalma olduğu belirtilmiştir (Wahid vd., 2019). Ayrıca, düzenli egzersiz ve fiziksel
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aktivitelerin koroner kalp hastalık riskini azalttığı, kan basıncının
düzenlenmesinde etkili olduğunu, diabet, obezite, psikolojik stres ve
kaygı bozukluklarını düzelttiği ve yaşlanmayı geciktirerek yaşam
süresini uzattığı kabul tespit dilmiştir (Karacabey, 2003, ).
2020’nin ilk aylarında, COVID-19 salgını pek çok ülkede zirveye
ulaştı ve Mart ve Nisan ayları itibariyle, dünyadaki hemen hemen
küresel ölçekte spor salonlarının ve spor kulüplerinin kapatılmasının
yanı sıra parklara ve açık hava ortamlarına sınırlı erişim içeren fiziksel
aktivite ve egzersiz kısıtlamalarını arttırdı (Brand vd., 2020, Benveniste
vd., 2020; Mattioli vd., 2020: 240- 242). Fakat, düzenli fiziksel hareketliliğin azalmasıyla ve buna bağlı olarak az enerji harcanmasının azalmasıyla ortaya çıkacak rahatsızlıklar açısından potansiyel kötüleşme
olasılığının da ortaya çıkmasına yol açacağı, kalp krizi, hipertansiyon
ve birçok damar hastalıkları ile karaciğerde yağlanma, insülün direnci, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, obezite, metabolizma bozukları
denge problemi v.b fizyolojik problemlerle birlikte aynı zamanda
anksiyete ve depresyonunda ortaya çıkma riskini yükselteceği düşünülmektedir (Owen vd., 2010: 1138‐1141 ; Booth vd., 2017: 1351-1402).
Fiziksel aktiviteler temel düzeyde yürüyüş, bisiklete binme ve
aktif rekreasyon şekilleri (dans, yoga) gibi birçok farklı şekilde çeşitlendirilebilir. Fakat Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek amacıyla
hükümetler tarafından bu etkinliklerin çoğu yasaklanmıştır bu durum
yetersiz fiziksel aktiviteye neden olmaktadır (Mattioli vd., 2020: 240242). Son yıllarda, rahatlık ve güvenlik nedeniyle birçok ev fitness
ürünlerinin kullanımı açık alan eğzersiz uygulamalarının (örn.Bisiklete binme tabanlı uygulamalar) yerini almıştır ve COVID-19 nedeniyle
uygulanan katı sosyal mesafe kuralları ile bu eğilim gelecek için yeni
normaller olarak görülmektedir. Bilim insanları ve egzersiz uzmanları dahil olmak üzere hastalar ve onların sağlık hizmeti sağlayıcıları,
mevcut(koşu bandı, bisiklet,direnç bantları, ayna v.b) ve farklı ( reformer, pilates ) evde uygunluk seçeneklerinden ve bu platformların
nasıl uygulanabileceği bilimelidir (Nyenhuis vd., 2020). Kanık (2020)
ise Ev tabanlı fiziksel aktivite programları hem COVID-19 enfeksiyonu
ile mücadelede son derece önemli olduğunu, açık hava aktivitelerinin
yerine sabit bisikletlet, koşu bandı veya kol ergometresi ile yüksek
yoğunluklu aerobik egzersiz eğitimi, vücut ağırlığı ile egzersiz eğitimi
veya dans egzersizleri gibi ev tabanlı fiziksel aktivitelerin yapılması
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önerildiğini söylemiştir. Bu aktivitelerin ise germe egzersizleri ve aktif
video oyunları ile birleştirilebileceğini ve ayrıca izolasyon döneminde
sağlıklı bir diyetin beslenme programının önemi de göz ardı edilmemesini vurgulamıştır.
SONUÇ
Covid-19 virüsünün kontrol altına alınması için zorunlu olarak
uyulması gereken sosyal izolasyon ve karantina zamanları tüm yaş
gruplarında hareketsiz yaşam süresini arttırarak günlük enerji harcamasını azaltmıştır. Fiziksel uygunluğun kas iskelet sağlığı ve tüm
fizyolojik yönlerden korunması bakımından sosyal mesafe kurallarına
uyarak açık alan aktiviteleri ve ev tabanlı basit egzersizlerle tüm yaş
gruplarında aktif yaşamın sürdürülebileceği ve ayrıca pandemi sürecinde oluşan kaygı ve depresyon gibi psikoljik durumlarla mücadelede edilebileceği düşünülmektedir.
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİLERİNDE GÖZLEMLENEN PSİKOLOJİK
UYUMSUZLUK, OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ve
ÖZ-YETERLİLİK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Seçil TAŞTAN1 - Zehra YÜKSEL2

1. GİRİŞ
Bu çalışmanın amacı, COVID-19 küresel salgını (pandemi) sürecinde Türkiye’deki üniversite öğrencilerinde gözlemlenen stres, kaygı
ve depresyon gibi psikolojik uyumsuzluk belirtilerini ve öğrencilerin
kendilerine ve geleceğe yönelik değerlendirmelerini incelemektir. Üniversite öğrencileri sadece akademik zorluklar değil, bağımsız yaşamla
ilgili zorluklarla da karşılaşmaktadırlar. Bununla birlikte, pandemi koşullarında ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimler, zorluklar, uzaktan
eğitim sürecinin yarattığı değişimler, temel sağlık sorunları ve sosyal
yaşamın kısıtlanması gibi nedenlerden ötürü toplumun çoğu kesiminde olduğu gibi, üniversite öğrencileri de çeşitli psikolojik gerginliklere
maruz kalmıştır (Örn., Islam, Barna, Raihan, Khan ve Hossain, 2020,
Prime, Wade ve Browne, 2020; Brand, Timme ve Nosrat, 2020; Çetin
ve Anuk, 2020). Özellikle, akademik eğitim yöntemlerinde meydana
gelen değişimlerin, ülkenin geçirdiği sosyal ve ekonomik zorlukların
üniversite gençlerinin kendileri, geleceklerini ve psikolojik durumlarını yeniden gözden geçirmelerine etki ettiği düşünülmektedir. Bu tür
bir bireysel ve geleceğe yönelik değerlendirmeler ise onları oldukça
yaygın olan gelecek kaygısı, depresyon, anksiyete ve strese yatkın hale
getirmektedir. Diğer yandan, üniversite gençlerinin bugünkü ve gele1
2
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cekteki psikolojik ve genel sağlık durumları toplumumuz ve geleceğimiz açısından oldukça önemlidir. Bugün üniversite öğrenimi gören
gençlerin, ileride toplumun çeşitli kesimlerinde çalışıyor olacağı, mesleki ve kariyer amaçlarını gerçekleştiriyor olacakları ve de toplumsal
sürdürülebilirliğin temel taşı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, onların psikolojik uyumsuzluk, gelecek beklentileri ve benlik değerlendirmelerinin araştırılmasının önemli olduğu öne sürülmektedir.
Böylece, bu çalışmada, psikolojik uyumsuzluk, olumlu gelecek
beklentileri ve öz-yeterlilik algısı kavramları ele alınmış ve üniversite
öğrencilerinin söz konusu kavramlara yönelik değerlendirmelerinin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın temel soruları, “Öğrencilerin psikolojik uyumsuzluk değerlendirmeleri nasıl ve hangi
algılardan oluşmaktadır?”, “Öğrencilerin geleceğe yönelik beklentileri
nasıldır?”, “Öğrencilerin algıladıkları öz-yeterlilik düzeyi nasıldır?”,
ve “Psikolojik uyumsuzluk, gelecek zamana ilişkin beklentiler ve özyeterliliğe ilişkin değerlendirmeler öğrencilerin kişisel özeliklerine
göre farklılık göstermekte midir?” şeklinde sıralanabilmektedir. Söz
konusu araştırma sorularına yanıt alabilmek üzere, kesitsel nitelikte
ve tanımlayıcı bir araştırma yöntemi kullanılarak veri toplanılmıştır.
Elde edilen veriler istatistiksel analizlerle incelenerek, ulaşılan sonuçlar tartışılmış ve çalışmanın kuramsal, görgül ve toplumsal çıktıları
değerlendirilmeye çalışılmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI VE KURAMSAL ALTYAPI
2.1. Psikolojik Uyumsuzluk Kavramı ve Yapılmış Çalışmalar
Literatürde, bireysel ve çevresel düzeyde yaşanan pek çok sosyoekonomik durumun bireylerin yaşantılarında önemli zihinsel, bedensel ve psikolojik etkiler yaratabildiğinden söz edilmektedir. Bireylerde
ortaya çıkan bu tür belirtilerin, içerisinde biyolojik, bilişsel ve öğrenme
kuramlarının da yer aldığı yaklaşımlarla açıklandığı öne sürülmektedir. Stres bozukluğu yada psikolojik uyumsuzluk kavramını ele alan
çalışmalarda daha çok bireylerin korku, stres, kaygı, depresyon ve
umutsuzluk gibi psikolojik durumları irdelenmektedir.
Psikolojik sağlık üzerine geliştirilen kuramsal çerçevelerden bazıları öznel iyi oluş modeli (Diener, Suh ve Oishi, 1997), çok boyutlu psikolojik iyi oluş modeli (Ryff ve Keyes, 1995), iyi oluşun post-modern
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(yeni) modeli (Seligman, 2011) ve çalışan iyi oluşu modelidir (Zheng,
Zhu,, Zhao ve Zhang, 2015). Bu modelleri geliştirmiş olan kuramcıların, olumlu duyguları artırarak ve olumsuz duyguları azaltarak yaşam
memnuniyetini artırmaya odaklandıkları gözlenmektedir. Ancak,
tıpkı olumsuz psikolojik belirtilerin olmayışının iyi oluşu garanti etmemesi gibi, iyilik hali eksikliğinin de doğrudan psikolojik hastalığı
ima etmeyeceği vurgulanmıştır (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002). Bu
nedenle, araştırmacılar, olumsuz psikolojik sağlık sonuçlarının üstesinden gelmek için psikolojik uyumsuzluğu kavramsallaştırmaya
çalışmışlardır. Bu bağlamda karşımıza çıkan psikolojik uyumsuzluk
kavramı, uzun süreli algılanan stresli uyaranlara, olaya veya çevreye
karşı çeşitli duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkileri içeren şemsiye
bir kavramdır (Taştan ve Torun, 2016). Yapılan çalışmalarda, psikolojik uyumsuzluğun sadece üzüntü, sinirlilik, düşük ruh hali, azalmış
pozitif duygulanım gibi duygusal tepkileri değil, aynı zamanda iştahsızlık, zayıf uyku, azalmış enerji gibi psikosomatik tepkileri ve bilişsel
ve davranışsal tepkileri de içermekte olduğu öne sürülmüştür (Leavy,
1983; Collins and Long, 2003). Ayrıca, psikolojik uyumsuzluğun en
temel bileşeni olarak kaygı bozukluğu (anksiyete) durumu öne çıkmaktadır. En genel anlamıyla kaygı bozukluğu, tehlike veya talihsizlik
korkusunun ya da beklentisinin yarattığı bunaltı, tedirginlik veya
usdışı korku olarak tanımlanabilmektedir (Budak, 2005). Bunlara ek
olarak, sosyal geri çekilme, azalan öz-yeterlik, artan iç çatışma, aşağılık
duyguları, yoğun stres gibi bileşenler de psikolojik uyumsuzluk çatısı
altında ele alınmıştır. Özetle, söz konusu psikolojik uyumsuzluk belirtileri arasında, depresif belirtiler, endişeli ve kaygılı semptomlar, heyecanlı davranışlar, umutsuzluk, karamsarlık hali, zihinsel karışıklık
ve saldırganlık eğilimi gibi uyum sorunları olduğu önceki çalışmaları
bulguları ile desteklenmiştir (Spielberger ve Reheiser, 2009; Ponniah
ve Hollon, 2009; Wilson, Dejoy, Vandenberg, Richardson ve McGrath,
2010; Taştan ve Torun, 2016).
Üniversite öğrencileri üzerine yapılan çalışmalarda bu grubu
tehdit eden en belirgin psikolojik rahatsızlığın depresyon olduğu öne
sürülmüştür (Sherer, 1985). Öğrencilerin yerleşme-barınma ile ilgili
zorlukları, bireylerarası ilişkilerden doğan çatışmalar, akademik ve
ekonomik sorunlar ve tüm bunlara ilave olarak iş bulma sürecinde
karşılaştıkları zorluklar öğrencilerin zihinsel açıdan etkilenmelerine
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ve depresyon düzeylerinin armasına neden olmaktadır. Üniversite
gençleri arasında sıklıkla görülen psikolojik uyumsuzluk belirtileri,
ümitsiz ve kederli duygu durumu, karamsarlık, çaresizlik, suçluluk
duyguları, sosyal beceri ve etkileşimlerde gerileme ve bilişsel bozulmalar şeklinde kendini göstermektedir (Yeşilyaprak, 1985; Tegin, 1990;
Erkan, Özbay, Çankaya ve Terzi, 2012; Topkaya ve Meydan, 2013;
Donat, Bilgiç, Eskiocak ve Koşar, 2019). Türkiye’de yürütülen araştırma sonuçlarına göre de öğrencilerde akut stres bozukluğu ve yüksek
düzeyde anksiyete bozukluklarını içine alan ruhsal sorunların ortaya
çıktığı tespit edilmiştir (Örn., Özdel, Bostancı, Özdel ve Oğuzhanoğlu,
2002; Seçer, 2015; Bilgin, İnce ve Çolakoğlu, 2020). Literatürde yer alan
çalışmalara göre, üniversite öğrencilerinde yüksek oranda depresyona
rastlandığı ve özellikle üniversite danışma merkezlerine başvuran öğrencilerin çoğunluğunda depresyon, stres ve kaygı bozukluğu olduğu
çeşitli araştırmalarca ortaya koyulmuştur (Örn., Çetin, Eroğlu, Peker,
Akbaba ve Pepsoy, 2012; Seçer, 2015). Toplumda görülen depresyon ve
kaygı bozukluğunun ortalama başlangıcı 20’li yaşların ortalarında olduğu ve epidemiyolojik verilerin, başlangıç yaşının son yıllarda daha
erken yaşlara kaydığına işaret ettiği görülmektedir (Öztürk, 2001; Yüksel, 2001; Deniz ve Sümer, 2010). Sübaşı (2007) tarafından yapılan bir
çalışmada, üniversite öğrencilerin sosyal kaygı düzeyleri yükseldikçe
ve benlik saygısı düzeyleri düştükçe, yalnızlık düzeylerinin arttığı
ve sosyal kaygı düzeylerinin yükseldiği görülmüştür. Yapılan diğer
araştırmaların da bulguları bu yöndedir. Örneğin, üniversite öğrencilerinin kaygılarının ve kaygı belirtilerinin oldukça yüksek düzeyde
olduğu (Bozkurt,2004), öğrencilerin %35’inin yaygın kaygı bozukluğu
yaşadıkları (İnanç, Savaş, Tutkun, Herken ve Savaş (2004), ve stres düzeylerinin oldukça yüksek olduğu (Çetinkaya ve Korkmaz, 2019) saptanmıştır. COVID-19 salgını sürecinde yürütülmüş olan bir çalışmanın
bulguları ise üniversite öğrencilerinde belirsizliğe yönelik olumsuz
algılarının ve kaygı düzeylerinin oldukça yüksek seviyede olduğuna
işaret etmiştir (Kasapoğlu, 2020).
Sonuç olarak, üniversite öğrencileri, özellikle günümüzdeki pandemi sürecinin getirdiği zorluklar ve kısıtlamalar içerisinde yaşamlarının en önemli ve zorlu dönemlerinden birinde olabilecekleri ve psikolojik uyum sorunlarının her zamankinden daha yoğun olabileceği
düşünülmektedir. Bu nedenle, üniversite gençlerinin psikolojik uyum-
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suzluk belirtilerinin neler olabileceğinin ve hangi düzeyde olduğunun
araştırılmaya değer bir konu olduğu söylenebilmektedir.
2.2. Pozitif Psikoloji Kavramları Olarak Gelecek Beklentisi ve ÖzYeterlilik Algısı
Öz-yeterlilik kavramı Bandura (1977) tarafından ortaya koyulmuş
olan Sosyal Öğrenme Kuramı’nda ele alınmış olup ‘bireyin, belli bir
performans davranışını gerçekleştirmek üzere gerekli etkinlikleri organize edebilmesi, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine
yönelik algılayışı ve değerlendirmesi” olarak ifade edilmektedir. Bu
noktada, öz-yeterlilik kavramı, kuramsal arka plan olarak Sosyal Biliş
Kuramı (Bandura, 1965), Pozitif Psikoloji (Seligman ve Weiss, 1980) ve
Pozitif Örgütsel Davranış (PÖD) (Luthans, 2002) kuramlarıyla açıklanabilmektedir. Öz-yeterlilik kuramına göre kişilerin beceri düzeyleri
ile öz-yeterlilik inancının farklılık gösterebileceği ve farklı koşullarda
bireylerin kendilerini yeterli hissettikleri faaliyetleri gerçekleştirme
ihtimallerinin daha yüksek, kendilerini yetersiz düşündükleri faaliyetleri gerçekleştirme ihtimallerinin daha düşük olacağı yönündedir. Özyeterlilik düzeyi koşullara, bağlamsal faktörlere, yapılan performans
davranışı veya görevin türüne ve zorluk derecesine ve kişinin konuya
olan hakimiyet seviyesine göre farklılık göstermektedir (Bandura ve
Adams, 1977; Zimmerman 2000; Bandura 2002).
Öz-yeterlilik inancı dinamik bir kavram olup gözleme dayalı
yaşantılar, ikna süreci, geçmiş deneyimler ve psikolojik durumlar özyeterlilik inancını etkilemektedir. Bununla birlikte, öz-yeterlilik algısı
ve psikolojik iyi oluş ile zihinsel davranış arasında bağlantıların olduğu çok sayıda çalışmada ortaya koyulmuştur (Holman ve Lorig, 1992;
Salami, 2010; Natovová ve Chýlová, 2014; Yu ve Luo, 2018; Cobo‐
Rendón, Pérez‐Villalobos, Páez‐Rovira ve Gracia‐Leiva, 2020). Örneğin, O’leary (1985), bir çalışmasında, öz-yeterlik teorisini uygulayan
farklı araştırma alanlarının bulgularını gözden geçirmiş, bireylerin
davranışsal sorunlarının düzeltilmesi ve zihinsel rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde öz-yeterlilik inancının rolü olduğunu öne sürmüştür.
Çalışmasında, psikolojik rahatsızlık belirtileri olan hastalarda başa çıkma yeteneklerinin geliştirilmesi ve iyi oluşlarının sağlanması ile algılanan öz-yeterlik düzeyleri arasında olumlu bir ilişki olduğunu belirlemiştir (O’leary, 1985). Pajares (1996) ve Iroegbu (2015) da, Bandura’nın
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(1989) öz yeterlik, kuramına atıfta bulunarak, bireyin belirli bir performans davranışını yerine getirebilme kapasitesini ve etki yaratabilmeye
dair inancını ifade ettiğini vurgulamıştır. Bu noktada, öz-yeterliliğinin
farkında olan bireyler bir fark yaratabilmek için kendilerini daha iyi
hissedebilmekte ve böylece inisiyatif alabilmektedirler. Buna ek olarak, kendilerini zorlu durumlarda dahi çaresiz, mutsuz ve güçsüz
hissetmeyerek, daha motive olmuş davranışlar sergileyebilmektedirler
(Schunk, 1995; Pajares, 1996; Choi, 2005; Stajkovic, Bandura, Locke,
Lee ve Sergent, 2018). Öz-yeterlilik kavramı ile ilgili literatür araştırması yapıldığında, bu kavram ilgili olarak hemen hemen her sektörde
ve düzeyde çalışmakta olan bireyler (Taştan, 2013; De Simone, Planta
ve Cicotto, 2018; Newman, Herman, Schwarz ve Nielsen, 2018; Sezgin
ve Düşükcan, 2020), öğrenciler, çocuklar, gençler (Holden, Moncher,
Schinke ve Barker, 1990; Bandura, Barbaranelli, Caprara ve Pastorelli,
2001; Costello ve Stone, 2012; Salavera, Usan ve Jarie, 2017) ve farklı
konumlardaki yetişkinler (O’leary, 1985; Corrigan, Watson ve Barr,
2006) üzerinde araştırmaların yapıldığı gözlenmektedir. Özellikle,
öğrencilerin öz-yeterlilikleri ile akademik performansları arasındaki
olumlu ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar dikkat çekmektedir (Honicke
ve Broadbent 2016). Bunlar içerisinde yer alan üniversite öğrencileri ile
ilgili yapılmış araştırmalara da rastlanmaktadır (Örn., Özbay, Palancı,
Kandemir ve Çakır, 2012; Burger ve Samuel, 2017; Doménech-Betoret,
Abellán-Roselló ve Gómez-Artiga, 2017; Hatlevik, Throndsen, Loi ve
Gudmundsdottir, 2018; Stajkovic vd., 2018). Üniversite öğrencileri
bağlamında yapılmış olan bir çalışmaya göre, öğrencilerin öz-yeterlilik
algılarının stresle baş etme stratejilerini ve genel stres düzeylerini
olumlu yönde yordadığı ortaya koyulmuştur (Dwyer ve Cummings,
2001). Laçin ve Yalçın (2019) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde
yapılmış olan çalışmada öğrencilerin öz-yeterlilik düzeyleri değerlendirilmiş ve stresle başa çıkma stratejileri ve bilişsel esneklik düzeyleri
ile ilişkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin
öz-yeterlilik algısının bilişsel esnekliklerini ve stresle baş etme düzeylerini anlamlı ve olumlu şekilde açıkladığı tespit edilmiştir. Asıcı ve
Uygur (2017) ise yapmış oldukları araştırma sonucunda, üniversite
öğrencilerinin öz-yeterlilik algısı yükseldikçe stres düzeylerinin azaldığını belirtmişlerdir.
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Tüm bu çalışmalarda da ele alındığı gibi, öz-yeterlilik algısı bir
pozitif psikoloji kavramı olarak karşımıza çıkmakta ve bireylerde bir
pozitif psikolojik kapasite olarak bireyin iyi oluşu, zihinsel ve psikolojik sağlığı, çalışma performansı ve stresle baş etme becerisi üzerinde
olumlu etkiler yaratabilmektedir. Öte yandan, öz-yeterlilik, bireyin
yaşamı içerisinde kaçınılmaz olan pekçok belirsizlik, çevresel zorluklar ve stres faktörüne karşı, içsel bir baş etme gücü yaratabilmekte ve
kişinin zorlukların ve stres veren unsurların üstesinden gelebileceğine
dair inancını yükseltebilmektedir. Hobfoll’un (1989) “Kaynakların Korunması Kuramı’na göre de bireyler özsaygı, öz-yeterlilik ve öz-bilinç
gibi bireysel özelliklerini elde edip güçlendirdikçe ve bu unsurları korudukça kendilerine etkin bir yaşam sağlayabilmektedirler. Söz konusu kuramsal açıklamalar ve görgül araştırma bulgularına dayanarak,
öz-yeterlilik gibi bir psiko-sosyal kaynağın üniversite öğrencilerine
yeni kaynaklar elde edebilmelerinde ve olumsuz deneyimlere karşı
daha dayanıklı ve umutlu olabilmelerinde önemli olduğu düşünülmektedir. Böylece, pandemi sürecindeki değişimler, belirsizlikler ve
karşılaşılan zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, üniversite
öğrencilerinin öz-yeterlilik algılarının ne düzeyde olduğunun değerlendirilmesinin araştırılması da önemli bulunmuştur.
Çalışmada ele alınmış olan bir diğer Pozitif Psikoloji kavramı ise
olumlu gelecek beklentileridir. Olumlu gelecek beklentileri kavramı
aslında geleceğe ilişkin yönelimler olarak da bilinmekte ve bir tür
bilişsel değerlendirmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu
geleceğe yönelik olumlu değerlendirmeler ise, yine pozitif psikoloji
yaklaşımının öne sürdüğü pozitif psikolojik kapasitelerle örtüşmektedir. Post-modern psikolojide, bireyin güdü ve davranışlarının anlaşılabilmesi açısından gelecek yönelimlerinin ve geleceği imgelemenin
önemli bir yeri bulunmaktadır (Yurtkoru ve Taştan, 2018). Olumlu gelecek beklentisi kavramının, Kastenbaum (1961) ve McInerney (2004)
gibi yazarların “psikolojik zaman” veya “gelecek zaman yönelimi”
gibi kavramsallaştırmalarına dayandığı belirtilmektedir. Araştırmalara göre, bireyin gelecek zaman yönelimi ve gelecekten beklentileri
ile psikolojik durumu, güdüleri, iş ve yaşam performansı arasında bir
bağlantı bulunmaktadır (Eryılmaz, 2011; Taştan ve Torun, 2016; Yurtkoru ve Taştan, 2018; Mert ve Neslihanoğlu, 2020). Watson ve Baumal
(1967), bireyin şu anki başarı ve performans düzeyinin en temel belirle-
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yici olarak kontrol odağını ve geleceğe ilişkin beklentileri öne sürmüş
olması oldukça dikkat çekicidir. Buna göre, bireylerin olumlu gelecek
beklentisine sahip olması içsel bir pozitif kaynak işlevi görmekte, daha
iyimser ve umutlu bir bakış açısı kazandırmakta, böylece motivasyon,
başarı, performans ve sosyal katılım düzeylerini arttırabilmektedir.
Pozitif Psikoloji ve Pozitif Örgütsel Davranış alanında yapılmış çalışmaların açıklamaları da bu yöndedir (Örn., Youssef ve Luthans, 2007;
Rand, 2009; Keleş, 2011; Rand, Martin ve Shea, 2011; Taştan, 2016; Karaman, Macit ve Karatepe, 2020; Rand, Shanahan, Fischer ve Fortney,
2020). Sosyal Psikoloji alanındaki çalışmalarda da bireylerin algıladıkları gelecek beklentisinin benlik değerlendirmeleri, toplumsal davranışları, psikolojik şikayetleri ve saldırganlık gibi olumsuz davranışları
üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir (Örn., Miller ve Marks, 1982;
Dutra-Thomé, Koller, McWhirter ve McWhirter, 2015; Hsieh, Stoddard, Heinze, Carter, Goldstick, ve Zimmerman, 2020). Görüldüğü
gibi, bireylerin geleceğe yönelik perspektifinin ve gelecek yönündeki
olumlu yada olumsuz değerlendirmelerinin sosyal ve iş yaşamında
bilişsel, duygusal ve davranışsal sonuçları olabilmektedir.
Üniversite öğrencileri bağlamında ele alındığında, gençlerdeki gelecek beklentisinin çoğunlukla okulu bitirmek, bir işte başarılı olmak,
unvan sahibi olmak, kariyer planları yapmak, sevgili ve eş bulmak,
evlenmek ve çocuk sahibi olmak gibi düşünceleri kapsadığı ifade edilmektedir (Şimşek, 2012; Şanlı ve Saraçlı, 2015; Arık ve Seyhan, 2016;
Yurtkoru ve Taştan, 2018). Eğitim psikolojisi kapsamında bakıldığında, Arık ve Seyhan (2016) tarafından yapılmış olan bir çalışmaya göre,
üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasında gelecek beklentilerinin anlamlı bir rolü bulunmakta; geleceğe dair olumlu beklentiler ile
kariyer planlaması arasında olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Uygur ve
Yelken (2017) ise, sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler
üzerinde bir araştırma yapmış, öğrencilerin gelecek beklentisi algılarının memnuniyet düzeyleri üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu
belirlemişlerdir. Bununla birlikte, yapılmış çalışmalar, üniversite öğrencilerinin gelecek beklentisinin çeşitli çevresel ve sosyo-ekonomik
unsurlardan, bireysel özelliklerden ve kişilik faktörlerinden etkilendiğine işaret etmektedir (Şimşek, 2012; Şanlı ve Saraçlı, 2015; Davras
ve Alili, 2019). Buraya kadarki kavramsal ve görgül açıklamalara dayanarak, günümüz pandemi süreci ve yarattığı çevresel belirsizlikler
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dikkate alındığında, üniversite öğrencilerinin mesleki ve akademik
gelişimleriyle ilgili endişelerinin oluşabileceği, uzaktan eğitim süreci,
sosyo-ekonomik gelişmeler ve sosyal kısıtlamalar gibi unsurlardan
dolayı da geleceğe ilişkin kaygılarının artabileceği düşünülmektedir.
Bu nedenle, üniversite gençlerinin gelecek beklentisi algılarının ne
düzeyde olduğunun araştırılması önemli görülmüştür.
3. METODOLOJİ
Bu çalışmada, nicel, tanımlayıcı ve kesitsel bir yöntem izlenmiştir
ve anket uygulaması ile sayısal veriler elde edilmiştir. Araştırmanın
verileri Mart-Nisan, 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda anket formunun ilk bölümünde demografik veriler kapsamında; cinsiyet, yaş, öğrenim seviyesi, eğitim alınan
bölüm, not ortalaması, okul memnuniyeti, aile tipi, anne-baba eğitim
durumu, sahip olunan kardeş sayısı, ailenin aylık toplam gelir düzeyi
ve ailenin tutumuna ilişkin sorular yer almıştır. İkinci bölümde ise,
psikolojik uyumsuzluk, olumlu gelecek beklentisi ve öz-yeterlilik
algısını değerlendiren ifadeler yer almıştır. Toplam 76 ifadenin yöneltildiği anket formunun çevrimiçi ortamda yanıtlanması ortalama 13-15
dakika sürmüştür.
3.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni Türkiye’de üniversite lisans öğrenimi görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Bununla birlikte, araştırmanın örneklemi İstanbul’da Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi ve
İktisat Fakültesi bölümlerindeki gönüllü lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada olasılıklı olmayan örneklem yöntemlerinden
gelişigüzel ve amaçlı örnekleme yöntemleri kullanılmış olup yapılan
araştırma sürecinde 335 anket elde edilmiştir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin yaş, cinsiyet, bölüm, not ortalaması, okul memnuniyeti,
ailenin aylık toplam geliri ve anne-baba tutumuna göre frekans dağılımları aşağıda yer alan Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişkenler Açısından Dağılımı
Cinsiyet

Frekans

Not Ortalaması

Frekans

Kadın

254

4- 3,50

41

Erkek

80

3,50- 3

114

Yaş

21

3- 2,50

132

2,50- 2

32
13

Bölüm
Çalışma.Ekonomisi ve
End. İlişkileri

95

2-

Ekonometri

33

Okul Memnuniyeti

İktisat

38

Hiç memnun değilim

12

İktisat (İngilizce)

15

Memnun değilim

30

Maliye

32

Kararsızım

77

İşletme

61

Memnunum

189

İşletme (İngilizce)

42

Çok memnunum

27

İşletme (Almanca)

11

Aile Gelir

İşletme Enformatiği

5

1500 altı

3

1500-2500

35

Anne- Baba Tutum
İlgisiz

15

2500-5000

111

Otoriter

43

5000-8000

104

Anlayışlı ve demokratik

205

8000-10000

36

Kararsız- Değişken

72

10000 üzeri

45

Tablo 1’de görülmekte olan, 335 katılımcıdan oluşan örneklem
grubunun tanımlayıcı istatistik sonuçlarına göre, 254’ü kadın (%76),
80’i erkek (%24) katılımcılardan oluşan örneklem grubunun yaş ortalaması 21’dir. Katılımcıların bölümleri incelendiğinde 95’i Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (%28,6), 33’ü Ekonometri (%9,9), 38’i İktisat (%11,4), 15’i İngilizce İktisat (%4,5), 32’si Maliye (%9,6), 61’i İşletme
(%18,4), 42’si İngilizce İşletme (%12,7), 11’i Almanca İşletme (%3,3) 5’i
ise İşletme Enformatiği (%1,5) bölümünde öğrenim görmektedir. Katılımcıların 12’si okulundan hiç memnun değil (%3,6), 30’u memnun
değil (%9,0), 77’si kararsız (%23,0), 189’u memnun (%56,4) 27’si ise çok
memnundur (%8,1). Not ortalamaları incelendiğinde 41 kişinin 4- 3,50
arasında (%12,3), 114 kişinin 3,50- 3 arasında (%34,3), 132 kişinin 3-
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2,50 (%39,8) arasında, 32 kişinin 2,50-2 (%9,6) arasında kalan 13 kişinin
ise ortalaması 2 ve daha düşüktür (%3,9). Ankete katılan öğrencilerin
anne-baba tutumlarına bakıldığında 15’inin ilgisiz (%4,5), 43’ünün
otoriter (%12,8), 205’inin anlayışlı ve demokratik (%61,2), 72’sinin ise
(%21,5) aile tutumunun kararsız- değişken olduğu görülmektedir.
Katılımcıların ailelerinin aylık toplam gelirinin çoğunlukla 2500-5000
(%33,2) arası olduğu belirlenmiştir. Aynı şekilde katılımcıların ailelerinin %20’sinden fazlasının asgari ücret altında çalışmakta olduğu
gözlenmiştir.
3.2. Ölçme Araçları
Araştırmada, kişisel bilgilere yönelik sorular ve üç farklı ölçüm
aracı yer almıştır. Anket formunda yer alan ifadelere ilişkin cevaplar
6’lı derecelendirme (Likert ölçeği) şeklinde sıralanmış olup derecelendirme 1= Hiç katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Pek fazla katılmıyorum, 4= Biraz katılmıyorum, 5= Katılıyorum, 6=Kesinlikle katılıyorum
şeklindedir. Tüm ölçeklerden alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin söz konusu kavrama yönelik algı veya belirtilerinin yüksekliğini
göstermektedir.
“Öz-Yeterlilik” değişkenini temsil etmek için Jerusalem ve Schwarzer (1981) tarafından geliştirilmiş olan ve Türkçe uyarlanması Yeşilay
(1996) tarafından gerçekleştirilmiş olan ölçekten yararlanılmıştır. Bu
ölçek toplam 10 madde içermektedir ve ölçeğin bu çalışmadaki Cronbach Alpha (α) katsayısı ,913 olarak tespit edilmiştir.
“Olumlu gelecek beklentileri” algısını ölçmek için Taştan ve
Torun (2016) tarafından McWhirter ve McWhirter’ın (2008) FESA
(Future Expectations Scale for Adolescents) ölçeği ve İmamoğlu ve
Güler-Edwards’ın (2007) Olumlu Gelecek Beklentisi ölçeğinden yararlanılarak geliştirilen 24 maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçek “olumlu
gelecek yönelimi”, “sağlık ve yaşam kalitesi” “mesleki beklentiler” ve
“kişisel gelişim ve yeterlilik” alt boyutlarından oluşmaktadır. Daha
önceki araştırma sonucunda (Taştan ve Torun, 2016; Yurtkoru ve Taştan, 2018) ,88 ve ,91 Cronbach Alpha değerleri elde edilmiştir. Ölçeğin
bu çalışmadaki Cronbach Alpha katsayısı ,797 olarak tespit edilmiştir.
“Psikolojik Uyumsuzluk” algısını ölçmek için Lovibond ve
Lovibond’un (1995) Depresyon, Kaygı ve Stres Ölçeğinden (DASS)
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yararlanılmıştır. Ölçek toplam 42 sorudan oluşmaktadır. Türkçeye
uyarlaması Akın ve Çetin (2007) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın
sonucunda Cronbach’ın alfa değeri ,98 olarak belirtilmiştir (Akın ve
Çetin, 2007). Deniz ve Sümer (2010) de çalışmasında bu ölçeği kullanmışlardır ve Cronbach alfa değeri ,89 olarak saptanmıştır. Bu ölçek
depresyon, anksiyete ve stres olmak üzere üç alt ölçekten oluşmaktadır. Son olarak Güneş (2020) tarafından tamamlanmış olan doktora
tez çalışmasında güvenilirliği ,94 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin bu
çalışmadaki Cronbach Alpha katsayısı ,865 olarak belirlenmiştir.
4. BULGULAR
Araştırmada değişkenlerin tanımlayıcı istatistik analizleri ve keşifsel faktör analizi (KFA) yapılmıştır. Demografik değişkenlere ilişkin
bulgular verilmiş olup değişkenler arası ilişkiler istatistik programında analiz edilerek içsel tutarlılık analizi ve Cronbach Alpha güvenilirlik değerleri incelenmiştir.
4.1. Ölçeklerin Tanımlayıcı İstatistikleri, Faktör Yükleri ve
Güvenilirlik Analizleri
Araştırma süreci sonunda elde edilen veriler sosyal bilimlerde
yararlanılan istatistiksel analiz programı ile değerlendirilmiştir. İlk
aşamada, ölçeklere temel bileşenler analizi uygulanmış ve ölçeklerin
alt boyutları ile literatür arasında uyum olup olmadığı incelenmiştir.
Bu noktada psikolojik uyumsuzluk değişkeninin depresyon, kaygı,
stres, uyumsuzluk ve değersizlik olarak 5 alt boyutu tespit edilmiştir.
Olumlu gelecek beklentileri değişkeninin ise meslek-kariyer beklentileri, sağlık- yaşam kalitesi ve olumlu gelecek yönelimi olarak 3 alt
boyutu tespit edilmiş, öz- yeterlilik algısı da tek boyutta incelenmiştir.
Değişkenlere ilişkin elde edilen ortalama ve standart sapma değerleri
ise Tablo 2’ de yer almaktadır.
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Tablo 2. Değişkenlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ortalama (M)

Std. Sapma. (SD)

Öz-Yeterlilik

4,52

0,81

Psikolojik Uyumsuzluk

4,54

0,93

Depresyon

3,37

0,95

Kaygı

3,46

0,86

Stres

3,44

0,91

Umutsuzluk

3,28

1,08

Değersizlik

3,16

0,96

Olumlu Gelecek Beklentileri

3,75

0,88

Meslek- Kariyer Beklentileri

3,75

0,81

Sağlık- Yaşam Kalitesi

3,73

0,85

Olumlu Gelecek Yönelimi

3,79

1,09

Tablo 2’de sunulan öz- yeterlilik algısı, psikolojik uyumsuzluk
durumu ve olumlu gelecek beklentisi ölçeği için ortalama değerleri
incelendiğinde, psikolojik uyumsuzluk alt ölçeğinde öğrencilerin kaygı (M=3,46; SD=,86) ve stres durumlarının (M=3,44; SD=,91) 6’lı ölçek
üzerinden diğer değişkenlere göre daha yüksek olduğu sonucunda varılmıştır. Olumlu gelecek beklentilerine (M=3,75; SD=,88) bakıldığında
ise sağlık ve yaşam beklentisinin (M=3,73; SD=,85) diğer değişkenlere
göre daha düşük ortalamaya sahip olduğu gözlenmiştir. Bu bulgunun, küresel salgının üniversite öğrencileri üzerindeki etkisinin bir
yansıması olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. Öz-yeterlilik algısı
(M=4,52; SD=,81) ise diğer değişkenlere göre nispeten daha yüksek
çıkmıştır. Değişkenlerin bir bütün olarak ortalamaları incelendiğinde
psikolojik uyumsuzluk durumunun (M=4,54; SD=,93) ortalamanın üstünde olumlu gelecek beklentisi ve öz-yeterlilik algısının ortalamanın
altında olduğu sonucunda varılmıştır.
Araştırmada yer alan değişkenlerin tanımlayıcı istatistik analizlerinin ardından keşifsel faktör analizi (KFA) uygulanmış ve Varimax
rotasyonlu faktör analizi sonucunda, psikolojik uyumsuzluk ölçeğinde 5 faktörün belirdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçların orijinal ölçeğin
boyutlanmasından (Lovibond ve Lovibond, 1995) ve Türkiye’de yapıl-
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mış olan önceki çalışma sonuçlarından (Deniz ve Sümer, 2010; Güneş,
2020) farklı olduğu gözlenmiştir. Birinci faktör (depresyon) ölçekteki
varyansın %40,297’sini açıklamış ve faktörün iç tutarlık katsayısı α
=,882 olarak hesaplanmıştır. Diğer boyutlar ise kaygı, stres, umutsuzluk ve değersizlik olarak adlandırılmıştır. Faktörlerin iç tutarlık katsayısı sırasıyla, α = ,855 (kaygı), α = ,895 (stres), α = ,842 (umutsuzluk(,
ve α = ,848 (değersizlik) olarak saptanmıştır. Psikolojik uyumsuzluk
ölçeğine ait faktör analizi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 3. Psikolojik Uyumsuzluk Ölçeği İçin Faktör Açıklanma Değerleri
Faktörler (1-5)

Açıklanan Varyans (%)

Toplam Varyans (%)

Depresyon

40,297

40,297

Kaygı

8,025

48,322

Stres

6,268

54,590

Umutsuzluk

4,427

59,017

Değersizlik

3,472

62,489

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,929

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

6446,657

df.

496
sig.

,000

Öz-yeterlilik algısı ölçeğinin faktör yapısını incelemek üzere
gerçekleştirilen varimaks döndürme işlemi sonucunda herhangi bir
madde çıkarma işlemi yapılmadan beklenildiği gibi ölçek tek boyutlu
olarak belirlenmiştir. Öz-yeterlilik ölçeğine ait faktör analizi değerleri
Tablo 4’de verilmiştir. Faktörün iç tutarlık katsayısı ise α = ,913 olarak
hesaplanmıştır.
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Tablo 4. Öz- Yeterlilik Ölçeği İçin Faktör Açıklanma Değerleri
Faktörler

Açıklanan Varyans (%)

Toplam Varyans (%)

Öz-Yeterlilik Algısı

57,115

57,115

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,913

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1908,988

df.

45

sig.

,000

Olumlu gelecek beklentisi ölçeğinin faktör yapısını incelemek
üzere varimaks metoduyla döndürme işlemi yapılmış ve oluşan faktör
matrisi incelenerek faktörlerde yer alan değişkenler ve faktör yükleri
de belirlenmiştir. Birinci faktör (meslek-kariyer beklentileri) ölçekteki
varyansın %57.197’sini açıklamıştır. Bu değerler Tablo 5’de sunulmuştur. Bununla birlikte, Türkiye’de geliştirilmiş ve uygulanmış olan bu
ölçeğin daha önce 4 boyutlu olarak tespit edildiği (Bkz., Taştan ve Torun, 2016; Yurtkoru ve Taştan, 2018) göz önünde bulundurulduğunda,
bu çalışmada farklı bir sonucun gözlendiği söylenebilmektedir. Önceki çalışmalardan farklı olarak, kişisel başarı ve yeterlilik boyutunun
maddeleri bu çalışmada olumlu gelecek yönelimleri ve meslek-kariyer
beklentileri boyutlarının altında toplandığı görülmüştür. Ölçeğin alt
boyutlarına ilişkin iç tutarlık katsayıları incelendiğinde, meslek ve kariyer beklentileri α = ,772, sağlık ve yaşam kalitesi α = ,769, ve olumlu
gelecek yönelimi α = ,812 olarak belirlenmiştir.
Tablo 5. Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği İçin Faktör Açıklanma Değerleri
Faktörler (1-3)

Açıklanan Varyans (%)

Toplam Varyans (%)

Meslek- Kariyer Beklentileri

57,197

57,197

Sağlık- Yaşam Kalitesi

7,785

64,982

Olumlu Gelecek Yönelimi

4,819

69,801

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

,951

Bartlett’s Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

7033,081

df.

276

sig.

,000
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4.2. Karşılaştırma Analizlerine Yönelik Bulgular
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin demografik bilgilerine göre araştırma değişkenlerine ilişkin algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek amacıyla T-Test ve ANOVA test analizleri
gerçekleştirilmiştir. Kişisel bilgiler arasında yalnızca aile gelir durumuna göre yapılan fark analizlerinde anlamlı bulgular gözlenmiştir.
Yine de, bu araştırma kapsamında cinsiyet faktörüne göre psikolojik
uyumsuzluk düzeyi, olumlu gelecek beklentileri ve öz-yeterlilik algısının nasıl farklılaştığını değerlendirmek, diğer bir ifadeyle kadın ve
erkek öğrencilerin söz konusu değişkenlere ilişkin puanlarını incelemek önemli bulunmuştur. Bu nedenle, analiz sonuçları içerisinden
cinsiyet faktörüne yönelik değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.
Cinsiyet değişkenine göre psikolojik uyumsuzluk düzeyi ortalamaları açısından aralarında anlamlı bir farklılık olup olmadığını
incelemek amacıyla yapılan t testi sonucuna göre anlamlı bir fark
bulunmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05) (Tablo 6). “Erkek öğrencilerin”
“psikolojik uyumsuzluk” ortalamaları sadece bir puanla kız öğrencilere göre “daha yüksektir”. Bu da göstermektedir ki kız ve erkek öğrenciler hemen hemen eşit düzeyde psikolojik uyumsuzluk derecesine
sahiptir.
Tablo 6. Öğrencilerin Psikolojik Uyumsuzluk Düzeyi Puanlarının Cinsiyet
Değişkenine Göre Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Psikolojik
Uyumsuzluk

Erkek

N.

Ort.

S.sapma

N.

Ort.

240

2,59

,769

78

2,60

S.sapma
,778

t testi

p

-,092

,927

Analiz sonucunda cinsiyet açısından öğrencilerin olumlu gelecek
beklentilerinin anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmış olup erkek
öğrencilerin olumlu gelecek beklentisi sadece bir puanla kız öğrencilerden daha yüksek çıkmıştır (p>0,05) (Tablo 7).
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Tablo 7. Öğrencilerin Olumlu Gelecek Beklentisi Düzeyi Puanlarının
Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Olumlu Gelecek
Beklentileri

Erkek

N.

Ort.

S.sapma

N.

Ort.

S.sapma

t testi

p

246

3,41

,760

75

3,42

,848

-,084

,933

Cinsiyet değişkenine göre öz-yeterlilik algısının farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmek için yapılan t-testine göre erkek öğrencilerin ortalamaları kız öğrencilerden daha yüksek çıkmış olup bu fark istatistik
açıdan anlamlı çıkmamıştır (p>0,05) (Tablo 8).
Tablo 8. Öğrencilerin Öz-Yeterlilik Algısı Puanlarının Cinsiyet Değişkenine
Göre Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Öz- Yeterlilik
Algısı

Erkek

N.

Ort.

S.sapma

N.

Ort.

S.sapma

t testi

p

252

4,48

,830

79

4,65

,756

-1,598

,111

Demografik değişkenlerin olumlu gelecek beklentisi, psikolojik
uyumsuzluk ve öz-yeterlilik algısı üzerinde anlamlı fark oluşturup
oluşturmadığını tespit etmek için yapılan ANOVA testine göre tek
anlamlı fark aile gelir düzeyinin, olumlu gelecek beklentisi üzerindeki
etkisi olmuştur. Buna göre olumlu gelecek beklentilerinin öğrencilerin ailelerinin aylık toplam gelirine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
görmek için yapılan ANOVA testine göre, gelirler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Gelirler
irdelendiğinde geliri 1500 altında olanların diğer tüm gelir türlerine
kıyasla olumlu gelecek beklentisinde farklılık olduğu tespit edilmiştir
(p<0,05) (Tablo 9).
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Tablo 9. Öğrencilerin Olumlu Gelecek Beklentisi Düzeyi Puanlarının Aile
Gelir Düzeyine Göre Bağımsız Grup t-Testi Sonuçları
ANOVA
Kareler
Toplamı

df

Ort. Kare

Olumlu
Gelecek

Gruplar arası

10,220

5

2,044

Beklentisi

Gruplar arası

183,890

315

,584

Toplam

194,109

320

F

Sig

3,501

,004

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmanın yapılmasındaki temel amaç, dünyayı ve Türkiye’yi
etkisi altına almış olan küresel salgın sürecinde üniversite öğrencilerinin psikolojik uyumsuzluk algılarının, öz-yeterlilik düzeylerinin
ve gelecek beklentilerine ait değerlendirmelerinin ne düzeyde ve ne
türde olduğunun ortaya koyulması olmuştur. Söz konusu kavramların, gelecekte çalışma yaşamında yer alacak olan hatta yönetici
olma potansiyeline sahip üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir
araştırma ile incelenmesinin anlamlı olacağı düşünülmüştür. Öyle ki,
bugünün üniversite gençlerinin yarınların ebeveynleri ve de çalışanları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, onların sosyal yaşamda
olumlu sosyal ilişkiler geliştirebiliyor olmaları, zihinsel sağlıklarının
olumlu olması ve geleceğe ilişkin olumlu ve iyimser beklentilerin olması oldukça önemlidir. Bu amaçla, öncelikle psikolojik uyumsuzluk
durumu, olumlu gelecek beklentisi ve öz-yeterlilik algısı kavramları
pozitif psikoloji, öz-yeterlilik kuramı ve kaynakların korunması kuramı gibi çeşitli kuramsal zeminde tanımlanmış ve literatür ışığında
ele alınmıştır. Sonrasında ise söz konusu değerlendirmelerin bazı
demografik değişkenlere göre nasıl farklılık gösterdiği incelenmiştir.
Aynı zamanda, araştırmanın yürütüldüğü alanda tüm bu kavramların
operasyonelleşmesini gösterebilecek ölçeklerin denenmesi de sağlanmaya çalışılmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda ulaşılan 335 veri üzerinde öncelikle
tanımlayıcı istatistiksel analizler gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı istatistik sonuçlarına göre öğrencilerin psikolojik uyumsuzluk algısının
yüksek düzeyde olması (M=4,54) ve bu uyumsuzluk boyutları arasın-
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dan stres ve kaygının diğer boyutlara kıyasla daha yüksek seyretmesi
dikkat çekici bulunmuştur. Bu sonuç, çevresel düzeyde yaşanan pek
çok sosyo-ekonomik durumun bireylerin özellikle de araştırma açısından öğrencilerin yaşantılarında önemli zihinsel, bedensel ve psikolojik
etkiler yaratabildiğini göstermiştir. Elde eden diğer bir sonuca göre
öğrencilerin öz-yeterlilik algıları ortalaması 4,52 olarak belirlenmiştir.
Bu da oldukça olumlu bir öz-yeterlilik algısına sahip olunduğunu göstermektedir. Kuramsal olarak pozitif psikoloji yaklaşımıyla (Seligman,
Steen ve Park, 2005; Youssef ve Luthans, 2007; Gygax ve Fitzgerald,
2011), bireyin sahip olduğu pozitif benlik ve psikolojik değerlendirmelerinin bir pozitif psikolojik kaynak işlevine sahip olabileceği ve bunun
sonucunda da sağlıklı bir yaşam, meslek-kariyer beklentileri ve kişisel
yeterlilik gibi beklentilerinin daha olumlu olabileceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, üniversite gençlerinde öz-yeterlilik algısının yüksek
denilebilecek bir seviyede olması oldukça olumlu bulunmuştur. Bir
başka bulgu ise öğrencilerin olumlu gelecek beklentilerinin 3 boyutta
da orta seviyede olduğudur (M=3,75). Özellikle olumlu gelecek yönelimi alt boyutu 3,79 ortalamaya sahiptir ve diğer boyutlara göre yüksek
olduğu gözlenmektedir. Sağlık ve yaşama yönelik beklenti boyutu ise
diğerlerine göre daha düşük ortalamaya sahiptir (M=3,73). Yine de
boyutlar arasında dikkat çeken bir farka rastlanmamıştır. Bu sonucun,
toplumuzdaki gençlerin geleceğe yönelik endişe ve umutsuzluk beslediğinin ve geleceğe dair mesleki ve kariyer beklentileri, sağlıklı yaşam
beklentileri ve genel anlamda geleceğe dair iyimser beklentilerinin
nispeten olumsuz olduğunun bir işareti olduğu söylenebilmektedir.
Bu araştırmada ulaşılan sonuçların, Türkiye’de ve başka toplumlarda üniversite öğrencileri üzerine yapılmış kaygı, stres, depresyon
ve psikolojik uyumsuzluk konulu araştırma bulgularıyla benzerlik
gösterdiği de ifade edilebilmektedir. Öyle ki, yurtdışında yapılmış
çalışmalarda (Örn., Sherer, 1985; Wahed ve Hassan, 2017; Bukhari ve
Saba, 2017) öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerinin yüksek olduğu
öne sürülmüş, Türkiye’deki çalışmalarda da (Örn., Bozkurt, 2004; Deniz ve Sümer, 2010; Erkan vd., 2012; Donat vd., 2019; Kasapoğlu, 2020)
öğrencilerin çeşitli zorluklar karşısında süregelen stres, kaygı bozukluğu, umutsuzluk, gelecek endişesi ve depresyon belirtilerinin yüksek
olduğu raporlanmıştır. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinde üniversite öğrencilerinin psikolojik uyumsuzluk düzeylerinde olağanüstü
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bir yükseklik ile karşılaşılmamasına rağmen, yine de yüksek düzeyde
olması günümüz gençlerine ait tablonun değerlendirilmesi açısından
önemlidir. Diğer yandan, üniversite öğrencilerinin olumlu gelecek
beklentisi düzeylerinin incelendiği önceki çalışmanın sonuçları (Yurtkoru ve Taştan, 2018) irdelendiğinde, pandemi sürecinde gerçekleşmiş olan araştırmada elde edilen puanların daha düşük olduğu göze
çarpmaktadır. Elde edilen sonuç, üniversite gençlerinde geleceğe dair
olumlu beklentilerde azalma olduğuna işaret etmekte, bu durumda
pandemi sürecinin getirdiği belirsizlikler ve sosyo-ekonomik koşullarla açıklanabilmektedir.
6. KISITLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir araştırma yöntemi tasarlanmış olup, araştırma kapsamında üniversite öğrencilerinin
psikolojik uyumsuzluk, olumlu gelecek beklentileri ve öz-yeterlilik
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla, çalışmada ilişkisel yada nedensellik temelli bir kuramsal çerçeve ortaya koyulmamış
ve bu doğrultuda değişkenler arasındaki ilişkiler analiz edilmemiştir.
Bu nedenle, sonraki çalışmalarda değişkenler arası ilişkileri ortaya
koyabilecek boylamsal araştırmaların yapılması önerilebilmektedir.
Buna ek olarak, ileriki çalışmalarda, oluşturulabilecek araştırma modellerinde farklı bireysel ve bağlamsal değişkenlerin de etkisi incelenebilir. Ayrıca, olumlu gelecek beklentisinin de psikolojik uyumsuzluk
gibi çok farklı faktörlerden ve hem bağlamsal hem bireysel değişkenlerden etkilenebileceği göz önünde bulundurulduğunda, değişkenler
arasında durumsallık ilişkisinin de sorgulanabileceği söylenebilmektedir. Özellikle kontrol odağı kavramının, 5-faktör kişilik özelliklerinin ve diğer psikososyal kaynakların (psikolojik sermaye, psikolojik
dayanıklılık vb..) incelenebileceği düşünülmektedir.
Diğer yandan, araştırmanın Marmara Üniversitesi’nde sınırlı
sayıda üniversite ve fakültede, sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirilmiş olması çalışmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır. Araştırmada
yararlanılmış olan ölçüm araçları daha önce farklı kültürel ortamlarda
geliştirilmiş ve test edilmiş olduğu için, daha özgün ifadelerle ve nitelnicel veri toplama yöntemlerinin uygulanması ile yapılacak çalışmaların literatüre daha fazla katkı sağlaması açısından yararlı olabileceği
düşünülmektedir. Buna dayanarak, sonraki çalışmaların, daha geniş
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örneklemler üzerinde yapılması ve araştırma kapsamına şartlı değişken olarak ele alınabilecek olan farklı psikososyal özelliklerin ve bazı
bağlamsal, bireysel, kültürel değişkenlerin değerlendirilmesi önerilebilmektedir. Böylece, güvenilirliği ve genellenebilirliği daha yüksek
araştırma sonuçlarına ulaşabilmek mümkün olabilecektir. Bir diğer
kısıt ise, katılımcıların değişkenlere ilişkin ifadelere öz-değerlendirme
yöntemi ile yanıt vermiş olmalarıdır. Bu durum, katılımcının öznelliğinden ileri gelen kısıtları doğurabilmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların yanıtlarının nesnelliğini arttırmak amacıyla sosyal beğenilirlik
algısı ölçümünün de ileriki araştırmalara ilave edilmesi önerilebilmektedir.
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A COMPARATIVE STUDY ON SCHOOL READINESS
ABILITIES OF CHILDREN ACCORDING TO
DIFFERENT EDUCATION PROGRAMS1
Begümhan YÜKSEL2 - Merve BAYIRLI YAYLALI3

1. INTRODUCTION
One of the main objectives of preschool education which covers
childhood years from birth to the beginning of primary school is to
prepare children for the elementary education. The experience knowledge and skills acquired by children in preschool period will enable
them to fulfill the knowledge, skills, attitude and behavior that they
should have during the elementary education period. The ability of
children to adapt easily to school depends on their readiness for school in terms of mental, language, motor, self-care and emotional-social
development.
Children are required to achieve a certain level of maturity before
starting the elementary education. School readiness, which can also be
defined as school maturity, is defined as the child’s getting the basic
developmental level necessary for the child to achieve the elementary
school education (Yazıcı, 2002). In other words, acquiring the behavior that constitute basic conditions required for the learning action
to take place is defined school readiness (Kocyigit, 2009). Researches
reveal that children, failed to reach school readiness may experience
difficulties in learning academic skills such as reading and writing in
elementary education, as well as develop negative attitudes towards
1
2
3
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school (Demir, 2005; Duncan, Claessens, Dowsett, & Magnuson, 2007).
Therefore Oktay and Unutkan (2003) underline that systematic studies
should be carried out in the preparation process of preschool children
for elementary school, by supporting the total development of children
and providing the necessary skills at the elementary school. The basic
skills that children need to acquire in the preschool period are the skills
of visual and auditory memory, hand-eye coordination, awareness for
sounds and letters, mathematics, language skills and attention skills
(Guven, 1991).
Studies stress that preschool children’s school readiness skills
can be improved with different educational programs and activities
(Kayili, 2010; Kayili & Ari, 2011; Toran & Temel, 2014; Yigit, 2008).Within this context, the content and quality of early childhood education
programs are extremely important in terms of providing the necessary
knowledge and skills to be ready for elementary education. Early
childhood education programs vary from country to country. In Turkey, as in many countries, alternative education models are applied in
addition to national preschool education program (MEB, 2013). This
study focuses on the Turkish Ministry of National Education preschool
education program (TMoNEpep) and Waldorf and Montessori approaches.
The main goal in Waldorf approach is to support the balanced and
versatile development of children in social, emotional, moral, physical
and mental aspects, focusing on the individual potential of each child
(Henniger, 2004). In Waldorf education, children spend most of their
time in the garden regardless of weather conditions (Bayhan, Bencik,
2008). In addition to nature experiences, activities such as movementbased activities through rhythmic games, imagination-developing
games, housekeeping, kitchen and garden works, as well as activities
such as music, fairy tale telling, puppet games are also held (Ekici,
2015; Reinhard, 1997).In this approach, the focus is not on academic
success in preschool education practices, based on the idea that play is
the basic requirement of the child at early ages (Ensign, 1996; Reunzel,
2001).
The Montessori approach focuses on the development of children’s
self-sufficiency skills through standard materials that will provide
children with the opportunity to research, try, make mistakes and cor-
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rect their mistakes by themselves (Daoust, 2004; Temel, 1996; Williams,
1996). According to Montessori approach, the task of the educator is to
create a purposeful environment that will allow the child to fully focus
(Topbas, 2004). In the Montessori education approach, activities based
on daily life, senses, language, mathematics, general culture-science
and art are carried out in order to support the social, emotional, cognitive, language, psycho-motor and self-care skills of the child (Beken,
2009; Edward, 2002; Kayili & Ari, 2011; Kocyigit & Kayili, 2008; Koçyigit, Kayili & Erbay, 2010; Lillard & Else-Quest, 2006; Toran & Temel,
2014).
According to the national pre-school education program in Turkey (TMoNEpep), the development of children are supported with
Turkish, music, movement, mathematics, science, arts and field trips
as well as literacy preparatory activities. Oguzkan and Oral (1983) indicate that the literacy preparatory activities included in the preschool
education program support development of skills that are basic for
reading and writing before starting elementary education. TMoNEpep
aims to maximize the existing potential of children in all areas of development, as well as ensuring their readiness for elementary education
(MEB, 2013).
In the light of this information, it can be said that the quality and
content of the education programs implemented in the pre-school
period, when the foundations of the knowledge, skills, attitudes and
behaviors necessary for children to be ready for elementary education,
are of critical importance. When the literature is examined, although
there are studies that compare the school readiness levels of children
who are educated in Waldorf, Montessori and TMoNEpep schools by
considering two education models in Turkey (Kayili, 2010; Kayili &
Ari, 2011; Toran & Temel, 2014), no study has been found that examines these three approaches comparatively. Based on these basic
thoughts, in this research the school readiness of children receiving
education in three different approaches has been comparatively analyzed. In this context, it is thought that examining the school readiness
of children who are educated according to different educational approaches (Waldorf, Montessori, TMoNEpep) in the preschool period
will contribute to the field literature. It is also thought to be a guide for
teachers who apply different educational approaches. In line with this
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basic purposes, answer is sought for the question “Do the school readiness levels of children in the 60-66 month group differ according to
the approach of education program they attend (Waldorf, Montessori,
TMoNEpep)”.
2. METHOD
The causal comparative method was used in this study, which
aims to determine the school readiness of preschool children who attend different educational approaches. Causal comparative method
aims to determine the causes and consequences of differences between
groups of people without any intervention on the circumstances and
participants. With this method, the effect of a naturally existing situation on the dependent variable can be tested. In addition, features such
as randomly assigning subjects to groups and ensuring the homogeneity of groups are not likely to be controlled from the beginning. The
researcher does not interfere with the cause of the incident. With this
aspect, it differs from experimental research (Buyukozturk, 2014).
2.1. Study Group
The working group of the study was 60-66 months of total education in Waldorf (n = 15), Montessori (n = 11), and private kindergartens
(n = 14) implementing the National Pre-school education program in
Antalya in the 2018-2019 academic year. Appropriate sampling method was preferred because the researcher made individual interviews
with the children by using tests that took a long time to apply and
evaluate, and performed pre-tests and post-tests at regular intervals.
Appropriate sampling is economical and allows the researcher to take
sampling from the familiar environment (Balci, 2001: 100).
2.2. Data Collection Instruments
In the study, “Metropolitan School Maturity Test (MSMT)” was
used as data collection tool.

2.2.1. Metropolitan School Maturity Test (MSMT)
The Metropolitan School Maturity Test developed by Hildreth,
Griffits and Gauvran (1949), it was introduced into Turkish culture by
Oktay (1980). MSMT is a performance test developed in order to deter-
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mine whether the children are ready for elementary school and whether they understand and apply the instructions given. The test consists of two sub-dimensions: “reading maturity (RM)” and “number
maturity (NM)” and a total of 100 items. Whereas RM sub-dimension
consists of 66 items: word comprehension (WC) (19 items), sentence
comprehension (SC) (14 items), general knowledge (GK) (14 items)
and matching (M) (19 items), then “NM” sub-dimension consists of all
the items consisting of number (24 items) and general school maturity
(GSM) consists of all the items together with the copying (C) (10 items)
sub-dimension. The total score obtained from six sub-dimensions
shows the GSM. Each correct answer given by the child is considered
as 1 point, wrong answers are not scored. The total high score indicates
that the child’s school maturity level is high (Oktay, 1983).
2.3. Collection of Data
MSMT was applied by the researcher to all children participating
in the research. Before the pretest application, discussing with the
school administration and teachers detailed information was given
about the process, and meeting the children, what to do was explained
to them. Before one-to-one applications with children, the tools likely
to distract the children in a room, which the school administration
deems appropriate and may be away from noise and sound, were
eliminated. MSMT pretest applications were applied to each child by
the researcher on the days and hours determined by the school management and the results were interpreted. At these schools, where
Waldorf, Montessori and TMoNEpep approaches are applied, posttest
applications were repeated with the same children under the same
physical conditions eight months later.
2.4. Analysis of Data
Before starting to analyze the data obtained from MSMT measurement tool, normality distribution was examined to determine the
appropriate analysis type. Descriptive statistical analyzes such as the
Shapiro-Wilk-W test as well as the skewness and kurtosis coefficients
of the arithmetic mean, mode and media were used to determine the
normality distribution. In cases where the sample size is between 20
and 50, the most powerful test that tests the normality assumption is
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the Shapiro-Wilk test (Buyukozturk, 2014). Therefore, Shapiro-Wilk
(.079) test was preferred for normality analysis in this study. If the p
value of the Shapiro-Wilk test is greater than 0.05, it means that normality is achieved (Can, 2014:85). In addition, the arithmetic mean,
mode and median, skewness and kurtosis coefficients were examined.
Arithmetic mean, mode and median are equal or close, skewness and
kurtosis indices are close to 0 within ± 2 limits, and the relative coefficient of variation, which expresses the ratio of the standard deviation
and the mean as a percentage, is between 20 and 25 as evidence for
the existence of a normal distribution (Wilcox, 2012). In this context,
ANOVA analysis was performed since normal distribution was observed in the “general school readiness” data according to the education
type variable. The non-parametric Kruskall-Wallis H test was used in
the data of “word comprehension, sentence comprehension, general
knowledge, matching, number maturity, copying and reading maturity”. The scheffe test was used to determine which groups caused the
significant difference in ANOVA and Wilcoxon Signed Ranks test was
used in the Kruskall-Wallis H analysis.
3. FINDINGS
In the study, the scores of the children attending three education
programs obtained with regard to school maturity were compared.
Table 1. School Maturity Pretest Scores ANOVA Analysis Results according
to Education Type
GSM
GSM

Education Type

N

SS

WALDORF

15

47.66

18.19

MONTESSORİ

11

56.81

13.15

TMoNEpep

14

56.85

20.32

sd

F

P

37

1.243

.300
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Table 2. School Maturity Pretest Scores Kruskal Wallis-H Analysis Results
according to the Education Type
School Maturity
Sub-Dimension
WC

SC

GK

M

NM

C

RM

Rank
Education Type

N

Average

WALDORF

15

25.33

MONTESSORI

11

17.18

TMoNEpep

14

17.93

WALDORF

15

19.13

MONTESSORI

11

17.50

TMoNEpep

14

24.32

WALDORF

15

19.57

MONTESSORI

11

22.32

TMoNEpep

14

20.07

WALDORF

15

16.53

MONTESSORI

11

23.41

TMoNEpep

14

22.46

WALDORF

15

14.83

MONTESSORI

11

23.00

TMoNEpep

14

24.61

WALDORF

15

18.13

MONTESSORI

11

21.50

TMoNEpep

14

22.25

WALDORF

15

18.97

MONTESSORI

11

20.36

TMoNEpep

14

22.25

X2

P

4.207

.122

2.456

.293

0.389

.823

2.834

.242

5.819

.054

1.097

.578

0.576

.750

When Table 1 and Table 2 are analyzed, it is determined that there is no significant
difference between MSMT pretest scores according to education type variable.
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Table 3. School Maturity Posttest Scores ANOVA Analysis Results according to
Education Type
GSM

GSM

Education

N

type

SS

sd

1.WALDORF

15

55.46

11.66

2.MONTESSORI

11

68.30

8.48

3. TMoNEpep

14

75.21

9.20

36

F

Difference
(Scheffe Test)

p

14.301

.000

1-2, 1-3

When Table 3 is examined, it is determined that there is a significant difference between the posttest scores obtained from the general
school maturity (F = 14.30, p <.05) according to the type of education
variable. According to the scheffe test conducted to determine which
group is in favor of the difference, it is stated that the general school
maturity posttest scores ( = 75.21) of the children studying at the Ministry of National Education were higher than the posttest scores of
the children receiving Montessori ( = 68.30) and Waldorf ( = 55.46)
education. This finding shows that the most effective education model
in terms of school maturity of the children included in the study is respectively the Ministry of National Education, Montessori and Waldorf
approach.
Table 4. School Maturity Posttest Scores Kruskal Wallis-H Analysis Results
according to the Education Type
School Maturity
Sub-Dimension

WC

SC

GK

Rank
Education type

N

Average

1.WALDORF

15

10.10

2.MONTESSORI

11

24.41

3. TMoNEpep

14

28.57

1.WALDORF

15

19.63

2.MONTESSORI

11

17.45

3. TMoNEpep

14

22.21

1.WALDORF

15

20.93

2.MONTESSORI

11

18.91

3. TMoNEpep

14

21.29

Difference
X

p

20.114

.000

1–2, 1–3

1.066

.587

–

0.298

.862

2

(U Test)

–
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NM

C

RM

1.WALDORF

15

18.93

2.MONTESSORI

11

23.36

3. TMoNEpep

14

19.93

1.WALDORF

15

10.10

2.MONTESSORI

11

22.32

3. TMoNEpep

14

30.21

1.WALDORF

15

14.20

2.MONTESSORI

11

18.68

3. TMoNEpep

14

28.68

1.WALDORF

15

15.10

2.MONTESSORI

11

22.00

3. TMoNEpep

14

23.82

221

0.975

.614

–

21.950

.000

1–2, 1–3

11.645

.003

1–3, 2–3

4.672

.097

–

When examined Table 4, it is determined that there is no significant difference according to the type of education between the results
of posttests on sub-dimensions of SC (X2=1.07; p>.05), GK (X2=0.30;
p>.05), M (X2=0.975; p>.05) and RM (X2=4.67; p>.05); however, the
difference between the sub-dimensions of WC (X2=20.11; p<.05), NM
(X2=21.95; p<.05) and C (X2=11.65; p<.05) is found significant.
As a result of Mann Whithey U test, carried out to determine from
which groups this differences between the posttest score groups arises,
it is detected that the difference in the sub-dimension of WC arises out
of differences between Waldorf education program and Montessori
education program (U=14.50; p<.05) and between Waldorf and TMoNEpep (U=17.00; p<.05); the difference in the sub-dimension of NM
arises out of differences between Waldorf and Montessori (U=27.50;
p<.05) and between Waldorf and TMoNEpep (U=4.00; p<.05);and the
difference in the sub-dimension of NM arises out of differences between Waldorf and TMoNEpep (U=38.00; p<.05) and between Montessori
and TMoNEpep (U=29.50; p<.05).
3.1. Discussion and Conclusion
In this study, the school readiness of children who were educated
in Waldorf, Montessori and the MoNE preschool education programs
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were examined. As a result of the study, according to the education
type variable, after eight months of education it was determined that
there was a significant difference in word comprehension, number
maturity and copying scores, which are sub-dimensions of school maturity, and general school maturity. When examining which groups
cause the difference in the level of general school maturity, it is seen
that there is a significant difference between the posttest scores of the
children studying in Waldorf with Montessori and Waldorf with TMoNEpep. In the study, it was concluded that the general school maturity
level of the children who were educated in TMoNEpep and Montessori schools were higher than the children who were educated in Waldorf
schools. When the studies comparing Montessori education and traditional education programs were examined, studies which reached similar results with this study were found (Ansari & Winsler, 2014; Flyn,
1991). On the other hand, different from this result, there are also research results that show that children who receive education in the Montessori approach are more successful in terms of school maturity than
children who receive education in traditional educational approaches
(Kayili, 2010; Kocyigit et al., 2010; Yigit, 2008). In Montessori education, the teacher does not directly teach and transmit information to the
child. The child learns when he / she is ready without fear and anxiety
of success in a learning environment presented in accordance with his
/ her level (Cakıroglu Wilbrandt, 2008). On the other hand, in the TMoNEpep, the skills and behaviors that should be acquired by children
are clearly given and the teacher’s task is to ensure that children reach
these achievements through different methods and techniques. Hence,
although the TMoNEpep is a child-centered program, the skills to be
acquired by children are given with “acquisitions and indicators” and
teachers were asked to teach these skills to children. In this study, the
reason for the general school maturity scores of the children who were
educated in the TMoNEpep were higher than the children who were
educated in the Montessori education approach may be due to the fact
that these studies’ implementation of the 2006 program as of the year
the study was carried out. TMoNEpep was revised in 2013, and more
emphasis has been placed on early literacy skills as part of literacy preparation activities. It is thought that the reason for the higher general
school maturity scores of the children who attended the TMoNEpep
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was the systematic school preparation activities within the scope of
the program.
As a result of the research, it is believed that the reason why the general school maturity scores of the children who receive education in
the Waldorf education system are lower than the other programs is due
to the philosophy of not transferring academic knowledge to preschool
children in the Waldorf education approach. When preschool education is planned in Waldorf schools, the focus is on imaginative games
and art activities, rather than transferring academic knowledge, by
developing individual abilities of children and focusing on what they
can learn, not what they should learn (Harrington, 1993). When Waldorf and TMoNEpep are compared, while the skills to be acquired by
children are defined in the TMoNEpep, the Waldorf education system
tries to maximize children’s potential by focusing on their individual
talents and strengths. In short, there are no general gains that are tried
to be gained by children, the child learns whenever he/she feels ready
in the Waldorf education system (Tuncer, 2015). In Waldorf pedagogy,
it is considered that the total development of children is more effective
in preparing children for the reading experience (Williams & Johnson,
2005). This outcome of the research is accepted as normal on the basis
of Waldorf educational philosophy. However, Duncan et al. (2007) stated that children who start school without having a school readiness
level have adaptation and behavioral problems. In this regard, children that educated in Waldorf preschool in Turkey and the fact that they
will continue elementary education in the TMoNEpep system suggests
that these children may have problems in adapting to school. Kotoman
(2009) argued that due to the independent implementation of the Waldorf education program from the authority, it is a difficult model to
apply in Turkey.
According to the type of education variable, it was determined that
the difference in posttest scores in word comprehension and number
maturity dimensions was between Waldorf and Montessori and Waldorf and TMoNEpep; in the copying sub-dimension it was between
Waldorf and TMoNEpep and Montessori and TMoNEpep. When the
2013 TMoNEpep is analyzed, the new words introduced to the children, regardless of the activity type, are determined by the teacher and
specified in the activity plans (MEB, 2013). Considering this situation,
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it is meaningful that the word comprehension scores of the children
who were educated within the TMoNEpep and included in the study
group were higher than other approaches. The result of the study
shows that the most effective education programs in number maturity
skills are respectively TMoNEpe, Montessori and Waldorf. Unlike
the result obtained from the study, Yigit (2008) found that children
who received education according to the Montessori approach were
more successful in the study in which he examined the number skills
of children who received education in the Montessori approach and
TMoNEpep. The reason for the low number maturity skills of children studying in Waldorf kindergartens compared to Montessori and
TMoNEpep may be due to the fact that children are not rushed to become adults in Waldorf educational philosophy (Richards, 1980) and
they are not exposed to academic knowledge in the preschool period.
In the Waldorf education philosophy, which is based on learning by
doing, it is crucial for the child to internalize and grasp information,
free from academic anxiety (McDermott, 1992). When the literature
is examined, studies conducted with older age groups reveal that the
mathematics scores of children who are educated in Waldorf schools
are significantly higher than children in public schools (Larrison, Daly,
& Van Vooren, 2012). In this research, it is thought that the reason why
preschool children studying in Waldorf schools got low scores in the
dimension maturity is that the basic philosophy of Waldorf education
approach, young children, is not loaded with academic knowledge.
For Ruenzel (2001), one of the most basic principles of the Waldorf
education system is to prepare children for life. Oberman (2007), in his
research with 500 people who graduated from Waldorf schools, found
that people who graduated from Waldorf schools are more successful
academically in the long term and have a more integrated life with
their environment and life. In the copying sub-dimension of school
readiness, it is observed that the most successful education program
is the TMoNEpep. In copying, which is related to children’s visual
perception and developed with literacy preparation activities, children
are asked to understand the shape shown and copy it correctly. In this
context, it is thought that the literacy preparatory activities carried out
as a separate activity variety in the TMoNEpep are the reason why
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children who are educated in the TMoNEpep get high scores in the
copying skill, which is one of the school readiness skills.
As a result, it was observed that the education received in the
eight-month Waldorf, Montessori and TMoNEpep caused significant
differences in the children’s general school readiness, and school readiness sub-dimensions of word comprehension, number maturity and
copying. When these dimensions are considered, it was observed that
the TMoNEpep was more effective than the other programs handled
within the scope of the study. In this sense, it can be said that more
emphasis is placed on academic education when compared to other
models in the national pre-school education programs implemented
in Turkey.
As a result of the findings obtained from the research, it is thought
that alternative education programs should be put into practice on the
basis of each country’s own education system, social norms and in line
with the requirements of the modern age. For further research, it can
be suggested to increase qualitative and quantitative studies that longitudinally compare the effects of alternative educational approaches
on different skills of children.
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YAŞLI BİREYLERİN DENEYİMLERLERİNİ GELECEK
KUŞAKLARA AKTARMALARININ DENGE
MODELİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ VE YAŞAM
DOYUMLARINA ETKİSİ
Nihal GÜLLE1, Melihhan BURAN2

1.GİRİŞ
İnsanlar, yaşamı boyunca bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik,
orta yaş ve yaşlılık evrelerinden geçmektedirler. Toplumdan topluma
değişiklik gösteren bir kavram olarak karşımıza çıkan yaşlılığın insan
hayatının son evresi olduğunu görmekteyiz (Onur, 1991). Gelişim
dönem özellikleri açısından değerlendirildiğinde yaşlılık, bazı fiziksel
zorlukların meydana geldiği, bunu hastalıklara yatkınlık nedeniyle
fizyolojik hastalıklar ve bozulmaların takip ettiği, yalnızlık olgusunun
ön planda seyrettiği bir süreci ifade etmektedir (Özmenler, 2001:109).
Palabıyıkoğlu ve ark. (1992) ise bu dönemi üreticiliğin sona erdiği, bilişsel becerilerde ve fiziksel güçte gerileme, sosyal izolasyonun ortaya
çıkması olarak değerlendirmiştir. Yaşlılığın fiziksel, psikolojik ve sosyal özelliklerinin yanı sıra kronolojik tanımlaması ve sınıflaması yaşlı
gruba sunulacak olan sosyal politikaların belirlenebilmesi açısından
önemlidir.
Yaşlılığın anlamlandırılması toplumların refah düzeyi ile ilişkili
olduğu kadar toplumun içerisinde bulunduğu kronolojik zaman dilimi de önemli bir etkendir. Şöyle ki, 2000 yıl öncesi Roma İmparatorluğu özelinde değerlendirildiğinde dünyaya gelen bir insanın ortalama
33 yıl yaşaması, 200 yıl kadar öncesinde ise 40’ lı yaşların yaşlı olarak
kabul edilmesi bu duruma örnek gösterilebilir (Ray ve Phillips: 10;
Akın: 7).
1
2

Soyyolog/WAPP Pozitif Psikoterapi Master Öğrencisi.
Keçiören Belediyesi, Uzman
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Yaşlılığın başlangıcı ve değerlendirilişi toplumların gelişmişlik
düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Öte yandan yaşlanma ve
yaşlılık olgularını birbiri ile karıştırmamak gerekir. Keza, yaşlanma
ölüme kadar devam eden kronolojik ve fizyolojik bir durum ve evrensel bir olgu iken, yaşlılık göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Kurt ve ark,2010:33). Yaşlılığı kronolojik açıdan sınıflayan
Birleşmiş Milletler 60 yaş ve üzeri grubu yaşlı olarak değerlendirirken;
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaşlılığı kronolojik olarak değerlendirirken yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak zaman içerisinde yaş
gruplarının tanımlamasında değişime gitmektedir. Örneğin, 1963
yılında 60 yaş ve üzeri grubu “yaşlı” olarak kabul eden Dünya Sağlık
Örgütü, 2011 yılında yaşlılığın başlangıcı olarak 65 yaşı işaret etmiştir
(Artan, 2010:13).
Dünya Sağlık Örgütüne göre 2000 ile 2050 yılları arasında yaşlı
olarak kabul edilen 60 yaş ve üzeri nüfusun iki katına çıkacağı ön görülmekte, nüfusun %20’ sinin 60 yaş ve üzeri olacağı düşünülmektedir
(Yerli, 2017:1278). Birleşmiş Milletlerin verilerine göre ise 1950 yılında
yaklaşık %5 olan yaşlı nüfusun oranı yaklaşık iki kat artış göstermiştir.
Dünya yaşlı nüfus yoğunluğunun ise Asya’ nın kuzey ve doğu kesimleri, Kuzey Amerika ve Avrupa olduğu görülmüştür (AÇSHB). Dünya’
da durum böyleyken TÜİK verileri ile ülkemizdeki durum incelendiğinde; 1935 yılında yaşlı nüfusun oranı %3,9 iken bu oran 2019 yılında
9,1’ e yükselmiş, nüfusumuzun yaşlandığı görülmüştür (TÜİK).
Yaşam kalitesinin artması, teknolojik gelişmeler ve buna bağlı
olarak sağlık hizmetlerinin iyileşmesi yaşam süresini artırmış, bu
durum ülkelerin gelişmişlik düzeyini de belirler hale gelmiştir. Bu
nedenle, Dünya Sağlık Örgütünün tahminine göre toplam nüfusta
önemli bir sayısal paya sahip olacak olan yaşlı nüfus hakkındaki bilimsel araştırmalar ve uygulanacak sosyal politikaların niteliği büyük
önem taşımaktadır. İnsanların hayatta ne kadar uzun süre kaldığı o
ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlese de asıl meselenin yaşanan hayatın kalitesi ve yaşam doyumu olduğu gerçeğini unutmamak gerekir.
Biyolojik, psikolojik ve sosyal açılardan bir duraksama ve gerileme
dönemini ifade eden yaşlılık döneminde, bu sürecin günlük yaşamlarına etkilerine bizzat tanık olan yaşlı bireylerin yaşlanmayı ve yaşlılığı
nasıl karşıladığı, ortaya çıkan sorunlarla nasıl başa çıktığı büyük önem
taşımaktadır. Bu konuda elde edilecek veriler yaşlılık dönemi içerisin-
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de bulunan bireylerin yaşam kalitelerini artırmaya yönelik çalışmalara
ışık tutacaktır.
Yaşlı nüfusun yaşamlarının son evresinde çeşitli sorunlarla başa
çıkmak zorunda kaldığı bilinmektedir. Bunlar; sosyal dışlanma ve
yalnızlık, sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, yetersiz ve düzensiz
beslenme, psikolojik sorunlar ve barınma sorunları olarak karşımıza
çıkmaktadır (Maçkan, 2013:8-13). Sosyal devlet ilkesinden hareketle
dezavantajlı olarak değerlendirebileceğimiz yaşlı nüfusun yaşadığı
veya yaşaması muhtemel sorunların çözüme kavuşturulması söz konusu grubun yaşam doyumunu ve kalitesini artıracak, büyük bir sosyal sorun olarak karşımıza çıkmasının önüne geçilebilecektir.
Yaşlı nüfusun karşılaştığı sorunlara tekrar dönecek olursak her bir
sorunun diğer sorununun oluşmasına kaynaklık ettiği görülmektedir.
Örnek verecek olursak, alt soyundan aile bireylerinin haneden ayrılması ile yalnızlaşan yaşlımız ruhsal anlamda çöküntüye uğrayabilir.
Kronolojik olarak yaşın ilerlemesi ile birlikte ruhsal çöküntünün etkisi
fizyolojik birtakım sağlık sorunlarına neden olabilirken, fiziksel anlamda da yetersiz kalan yaşlımızda beslenme ve öz bakım konularında
sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kalınkara (2011: 8) da bu durumla
ilgili olarak fiziksel yetersizliklerin yaşlıda psikolojik bunalımlara neden olabileceğini hem fiziksel hem de ruhsal bozulmaların sonucunda
da yaşlının sosyal alanında olumsuzlukların yaşanabileceğini ifade
etmiştir.
İnsanlar için hayati önem taşıyan “barınma” ve “öz bakım” konularındaki sorunlar, yaşlılık döneminde çözüm bekleyen önemli
konuların başında gelmektedir. Yaşlılığın getirdiği bir sonuç olarak bir
başkasının bakımına ve desteğine muhtaç olma konusu sosyal hizmet
disiplininin çalışma alanlarından biridir. Yaşlı bireylerin mümkün olduğunca kendi sosyal ortamlarında desteklenmesi temel amaçlardan
birisi olsa da yaşlının barınma ve bakım ihtiyacı içerisinde olduğu
durumlarda Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri
bu hususta önemli rol üstlenmektedir. Söz konusu sosyal hizmet kuruluşlarında yaşlıların psiko-sosyal yönden desteklenmesi, barınma
ve bakımlarının sağlanması, gelişimlerinin son döneminde bulunan
bireylerin hayat kalitelerinin arttırılması yönünde multidisipliner bir
yaklaşımla hizmet sunulmaktadır.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet
veren resmi huzurevlerinin haricinde yine Bakanlığın denetiminde
hizmet veren özel/vakıf ve belediyelere ait Huzurevleri ve Yaşlı Bakım
Rehabilitasyon Merkezleri bulunmaktadır. Engelli Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ nün 2020 yılı Ekim ayı İstatistik Bültenine göre;
Resmi/Belediye ve Özel/Vakıflara ait toplam 435 huzurevinde yaklaşık
28000 yaşlı hizmet almaktadır.
İnsan yaşamının her döneminde önem arz eden ve hayat kalitesini etkileyen yaşam doyumu, bir insanın ne istediği ile neye sahip
olduğunun karşılaştırılmasıyla elde edilen durum ya da sonuç olarak
tanımlanabilir. Yani kişinin beklentilerinin, gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya çıkan sonucu gösterir. Yaşam doyumu mutluluk, moral
vb. gibi değişik açılardan iyi olma halini ifade eder (Altay ve AydınAvcı, 2009).
Diğer gelişim dönemlerinin aksine yaşam doyumunun yaşlılık döneminde üzerinde daha titiz durulmasının nedeni,yaşlıların ruh sağlığı açısından risk grubu olarak kabul edilmesi ve yaşam doyumununda
ruh sağlığını etkileyen çok önemli bir etmen olarak kabul edilmesidir
(Karataş,1988). Bireyin yaşamdan aldığı doyum düzeyi, ruhsal yönden
iyi olma durumu ve toplumla ilişkilerini devam ettirme sürecinide etkileyen, sağlıklı yaşlanma için önemli bir olgudur(Onur,1997).
Yaşlılıkta önemli olan, işe yaramaz olduğunu hiçbir zaman düşünmemektir. Yaşlıların kendilerini değersiz, işlevlerini yitirmiş ve
güçsüz hissetmeleri, onların yaşamdan doyum sağlamalarında önemli
bir engel olarak görünmektedir. Çalışan ve üreten insan; emeklilikten
kısa bir süre sonra, kendisini boşlukta ve işlevsiz olarak görmektedir.
Bu durum, doğal olarak yaşam doyumunu olumsuz yönde etkilemektedir. (Altay ve Aydın-Avcı, 2009)
Geride bıraktıklarının yok olması korkusu, biyolojik sonla beraber
sosyal sonu da düşündürmekte ve yaşlıyı gerilime sürüklenmektedir.
Hayatı boyunca kazandığı mal varlığı paylaşılacak, umutları, değerleri
yok olacaktır. Bu da insanın biyolojik olarak olmasa bile, sosyal yönden kalıcı olma, iz bırakma, anılma, unutulmama vb. beklentilerini
zedelemektedir. İnsan için sosyal son anlamına gelen bu duygular,
zaman zaman biyolojik son korkusunu aşmaktadır. Bu konularda
kent ve ilçe* örneğindeki düşünce ve kaygılar hem çok yüksek hem de
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oranlar birbirine çok yakındır. Kentte % 95, ilçede ise % 90’dır. Biyolojik son kabullenilmiş görünmesine karşın, sosyal son sorun haline getirilmektedir [İhtiyarlık Psikomatiği ve Kültürel Nitelikleri, Yrd. Doç.
Dr. H. Ahmet MADEN].
Pozitif Psikoterapi, Peseschkian ve arkadaşları tarafından 1960’ların sonlarında Almanya’da geliştirilmiştir (Peseschkian, 1998). Pozitif
Psikoterapi, psikodinamik, insancıl gibi analitik terapilere dayanan,
temelinde çatışma çözerken olumlu yönlere odaklanan, kültürler arası
yaklaşımı benimseyen bütüncül ve kaynak yönelimli bir terapidir (Peseschkian, 1998).
Pozitif Psikoterapinin temelinde yatan mantık, rahatsızlıkların
pozitif bir bakış açısına odaklanarak yeniden yorumlanması ve nihayetinde danışanın yaşamında dengeye ulaşmasının sağlanmasıdır
(Peseschkian, 2002b).
Denge, Pozitif Psikoterapiye göre her birey yaşamını beden, başarı, ilişki ve gelecek/maneviyat olmak üzere dört boyutta yaşamaktadır.
Bu dört boyut, pozitif psikoterapinin üçüncü temel ilkesi olan denge
ilkesinin yapıtaşlarını oluşturmaktadır. Pozitif Psikoterapiye göre,
bireylerinkendilerini ve çevrelerini nasıl algıladıkları ve gerçekliği ne
şekilde ele aldıklarının ipuçları onların bu dört boyutun her birine ne
kadar yatırım yaptıklarında yatmaktadır. Denge ilkesi gereği, bireyler
yaşadıkları problemleri çözebilmek için beden, başarı, ilişki ve gelecek/maneviyat boyutlarını dengeli bir şekilde kullanmalıdırlar. Çünkü
pozitif psikoterapi anlayışına göre, bireylerin tam olarak sağlıklı ve
üretken olmaları bu dört temel yaşam boyutuna verecekleri önem, harcayacakları zaman ve enerjide dengeyi sağlayabildiklerinde mümkün
olacaktır (Peseschkian, 2002a).
Çalışmamız kapsamında bireysel görüşme yapılan yaşlı bireylerin
yaşam doyumları, uygulanan ön test çalışması neticesinde belirlenmiştir. Yaşam doyumları belirlenen katılımcılara pozitif psikoterapinin üç temel ilkesinden birisi olan denge modeli yaşamın dört boyutu
üzerinden (beden/duyular, başarı/mantık, ilişki/gelenek, anlam/maneviyat) uygulanarak; hayat tecrübelerine nasıl etki ettiği incelenmiştir.
Bu doğrultuda çalışmamızın amacını, üretkenlik anlamında kendilerini geri planda gören yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerini aktarması
sağlanarak gelecek kuşaklara katkı sunması ve bu yolla kendilerini
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daha işlevsel olarak değerlendirilmesinin yaşam doyumlarına etkisinin araştırılması oluşturmaktadır.
Amaç: Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin
ileriki döneminde fiziksel ve ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre
olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel güce veyasosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak bir desteğe ihtiyaç duyulan evrede Huzurevleri;
belli bir yaşın üzerinde hayatını tek başına idame ettirmekte zorlanan yaşlı bireylere gündüzlü veya 24 saat esaslı yatılı hizmetlerin
sunulduğu, temel ihtiyaçlarının karşılandığı, psiko-sosyal açıdan
desteklendiği sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Yaşamlarının sonuna kadar kurum bakımında kalan yaşlılar olduğu gibi kendi isteği ile bir
yakınının yanında veya yalnız başına yaşamak için Huzurevlerinden
ayrılanlar da mevcuttur.
Gelişim dönemleri içerisinde üretkenlik bakımından diğer dönemlere nazaran geri planda olmasına karşın sahip olduğu tecrübe
ile gelecek kuşaklara üretkenlik açısından yön verecek olan yaşlılık
döneminde yaşam doyumunun sağlanması önemli yer tutmaktadır.
Bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun bir biçimde tüm yaşamını
pozitif değerlendirmesi olarak tanımlanan “yaşam doyumu” yaşlıların sahip olduğu sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklere
göre değişiklik göstermekle birlikte çeşitli disiplinlerin ve müdahale
yöntemlerinin yardımı ile desteklenebilmektedir. Böylece, yaşam
doyumu noktasında yeterli seviyeye ulaştırılabilen yaşlı bireyler elde
ettikleri bilgi ve birikimleri gelecek kuşaklara üretkenlik adına aktarabilecektir.
Yaşam doyumuna etkisi üzerinde durduğumuz Pozitif
Psikoterapi;Prof.Dr.NossratPeseschkian tarafından geliştirilen, bireylere kolaylıkla uygulanabilen müdahale yöntemleriniiçermektedir. Bu
müdahale yöntemlerinden olanDenge Modeli,insan yaşamını;beden/
duyular, başarı/mantık, ilişki/gelenek, anlam/maneviyat olmak üzere dört boyut olarak ele almakta, söz konusu boyutların dengeli bir
şekilde kullanılmasını sağlayarak bireylerin yaşadıkları problemlerin
çözümüne katkı sunmaktadır. Söz konusu dört boyutun dengeli şekilde kullanılabilmesi sonradan kazanılan bir beceri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, yaşlı bireylerin
deneyimlerinin denge modeli açısından değerlendirilmesi ve bu du-
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rumun yaşlılarda yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir.
2. YÖNTEM
Araştırmada yöntem olarak öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır.
Çalışma Grubu: Çalışmaya, Ankara Keçiören Belediyesi Huzurevi
sakinlerinden yaşları 60 ile 93 arasında değişiklik gösteren 32’si erkek
ve 25’i kadın olmak üzere toplam 57 kişi katılmıştır. Çalışmaya katılan
her bir katılımcı ile rızası doğrultusunda bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Aracı:Görüşme formu, Yaşam Doyum Ölçeği ve
Denge Modeli ile (beden, başarı, ilişki, anlam/maneviyat) ilgili sorular
kullanılmıştır.
Veri Analizi:Değişkenlerin ön test ve son test olarak uygulanmasından kaynaklı olarak tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için
iki boyutlu ANOVA testi (Repeated Measure ANOVA) uygulanması
uygun görülmüştür.
3. BULGULAR
Tablo 1. Cinsiyete Göre Yaşam Doyum Ölçeği Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Ön Test

Son Test

Grup

N

X

S

N

X

S

Erkek

32

14,87

5,25

32

14,22

5,05

Kadın

25

12,00

5,39

25

12,84

5,15

Toplam

57

13,61

5,46

57

13,61

5,10

Tablo 1’de görüldüğü üzere, denge modeli programına dahil olan
yaşlı bireylerin deney öncesi Yaşam Doyum Ölçeği ortalama puanı erkeklerde 14,87 iken; kadınlarda 12,00’dir. Deney sonrası ise erkeklerde
14,22 iken; kadınlarda 12,84’tür. Buna göre Yaşam Doyum Ölçeği ortalamasının erkeklerde azalırken kadınlarda arttığı gözlenmiştir.
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Tablo 2. Cinsiyete Göre Yaşam Doyum Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının
Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Denekler Arası

2909,02

56

Grup(Cinsiyet/Grup)

126,98

1

126,98

2,51

0,12

Hata

2782,04

55

50,58

Denekleriçi

212,24

57

Ölçüm(Öntest/Sontest)

0,24

1

0,24

0,07

0,80

Grup*Ölçüm

15,71

1

15,71

4,40

0,04

Hata

196,29

55

3,57

Toplam

3121,26

113

Buna göre Denge Modeli Programı’na katılan yaşlı bireylerin Yaşam Doyum Ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı
farklılık gösterdiği bulunmuştur. F(1,55)=4,40; p<0,05
Bu bulgular denge modeli programına katılan kadınlar ile erkekler
arasında yaşam doyumu açısından farklılık olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Yaşa Göre Yaşam Doyum Ölçeği Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Ön Test

Son Test

Grup

N

X

S

N

X

S

70 ve alti

9

13,67

6,87

9

13

6,02

71-75

8

13,63

6,19

8

13,38

5,4

76-80

7

12,29

4,92

7

11

4

81-85

15

15,07

5,31

15

14,94

5,3

86-90

12

12,58

4,78

12

13

4,33

6

13,5

5,89

6

15,83

5,53

57

13,61

5,46

57

13,61

5,1

91
üzeri
Total

ve

Tablo 3’de görüldüğü üzere, Denge Modeli Programı’na dahil olan
yaşlı bireylerin deney öncesi Yaşam Doyum Ölçeği ortalama puanı 70
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yaş ve altı bireylerde 13,67; 71-75 yaş arası bireylerde 13,63; 76-80 yaş
arası bireylerde 12,29; 81-85 yaş arası bireylerde 15,07; 86-90 yaş arası
bireylerde 12,58; 91 yaş ve üzeri bireylerde 13,50’dir.
Deney sonrası ise 70 yaş ve altı bireylerde 13; 71-75 yaş arası bireylerde 13,38; 76-80 yaş arası bireylerde 11; 81-85 yaş arası bireylerde
14,94; 86-90 yaş arası bireylerde 13; 91 yaş ve üzeri bireylerde 15,83’tür.
Buna göre Yaşam Doyum Ölçeği ortalamasının 70 yaş ve altı bireylerde
azaldığı, 71-75 yaş arası bireylerde azaldığı, 76-80 yaş arası bireylerde
azaldığı, 81-85 yaş arası bireylerde azaldığı, 86-90 yaş arası bireylerde
arttığı, 91 yaş ve üzeri bireylerde ise arttığı sonucuna varılmıştır.
Tablo 4. Cinsiyete Göre Yaşam Doyum Ölçeği Öntest-Sontest Puanlarının
Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Denekler Arası

2909,02

56

Grup(Cinsiyet/Grup)

143,18

5

28,64

0,53

0,75

Hata

2765,84

51

54,23

Denekleriçi

212,12

57

Ölçüm(Öntest/Sontest)

0,12

1

0,12

0,34

0,86

Grup*Ölçüm

25,54

5

5,11

1,40

0,24

Hata

186,46

51

3,66

Toplam

3121,14

113

Buna göre Denge Modeli Programı’na katılan yaşlı bireylerin Yaşam Doyum Ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı
farklılık göstermediği bulunmuştur. F(5,51)=1,40; p>0,05
Bu bulgular denge modeli programına katılan yaş grupları arasında yaşam doyumu açısından farklılık olmadığını göstermektedir.
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Tablo 5. Eğitim Düzeyine Göre Yaşam Doyum Ölçeği Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
Ön Test

Son Test

Grup

N

X

S

N

X

S

okumaz
yazmaz

19

10,89

4,58

19

12

4,57

okur yazar

9

13

6,46

9

12,78

6,22

ilkokul

19

14,47

5,32

19

13,95

5,13

ortaokul

4

18,75

2,63

4

17,25

2,22

lise

4

15,25

4,19

4

14,75

5,19

üniversite

2

20,5

2,12

2

20

1,41

Total

57

13,61

5,46

57

13,61

5,09

Tablo 5’te görüldüğü üzere, Denge Modeli Programı’na dahil olan
yaşlı bireylerin deney öncesi Yaşam Doyum Ölçeği ortalama puanı
okuma-yazma bilmeyen bireylerde 10,89; okur-yazar bireylerde 13;
ilkokul mezunu bireylerde 14,47; ortaokul mezunu bireylerde 18,75;
lise mezunu bireylerde 15,25; üniversite mezunu bireylerde 20,50’dir.
Deney sonrası ise okuma-yazma bilmeyen bireylerde 12; okur-yazar bireylerde 12,78; ilkokul mezunu bireylerde 13,95; ortaokul mezunu bireylerde 17,25; lise mezunu bireylerde 14,75; üniversite mezunu
bireylerde 20’dir. Buna göre Yaşam Doyum Ölçeği ortalamasının okuma-yazma bilmeyen bireylerde arttığı; okur-yazar bireylerde azaldığı;
ilkokul mezunu bireylerde azaldığı; ortaokul mezunu bireylerde azaldığı; lise mezunu bireylerde azaldığı; üniversite mezunu bireylerde ise
azaldığı sonucuna varılmıştır.
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Tablo 6. Eğitim Düzeyine Göre Yaşam Doyum Ölçeği Öntest-Sontest
Puanlarının Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Denekler Arası

2909,02

56

Grup(Cinsiyet/Grup)

546,78

5

109,35

2,36

0,05

Hata

2362,24

51

46,31

Denekleriçi

213,89

57

Ölçüm(Öntest/Sontest)

1,89

1

1,89

0,50

0,48

Grup*Ölçüm

19,71

5

3,94

1,05

0,40

Hata

192,29

51

3,77

Toplam

3122,91

113

Buna göre Denge Modeli Programı’na katılan yaşlı bireylerin Yaşam Doyum Ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı
farklılık göstermediği bulunmuştur. F(5,51)=1,05; p>0,05
Bu bulgular denge modeli programına katılan farklı eğitim düzeylerine sahip bireyler arasında yaşam doyumu açısından farklılık
olmadığını göstermektedir.
Tablo 7. Evlenme Durumuna Göre Yaşam Doyum Ölçeği Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Ön Test

Son Test

Grup

N

X

S

N

X

S

evlenmiş

51

13,69

5,39

51

13,71

4,96

evlenmemiş

6

13

6,54

6

12,83

6,65

Total

57

13,61

5,46

57

13,61

5,10

Tablo 7’de görüldüğü üzere, Denge Modeli Programı’na dahil olan
yaşlı bireylerin deney öncesi Yaşam Doyum Ölçeği ortalama puanı
daha önce evlenmiş bireylerde 13,69 iken; daha önce evlenmemiş bireylerde 13’tür. Deney sonrası ise daha önce evlenmiş bireylerde 13,71
iken; daha önce evlenmemiş bireylerde 12,83’tür.Buna göre Yaşam

242

YAŞLI BİREYLERİN DENEYİMLERLERİNİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMALARININ
DENGE MODELİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ VE YAŞAM DOYUMLARINA ETKİSİ

Doyum Ölçeği ortalamasının daha önce evlenmiş bireylerde artış yaşanırken; daha önce evlenmemiş bireylerde azaldığı gözlenmiştir.
Tablo 8. Evlenme Durumuna Göre Yaşam Doyum Ölçeği Öntest-Sontest
Puanlarının Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Denekler Arası

2909,02

56

Grup(Cinsiyet/Grup)

6,52

1

6,52

0,12

0,73

Hata

2902,50

55

52,77

Denekleriçi

212,87

57

Ölçüm(Öntest/Sontest)

0,06

1

0,06

0,02

0,90

Grup*Ölçüm

0,09

1

0,09

0,02

0,87

Hata

211,91

55

3,85

Toplam

3121,89

113

Buna göre Denge Modeli Programı’na katılan yaşlı bireylerin Yaşam Doyum Ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı
farklılık göstermediği bulunmuştur. F(1,55)=0,02; p>0,05
Bu bulgular denge modeli programına katılan daha önce evlenmiş
ve evlenmemiş bireyler arasında yaşam doyumu açısından farklılık
olmadığını göstermektedir.
Tablo 9. Çocuğu Olup-Olmama Durumuna Göre Yaşam Doyum Ölçeği
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ön Test

Son Test

Grup

N

X

S

N

X

S

çocuk yok

14

12,79

5,73

14

12,14

5,49

çocuk var

43

13,88

5,41

43

14,09

4,93

Total

57

13,61

5,46

57

13,61

5,10

Tablo 9’da görüldüğü üzere, Denge Modeli Programı’na dahil olan
yaşlı bireylerin deney öncesi Yaşam Doyum Ölçeği ortalama puanı çocuğu olan bireylerde 13,88 iken; çocuğu olmayan bireylerde 12,79’dur.
Deney sonrası ise çocuğu olan bireylerde 14,09 iken; çocuğu olmayan
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bireylerde 12,14’tür. Buna göre Yaşam Doyum Ölçeği ortalamasının
çocuğu olan bireylerde artarken; çocuğu olmayan bireylerde azaldığı
gözlemlenmiştir.
Tablo 10. Çocuğu Olup-Olmama Durumuna Göre Yaşam Doyum Ölçeği
Öntest-Sontest Puanlarının Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Denekler Arası

2909,02

56

Grup(Cinsiyet/Grup)

49,07

1

49,07

0,94

0,34

Hata

2859,95

55

51,10

Denekleriçi

212,99

57

Ölçüm(Öntest/Sontest)

0,99

1

0,99

0,26

0,61

Grup*Ölçüm

3,83

1

3,84

1,01

0,32

Hata

208,17

55

3,79

Toplam

3122,01

113

Buna göre Denge Modeli Programı’na katılan yaşlı bireylerin Yaşam Doyum Ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı
farklılık göstermediği bulunmuştur. F(1,55)=1,01; p>0,05
Bu bulgular denge modeli programına katılan çocuğu olan ve olmayan bireyler arasında yaşam doyumu açısından farklılık olmadığını
göstermektedir.
Tablo 11. Medeni Durumuna Göre Yaşam Doyum Ölçeği Ortalama ve
Standart Sapma Değerleri
Ön Test

Son Test

Grup

N

X

S

N

X

S

Evli

4

11,75

4,35

4

11,25

3,78

Bekar

12

13,33

5,63

12

13,58

5,53

boşanmış

41

13,88

5,58

41

13,85

5,12

Total

57

13,61

5,46

57

13,61

5,10

Tablo 11’de görüldüğü üzere, Denge Modeli Programı’na dahil
olan yaşlı bireylerin deney öncesi Yaşam Doyum Ölçeği ortalama pu-
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anı evli bireylerde 11,75; bekar bireylerde 13,33; boşanmış bireylerde
13,88’dir. Deney sonrası ise evli bireylerde 11,25; bekar bireylerde
13,58; boşanmış bireylerde 13,85’tir. Buna göre Yaşam Doyum Ölçeği
ortalamasının evli bireylerde azaldığı; bekar bireylerde arttığı; boşanmış bireylerde azaldığı gözlemlenmiştir.
Tablo 12. Medeni Durumuna Göre Yaşam Doyum Ölçeği Öntest-Sontest
Puanlarının Anova Sonuçları
Varyansın Kaynağı

KT

sd

KO

F

p

Denekler Arası

2909,01

56

Grup(Cinsiyet/Grup)

41,53

2

20,77

0,39

0,68

Hata

2867,48

54

53,10

Denekleriçi

212,11

57

Ölçüm(Öntest/Sontest)

0,11

1

0,11

0,03

0,87

Grup*Ölçüm

0,89

2

0,44

0,11

0,89

Hata

211,11

54

3,91

Toplam

3141,12

113

Buna göre Denge Modeli Programı’na katılan yaşlı bireylerin Yaşam Doyum Ölçeği puanlarının deney öncesinden sonrasına anlamlı
farklılık göstermediği bulunmuştur. F(2,54)=0,11; p>0,05
Bu bulgular denge modeli programına katılan evli, bekar ve boşanmış bireyler arasında yaşam doyumu açısından farklılık olmadığını göstermektedir.
TARTIŞMA SONUÇ
Covid-19 pandemi sürecinde gerçekleştirilen bu çalışmada, kurum bakımında ve gelişim dönemlerinin son evresinde bulunan yaşlı
bireylerin deneyimlerini gelecek kuşaklara aktarlarının yaşam doyumlarına etkisi üzerinde durulmuştur.
Yaşlı bireylerin üretkenlik anlamında en kısır zamanda bulunmalarının yaşam doyumlarına olumsuz etki etmesi ve bu durumun deneyimlerini denge modeli kullanarak paylaşmaları ile telafi edilebileceği
noktasından hareket edilmiştir.
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Çalışmamıza katılım sağlayan bireyler sayesinde elde edilen bilgilere bakıldığında denge modeli programına dâhil olan erkekler ile
kadınlar arasında farklılık olduğu, erkeklerde yaşam doyumlarının
azalırken, kadınlarda artış gösterdiği görülmüştür. Cinsiyete göre
farklılık gösteren bu durumun, katılımcıların yaş durumlarında da
değişiklik gösterme durumu araştırılmış ve yaşa bağlı olarak yaşam
doyum ölçeğinde anlamlı bir değişikliğe rastlanmamıştır.
Hayat deneyimlerinin denge modeli ile gelecek kuşaklara aktarmanın, yaşam doyumuna anlamlı etki ettiği görülen kadınların kültürel mirasın aktarıcısı olma misyonu taşıdığını söyleyebiliriz.
Yaşlı bireylerin sosyo-ekonomik özellikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; eğitim durumları, medeni hal ve çocuk sahibi
olma gibi durumlar ile yaşam doyumları arasında bir farklılık bulunmadığı görülmüştür.
Elde edilen sonuçlara bakıldığında, sadece cinsiyet ve yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki göze çarpmıştır. Bu durumun oluşmasında, görüşme sayısının az olması, pandemi koşullarının huzurevi sakinlerinin duygularını doğru ifade edebilmelerindeki olumsuz etkisi
gibi hususların etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle söz konusu
çalışmanın, Covid-19 pandemi dönemi sonrasında yeniden yapılması
yaşlı refahı alanındaki literatür çalışmalarına olumlu katkı sunacaktır.
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SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN SAĞLIĞA ZARARLI
TÜKETİMİ ÖNLEMEYE YÖNELİK VERGİLER
Arş. Gör. Funda BUZ1
Dr. Öğretim Üyesi Rana DAYIOĞLU ERUL2

1. GİRİŞ
Sosyoloji, insan ve toplumun etkileşimi üzerine araştırmalar
yapan bir bilim dalı olup temelini toplumsal olayların analizi
oluşturmaktadır. Mali sosyoloji ise mali olayların sosyolojik bir bakış
açısıyla incelenmesi ile ilgilenmekte olup çalışmada sağlığa zararlı
tüketimin azaltılmasına yönelik politikaların vergilendirme ile ilişkisi,
toplumsal yönünü de ele alarak inceleneceğinden; çalışmanın temeli
mali sosyoloji üzerine incelemeler biçiminde oluşturulmuştur.
Mali sosyoloji, vergilerin ve kamu harcamalarının sosyolojik
analizini yapmakta; toplumu ve politik yaşamı ekonomik, kurumsal,
kültürel, siyasi ve tarihi yönleri ile araştırmaktadır. Bu bağlamda temel
olarak mali sosyoloji, bir yandan mali olayların toplum üzerindeki
etkisini bir yandan da toplum yapısını etkileyen ve oluşturan unsurların
mali olaylar üzerindeki etkisini araştırmaktadır.
Mali sosyoloji; harcama ve vergi politikaları uygulamaya
konulurken, öncelikle toplumsal yapıyı etkileyen unsurların
incelenerek ve bu unsurlara dayanarak politikaların belirlenmesi
esasını temel almakta olup ancak bu şekilde belirlenen politikaların,
toplum tarafından kolaylıkla benimseneceği gerekçesiyle başarıya
ulaşacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmanın
amacı, mali sosyolojinin bileşenlerinden biri olan sağlığa zararlı
tüketimin önlenmesinde uygulanan vergi politikalarının incelenmesi
1
2
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olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda sağlığa zararlı tüketimi oluşturan
şekerli içecekler, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin tüketiminde
uygulanan vergi politikaları, Türkiye ile yabancı ülke karşılaştırmaları
doğrultusunda sosyolojik bir bakış açısıyla incelenecek ve
değerlendirilecektir.
2. MALİ SOSYOLOJİYE İLİŞKİN KAVRAMSAL
AÇIKLAMALAR
Toplumun davranışlarını, tarihi olaylar ve sosyal gelişim
süreçlerinden etkilenme biçimleriyle inceleyen sosyoloji (Giddens,
2011: 6); toplumsal olayların ortaya çıkışını ve etkilerini incelerken
yalnızca sosyal ve kültürel unsurlarla değil; mali olay ve unsurlarla da
ilişki içinde bulunmaktadır. Ancak, sosyal bir olay olan mali olayların
kamu maliyesi biliminde de bütüncül bir yaklaşımdan ziyade yalnızca
iktisadi bakımdan analiz edilmesi durumu; diğer sosyal olay, yapı
ve kurumlardan nasıl etkilendiğinin ve onları nasıl etkilediğinin
bilinmesi konusunda eksikliklere neden olmaktadır (Çelebi, 2012: 1).
Bu bakımdan mali sosyoloji, mali olaylar ile toplumsal olgu ve olaylar
arasındaki kopukluğun giderilmesini amaçlamaktadır.
Mali sosyoloji, geniş anlamda, vergi politikalarının biçimlenmesinin
ve oluşumunun teorik ve sosyolojik olarak incelenmesi şeklinde
tanımlanabilir (Mumford, 2019: 11). Mali sosyolojiyi oluşturan vergi
ve harcamalara yönelik politikalar ile sosyolojik olgular arasındaki
etkileşim; toplumu oluşturan temel yapıtaşları, toplumsal dinamikler,
algılar, anlayışlar ve vergisel açıdan da toplumdaki vergi kültürü
bağlamında ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda mali sosyoloji;
vergilerin ve kamu harcamalarının sosyolojik analizini yapmakta;
toplumu ve politik yaşamı ekonomik, kurumsal, kültürel, siyasi ve tarihi
tüm yönlerini bütünleşik olarak ele almak kaydıyla araştırmaktadır.
Mali sosyoloji; harcama ve vergi politikaları uygulamaya
konulurken, öncelikle toplumsal yapıyı etkileyen unsurların
incelenmesini, daha sonra ise bu unsurlara dayanılarak politikaların
belirlenmesi esasını temel almakta olup ancak bu şekilde belirlenen ve
böylelikle toplum tarafından kolaylıkla benimsenen politikalar başarılı
olmaktadır. Mali sosyoloji ve vergi uyumu araştırmalarının birlikte
yapılmasının nedeni de budur; zira mali sosyolojinin temelinde
vergi uyumu yer almaktadır (Nuta, 2018: 392). Bu bakımdan mali
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sosyoloji, vergi sistemlerinin var olan zorluklarını ve toplumsal yapı
ile uyuşmayan yönlerini belirlemede önemli göstergeler sağlamaktadır
(Atria vd., 2019: 140).
Mali sosyoloji; mali ve ekonomik olaylarla ilgilendiği gibi, ekonomi
dışı olaylar ve bunların sonuçlarıyla da ilgilenmektedir; başka bir
ifadeyle mali sosyolojinin inceleme alanı olan etkiler geniş çerçevede;
politika, kültür, din ve toplum gibi ekonomi dışındaki alanlarda da
ortaya çıkmaktadır (Backhaus, 2004: 143). Mali sosyolojinin diğer
yaklaşımlardan en büyük farkı da bu noktada ortaya çıkmakta olup
vergilerin ve kamu harcamalarının politik, ekonomik, kültürel,
kurumsal ve tarihi unsurlardan nasıl ve ne derecede etkilendiği ve bu
unsurları nasıl etkilediği üzerinde yoğunlaşması, mali sosyolojinin
temel özelliğidir (Campbell, 1993: 164).
3. MALİ OLAYLARA SOSYOLOJİK YAKLAŞIMIN VERGİ
POLİTİKALARI AÇISINDAN ÖNEMİ
“Herkes” vergi ödemekle yükümlü olduğu için, vergiye
vatandaşlar ve devlet arasında var olan en ‘yaygın’ ilişkilerden biri
olarak yaklaşılmakta (Mugler, 2019: 390); vergilendirme de bu nedenle
vergilendirmenin her iki tarafı için önem taşımaktadır.
Vergi mükelleflerinin davranışlarını etkileyen sosyal, kültürel
ve ekonomik belirleyiciler, vergi gelirlerinin düzeyini, diğer bir
ifadeyle vergi toplama oranını da etkiledikleri için vergi politikaları
düzenlenirken bu belirleyicilerin dikkate alınması önem taşımaktadır.
Nitekim toplumu oluşturan kültürel, hukuki, ekonomik, siyasi ve sosyal
altyapıyı belirleyen unsurlar dikkate alınmadan oluşturulan vergi
ve harcama politikaları, toplumu yansıtmayacağından, politikaların
toplum tarafından kabul görmemesi veya zorlukla kabul görmesini
beraberinde getirmektedir. Bu durum ise hükümetler tarafından
uygulamaya konulan politika ve uygulamaların başarısız olmasına
neden olmaktadır. Bu görüşe paralel olarak, bilim insanları hem
harcama politikalarının hem de vergi politikalarının sosyolojik olgular
üzerinde önemli etkileri olduğunu kabul etmekte olup (Campbell,
1993: 164) mali sosyoloji bu nedenlerle harcamalardan ziyade vergiler
üzerinde yoğunlaşmaktadır (Çelebi, 2012: 6).
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Şekil 1. Mali Sosyoloji-Vergi İlişkisi
Kaynak: Backhaus, 2001: 14.

Mali sosyolojinin vergiler ile olan etkileşiminin önemi, Şekil 1 ile
açıklanmakta olup bir ürün (örneğin simit) üzerine dolaylı bir vergi
getirildiği varsayılmaktadır. Simit üzerindeki bu vergi, talep fiyatını
artırıp arz fiyatını düşürdüğünden, denge üretim düzeyi Q0’dan Qt’ye
düşmektedir. Burada vergilemeden kaynaklanan aşırı yük, taralı
üçgenin alanı kadardır. Bu kısma kadarki açıklamalar iktisat teorisine
uygundur, ancak verginin aşırı yüküne ilişkin olarak cevaplanmamış
sorular bulunmaktadır (Backhaus, 2001: 14). Örneğin; üretilmeyen ve
tüketilmeyen simitleri yemeyen bireylerin ne yediği, simitlerin üretim
sürecinde üreticilerin ne yaptığı, üretici ve tüketicilerin vergiyi önlemek
için yeni fikirler geliştirip geliştirmediği, verginin olmadığı pazarlarda
yeni ürünler üretilip üretilmeyeceği, verginin uygulanmayacağı yeni
dağıtım şekilleri olup olmayacağı, uygulanan vergiye ilişkin vergi
kaçakçılığının hangi şartlarda ortaya çıkacağı ve ne gibi sonuçlara yol
açacağı gibi sorular cevapsız kalmakta; ancak bu sorular, klasik vergi
yükü analizlerinde sorulmamakta ve cevaplanmamaktadır (Backhaus,
2001: 14-15). Oysa ki bir vergiyi tahsil etmek, yeni bir vergi koymak,
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vergi oranlarını artırmak veya azaltmak gibi politikalar uygulanırken
veya değerlendirilirken bu soruların cevaplanması gerekmektedir
(Backhaus, 2001: 15).
Mali sosyolojinin harcama politikalarından ziyade vergi
politikalarına yoğunlaşması, vergi sistemlerine ilişkin düzenlemelerin
toplum tarafından daha hızlı bir şekilde fark edilmesi ve tepki görmesi
ile yakından ilgilidir. Vergi sistemlerine ilişkin düzenlemelerde
mali sosyolojinin önemi, diğer bir ifadeyle vergisel düzenlemelerin
yapılmasında ve vergi sisteminin oluşturulmasında sosyolojik
özelliklerin ve toplumsal altyapının dikkate alınmasının önemi bu
bağlamda ortaya çıkmaktadır. Ülkelerde uygulanan veya uygulanması
planlanan politikaların uygulamaya konulmadan önce hükümetler
tarafından topluma ait ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerin
ortaya konulması, vatandaşların hükümetin politikalarına karşı
olası tepkilerinin tahmin edilmesi ve bu değerlendirmelere göre
politikaların uygulamaya konulması gerekmektedir. Nitekim ancak
toplumun dokusuna uygun ve toplumu yansıtan uygulamalar başarıya
ulaşabilmektedir.
4. MALİ SOSYOLOJİ VE SAĞLIĞA ZARARLI TÜKETİMİN
ÖNLENMESİNDE VERGİLENDİRME
4.1. Mali Sosyolojinin Bileşenleri ve Sağlığa Zararlı Tüketimin
Önlenmesinde Mali Sosyolojinin Önemi
Mali sosyoloji birçok bileşenden oluşmakta ve her bir bileşen
vergi uygulamalarına farklı boyutlarda etki etmektedir. Backhaus,
“mali sosyolojinin alfabesi” başlığı altında incelediği mali sosyolojinin
bileşenlerini, bazı ülkelerde gerçekleştirilen uygulamalar çerçevesinde
detaylı olarak incelemiştir3. Bu bileşenler arasında doğrudan
vergilendirme ile ilgili olarak çocuk vergisi, vergi yükü, kamusal
politikalar, vergi uyumunun izlenmesi, zaman unsuru (vergilendirme
süreci), vergi gelirlerinin düzeyi, amortismanlar, mali yanılsama gibi
bileşenler yer almaktadır.
Vergiler, harcamalar ile birlikte mali sosyolojinin temel inceleme
alanı olduğundan, kamu politikaları için pek çok bakımdan temel
oluşturmaktadır. Örneğin; 2008 küresel krizi ve koronavirüs krizinde
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. Backhaus, 2001: 16-27.
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her ülkenin farklı vergi politikalarına başvurmaları, vergi yükünün
toplumsal yapıya göre dağılması, vergi gelirlerinin ve vergi yükünün
her ülkede farklı düzeylerde oluşması ve vergi oranlarının farklı
olarak uygulanması gibi bazı hususlar, ülkelerin sosyolojik alt yapı
ve özelliklerine göre farklı politikalar uygulamalarından, diğer bir
ifadeyle mali sosyolojiye dayanan uygulamalardan ileri gelmektedir.
Mali sosyolojinin bileşenlerinden bir diğeri de zararlı tüketimi
azaltmak amacıyla vergilerin sağlıkla ilgili etkilerine odaklanılarak
vergi sisteminde bu amaca yönelik vergilere yer verilmesidir.
Ancak, sosyolojik araştırmalar sonucunda uygulamaya konulan
vergilerin sağlıkla ilgili etkileri beklenenden çok farklı olarak ortaya
çıkabilmektedir. Örneğin; 2000’li dönemde İspanya, tütün satışlarının
serbestleştirilmesi ile birlikte bir tüketim vergisi getirmiş ve bu vergi
ile birlikte geleneksel yerel tütün satıcıları ortadan kaybolduğundan,
kaçak tütün satışları başlamıştır (Backhaus, 2001: 18-19). Bu durum
vergi gelirlerinde düşüşe neden olmuş ve tüketim, tütün oranı düşük
olan ürünlerden, sağlığa zararlı etkileri daha yüksek ve tütün oranı
yüksek olan ürünlere kaymıştır (Backhaus, 2001: 19). Zararlı tüketimin
azaltılmasını amaçlayan bu politika ve kurulan vergi sistemi, sonuçları
itibariyle beklenenin tersi etki oluşturmuştur. Bu nedenle bir vergi
sistemi oluşturulurken veya sosyolojik etkilere sahip olan bir vergi
tesis edilirken, mali sosyolojik tüm etkilerinin çok iyi analiz edilmesi
gerekmekte; beklenenin tersi yönde etki etmemesi için gereken
önlemlerin alınması önem taşımaktadır.
Bahsedilen nedenlerle, vergi sisteminin veya bir vergi
uygulamasının başarılı olabilmesi veya planlanan/hedeflenen/
beklenen etkileri oluşturması, yapılan düzenlemelerin toplumu ne
kadar yansıttığına bağlı olduğundan sosyolojik araştırmalar önem
taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada, sağlığa zararlı olan şekerli
içecekler, alkol, tütün ürünleri vb. ürünlerin tüketiminin azaltılmasına
yönelik olan vergi uygulamalarının, mali sosyoloji etkileri çerçevesinde
analiz edilmesi amaç edinilmiştir. Buradan sonraki kısımlarda bu
vergi uygulamaları, ülke örnekleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak
incelenecek ve değerlendirilecektir.
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4.2. Sağlığa Zararlı Tüketime Yönelik Vergiler
Bir toplumda, sağlığa zararlı tüketim hem ülke vatandaşlarını
hem de devletleri olumsuz etkilemektedir. Tüketici açısından sağlıksız
beslenme yaşam kalitesini düşürmekle birlikte, çeşitli hastalıklara
neden olma yönüyle de kişileri zorlamaktadır. Bu nedenle sağlıksız bir
toplumun oluşması ve devletlerin de sağlık sorunları yaşayan kişilere
sağlık ve tedavi hizmetleri sunmaları kaçınılmaz olmaktadır.
Sağlığı zararlı yönde etkileyen tüketimleri; fazla kalorili, fazla
şekerli ve fazla gazlı yiyecek ve içeceklerden oluşan bu nedenle de
obeziteye sebep olan tüketimler ile tütün ürünleri ve alkol kullanımı
gibi kötü alışkanlıklara neden olan tüketimler biçiminde ele almak
mümkündür.
Tütün ürünleri ve alkollü içecekler, insan sağlığına zararlı olan,
ancak zararlı olmasına rağmen bireyler tarafından tüketimi fazla olan
mal ve hizmetler olduğundan; bu mal ve hizmetlerin tüketimlerini
kısmak amacıyla daha yüksek oranda vergilendirilmesi idareler
tarafından politika olarak güdülmektedir (Avcı ve Demirci, 2017: 58).
Bu bakımdan, tütün ürünleri ile alkollü içeceklerin vergilendirilmesi,
hem devletin mali amacına hizmet etmesi hem de tüketimi yüksek
olmakla birlikte sağlığa zararlı olan ürünlerin tüketiminin azaltılması
amaçları doğrultusunda mali sosyoloji açısından önem taşımaktadır.
Bu bakımdan, bu başlık altında ülkeler tarafından sağlığa zararlı
tüketimin önüne geçmek için uygulanan obezite vergileri ve zararlı
alışkanlıkların önlenmesinde uygulanan günah vergileri, tüketim
düzeyleri ve vergilendirme boyutu ile sosyolojik esaslar çerçevesinde
açıklanacaktır.

4.2.1. Obezite Vergisi
Obezite, besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden
fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu
ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir
hastalıktır (Aykın, 2017). Yüksek enerjili yağlı yiyeceklerin tüketilmesi
ve bununla birlikte bu yiyeceklerin yakılması için gereken fiziksel
aktivitenin düşük olması, hastalığın kökenini oluşturmaktadır.
Obezite, çağımızın hastalığı olarak görülmekte ve dünya genelinde
gün gittikçe artan bir seyir izlemektedir. Birçok ülkede obezite
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oranları neredeyse ülke nüfusunun yarısı oranında gerçekleşmekte
ve bu durum ülkelerin endişelerini artırmaktadır. Aşağıda Şekil 2’de
2019 yılında OECD üyesi ülkelerdeki fazla kilolu veya obez olan
kişilerin toplam nüfus içerisindeki yüzdesel payları gösterilmektedir.
Bu verilere göre, OECD üyesi ülkelerdeki en düşük oranın %26 ile
Japonya’ya ait olduğu görülmektedir. Üye ülkelerdeki obez nüfusun
toplam nüfus içerisindeki oranı ortalama %50-55 gibi bir oranda
gerçekleşmekle birlikte, en yüksek obez nüfusuna sahip olan ülkeler
ise sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Şili ve Meksika’dır.
Bu üç ülkede, obez kişilerin toplam nüfus içerisindeki payı %70’in
üzerindedir.
Aşağıda Şekil 2’de görüldüğü gibi, birçok ülkenin nüfusunun
yarısından fazlası obez/fazla kilolu insanlardan oluşmaktadır. Obezite,
kişilerin sağlığını ve böylelikle yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinden;
obez nüfusun hastalıktan koruması açısından devletlere de görev
düşmektedir. Halk sağlığı maliyetlerinde ve bireysel hastalık yükünde
bir unsur olarak obezitenin önemi, bu alanda düzenleyici faaliyetleri
gerektirmektedir (Thiele ve Roosen, 2018: 171). Devletler obeziteyi
engellemek için şekerli ya da fazla kalorili yiyecek ve içeceklerden
vergi alma yoluna giderek sağlığa zararlı olan tüketimin azaltılmasını
amaçlamakta; bu aşamada obezite vergileri önem kazanmaktadır.
Obezite vergisi ile aşırı kilo yapan ve obeziteye yol açan yiyecek ve
içeceklerin vergilendirilerek obezitenin engellenmesi amaçlanmaktadır.
Obezite vergisi toplumdaki tüketim alışkanlıklarının gözlemlenerek
toplumun sağlıklı bireylerden oluşması ve kilo sorunlarının önlenmesi
için kullanılan bir yöntem niteliğindedir. Obezite vergisi ile toplumun
beslenme alışkanlıklarını düzenlemenin ve toplumda olumlu bir etki
oluşturmanın yanı sıra, devletin gelir elde etmesi de amaçlanmaktadır.
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Şekil 2. OECD Üyesi Ülkelerdeki Fazla Kilolu veya Obez Nüfusun Yüzdesel
Payı (2019)
Kaynak: OECD Data, https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obesepopulation.htm, 22.01.2021.

* Bu veri OECD tarafından iki şekilde elde edilmektedir. İşaretli
olmayan ülkelerin verileri OECD’nin kendi veri kaynakları ve
hesaplamalarına dayanmakta olup işaretli olan ülkeler ise ülkelerin
OECD’ye bildirdikleri oranlardan oluşmaktadır.
Obezite vergisi, günümüzde birçok ülkede uygulanmaktadır.
Obezite ile mücadelede ülkelerin sosyal yapılarına göre yağ vergisi,
abur cubur vergisi, soda vergisi gibi çeşitli vergisel düzenlemelere
başvurdukları görülmektedir. Ancak, ülke uygulamalarına
bakıldığında verginin çoğunlukla şekerli içecekler üzerinden alındığı
görüldüğünden (Ayas ve Saruç, 2017: 79), bu kısımda şekerli içecekler
üzerinden alınan obezite vergilerine yoğunlaşılmıştır.
Finlandiya, Avrupa ülkeleri arasında obeziteye karşı şeker
vergisini tanıtan ilk ülkelerdendir (Yılmaz ve Çabuk, 2020: 91). Nitekim
Danimarka, Finlandiya ve Norveç; dünyada bu tür vergileri uygulayan
ilk ülkeler olup 1920-1930 döneminde gelir elde etme amacına yönelik
olarak uygulamaya koymuşlardır (World Bank Group, 2020: 10). Bu
vergiler sağlığı koruma amacı için ise ilk olarak 2000’li yıllarda bazı
Pasifik Adası ülkelerinde (Fransız Polinezyası, Nauru ve Samoa) ve
daha sonra 2009-2012 yılları arasında da Danimarka, Finlandiya,

256

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN SAĞLIĞA ZARARLI TÜKETİMİ ÖNLEMEYE
YÖNELİK VERGİLER

Macaristan ve Fransa’da yürürlüğe konulmuştur (World Bank Group,
2020: 10).
Aşağıda Tablo 1’de, bazı OECD ülkelerinde uygulanan obezite
vergileri gösterilmektedir. Ülke uygulamaları incelendiğinde bu
vergilerin genellikle özel tüketim vergisi ve spesifik türde vergiler
olarak yer aldığı görülmektedir. Bunun dışında ise Dominik
Cumhuriyeti, Panama, Peru, Suudi Arabistan, Tayland gibi advalorem
türde vergi uygulayan ülkeler de bulunmaktadır4.
Şekerli içeceklere uygulanan vergiler incelendiğinde, özellikle
ABD’nin bu konuda özel vergiler uyguladığı ve eyaletler bazında
da bu uygulamaların farklılık gösterdiği dikkat çekmektedir. ABD
için dikkat çeken ve ABD’yi diğer OECD üye ülkelerinden ayıran bir
diğer özellik ise 1920 yılından beri obeziteyi önleyici vergi politikası
uygulamasıdır (Heise vd., 2016: 28). ABD’nin obezite vergilerine
bu derece önem vermesi, OECD ülkeleri içerisinde en yüksek obez
nüfusa sahip ülkelerden biri olmasından ileri gelmektedir. OECD
ülkelerindeki obezite oranları ise obezite vergisi uygulaması açısından
bir gösterge olmaktadır.
Tablo 1. Bazı OECD Ülkelerinde Şekerli İçeceklere Uygulanan Obezite
Vergileri
Ülkeler
ABD
(çeşitli
eyaletler)
Belçika

Finlandiya

4

Uygulama
Yılı

Verginin Oranı veya Tutarı

Verginin Kapsamı

Eyalete göre
değişken

Ons başına 1-2 dolar
aralığında veya %2 oranında

Şekerli içecekler,
soda, enerji
içecekleri

2016

Litre başına 0,068 Euro
(yaklaşık 0,07 dolar)

Şeker ve
tatlandırıcı içeren
içecekler

1940
(güncelleme
2011)

Şeker içermeyen alkolsüz
içecekler ve maden sularında
litre başına 0,11 Euro; şeker
içeren alkolsüz içeceklerde
litre başına 0,22 Euro (0,25
dolar)

Tüm alkolsüz
içecekler

Ayrıntılı bilgi için bkz. World Bank Group, 2020: 62-75.
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Fransa

2012
(güncelleme
2018)

100 ml’de 1 gram şekerden
başlayıp 100 ml’de 11 gram
şeker içeren içeceklerde litre
başına 0,20 Euro’ya (0,23
dolar) kadar değişen vergi

Gazlı içecekler,
meyveli içecekler
ve hafif içecekler
dahil olmak üzere
ilave şeker ve
yapay tatlandırıcı
içeren içecekler

Macaristan

2011

Alkolsüz içeceklerde litre
başına 7 HUF (yaklaşık 0,024
dolar)

Alkolsüz içecekler
ve enerji içecekleri

Meksika

2014

Litre başına 1 MXN (yaklaşık
0,05 dolar veya %10), enerji
içeceklerine %25 oranında
özel bir vergi

Şekerli içecekler

Norveç

1981
(güncelleme
2017)

Litre başına 3,34 NOK
(yaklaşık 0,40 dolar) ve litre
başına 20,32 NOK (yaklaşık
2,44 dolar)

İlave şeker veya
tatlandırıcı içeren
alkolsüz içecekler

100 ml’de 5-8 gram toplam
şeker içeren içecekler için
litre başına 18 peni (0,25
dolar); 100 ml’de 8 gramdan
fazla şeker içeren içeceklerde
litre başına 24 peni (0,34
dolar)

Birleşik Krallık’ta
üretilen ve
paketlenen, 100
ml’de en az 5 gram
ilave şeker içeren
alkolsüz içecekler
ve Birleşik
Krallık’a ithal
edilen alkolsüz
içecekler

Birleşik
Krallık

2018

Kaynak: World Bank Group, 2020: 62-75.

Ayrıca son yıllarda OECD ülkelerinde sağlığa zarar veren
yiyecekler, şekerli içecekler ve alkolsüz içecekler üzerindeki vergilerin
artırılmasına yönelik çabalar görülmektedir (OECD, 2019: 87). Örneğin;
İrlanda ve Finlandiya şekerli içecekler üzerindeki vergi oranlarını
artırmış, Portekiz litre başına 80 gramdan fazla şeker içeren içeceklerde
vergiyi 16,69 Euro’dan 20 Euro’ya kadar çıkarmış, Macaristan halk
sağlığı (abur cubur) vergisi olarak atıştırmalıklara uyguladığı vergi
oranını %20’ye yükseltmiştir (OECD, 2019: 87).

258

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN SAĞLIĞA ZARARLI TÜKETİMİ ÖNLEMEYE
YÖNELİK VERGİLER

OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de de obez
nüfus azımsanamayacak bir düzeydedir. OECD ülkelerinde obez
nüfusun toplam nüfusa oranı, yukarıda Şekil 2’de görüldüğü gibi, en
yüksek %75 düzeyinde iken; Türkiye’de bu oran %64,4’tür. Nitekim
Türkiye’nin obez nüfus oranına bakıldığında yıllar itibariyle artış
olduğu gözlemlenmektedir.

Şekil 3. Türkiye’de Yıllara Göre Kilo Oranı (2008-2019)
Kaynak: TÜİK verilerinden yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir.

Türkiye’deki nüfusun kilo durumunu; düşük kilolu, normal
kilolu, obez öncesi ve obez olmak üzere dört aşamada incelemek
mümkündür. Yukarıda Şekil 3’e bakıldığında Türkiye’deki düşük kilolu
ve obez öncesi nüfusun durağan bir seyirde olduğu, normal kilodaki
nüfusun giderek azalıp obez nüfusun artış gösterdiği görülmektedir.
Toplumun beslenme alışkanlığının değişmesi nedeniyle obez nüfus
oranı yıllar itibariyle artmakta olup Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından yapılan hesaplamalara göre, boy ve kilo değerleri
kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve
üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19,6 iken, 2019 yılında %21,1’e
yükseldiği görülmektedir (TÜİK, 2020).
Türkiye’de de şekerli içeceklere, OECD ülkelerinde olduğu gibi,
KDV ve ÖTV uygulanmaktadır. KDV oranları genel olarak %8
düzeyinde olup ÖTV oranları ise 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca kanuna ekli III sayılı listenin A
cetvelinde;
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• Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente
edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer
tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
• Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya
diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve
alkolsüz diğer içecekler
• Sade gazozlar
• Meyveli gazozlar
• Kolalı gazozlar
şeklinde sınıflandırma ile belirlenmektedir. Buna göre kolalı
gazozlara uygulanan ÖTV oranı %35 olup bunlar dışındaki tüm
maddelerdeki ürünler için %10 oranı uygulanmaktadır. 2017 yılında
ÖTV’nin III sayılı listesinde yapılan bu düzenleme her ne kadar
doğrudan “obezite vergisi” adıyla yer almasa da vergilemede yapılan
değişikliğin çeşitli tatlandırıcılar kullanılarak imal edilen gıdaları
hedef alan yapısı, çeşitli dünya ülkelerince uygulanan obezite vergileri
ile benzerlik göstermektedir (Özkan ve Güzel, 2018: 701).
OECD ortalamasında bir obez nüfus oranına sahip olmakla birlikte
ülkemizde bu sorunun üzerine gidilmemesi ve önlem alınmaması
durumunda obez nüfus oranının giderek artacağı tahmin edilmektedir.
Bu nedenle toplumun değişen beslenme alışkanlıklarının göz önünde
bulundurularak obeziteye neden olan yiyecek ve içeceklere yönelik
farklı vergi politikası uygulanması, mali sosyoloji gereği yerinde
bir uygulamadır. Nitekim bu konuya ilişkin olarak yapılan ampirik
çalışmalarda da (Saruç vd., 2015; Akkaya ve Gergerlioğlu, 2017) bu
doğrultuda sonuçlar elde edilmiş olup Türkiye’de obezite vergilerinin
kabul edilebilirliği ve uygulanabilirliği oldukça yüksek bir düzeyde
çıkmıştır.

4.2.2. Günah Vergisi
Günah vergisi, toplum sağlığına fiziksel veya ahlaki açıdan
zararlı olduğu düşünülen mal veya hizmetlerden alınan vergidir.
Topluma zararlı olan bu mal ve hizmetler arasında tütün, alkol ve
kumar bulunmaktadır. Dolayısıyla günah vergileri ile sağlığa zarar
veren tüketim ve hizmet ürünlerinin yanı sıra, bağımlılık yapan ürün
veya hizmetler de vergilendirilmektedir. Bağımlılık yapan davranış
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olması günah vergisinin kapsamına girmesi için yeterlidir. Günah
vergilerinin sağlıksız veya kötü alışkanlıklardan vazgeçirme, devlet
giderlerini karşılama ve diğer vergilere kıyasla toplum tarafından
daha kolay kabul edilme gibi avantajları bulunmaktadır.
Alkol veya sigara tüketimi, kişilerin sağlığını olumsuz etkileyen
unsurlardan biridir. Kötü alışkanlıklar olarak nitelendirilen bu
davranışların azaltılması için ülkeler belirli politikalar izlemektedir.
Ülkelerin izledikleri bu politikalardan biri de vergi politikaları olup
alkol ve sigara gibi sağlığa zararlı ürünlerin tüketiminin yüksek
oranda vergilendirilmesi sonucunda bu ürünlerin tüketimlerinde
bir düşüş yaşanması beklenmektedir. Bu bağlamda sağlığa zararlı
alışkanlıkların vergilendirilmesinde günah vergileri uygulanmaktadır.
Toplumu sağlığa zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan
uzaklaştırma amacı taşıyan günah vergisi için bazı temel ölçütler
oluşturulmuş olup buna göre (Lorenzi, 2004: 60);
• Tüketim talebinin inelastik olması gerekmektedir. Verginin
artırılması yüksek miktarda vergi gelirini beraberinde getirirken
tüketici davranışlarında değişikliklere sebep olmaktadır.
• Talep edilen mal veya hizmetin birey için zararlı olması
gerekmekte ve bu mal veya hizmet uzun vadede bireyin
sağlığına zarar veren bir alışkanlık olmalıdır.
• Sadece bireyin kendisi için değil; aynı zamanda toplumun
diğer üyeleri için de zararlı sonuçlar ortaya çıkmakta ve bu
davranışlar toplumsal refah kaybına da sebep olmaktadır.
Ahlaki olarak onaylanmayan bir davranış yasaklanamıyorsa bunu
önleme yolu olarak tarihte de vergilendirme politikaları kullanılmış
ve ülkeler toplum yapılarına bağlı olarak çeşitli günah vergileri
uygulamıştır. Örneğin; ABD’de 1808 yılına kadar ithal edilen her köle
başına 10 dolar vergi alınması bu uygulamaya örnek teşkil etmektedir
(Newman, 2004: 15).
Günah vergisi uygulaması Osmanlı Devleti döneminde
de karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı döneminde alkollü içecekler
üzerinden alınan vergiye “şıra resmi”, “zecriye”, “reftiye”, “idhaliye”
gibi isimler verilmiş ve buna ek olarak alkollü içecek satanlar için
bir çeşit ruhsat harcı olan “resm-i beyiye” ve 1863 yılında da tütün
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ürünleri satışından “tönbeki beyiyesi” ismiyle vergi alınmıştır (Batırel,
2002: 5).
Günah vergilerinin bu tür malların tüketiminden caydırma
konusunda önem taşımasının yanında, regresif olmaları ve bununla
birlikte bu tür malların daha çok yoksullar tarafından tüketilmesi
nedeniyle vergilemede adalet ve eşitlik ilkelerine ters bir durum
meydana getirdiği ileri sürülmektedir (Lockwood ve Taubinsky, 2017:
3). Ancak, günah vergileri genellikle toplum tarafından olumsuz tepki
ile karşılanmamakta olup tüketiminden vazgeçemeyen bireylerin
nicelik olarak yüksek olması durumunda da devlete gelir sağlama
fonksiyonu önemli işlev görmektedir. Dolayısıyla hem kişiye ve
topluma zarar veren tüketim ve hizmetlerin etkisinin azaltılması hem
de mali amacı bakımından günah vergileri halen önemli derecede
uygulama alanı bulmakta, pek çok ülke tarafından da bu vergilerin
artırılmasına yönelik önemli düzeyde çaba gösterilmektedir.

4.2.2.1. Alkollü İçeceklere Uygulanan Vergiler
Alkollü içecekler, pek çok ülkede yoğun bir tüketim alanına sahip
ürünler arasındadır. 2016-2018 yılları arasında OECD üyesi ülkelerde
alkol tüketenlerin toplam nüfus içerisindeki oranı aşağıda Şekil 4’te yer
almaktadır. Buna göre en az alkol tüketen ülke %1,4 ile Türkiye iken,
en çok alkol tüketilen ülke ise %12,6 ile Letonya’dır. Alkol tüketiminde
OECD ortalaması %8-10 arasında olup Türkiye alkol tüketiminde
OECD ülkeleri içerisinde en az tüketimle birinci sırada yer almaktadır.
Alkollü ürünlerin vergilendirilmesinde ülkeler arası önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin; alkollü içeceklerden biraya ilişkin
olarak Çek Cumhuriyeti, Almanya, Lüksemburg, Slovak Cumhuriyeti
ve Türkiye her hektolitre başına 5 dolardan daha az vergi uygularken;
Finlandiya, İrlanda, Yeni Zelanda, İsveç ve Birleşik Krallık ise 20
dolardan fazla vergi uygulamakta; en yüksek düzeyler ise 41,01 dolar
ile Finlandiya ve 66,01 dolar ile İsrail’de görülmektedir (OECD, 2020:
138)5. Şarapta ise vergiler sıfırdan (Avusturya, Çek Cumhuriyeti,
Almanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Lüksemburg, Portekiz,
Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya ve İsviçre) Finlandiya ve
5

Ayrıntılı bilgi için bkz. OECD, 2020: 143-148.
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İrlanda’da litre başına 4 dolardan fazlasına ve Norveç’te litre başına
6 dolardan fazlasına kadar değişiklik göstermektedir (OECD, 2020:
138)6. Buna ek olarak, neredeyse tüm OECD ülkeleri alkollü içeceklere
standart KDV oranını uygularken, Kolombiya ve Lüksemburg şaraba
sırasıyla %5 ve %14 oranında indirilmiş KDV oranını uygulamaktadır
(OECD, 2020: 138).

Şekil 4. OECD Üyesi Ülkelerde Alkol Tüketenlerin Toplam Nüfus
İçerisindeki Yüzdesel Payı
Kaynak: OECD Data, https://data.oecd.org/healthrisk/alcohol-consumption.
htm#indicator-chart, 22.01.2021.

Diğer tüm alkollü içkilerde ise vergi, litre başına 15 dolardan
(Macaristan, Almanya, Çek Cumhuriyeti), Norveç’te litre başına
yaklaşık 90 dolar ve İzlanda’da 126 dolara kadar değişmekte olup bu
tür alkollü içeceklere indirimli KDV oranı (%5) uygulayan tek ülke
Kolombiya’dır (OECD, 2020: 138)7. Ayrıca son iki yılda Finlandiya
alkol üzerinden alınan vergi düzeyini artırmış; Yunanistan ve Letonya
ise yerli üreticileri desteklemek için belirli alkollü ürünlerde vergi
düzeyini düşürmüştür (OECD, 2019: 86).
6
7

Ayrıntılı bilgi için bkz. OECD, 2020: 149-153.
Ayrıntılı bilgi için bkz. OECD, 2020: 154-157.
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Şekil 5. Seçilmiş OECD Ülkelerinde Alkollü İçeceklere Uygulanan ÖTV ve
KDV Karşılaştırması
Kaynak: OECD, 2020: 154’ten yararlanılarak tarafımızca oluşturulmuştur.

* Burada gösterilen alkollü içecekler, bira ve şarap dışındaki tüm
alkollü içecekleri kapsamaktadır.
Şekil 5’te, seçilmiş OECD ülkelerinde 1 litre alkol için 2018 yılında
uygulanan maktu ÖTV tutarları (dolar cinsinden) (sağ eksen) ile KDV
oranları (sol eksen) yer almaktadır. Şekilde yer alan ülkeler, maktu
ÖTV tutarlarının özellikle en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler
temel alınarak seçilmiştir. Türkiye bu karşılaştırmada, KDV oranı
açısından OECD ülkelerinin genel düzeyine göre ortalamalarda yer
almakla birlikte; alkollü içeceklere uygulanan maktu ÖTV tutarları
açısından OECD ülkeleri arasında altıncı sırada yer almaktadır.
Nitekim ülkemizde alkollü içeceklere uygulanan ÖTV’den elde edilen
vergi gelirleri, 2020 yılında ÖTV’den elde edilen toplam gelirlerin
yaklaşık %8’ini, toplam vergi gelirlerinin ise tek başına %2’sini
oluşturmaktadır8.
Tüm OECD ülkeleri arasında alkol tüketiminde en az tüketime
sahip olunmasına rağmen ülkemizde maktu vergi tutarının diğer
8

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak
tarafımızca hesaplanmıştır.
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ülkelere göre oldukça yüksek olarak uygulanması, mali sosyolojinin
mali kısmına, diğer bir ifadeyle mali ihtiyaçlar-devletin fiskal amacıgelir sağlama ihtiyacına ağırlık verildiğini göstermektedir. Diğer
ülkeler için ise alkol tüketimine paralel bir biçimde, uygulanan
vergilerin hem mali hem de sosyolojik amaçlara hizmet etme amacına
yönelik bir şekilde uygulandığı görülmektedir.
Türkiye’de de alkollü içeceklere, OECD ülkelerinde olduğu gibi,
KDV ve ÖTV uygulanmaktadır. KDV oranı %18 olarak uygulanmakta
olup ÖTV tutarları ise yıllar itibariyle değişiklik göstermektedir.
Alkollü içeceklere uygulanan ÖTV, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi
Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca kanuna ekli III sayılı listenin A
cetvelinde belirlenmekte olup bu listede yer aldığı haliyle maktu
vergi tutarları biçiminde ve alkol derecelerine göre belirlenmektedir.
Aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca bu listedeki alkollü içecekler için
uygulanmakta olan maktu ve asgari maktu vergi tutarları, TÜİK
tarafından belirlenen üretici fiyat endeksindeki son altı aylık artış
oranı olan %17,07 oranında değişmek suretiyle 4 Ocak 2021 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Buna göre; hacim itibariyle alkol
derecesi, bira, şarap, rakı vb. ayrımlar içeren listeye göre maktu vergi
tutarları 95,2890 TL’den 326,9929 TL’ye kadar değişmektedir.

4.2.2.2. Sigara Tüketimine Uygulanan Vergiler
Son elli yılda yapılan bilimsel çalışmalar, artan tütün vergilerinin
tütün tüketiminin kısılmasında en etkili yol olduğunu göstermekte
olup birçok ülke deneyimi de bunu doğrulamaktadır (Çelikkaya, 2020:
10). Dünya Sağlık Örgütünün araştırmaları, tütün ürünlerine yönelik
fiyat ve vergilerin artırılmasının talebi azaltıcı yönde güçlü bir etkiye
sahip olduğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Bu bağlamda, bir
paket sigaranın fiyatında %10’luk bir artış, ortalama sigara talebini;
yüksek gelirli ülkelerde %4, düşük ve orta gelirli ülkelerde ise %5
civarında azaltmaktadır (WHO, 2019a: 1). Ancak, tütün ürünlerine
uygulanan vergilerde ve böylelikle tütün ürünlerinin fiyatlarında
yaşanacak artışların, vergi kaçakçılığına yönelimi artırabileceği
şeklinde tartışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte, Dünya Sağlık
Örgütünün bir araştırmasına göre, Türkiye’nin de aralarında olduğu
76 ülkenin verileri, tütün fiyatlarının daha düşük olduğu ülkelerde

Funda BUZ - Rana DAYIOĞLU ERUL

265

vergi kaçakçılığının daha yaygın olduğunu göstermektedir (WHO,
2018: 13).
Aşağıda Şekil 6’da 2016-2019 yılları arasında OECD üyesi ülkelerde
günlük sigara içen kişilerin toplam nüfus içerisindeki yüzdesel payları
gösterilmektedir. Buna göre, incelenen ülkelerde en az tüketimin
Meksika’da, en çok tüketimin ise Yunanistan’da gerçekleştiği
görülmektedir. OECD ülkelerinde ortalama günlük sigara tüketen
kişilerin toplam nüfus içerisindeki payı %14-18 aralığında iken
Türkiye’deki sigara tüketimi OECD ülkelerine göre oldukça yüksek
olarak gerçekleşmekte ve ülkemizin en çok sigara tüketen ikinci ülke
konumunda olduğu dikkat çekmektedir.

Şekil 6. OECD Üyesi Ülkelerde Günlük Sigara İçenlerin Nüfus İçerisindeki
Yüzdesel Payı
Kaynak: OECD Data, https://data.oecd.org/healthrisk/daily-smokers.
htm#indicator-chart, 22.01.2021.

53 yüksek gelirli, 97 orta gelirli ve 28 düşük gelirli ülke analiz
edilerek oluşturulmuş aşağıda yer alan Şekil 7’ye göre; yüksek gelirli
ülkelerin büyük kısmında bir paket sigara fiyatının %50 veya daha
fazlası vergilere dayanmakta iken, düşük gelirli ülkelerin genelinde
bu oran %25-50 aralığındadır (WHO, 2019b: 108). Bu oranın yüksek
gelirli ülkelerde diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olması, mali
sosyoloji uygulamaları gereği normal olarak nitelendirilebilir. Zira
vergiler ve sigara paketi fiyatları, kişi başına düşen gelir artışına
göre düzenlenmediğinde tütün kullanımını etkili bir biçimde
caydırmamaktadır (WHO, 2019b: 110).
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Şekil 7. Ağırlıklı Ortalama Satış Fiyatı ve Vergilendirme (Tüketim Vergileri
ve Toplam)
Kaynak: WHO, 2019b: 109.

* Fiyatlar, ülkeler arası satın alma gücündeki farklılıkları hesaba
katmak için satın alma gücü paritesine dayanan dolar cinsinden ifade
edilmiştir.
Hem vergi gelirlerini artırmak hem de sağlığa zararlı tüketimi
azaltma doğrultusunda tüketici davranışlarını düzenlemek amacıyla
özellikle son yıllarda sigara üzerinden alınan vergilere yönelik pek
çok düzenleme yapılmaktadır (OECD, 2019: 85). OECD ülkelerinde
sigara üzerine uygulanan vergilere bakıldığında; vergilerin paket
fiyatı içindeki payı önceki yıllarda ortalama %50 iken, bu oran 2016 ve
sonrasında pek çok OECD ülkesinde %80’in üzerine çıkmıştır (OECD,
2019: 86).
Son iki yılda OECD ülkelerinde tütün ürünlerine uygulanan
vergilerde artış yaşanmıştır. İrlanda, 2019 yılında sigaralardan alınan
özel tüketim vergisini 50 sent artırmış olup diğer tütün ürünlerinde de
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benzer oranda artış yapılmıştır (OECD, 2019: 86). Böylelikle İrlanda,
Avrupa Birliği ülkeleri arasında sigaralara en yüksek özel tüketim vergisi
uygulayan ülkelerden biri olmuştur9. Buna ek olarak; Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz, Macaristan, Litvanya ve Birleşik Krallık’ta da sigara
üzerinden alınan vergiler yükseltilmiştir (OECD, 2019: 86).
Aşağıda Şekil 8’de 20 sigaralık paket başına vergiler, perakende
satış fiyatının yüzdesi olarak 2018 yılı itibariyle gösterilmektedir10.
Son iki yılda sigaralara uygulanan vergileri artıran Birleşik Krallık
ve İrlanda bu karşılaştırmada üst sıralarda yer almaktadır. Nitekim
Avrupa Komisyonunun hesaplamalarında da 2020 yılında Danimarka,
Finlandiya, Hollanda ve İrlanda ilk sıralarda yer alırken; Lüksemburg
ise vergilerde uyguladığı artışa rağmen Avrupa Birliği ülkeleri
arasında son sırada yer almaktadır11.

9 Ayrıntılı bilgi için bkz. European Commission, 2020: 6-7.
10 OECD tarafından ilan edilen son veri 2018 yılı verisi olduğundan, karşılaştırma yapılabilmesi
amacıyla bu veriler kullanılmıştır.
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. European Commission, 2020: 6-7.
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Şekil 8. Bazı OECD Ülkelerinde Perakende Satış Fiyatının Yüzdesi Olarak
Vergiler (2018)
Kaynak: OECD, 2020: 163’ten yararlanılarak tarafımızca oluşturulmuştur.

Türkiye de bu sıralamada, OECD ortalamasının oldukça üzerinde
olup en yüksek orana sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Sigara
tüketimi verilerine bakıldığında, Şekil 6’da görüldüğü gibi, OECD
ülkeleri arasında ülkemizin ikinci en yüksek tüketime sahip ülke
olduğu görülmektedir. Bu durum, diğer ülkelerin tütün ürünlerinin
sağlığa zararlı etkilerini azaltmak amacıyla bu ürünlere uygulanan
vergileri artırma çabaları ile birlikte değerlendirildiğinde, tüm
ülkelerin sosyolojik unsurları, diğer bir ifadeyle tüketim düzeylerini,
mükellef davranış ve tepkilerini dikkate alarak vergi politikalarını
yönlendirmeye çalıştıklarını göstermektedir. Nitekim bu çabalar, mali
sosyoloji uygulamaları ile örtüşmektedir.
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Sigaralara vergisel açıdan bakıldığında, yüksek oranlı
vergilendirmeye uygun olması nedeniyle sigaraların vergilendirilmesi
vergi idarelerinin her zaman ilgi odağında olmuştur (Avcı ve
Demirci, 2017: 56). Ülkemizde de sigaralar, vergilendirme açısından
üzerinde yoğunlaşılan bir alan olup bu durum vergi gelirlerinden
de anlaşılmaktadır. Tütün ürünlerine uygulanan ÖTV’den elde
edilen vergi gelirleri, 2020 yılında toplam vergi gelirlerinin tek
başına %7,5’ini, ÖTV’den elde edilen toplam gelirlerin ise yaklaşık
%30’unu oluşturmakta olup ÖTV gelirleri içinde petrol ve doğalgaz
ürünlerinden sonra ikinci sırada gelmektedir12.
Türkiye’de sigaraların vergilendirilmesinde, diğer ülkelerde
olduğu gibi KDV ve ÖTV uygulanmaktadır. Sigaralara %18 oranında
KDV uygulanmakta olup ÖTV tutarları ise yıllar itibariyle değişiklik
göstermektedir. Tütün ürünlerine uygulanan ÖTV, 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca kanuna ekli
III sayılı listenin B cetvelinde belirlenmekte olup bu listede yer
aldığı haliyle ÖTV, maktu vergi tutarları ve vergi oranları biçiminde
belirlenmektedir. 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 3328 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu eki
(III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile diğer bazı tütün
mamullerinin ÖTV oranı %67’den %63’e indirilmiş olup bu ürünlerin
vergi oranı ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlarında Ocak-Haziran
2021 dönemi için ÜFE oranında artış uygulanmaması öngörülmüştür.
Buna göre, ÜFE oranında artış uygulanmaması öngörülenler dışındaki
tütün mamullerinde uygulanmakta olan maktu ve asgari maktu vergi
tutarları, TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyat endeksindeki son
altı aylık artış oranı olan %17,07 oranında değişmek suretiyle 4 Ocak
2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. %63 oranında
uygulanan ÖTV oranı, maktu olarak ise 2021 yılında 0,4851 TL
düzeyindedir.
SONUÇ
Vergi politikalarının oluşumunda ve uygulanmasında; toplumun
ekonomik, hukuki, tarihi ve politik tüm yönleriyle bir bütün halinde
ele alınması gerekmektedir. Ancak içinde bulunulan toplumun yapısal
12

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerinden yararlanılarak
tarafımızca hesaplanmıştır.
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özelliklerini göz önünde bulundurarak yapılan vergisel düzenlemeler
sonucunda istenilen amaca ulaşılabilmekte ve vergi politikaları başarılı
olabilmektedir. Bu nedenle vergi politikaları ve vergi sistemine ilişkin
düzenlemeler yapılırken, mali sosyoloji gereği, toplumu oluşturan
yapıtaşlarının, uygulamalara temel oluşturması gerekmektedir.
Devletin gelir elde etme amacının yanı sıra, toplumun
alışkanlıklarını değiştirmek ve sağlığa zararlı tüketimi azaltmak veya
engellemek için pek çok ülke, çeşitli uygulamalara başvurmaktadır.
Nitekim mali sosyolojinin bileşenlerinden biri olan sağlığa zararlı
tüketimi engellemeye yönelik vergi politikaları da bu uygulamalardan
biridir. Bu bağlamda, zararlı tüketimin engellenmesinde toplum
yapısını göz önüne alarak uygulanan vergi politikaları ve dolayısıyla
mali sosyolojiye ilişkin uygulamaların temel alınması önem
taşımaktadır.
Obezite vergisi, zararlı tüketimi engellemek için uygulanan
vergilerden biri olup hem yurt dışında hem de ülkemizde farklı isimlerle
ve farklı biçimlerde uygulanan bir diğer vergi de kötü alışkanlıkların
ve bağımlılığın azaltılmasını sağlama amacıyla uygulanan günah
vergileridir. Çalışmada, obezite vergisi çoğunlukla şekerli içecekler
üzerinden alındığından bu ürünler üzerindeki obezite vergilerine
ağırlık verilmiş; günah vergileri ise alkollü içecekler ve tütün ürünleri
üzerinden alınan vergiler olarak iki kısımda incelenmiştir. Bu vergilere
ilişkin uygulamalar, OECD ülkeleri için bu ülkelerin tüketim düzeyi
gibi toplumsal özellikleri bağlamında karşılaştırarak değerlendirilmiş
ve genel olarak sağlığa zararlı tüketim düzeyinin yüksek olduğu
ülkelerde vergilendirmenin de yüksek olduğu görülmüştür. Bununla
birlikte, tersi bir durum alkollü içeceklerin vergilendirilmesinde
görülmüş; Türkiye’de alkol tüketimi OECD ülkeleri arasında çok
düşük düzeyde kalmasına rağmen alkollü içeceklerin yüksek düzeyde
vergilendirildiği tespit edilmiştir. Bu durum ise ülkemizde mali
sosyolojinin fiskal kısmına ağırlık verilirken, diğer OECD ülkelerinde
mali sosyolojinin hem mali hem de sosyolojik etkilerinin bir bütün
olarak önem taşıdığını göstermektedir.
OECD ülkeleri genelinde özellikle son iki yılda, sağlığa zararlı
tüketime ilişkin vergileri artırma çabasının sürdüğü görülmektedir.
Özellikle sigara tüketimindeki yoğunluğun azaltılması amacı
doğrultusunda, tütün ürünlerine yönelik vergiler artırılmakta; ancak bu
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artışlar toplum tarafından dirençle karşılanmadığından, tütün vergisi
artışları kolaylıkla gerçekleştirilmekte ve mali sosyoloji uygulamaları
bu anlamda sonuç vermektedir. Sonuç olarak ifade edilebilir ki,
toplum yapısı dikkate alınarak yapılan ve toplumu yansıtan vergisel
düzenlemeler etkin, verimli ve olumlu sonuçlar elde etme ve istenilen
amaca ulaşma açısından önem taşımakta olup mali sosyolojiye ilişkin
incelemelerin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır.
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KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİKLER İLE EĞİTİM EKSİKLİĞİ
VE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ: AĞRI İLİ
FIRAT MAHALLESİ ALAN ARAŞTIRMASI
Kemal ÇİFTYILDIZ1

1. GİRİŞ
Erken yaşta evlilikler ya da yaygın ifadesiyle çocuk gelin vakaları
Türkiye’nin her yerinde görülebilen sosyal bir olgudur. Ancak batıdan
doğuya doğru gidildikçe oranlar artmaktadır. Ülkemizde erken evliliklerin en fazla görüldüğü bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dur.
Sadece Türkiye’de değil dünyanın farklı coğrafyalarında da çocuk
yaşta evliliklere rastlanmaktadır. Avrupa’da nadiren rastlanan çocuk
yaşta evliliklere, Asya, Ortadoğu ve Afrika toplumlarında sık rastlanmaktadır. Örneğin Nijer’de bir sene içinde yapılan evliliklerin yaklaşık %75’i çocuk gelin evliliğidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun
(UNFPA) verilerine göre Bangladeş’te %66, Güney Sudan’da %52,
Afganistan’da %40, Sudan’da %33, Endonezya’da %22 çocuk gelin vakalarında rastlanmaktadır.
Türkiye’de çocuk gelinlerin sosyal bir problem olarak görülmesinin çok uzun yıllara dayandığı söylenemez. Kız çocuğunun saçına
dokunmak dahi cinsel istismar kabul edip kişiye hapis cezası verilebilirken, kızların babaları yaşındaki erkeklerle evlendirilmesi gelenek
kabul edilerek caydırıcı cezalar verilmemektedir (Arslan, 2015:12).
UNICEF’e ait 2014 verileri çerçevesinde Türkiye’de 18 yaş altında evlilik yapan kadınların oranı % 14 olarak belirlenmiştir(UNICEF
2014: 82). Türkiye İstatistik Kurumu (2006, 2011) verilerine bakıldığında, 2006 araştırmasında 18 yaşın altındaki kız çocuklarının evlilik
1
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oranı % 31,7 iken (TÜİK 2006: 4), bu oran 2019 araştırmasında % 3,1’dir
(TÜİK 2020: 181).
Evlilik ya da evcilik kavramları arasındaki tek bir harf hayat değiştirmektedir. Dünyada çocuk ve evlilik bütün gerçekliğiyle karşımızda
durmaktadır. Evlilik çocuk oyuncağı değildir ama oyuncağı elinden
alınmış bir çocuk evlendirilebilmektedir. Çocuk evliliklerinin görüldüğü toplumlarda sosyo-ekonomik nedenlerin yanında özel nedenlerde
olabilmektedir. Sosyal bir problemin birden fazla nedeni vardır ve
bunlar birbirlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Erken
evlilikler ekonomik yetersizlikler, eğitim eksikliği, geleneksellik ve
dini pratikler, savaşlar, felaketler, aile içi şiddet ve toplumsal baskı
gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkmakla beraber, bir o kadarda çeşitli ve
derin hasarlara neden olacak eğitimsizlik, yoksulluk, anne/çocuk ölüm
oranlarındaki artışlar gibi olumsuz sonuçları da beraberinde getirmektedir. Söz konusu evlilikler kadınların toplumdaki eşitsiz konumunu
da güçlendirmektedir. Kadınlar eğitimsizlik, yoksulluk ve ekonomik
bağımlılık kısır döngüsüne hapseden bu evlilikler, kadınların toplumsal hayattan hem yeterince faydalanmasının önüne geçmekte hem de
toplumsal hayata katkı sunmalarına engel olmaktadır.
2. ERKEN EVLİLİK
Dünya genelinde 18 yaşını doldurmadan yapılan evlilikler erken
evlilik kabul edilmektedir. Uluslararası sözleşmelerde, örneğin BM
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 1. maddesinde 18 yaşına kadar
herkes çocuk kabul edilmekte ve bir çocuğun haklarından faydalanmaktadır. Ancak bu durum toplumdan topluma değişmektedir.
Örneğin ABD’nin Missisipi eyaletinde evlilik yaş sınırı 21, Çin’de 22,
İran’da 13 olan evlilik yaş sınırı Kuveyt’te 15, Somali’de 16, Sudan’da
ise herhangi bir sınırlama olmayıp aile rızası yeterli kabul edilmektedir (Arslan, 2015:14).
Ülkemizde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’na göre on sekiz
yaşını doldurmayan bireyler çocuk kabul edilmektedir. Ancak Türk
Medeni Kanunu’nun 12. Maddesinde “ 15 yaşını dolduran küçük, kendi
isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir” denilmektedir.
2002’de yürürlüğe giren medeni kanuna göre evlilik yaş sınırlaması
17’ye yükseltilmiştir. Buna göre “Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez” denilmiştir. Ancak bu, 17 yaş altı bireylerin ev-
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lenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Kanuna göre “hâkim olağanüstü
durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya
kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve
baba veya vasi dinlenir” denilmiştir
2.1. Erken Yaşta Yapılan Evliliklerin Nedenleri
Bu kısımda erken evliliklerin nedenleri genel hatlarıyla ele alınmaktadır. Erken evliliklerin nedenleri ve görülme sıklığı bölgeden bölgeye, toplumdan topluma, farklılık göstermekle birlikte bunları belli
başlıklar altında kategorize etmek mümkündür.

2.1.1. Töre ve Gelenekler
Töre bir toplulukta benimsenmiş, yanlışlığını düşünme refleksinin
oldukça azaldığı, neredeyse toplumun tamamında uygulanan yerleşmiş kurallardır. Gelenekler, bütün toplumlarda olduğu gibi toplumca
onaylanarak yerleşik hale gelmiş normlardır. Namus cinayetleri, kıza
karşılık kız(berdel), kadının kamusal alandan izolasyonu, kızların
erken yaşta evlendirilmesi, aile büyüklerinin sözüne karşı gelmeme,
akraba erkeklerin kızlar üzerinde hak sahibi olması töre ve geleneklerin yaygın bazı örnekleridir. Töre ve gelenekler genellikle hassas,
ayrıcalıklı, önemli ve değerlidir. Geleneksel toplumlarda kız çocuğunun erken evlendirilmesi aileye toplumsal itibar sağlarken, hiç evlendirilmesi ya da geç evlendirilmesi tersi bir anlama gelmektedir. Bunun
yanında kız çocuklarının bir an önce bir erkeğin himayesine sokulmasıyla gelebilecek cinsel taciz ve şiddetten korunabileceği sanılmaktadır
(Arslan, 2015:26-27).

2.1.2. Yoksulluk
Erken yaşta evliliklerin görüldüğü yerlerde ailelerin büyük çoğunluğunun kötü ekonomik şartlar altında bulunduğu tespit edilmiştir.
Bu yoksulluktan en fazla etkilenenler ve yaşamlarının her alanında
bunun sonuçlarını en ağır biçimde yaşayanlar daima kadınlar olmuştur.
Ailenin içinde bulunduğu ekonomik yetersizlikler sebebiyle, daha iyi
ekonomik şartlara sahip olan ailelere para ya da ekonomik getiri sağlayacak mallar karşılığında kız çocuklarının kendilerinden yaşça büyük
erkeklerle evlendirildiği görülmektedir. Bu evliliklerin geleneksellik
adı altında başlık parası gibi uygulamalarla normalleştirilmeye çalışıla-
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rak sürekliliği sağlanmaktadır. Kimi ailelerde kız çocukları büyümeye
başladıkça aileye yük olarak görülmekte, dolayısıyla biran önce evlendirilerek külfetten kurtulmak istenmektedir. Yani sofradan bir tabağın
eksilmesi fikri dahi aileler için küçük yaştaki evlilikleri teşvik edici bir
unsur olabilmektedir. Kimi ailelerde ise yaşadıkları derin ekonomik
yetersizlikler sebebiyle, kız çocuklarının evlendirilmesinin, onların kurtuluşunu sağlayacağı düşüncesi vardır (Aydemir, 2011:16-17).

2.1.3. Eğitimsizlik
Eğitim seviyesi ile çocuk evlilikler arasındaki ilişki ters orantılı
olmaktadır. Yani genel olarak eğitim seviyesi arttıkça çocuk evlilikler
azalmakta veya tersine eğitim seviyesi azaldıkça çocuk evliliklerde
artış yaşanmaktadır. Özellikle ataerkil kültüre sahip toplumlarda
kısmen annelerin fakat genel olarak karar merci konumunda olan
babaların eğitim düzeyleri, çocuk evlilik oranlarını önemli ölçüde
etkilemektedir (Şen,2014:33-34). Çocuk yaşta evliliklerin en yaygın olduğu bölgeler olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu teze
paralel olarak eğitim düzeylerinin hem ebeveynler hem de çocuklar
açısından düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Sayılan tüm bu
nedenler arasında bir temel ya da kök neden aramak gerekirse bunu
eğitim eksikliği olduğu bir gerçektir. Eğitim seviyesi yüksek bölgelerde bu oranların çok daha düşük seviyelerde gittiğini görmekteyiz.
Keza zorunlu eğitim sayesinde bölgedeki gençlerin eğitim seviyeleri
arttıkça bu doğrultuda yıllar içinde çocuk evliliklerin azalma eğilimi
gösterdiği görülmektedir.

2.1.4. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Çocuk evliliklerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir payı
vardır. Erken evliliklere çoğunlukla kız çocuklarının maruz kalmasının altında kadına yönelik bakış açısı yer almaktadır ve bu yönüyle
çok önemlidir. Geleneksel toplumlarda kadınlar doğuştan ev içi rollere yatkın olarak düşünülmekte ve kaç yaşında olursa olsun evinin hanımlığını ve eş görevini yerine getirebileceğine yönelik yaygın bir inanış bulunmaktadır. Erkeğe hâkim değerlerin devamını sağlayan kişi,
kadına ise “bir kuş misali” dışarı giden kişi gözüyle bakılmaktadır. Bu
nedenle kız çocuğu erkekten daha alt seviyede görülmektedir. Kadına
uygun yer ev ve en uygun iş de çocuklarına bakmak ve kendi evinin
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işlerini yapmaktır. Buna bağlı olarak küçük yaşta evlenen kız çocuklarının yuvasına daha kolay uyum sağlayacağına inanılmaktadır. Buda
kadının kamusal alanda görünür olmasını engellemektedir. Bunların
yanında genç kızlara yönelik “evde kalırsın”, ”bahtın kapanır”, “yaşın
geçerse seni kimse almaz”, “biran önce evlen ve çocuk yap” şeklinde
yapılan uyarılar erken yaşta evliliklerin kabulünde etkili olabilmektedir (Şen,2014:36-37).

2.1.5. Aşiret/Akraba İlişkileri
Aşiret ve akrabalık kandaşlık temelinde örgütlenmiş bir yapıdır
(Ökten, 2010:185). Sözlü kuralların yaptırım gücünün yüksek olduğu,
içe dönük bir biz kolektif şuuruna inanan insanlardan oluşmuştur bu
yapı. İtaat, grup çıkarı için her şeyi göze almak, çeşitli sorunlar karşısında birlikte savunma birlikte saldırı yapmak hâkim olan davranış
biçimlerinden bir kaçıdır(Özer,1990:16-17). Bu sebepledir ki aile, akraba ve aşiretin sayıca güçlü tutulması elzemdir. Bu tür toplumlarda
gençlerin erken evliliği herkesin sigortası olarak görülmektedir. Buda
erken evliliklerin büyükler tarafından teşvik edilmesine yol açmaktadır. Öte yandan erkekler arasında, kızların aşiret dışından biriyle
evlendirilmesini önlemek için onları küçük yaşlarda bir akraba ya da
aşiretten biri ile evlendirmek şeklinde bir anlayış mevcuttur. Bu soya
dayalı evlilik anlayışı olarak tarif edilmektedir. Burada kızların eş
seçim hakkı yoktur ve kadınlar bir mülkiyet olarak belirmiştir. Buda
erkeklerin akraba kızlar üzerinde hakkı olması şeklinde bir kurala
dönüşmüştür. Urfalı bir kadın “bizim burada kızlar 13-14 yaşına geldiğinde bir akraba ile evlendirilir, öncelik onlarındır.” Diyerek akraba
hakkının bir norm olduğunu ifade etmiştir (Arslan,2015:32).

2.1.6. Diğer Nedenler
Yukarıda sıralananların dışında, inançlar, başlık parası, beşik
kertmesi, kan bedeli evliliği, kız kaçırma, aile içi şiddet ve baskı, daha
rahat bir yaşam edinme arzusu, kuma evliliği, aşk evliliği gibi nedenlerde belirli bir oran oluşturmaktadır (Mıhçıokur,2015:8).
2.2. Erken Yaşta Yapılan Evliliklerin Getirdiği Sorunlar
Erken yaştaki evlilikler pek çok soruna yol açmaktadır. Ekonomik
nedenlerle küçük yaşta evlendirilmişse; adeta bir mal gibi satılmakta,
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aile içinde hiçbir sözü hakkı olmamakta, erken yıpranmaktadır. Sosyolojik sebeplerle küçük yaşta evlendirilmişse; çoğu kez imam nikâhıyla
evlendirilmekte, eğitimi yarıda kalmakta, ruhsal ve bedensel gelişimleri olumsuz etkilenmekte ve kaderine küsmektedir (Kılıç,2012:25).

2.2.1. Eğitim Olanaklarının Sınırlandırılması
Eğitimsizlik, erken evliliklerin hem sebebi hem de sonucudur. Erken evlilik yapıldığında çocukların eğitim hakkı elinden alınmaktadır.
Bu bağlamda kız çocukları evlendirilmek için ya okuldan alınmakta ya
da hiç okula gönderilmemektedir. Geleneksel kültüre sahip ailelerde
kız çocuğunun, kocasının evine ait olduğu ve bir gün evlendirilerek
baba evini terk edeceği görüşü dolayısıyla, kız çocuklarının eğitimine
yatırım yapılmamaktadır. Özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük
aileler kızlarını okula göndermemekte, bir müddet gönderseler dahi
evlendirilmek için okuldan geri alınmaktadırlar. Kız çocuklarının evlilik dolayısıyla eğitimlerinin yarım bırakılması, onları yaşamları boyunca sürecek olan bir süreçten ayrı düşürmektedir. Bir meslek sahibi
olarak üretime katılımlarını ve çalışma haklarını elinden almaktadır.
Dolayısıyla da bu durum peşi sıra pek çok sorunu da doğurmaktadır.
Ekonomik özgürlüğünü elde edemeyen kadınlar eğitimsiz, yoksulluk
ve bağımlılık döngüsünde hapsolmaktadırlar (Aydemir, 2011:24).

Grafik 1. Mart 2009 E-Okul Verilerine Göre Erken Evlilik Ve Nişanlanma
Nedeniyle Eğitime Devam Etmeyen Çocuk Sayısı

Grafikte de görüldüğü üzere Türkiye’de 2019 yılındaki e-okul verilerine göre evlilik ve nişanlanma nedeniyle ilköğretime özürsüz devam
etmeyen çocuk sayısı 693’tür. Bu nedenle, devamsızlığın en fazla gö-
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rüldüğü il; 1’i erkek 115’i kız olmak üzere 116 öğrenci ile Ağrı, Ağrı’yı
57 öğrenciyle Diyarbakır, 40’ar öğrenciyle Gaziantep ve Muş izliyor.(
http://www.milliyet.com.tr/kizlarin-erken-evlendirilmesinin-nedeni-sofradan-bir-tabak-eksilir-gundem-1216331/, 11.10.2020, 23:24) Bu çocukların 675’i kız 18’i erkek çocuğudur. Bu durum toplumsal cinsiyet
farklılaşmasının ve eşitsizliğinin en belirgin örneğidir. Burada kız çocuklarını aleyhine belirgin bir fark bulunmaktadır (Aydemir, 2011:24).
TÜİK verilerine göre ortaöğretim seviyesinde net okullaşma oranı 2015-2016 öğretim yılında %79,8 iken bu oran 2016-2017 öğretim
yılında %82.5’e yükseldi. Ortaöğretim seviyesindeki kız çocuklarının
net okullaşma oranının 2016-2017 öğretim yılında en yüksek olduğu il
%100 ile Rize olarak kayıtlara geçti. Net okullaşma oranının en düşük
olduğu il ise %46,7 ile Muş. Ağrı’nın sondan 5. olduğu sıralamada
%56,7 ile Şırnak 80. sırada, %53,9 ile Şanlıurfa 79. sırada, %53,2 ile Bitlis
78. Sırada ve %50,9 ile Ağrı 77. sırada yerini aldı ( http://www.04haber.
net/agri-haberleri/okullasmada-agri-kacinci-sirada-h13005.html
11.10.2018, 23:40). 2019 yılına geldiğimizde ise Ağrı ilkokullaşmada
%94,1 ile ilk 3^te yer alırken, ortaokullaşmada ise tam tersi son üç il
arasında yer almaktadır. 2019 yılı verilerine göre, Tüik verilerine göre
Ağrı; %61,18 kız çocuklarının ortaöğretimde net okullaşma oranı ile
Türkiye genelinde 81 ile arasında 78. olmuştur. Bu anlamda kız çocuklarının erken evlilikleri ile bu faktör ve buna bağlı olarak ekonomik
özgürlüklerini sağlayacak iş sahibi olamamaları arasında bir bağlantı
olduğu düşünülmektedir. Keza ebeveynlerinin eğitim seviyeleri de
benzer bir durumda olup bunun da çocukları erken evliliğe zorlama
da etkili olduğu düşünülmektedir. Bayanlar için fazla istidam sağlayabilecek sektör olma özelliği taşıyan hizmet sektörü açısından %33,2’lik
oran ile Kars, Iğdır ve Ardan ile birlikte en düşük istidam oranına sahip iller arasındadır.

2.2.2. Toplumdan İzolasyon
18 yaşının altında olan gelişme çağındaki nüfus, toplumsal anlamda olgunlaşmamış, gerekli toplumsal rollere tam anlamıyla uyum
sağlayamamış bireyler olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla toplumsal gelişimlerini tamamlamamış olan bu yaşlardaki kız çocuklarının
evlendirilmesi, çocuklarda daha tam oluşmamış olan toplumsal kimliklerinde sorun yaşamalarına sebep olmaktadır. Evlilik sonrası arka-
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daş ortamından kopma, toplumsal faaliyetlerde özgüven eksikliği gibi
yansımalarıyla birlikte, çocuk zamanla tamamen sosyal çevresinden
kopmakta, ailesine ve evin içine hapsolmuş bir hayatla baş başa kalmaktadır (Aydemir, 2011:29).

2.2.3. Aile İçi Şiddet
Henüz kendileri çocuk olan ve sokakta belkide evcilik oyunu
oynaması gerekirken evlilik gibi ciddi bir sorumluluk yükleyen olgu
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu yük çok ağır geldiği için bazıları
bunun üstesinden gelemeyip psikolojik problemler yaşamakta ve travmatik durumlara yol açabilmektedir. Tüm bu durumlar şiddet ve taciz
vakalarını da körüklemektedir.
3. TÜRKİYE’DE ERKEN EVLİLİKLER ÜZERİNE UYGULAMALI
BİR ALAN ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ FIRAT MAHALLESİ
ÖRNEĞİ
Öncelikle Ağrı ilinin genel durumunu göz önüne alacak olursak;
Ağrı merkezde örneğin sadece 2015 yılı içinde yaşları 16 ila 17 arasında
değişen onlarca kız çocuğu ya yaşları büyütülerek ya da mahkemeye
başvuran ailelerin izniyle evlendirildi. Resmi rakamların yanı sıra Ağrı
genelinde imam nikâhı ile evlendirilen küçük kız çocuklarının sayısı
ise bu rakamın 3-4 katı olarak tahmin ediliyor. Sadece son birkaç yıl
içinde 64 kız çocuğunun ailesi Ağrı Belediyesi Evlendirme Dairesi’ne
başvuruda bulundu. 64 kız çocuğunun 5’inin yaşının 16 olduğu ve
evlendirilmek için aileleri tarafından başvurulan mahkeme tarafından yaşlarının büyütüldüğü belirtildi. Buna göre, kentte Ocak ayında
4, Şubat ayında 6, Mart ayında 8, Nisan ayında 4, Mayıs ayında 2,
Haziran ayında 1, Temmuz ayında 6, Ağustos ayında 9, Eylül ayında
5, Ekim ayında 9, Kasım ayında 7 ve Aralık ayında ise 3 kız çocuğu
küçük yaşına rağmen evlendirildi. Kente bağlı ilçeler de bu korkunç
tabloya dâhil edildiğinde son birkaç yıl içinde zorla evlendirilen kız
çocuklarının sayısının 100’ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor (http://
www.04haber.net/agri-haberleri).
3.1. Araştırmanın Yöntemsel Modeli
Araştırma Ağrı ili Merkez ilçesi sınırları dahlinde yer alan Fırat
Mahallesi’nde nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş
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olup daha önce Şen (2014) tarafından kullanılan bir ölçek üzerinden
hareket edilmiştir.

3.1.1. Evren-Örneklem
Bu çalışma 2019 yılında çocuk evliliklerinde TÜİK verilerine göre
%14,8’lik oran ile Türkiye sıralamasında 1. Sırada yer alan Ağrı ilinin,
merkez noktalarından Fırat Mahallesi’nde yapılmıştır. Çalışmada 18
yaşından önce evlenmiş veya evlendirilmiş 14 genç kadın ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.

3.1.2. Yöntem ve Teknik
Sözkonusu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme
tekniği kullanılmıştır. Görüşme sırasında görüşülenlerin rahat bir şekilde gerçekleri anlatabilmesi adına isimlerinin gizli kalacağı taahhüt
edilmiş ve uygulamada da bunun dışına çıkılmamıştır. Çalışmada
görüşmecilerin isimleri G1,G2 şeklinde kodlarla formüle edilmiştir.
Görüşmecilerle G1 ve G3 hariç yalnız görülmüştür. G1 ve G3 ile ayrı
görüşülmesinin nedeni bu iki görüşmecinin Türkçe bilmiyor olmalarıdır. Görüşme sırasında ciddi bir sıkıntı yaşanmasa da görüşmecilerin
kimi sorularda düşünerek ve üzülerek cevap verdikleri gözlenmiştir.
Görüşme sırasında alınan veriler not alınmıştır. Görüşme soruları Şen
(2014) ‘ün yaptığı “Çocuk Gelinler: Evcilikten Evliliğe” adlı çalışmasında kullanılan mülakat sorularından alınmıştır

3.1.3. Araştırmanın Amacı
Erken evlilik, geleneksel kültürlere sahip toplumlarda hâkim olmakla birlikte Türkiye’de de özellikle belli bölgelerde uzun yıllardan
beri var olan bir durumdur. Ancak bu durum toplumun belli bir grubu
tarafından bir sorun olarak değerlendirilmemektedir. Bu araştırmada
da kız çocuklarının erkek çocuklarından daha erken yaşta evlendirilmeleri ve kız çocuklarının bu sosyal olgudan daha çok etkilendiklerinden hareketle araştırma sınırlaması olarak sadece kız çocuklarının
durumu ele alınacaktır. Bu tür evliliklere maruz kalan kız çocuklarının
(evlendikleri yaş göz önünde bulundurularak) içinde bulundukları
sosyal, kültürel ve ekonomik yapı ışığında bir değerlendirmeye gidilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca erken evliliklerin altında yatan çeşitli
neden ve sonuçlar incelenecektir. Fakat bunun yanında erken evlilik-
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lerin en önemli neden ve sonuçlarından birinin eğitimsizlik olduğu
düşünülmektedir.
3.2. Verilerin Analizi
GÖRÜŞMECİLER

NİŞANLANAN YAŞ

EVLENİLEN

ŞİMDİKİ

YAŞ

YAŞ

EŞİN
ŞİMDİKİ
YAŞI

G.1

14

15

56

61

G.2

14

15

34

44

G.3

9

9

60

65

G.4

16

16

40

44

G.5

15

15

55

55

G.6

16

16

56

60

G.7

15

16

53

57

G.8

16

17

24

35

G.9

16

17

17

21

G.10

14

14

37

50

G.11

15

15

42

47

G.12

16

16

29

32

G.13

13-14

15

45

52

G.14

15

16

35

42
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Tablo 1. Görüşme Yapılan Kadınların İlk Evlilik Ve Mevcut Yaşları

Grafik 1. Görüşmecilerin İlk Evlilik Yaşı

Yukarıdaki tablodan ve grafikte görüldüğü üzere görüşülen kadınlar evliliklerini 14-17 yaş arasında gerçekleştirmişlerdir. Grafiğe bakıldığında görüşmecilerin % 7’si 9 yaşında, diğer bir %7’si 14 yaşında,
% 14’ü 17 yaşında, % 36’sı 15 yaşında, kalan % 36’sı da 16 yaşında evlenmiştir. 16 ve 17 yaş aralığı gerek hâkimin olağanüstü hallerde onay
vermesi nedeniyle hukuken, gerekse kültürel olarak kabul edilebilir
bir aralıkta görünmektedir. Fakat bu duruma pratikte bakıldığında
ve çocuk evliliklerinin yoğunluğu göz önüne alındığında, olağanüstü
durumların olağan, başka bir ifade ile anormalin normal bir hal aldığı
anlaşılmaktadır. Diğer yandan sosyo-kültürel açıdan evlilik mekanizmasının ülkemizde bütüncül bir süreç olarak algılandığı yüzük
takıldığı andan itibaren çocuklara evli gözüyle bakılıp, onların yetişkin
olarak düşünüldüğü ve buna bağlı olarak da çocukların kendilerine
biçilen rollere uygun davranmaya itildiği gerçeği dikkat çekmektedir.
Tablodaki verilerden çocuk yaşta evlenen kadınların eşleri arasındaki yaş farkı da gözden kaçmamalıdır. Eşlerin arasında 4 ila 13
yaş arasında bir yaş farkı görülmektedir. Bu da erkeklerin askerlik, iş
gibi toplumsal erkeklik rollerini tamamlamalarını beklemelerinden
ötürü kızlara göre geç yaşta evlendiklerini göstermektedir. Bu durum
nedenler kısmında belirttiğimiz gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği
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bağlamında çocuk evliliklerine kız çocuklarının daha maruz kaldığını
ortaya koymaktadır.
Öte yandan yöredeki kız çocuklarının küçük yaşta fiziki özelliklerini kullanarak tarım, hayvancılık gibi işlerde ailelerine maddi anlamda destek olmak için boy göstermesi buna bağlı olarak da fiziksel
olarak gelişip hayata daha erken atılmalarına neden olmaktadır. Bu
da çevrenin onlara “kocaman kız ve evlenebilir” gözüyle bakılmasına
neden olmaktadır.
Tablo 2. Görüşme Yapılan Kadınların Eğitim Durumları
EĞİTİM DURUMU

NİŞANLANAN YAŞ

EVLENİLEN YAŞ

G.1

Okur-yazar değil

14

15

G.2

Okur-yazar değil

14

15

G.3

Okur-yazar değil

9

9

G.4

Ortaokul

16

16

G.5

Okur-yazar
fakat
okula hiç gitmemiş

15

15

G.6

İlköğretim

16

16

G.7

İlköğretim

15

16

G.8

İlköğretim

16

17

G.9

Lise 2 terk

16

17

G.10

İlköğretim

14

14

G.11

Ortaokul 1 terk

15

15

G.12

Ortaokul

16

16

G.13

Okur-yazar değil

13-14

15

G.14

İlköğretim

15

16
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Grafik 2. Görüşmecilerin Eğitim Düzeyleri

Görüşmecilerin eğitim durumlarına bakıldığında kadınların %
36’sı ilköğretim mezunu, % 14’ü ortaokul mezunu, % 7’si ortaokul 1
terk, % 7’si lise 2 terk, % 29’u hiç okur-yazar değil, % 7’si ise kendi
çabalarıyla okuma-yazmayı öğrenmiş ama hiç okula gitmediği görülmektedir. İlköğretim mezunu oranı diğer eğitim düzeylerinden
fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bunda kadınların ailelerinin maddi
durumlarının kötü olması, kız çocuklarının okutulmasının gereksiz
görülmesi ve nişanlılık ya da evlilik için okulu bırakmaları ya da bıraktırılmaları etkili olmaktadır. Nitekim 16 yaşında nişanlanan 9 nolu
görüşmeci lise 2’den terktir. Diğer yandan hiç okula gitmeyen görüşmecilere baktığımızda da ailelerin kız çocuklarını okutmayı gereksiz
gördükleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak o ya da bu nedenle evlenen
çocukların eğitim yaşamları sona ermektedir. Buda toplum içinde
onların geri plana itilmesine neden olmaktadır Erken yaşta evliliğe
maruz kalan çocuklar eğitimlerine devam edememekle kendi ekonomik ve sosyal konumlarında bir değişim yaratamamakta, bir anlamda
baba evindeki yoksulluk koşulları onlar için evlendiklerinde de devam
etmektedir
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Tablo 3. Görüşmecilerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri ve meslekleri
G.1

Babam ortaokul, annem okur-yazar değil. Babam hayvancılıkla uğraşırdı.

G.2

Babam ilkokul, annem okur-yazar değil. Babam inşaat işçisiydi.

G.3

Babam ilkokul, annem okur-yazar değil. Babam işçiydi.

G.4

Babam ortaokul, annem ilkokul. Babam emekli.

G.5

Babamda annemde okur-yazar değildi. Çiftçiydik.

G.6

Babam ilkokul, annemde okur-yazar değil. Babam işçiydi.

G.7

Babam ortaokul annem ilkokul. Babam işçiydi.

G.8

Babam ilkokul, annemde ilkokul. Babam hayvancılıkla uğraşırdı.

G.9

Babam lise, annem ortaokul. Babam işçiydi.

G.10

Babam ve annem okur-yazar değil. Babam işçiydi.

G.11

Babam ilkokul, annem okur-yazar değil. Babam temizlikçiydi.

G.12

Babam lise terk, annem ilkokul. Babam işçi.

G.13

Babam ortaokul, annem okur-yazar değil. Babam işçiydi.

G.14

Babam lise, annem ortaokul. Babam işçi.

Grafik 3. Görüşmecilerin Anne Ve Babalarının Eğitim Düzeyleri
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Grafik 4. Görüşmecilerin Ailelerinin Meslekleri

Tablodaki veriler ve grafiklerdeki oranlar incelendiğinde erken
evliliklerde karar verici olan babaların % 36’sı ilkokul mezunu, % 29’u
ortaokul mezunu, % 14’ü lise mezunu, %7’si lise terk, % 14’ü ise okuryazar değildir. Annelerin % 14’ü ortaokul mezunu, % 29’u ilköğretim
mezunu, % 57’si ise okur-yazar değildir. Babaların %36’sının ilkokul
mezunu olması erken evliliklerdeki eğitimsizlik sebebini açıkça göz
önüne sermekle beraber annelerin %57’sinin okur-yazar olmaması çok
daha çarpıcı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca erken
evliliklerde ailelerin meslekleri de önemlidir. Ailelerin % 14’ü hayvancılıkla ve % 7’si çiftçilikle uğraşmakta, % 65’i işçi, % 7’si temizlikçi, kalan % 7’si ise emeklidir. Genel olarak yapılan iş ve işin mekânı, kişinin
yaşam biçimini etkilemektedir. Aşağıdaki tablo 4’de ailelerin gelirleri
ve çocuk sayıları da verilmiştir. Dolayısıyla ailelerin çocuk sayısı, gelirleri ve meslekleriyle çocukların erken yaşta evlendirilmesi arasında
bir paralellik söz konusudur.
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Tablo 4. Sahip olunan kardeş sayısı ve aylık gelir(TL)
GÖRÜŞMECİLERİN KARDEŞ SAYISI

AİLELERİNİN GELİRİ

G.1

1

3.500

G.2

9

3.500

G.3

7

3.000

G.4

4

3.000

G.5

6

2.800

G.6

5

3.500

G.7

6

3.000

G.8

7

3.000

G.9

4

3.500

G.10

10

3.000

G.11

6

3.000

G.12

3

3.600

G.13

8

3.500

G.14

5

3,500

Erken evliliklerin görüldüğü ailelerin teorik olarak genelde çok çocuklu olduğuna dair tespitler yer almaktadır. Bu araştırmada da erken
evlenen kadınların çok fazla kardeşi olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Bu durum ekonomik açıdan değerlendirildiğinde maddi durumu iyi
olmayan ailelerin “evden, sofradan bir boğaz eksilsin” düşüncesiyle
kız çocuklarını evlendirdikleri görülmektedir. Çünkü bahsi geçen
ailelerin gelirleri de çocuk sayısına göre oldukça azdır. Şöyle ki 6 ila
10 çocuğa sahip olan dört aile 3000 TL, 3 ila 9 çocuğa sahip altı aile
3500-3600 TL arasında, 6 ve 7 çocuğa sahip iki aile 3000-3500 TL arasında, 4 ve 8 çocuğa sahip iki aile ise 3500-3600 TL arasında bir gelirle
geçinmektedirler. Nitekim 2021 yılında Türk-İş’in raporuna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.719TL, yoksulluk sınırı ise 8.856 TL olarak
tespit edilmiştir. Durum böyleyken görüşme yapılan kadınların ailelerinin çocuk sayısının fazla olmasına rağmen genel olarak 3000-3500
TL arasında bir gelirlerinin olması onların açlık sınırında olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla da bir çocuğun dahi erken evlenerek ev-

Kemal ÇİFTYILDIZ

291

den ayrılması aileler açısında kar sayılabilmektedir. Bu durum aynı
zamanda çocukların da aile içinde yaşadığı ekonomik yetersizlikten
dolayı evlenmeyi bir çıkar yol olarak görmelerinde de etkili olmaktadır.
Tablo 5. Evlilik kararının alınması/çocuğa danışma
G.1

Bana danışıldı.

G.2

Üvey babamın kararıydı.

G.3

Danışılmadı. Çocuktum ne olduğunun farkında değildim.

G.4

Ben istedim.

G.5

Babam istedi. Annem vermek istemedi. Bana danışanda olmadı.

G.6

Severek evlendim.

G.7

Ben istedim.

G.8

Aileler uygun gördü ama bende sonradan kabul ettim.

G.9

Halamın oğluydu. Babam böyle istedi bende sonradan kabul ettim.

G.10

Hayır danışılmadı.

G.11

Babam aldı kararı. Karşı çıkamazdım.

G.12

Zorlama olmadı ama hayırda diyemezdim, akrabaydık.

G.13

Hayır kimse sormadı bana.

G.14

Sordular ama karar belliydi.

Grafik 5. Evlilik Kararında Çocuğa Danışma
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Evlilik dediğimiz şey iki taraf arasında yapılan bir hayat sözleşmesidir. Ancak tablodaki veriler dikkate alındığında bize tam tersi bir
durumu ifade ettiği görülmektedir. Bunun nedeni ise; görüşmecilerin
ilk evlilik yaşlarına bakıldığında evlilik kararını alamayacak kadar
küçük ve evliliği yaşayacak bir olgunluğa sahip olmamalarıdır. Bu
da onların muhtemelen hiç istemedikleri bir hayata hapsolmasında
etkili olmaktadır. Görüşmecilerin % 64’ü kendilerine danışılmadığını
ve kararın aile büyükleri tarafından alındığını, % 14’ü evlilik kararı
alınırken kendilerine danışıldığını, % 22’si ise isteyerek evlendiğini
söylemektedir. Maalesef evlilik kararında kişiye danışılmamasında %
64 çok büyük bir oranı ifade etmektedir.
Tablo 6. Aile içi şiddete maruz kalma
G.1

Eşim eziyetli. 25 yaşında dul kaldım çok sıkıntı çektim.

G.2

Kayınvalidem yoktu ama büyük eltim her şeyi bana yaptırırdı. Eşim sesini
çıkarmazdı.

G.3

Şiddet görmedim ama çok küçük olduğum için pek bir şey yapamazdım.
Yabancı hissederdim.

G.4

Pek değil.

G.5

Kayınvalidem çok eziyetliydi. İki odada geçti ilk on yıl. O demeden bir
şey yapamazdım.

G.6

Eşimden çok şiddet gördüm severek evlenmemize rağmen.

G.7

Hem sözlü hem fiziksel olarak şiddet gördüm.

G.8

Hayır şiddet görmedim.

G.9

Hayır şiddet görmedim.

G.10

Sözlü olarak çok aşağılandım.

G.11

Şiddet olmadı.

G.12

Evet. Yapmadığım şeyler yapılmış gibi gösteriliyordu.

G.13

Hayır kalmadım ama baba evinde şiddet görmüştüm.

G.14

Hayır şiddete maruz kalmadım.
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Grafik 6. Görüşmecilerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları

Görüşmecilerin % 50’si aile içi şiddet görmediklerini, % 50’si ise
şiddete maruz kaldıklarını söylemektedirler. Görüşmecilerin kayınvalidesinden şiddet görmesi de dikkate alınırsa bu tür evliliklerde
büyüklerin sadece evlilik kararını almakta değil çiftlerin evlilik hayatında da etkin bir rolü olduğunu da tekrar belirtmek gerekir. Bu veriler
erken evlenen çocukların şiddet gördükleri tezini de doğrulamaktadır.
Çünkü bu yaşlarda evlenen çocuklar yeterince olgunluğa sahip olmadıklarından hangi durumda nasıl davranmaları gerektiği konsuna da
çok hâkim değillerdir. Bu çocuklar zamanla haklarını savunamaz hale
gelmektedirler. Sonrasında psikolojik şiddet ve fiziksel şiddetin boyutuna bağlı olarak da gerek psikolojik gerekse biyolojik rahatsızlıklar
beraberinde gelebilmektedir.
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Tablo 7. Görüşmecilerin çocuk evliliklere bakışı
G.1

Hiç iyi bir şey değil. Ben çok zorluğunu çektim. Kendi kızımı 23 yaşında
evlendirdim benim yaşadıklarımı yaşamasın diye.

G.2

Ben aile baskısından erken evlendim. Okumak elimde olsaydı okurdum
evlenmezdim. Kendi kızım okusun ayaklarının üzerinde dursun istiyorum.

G.3

Normal bir şey değil. Ben çocuklarıma aynısını yapmadım.

G.4

Bir kız için ideal yaş 21-22. Küçük yaşta evlilik her zaman zordur.

G.5

Eşimde küçüktü bende küçüktüm. Bir aile olmamız çok zaman aldı.
Kimseye tavsiye etmem.

G.6

Ben küçük evlendim severek ama artık normal görmüyorum. Kimse böyle
evlensin istemem.

G.7

Bence bir kızın şu zamanda bir mesleği olmalı daha sonra evlenmeyi
düşünmeli. Ben iki kızımı da okuttum.

G.8

Elimde olsaydı okurdum. Erken evlenmezdim.

G.9

Şimdilik hayatımda sıkıntım yok ama kızımın da küçük evlenmesini
istemem.

G.10

Kesinlikle öyle bir şey istemem.

G.11

İyi bakmıyorum.

G.12

İyi değil. Savunamıyorsun kendini.

G.13

Normal karşılamak zorunda kalıyorsun buralarda. Ama kötü bir şey.

G.14

Keşke okumamı isteselerdi evlenmemi değil.

Grafik 7. Görüşmecilerin Çocuk Evliliklere Bakışları

Kemal ÇİFTYILDIZ

295

Tabloda yer alan ifadelerden de anlaşılacağı gibi mevcut evliliğini
mutlu bulan görüşmeciler de dahil olmak üzere tüm görüşmeciler
çocuk evliliklere karşı çıkmaktadır. Böyle düşünmelerinin ardında,
yaşadıkları deneyimler ve zorluklar olduğu gibi eğitimlerinin, meslek
edinme gibi temel haklarının elinden alınması ve normalleşen ya da
gelenekselleşen kurallara olan olumsuz düşüncelerinin de etkili olduğu açıktır. Erken evliliklerinin sonuçlarından en kötüsü eğitimsizliktir.
Erken evliliklere maruz kalan çocukların eğitimden mahrum edilmeleri kendi hayatları için çok büyük eksikliktir. Görüşme yapılan kadınlar
kendi çocuklarına aynı muameleyi yapmadıklarını yada yapmayacaklarını, bunun önünde duracaklarını belirtmişlerdir. Burada dikkat
edilmesi gereken ve olumlu bir adım olarak değerlendirilebilecek bir
nokta da; erken yaşta evlenen çocukların geçirdiği olumsuz deneyimlerin sonucunda bu tür evliliklere dair takındıkları negatif tavırlardır.
SONUÇ
Yapılan çalışmada çocuk yaşta evlilik mağdurlarının inanç yapısı
üzerinden örfi bir sistematiğe bağlanarak iradeleri dışında bir birlikteliğe itildikleri aşikârdır. İnanç bahane edilip bazı gerçekler saptırılarak
buna bir kılıf uydurulmaya çalışılmaktadır. Kız çocuklarının fiziksel
gelişimleri baz alınarak akıldan ve vicdandan ırak bir yaklaşımla kız
çocukları bu yanlış algının kurbanı olmaktadırlar. Çok çocuklu aileler
ve bölgenin ekonomik haritası ve ataerkil aile yapısı da göz önüne alınınca kız çocukları inanç ve örfi kurallarla “başlık parası” adı altında
alınıp satılan bir meta haline dönüşmektedirler. 2019 TÜİK verilerinden de anlaşılacağı gibi Ağrı ilinin eğitim seviyesinde Türkiye çapında
son sıralarda yer alması da bu bölgede kız çocuklarının eğitim hayatından koparılması sonucunun altında namusun başkasına devredilme
hususu yatmaktadır. Erken evliliklerin en önemli olumsuz sonuçlarından biri bu kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılmalarıdır.
Çünkü eğitimsizliğin sonucunda bu çocuklar; kültürel ve ekonomik
olarak istenilen seviyeye ulaşamamaktadırlar. Buda kadınların meslek
edinmelerini engellemekte ve onları toplumsal hayat içinde yeterince
görünmeyen bir hale getirmektedir. Evliliklerin çoğunda çocukların
görüşüne başvurulmamakta ve kararlar “aile reisi” olan baba tarafından alınmaktadır. Bunların yanında erken evlenen kadınların bazıları
hem fiziki hem psikolojik şiddete maruz kalmaktadırlar. Özellikle
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psikolojik şiddet ağırlıkla başvurulan bir şiddet türü olmakta ve evli
çocuklar türlü travmatik darbeler almaktadırlar. Dahası erken evlenen
çocuklar gerek kendi sağlıkları gerekse bebekleri ile ilgili konularda
yeterli bilgi sahibi olmadıkları gibi bu bilgileri hangi kaynaklardan
alacaklarına dair de bir fikirleri olmamaktadır. Yaşadıkları deneyimler
tarafından olgunlaşan görüşmeciler, erken evliliklere şiddetle karşı
çıkmaktadırlar. Çünkü sözü edilen durum çocukların yaşamlarından
umutlarını, beklentilerini çalmaktadır.
Eğer genç kızlar okuma imkanına sahip olabilseler bu onların meslek sahibi olabilmelerine katkı sağlayacaktır. Meslek sahibi olan genç
kız ise çalışma fırsatı bulup kendi geçimini sağlayabildiği gibi ailesine
de ekonomik anlamda bir katkı sağlayacaktır. Böylece ailede “ek bir
yük, ilave bir boğaz” şeklinde görülerek erken zamanda kocaya verilerek kurtulma yaklaşımından uzaklaşma açısından da katkı sağlatacaktır. Ancak yine Ağrı özelinde bir değerlendirme yaparsak hizmet
sektörü istihdamı oldukça düşük olduğundan bu sektörde çalışmaya
daha yatkın olarak değerlendirilen bayanların eğitim hayatlarına devam etmiş olsalar dahi iş bulmalarını güçleştirmektedir. Bu yönüylede
erken evliliklerin son bulmasında eğitim ve buna bağlı ekonomik özgürlüğün ele alınması sürecini güç hale getirmektedir.
Ağrı ili özeli başta olmak üzere bu problemin yaygın olarak görüldüğü bölgelerde hem ailelerin hem de eğitimleri yarım kalmış olan
çocukların hızlı bir şekilde örgün ya da yaygın eğitim sistemine dahil
edilmeleri gerekmektedir. Bu sayede toplumsal bilinç artacak ve çocuk
evliliklerin önüne geçilmesinden önemli bir mesafe katedilmiş olacaktır. Bunun yanında yasal yaptırımlar ağırlaştırılarak bu tarz evliliklerin
önü kesilmeli böylece bir sarmala dönüşebilecek evlilik dolayısı ile
eğitim hayatının erken sonlanmasının da önlenebilecektir.
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FARKLI KUŞAKLARIN DEĞİŞEN MOBİL UYGULAMA
KULLANIMLARI: PAYLAŞIM EKONOMİSİNE DAYALI
BİR PLATFORM OLAN BLABLACAR ÜZERİNDEN BİR
DEĞERLENDİRME
H. Eylem KAYA1 - Ceylan YAŞAR2

1. GİRİŞ
Artan mobil cihaz kullanımıyla birlikte, oldukça popülerleşen
mobil uygulamalar, daha verimli ve kaliteli hizmetlerin yaratılması
bakımından önem arz etmektedir. Hem bireysel hem de toplumsal
yaşamın her alanını etkisi altına alan dijital dönüşümle birlikte daha
da gelişen bu uygulamaların yaygınlığı ise her geçen gün artmaktadır.
Ancak dijital dönüşümlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi toplumun
bazı kesimleri için bu dönüşümlere ayak uydurmayı oldukça zor bir
hale getirmektedir. Teknolojik gelişmelerin yarattığı dijital devrimleri
kolayca benimseyenler ile bu gelişmelere ayak uydurmakta zorlananlar arasındaki mesafeyi açıklamak için dijital yerli ile dijital göçmen
kavramsallaştırmasını kullanan Prensky, teknoloji ile haşır neşir olan
ve teknolojiyi bir yaşam biçimi haline getiren kişileri dijital yerli, teknolojiyle yaşamlarının ortasında tanışan, dolayısıyla teknolojiye ayak
uydurmakta zorlanan kişileri ise dijital göçmen olarak tanımlamaktadır. Dijital göçmenler ile dijital yerlilerin düşünce, yaşayış ve dünyayı
algılama tarzlarının birbirinden farklı oluşu dijital dönüşüme ayak
uydurma, teknolojiyi kullanma ve ondan yararlanma noktasında da
farklılaşmalarına sebep olmaktadır. Bu yüzden iki kuşağın kullandığı mobil uygulamalar da birbirinden farklılaşmakta sözgelimi dijital
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yerliler tarafından sıklıkla tercih edilen mobil uygulamalar dijital göçmenler tarafından o kadar da tercih edilmeyebilmektedir.
Son yıllarda dünyanın pek çok yerinde önemli birer alternatif
haline gelen paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalar ise daha ekonomik, esnek ve sürdürülebilir/doğa dostu alternatiflerin üretilmesi
noktasında ümit vadetmektedir. Kullanıcılarına daha ekonomik, rahat
ve esnek bir deneyim sunan bu uygulamaların sayısı ve yaygınlığı her
geçen gün artarken, uygulamaların genç kuşaklar yani dijital yerliler
arasında daha yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlenmektedir. Bu çalışmada araçlarında boş koltukları ile seyahat eden sürücülerle onlarla
aynı yöne giden yolcuları buluşturan bir mobil seyahat uygulaması
olan Bla Bla Car uygulaması mercek altına alınacaktır. Özellikle dijital
yerliler tarafından sıklıkla tercih edilen Bla Bla Car uygulamasının
22 ülkede yaklaşık 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır. Bu
noktadan hareketle tasarlanan ve nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen bu çalışmada uygulamanın dijital yerliler tarafından sıklıkla
tercih edilmesinin ardında yatan sebepler, dijital yerlilerin uygulamaya dair görüşleri, uygulamayı ne kadar güvenilir buldukları, izledikleri güvenlik stratejileri, dijital göçmen konumundaki ebeveynlerinin
uygulamaya dair tepkileri ve yakın çevrelerinden birinin uygulamayı
kullanması hakkındaki görüşleri gibi konular açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Yanı sıra araştırmaya katılımcıların dijital göçmen ebeveynleri
de dahil edilecek, böylelikle ebeveynlerin uygulama hakkındaki genel
görüşleri, ön kabulleri ve uygulamanın güvenilirliği ile ilgili tereddütleri de tespit edilecektir. Böylelikle farklı kuşakların değişen mobil
uygulama kullanımları BlaBlacar özelinde incelenirken, paylaşım
ekonomisine dayalı mobil uygulamaların Türkiye özelinde uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği de irdelenmiş olacaktır.
2. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN YARATTIĞI FARKLI
KUŞAKLAR: DİJİTAL YERLİLER VE DİJİTAL GÖÇMENLER
Toplumsal değişimin temel itici güçlerinden biri olan teknik ve
teknolojik gelişmeler insanın ateşten yararlanmaya veya toprağı işlemeye başladığı ilk günden bu yana inanılmaz bir şekilde gelişerek
günümüzde telefon, televizyon, internet, uçak, tren ve otomobil gibi
ürünleri ile insanların gündelik yaşamlarının vazgeçilmez birer parçası haline gelmiştir. Bu durum ise, insanların teknolojiyi ve söz konusu
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teknolojilerden hayatını kolaylaştıracak şekilde yararlanmayı bilmesini zorunlu hale getirmiştir (Bacanak vd., 2013:191). Ancak teknolojide
yaşanan hızlı değişmeler bu gelişmeleri takip etmeyi veya bunlara
ayak uydurmayı güçleştirmektedir. Teknolojik gelişmelerin yarattığı
dijital devrimler bireylerin her gün yeni bir dünyaya uyanmalarına sebep olmakta, toplumun bir kısmı bu gelişmeleri kolayca benimseyerek
ayak uydururken başka bir kısmı ise bunları takip etmekte ve uyum
sağlamakta zorlanmaktadır. Bunun dışında bu gelişmelere karşı çıkarak temkinli yaklaşanlar da bulunmaktadır.
Bu bağlamda önemli kavramsallaştırmalardan birini yapan
Prensky, teknolojik gelişmelerin yarattığı dijital devrimleri kolayca benimseyenler ile bu gelişmelere ayak uydurmakta zorlananlar arasında
bir ayrıma giderek dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarını ortaya
atmıştır. Dijital medya araçlarına aşina olanları dijital yerli olarak adlandıran Prensky’ e göre, yeni dijital teknolojilerin içerisine doğan ve
bu teknolojilerle birlikte büyüyen dijital yerliler için bilgisayarların,
video oyunlarının ve internetin dili adeta ana dilleri gibidir. Dijital
teknolojiler yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve dijital becerileri yıllar boyunca edindikleri etkileşim ve pratiklere bağlı
olarak son derece gelişmiştir (Prensky, 2001:1-2). Dolayısıyla dijital
teknolojiler onlar için bir zorunluluk ve gereklilikten ziyade gündelik
yaşamlarının rutin bir parçasıdır. Hayatlarının merkezinde çevrimiçi
ortamlar ve yeni teknolojiler bulunan dijital yerliler, tüm gündelik
işlerini de bu ortamlar üzerinden yürütmektedir (Karabulut, 2015:16).
Dijital yerliler gibi teknolojinin ve dijital bir dünyanın içerisine
doğmamış ancak yaşamının herhangi bir noktasında yeni teknolojilerle tanışarak bu teknolojilerden etkilenmiş kişileri dijital göçmen olarak
adlandıran Prensky, dijital yerliler ile dijital göçmenleri iki ayrı kuşak
olarak değerlendirmektedir. Buna göre dijital becerileri dijital yerlilere
oranla daha az gelişmiş olan dijital göçmenler, dijital medya araçlarını
zorlanmadan kullanamamaktadır. Her ne kadar bazıları dijital çağa
ayak uydurma noktasında diğer göçmenlere kıyasla daha başarılı olsa
da “aksan”larını yani gelenekselliklerini büyük oranda korumakta ve
gündelik yaşamlarında daha çok geleneksel yöntemleri tercih etmektedir. Sözgelimi bilgi edinmek için öncelikle basılı kaynaklara daha
sonra internete başvurmakta ya da herhangi bir ürünü kullanmadan
önce kullanma kılavuzunu incelemeyi tercih etmektedir. Prensky’e
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göre günümüzün dijital göçmenleri dijital yerli olan çocukları veya torunlarından farklı bir şekilde sosyalleştikleri için şuan yeni bir öğrenme sürecindedir (Prensky, 2001:1-2). Sonuç itibariyle dijital göçmenler
bu teknolojilerin kullanıldığı ortamlara uyum sağlamaya çalışan ve
kendisini teknolojinin gelişimi ile yeni bir süreç içerisinde bulan bir
kuşaktan oluşmaktadır (Bilgiç, vd., 2011: 2). Kendilerini dijital araç ve
teknolojilerin hakimiyetindeki bir dünyada bulan dijital göçmenler
için bu duruma ayak uydurmak oldukça zor olmaktadır. Zira alanyazındaki çalışmalar dijital göçmenlerin dijital yerlilere kıyasla dijital
araç ve teknolojileri benimseme ve kullanma noktasında daha fazla
zorlandıklarını ortaya koymaktadır (Blazic ve Blazic, 2020; Becerikli,
2013; Eshet, 2004; Gilly ve Zeithaml, 1985; Öztürk, 2005; Şahin ve Yıldırım, 2019; Eşgi, 2013; Kürkçü, 2015).
İki ayrı neslin düşünme ve bilgiyi işleme şekillerinin de farklılaştığını ifade eden Prensky, farklı türden deneyimlerin özellikle
düşünce kalıpları üzerindeki etkisine vurgu yapmaktadır. Ona göre
dijital teknolojilerin içerisine doğan dijital yerliler ile söz konusu teknolojilerle sonradan tanışan dijital göçmenlerin yaşam pratikleri ve
davranış kalıpları birbirinden farklılaşmaktadır. Bu çerçevede dijital
yerliler, bilgiye daha hızlı erişmek istemekte, metin yerine grafikleri
tercih etmekte, aynı anda birçok farklı uğraşla meşgul olabilmekte ve
ciddi çalışmalar yerine oyunları yeğlemektedir. Bunların aksine dijital
göçmenler ise dijital yerlilerin bu becerilerine çok az değer vermekte,
söz konusu beceriler onlara yabancı gelmekte, “aksanlarını” korumaya devam ettikleri için ise işlerini eski usulle halletmeye devam
etmektedirler (Prensky, 2001:2-3). Kuşaklar arasındaki bu farklılaşma
dijital teknolojileri kullanma ve ondan yararlanma noktasında farklı
davranış ve düşünce biçimlerinin ortaya çıkmasına da yol açmaktadır.
Dijital yerliler teknolojinin içerisine doğdukları için dijital göçmenlere
göre teknolojiyi benimsemeleri ve kullanmaları daha kolay olmaktadır. Teknolojinin hayatlarının merkezinde oluşu bu kuşağın düşünce
ve gündelik yaşam pratiklerine de yansıdığı için, bir önceki kuşağın
yabancılık çektiği veya alışamadığı pek çok durum bu kuşak tarafından son derece normal karşılanabilmektedir. Bu noktada önemli
farklılaşmalardan biri de dijital araç ve teknolojiler aracılığıyla erişilen
mobil uygulama kullanımlarında ortaya çıkmaktadır.
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3. FARKLILAŞAN MOBİL UYGULAMA KULLANIMLARI
BAĞLAMINDA DİJİTAL YERLİLER İLE DİJİTAL GÖÇMENLER
20. yüzyılın sonunda güçleri gideren artan çipler sayesinde bilgisayarların da gücü ciddi oranda artmış, 1980’li yıllardan itibaren ise gittikçe seyyarlaşan ağlar halinde işlemeye başlamışlardır. 1990 yılında
web yazılımının ilk versiyonunun CERN’de uygulamaya geçmesinin
ardından hem özel teşebbüsün katkıları hem de kişisel bilgisayarların giderek yaygınlaşması ile birlikte internete kitlesel popülerlik
kazandıracak uygulamaların üretilmesinin de önü açılmıştır (Castells,
2008:56, Abbate, 2011:478).Web’in yaygınlaşması ve talebin artmasıyla
birlikte işletim sistemleri de gelişmeye başlamış, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde kullanılabilen mobil cihazlarda da büyük bir
çeşitlenme yaşanmıştır. Dijital araç ve teknolojilerdeki hızlı gelişmeler
sonucunda geleneksel bilgisayar uygulamaları yerini mobil uygulamalara bırakırken, mobil cihazlar aracılığıyla kolayca erişim sağlanan
mobil uygulamalar, her zaman ve her yerde erişilip kullanılabilir bir
niteliğe bürünmüştür (Özkoçak, 2016:108).
Mobil cihazlar için geliştirilen yazılımları ifade eden mobil uygulamalar, tasarım ve geliştirme süreçleri açısından masaüstü uygulamalarla benzerlik göstermekte ancak, geliştirme ortamları, içerikleri,
cihaz donanımı ve kullanılan teknolojiler bakımından çeşitli farklılıklar söz konusu olmaktadır (Namlı, 2010:3). Mobil cihazlar aracılığıyla
ücretli veya ücretsiz bir şekilde erişilebilen bu uygulamalar aracılığıyla
özellikle enformasyona daha kısa yoldan ulaşılması sağlanmakta, böylelikle kullanıcıların yaşamlarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir
(Kazançoğlu, Ventura ve Tatlıdil, 2011:235). Günümüzde ise salt iletişim ya da enformasyona erişim gibi özellikler kullanıcılara artık yetersiz gelmekte, akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların artan
performansı kullanıcıların beklentilerini de artırarak çeşitlendirmektedir. Eğlence, alışveriş, oyun, iletişim ve sosyal paylaşım gibi istek
ve ihtiyaçlarının da karşılanmasını bekleyen kullanıcılar için pratik
sonuçlar üreten ve gündelik yaşamlarını kolaylaştıran mobil uygulamaların varlığı önemli hale gelmektedir (Yıldırır ve Kaplan, 2019:25).
Mobil uygulama kullanımı ile ilgili veriler bizlere bu uygulamaların dijital yerliler arasında daha yaygın olduğunu göstermektedir
ancak dijital göçmenlerin hatrı sayılır bir kısmının da bu uygulama-
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ları kullanmaya başladığı dikkat çekmektedir. Dünya çapında dijital
veriler sunan We Are Social’in Digital 2020 raporuna bakıldığında
Facebook, Whatsapp, Instagram ve Youtube gibi oldukça popüler mobil uygulama kullanıcılarının büyük kısmının 18-34 yaş aralığındaki
dijital yerlilerden oluştuğu görülmektedir. Bunun yanında 34 yaş ve
üzeri kullanıcıların sayısında da ciddi bir artış olduğu gözlenmekte,
ayrıca farklı uygulamaların farklı yaş grupları arasında daha popüler
veya daha az popüler olduğu göze çarpmaktadır.3 Bu durum daha
çok kuşaklar arasındaki beğeni, zevk ve ihtiyaç farklılıklarından kaynaklandığı için bu noktada kabul gören önemli kuramlardan olan
“Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı” ile “Teknoloji Kabul Modeli”ne
bakmak yerinde olacaktır.
3.1. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ile teknoloji kabul modeli
Bireylerin pasif birer özne yerine aktif kullanıcılar olduğu düşüncesini merkezine alan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, bireylerin
herhangi bir içerik seçerken daha çok doyum sağlama amacıyla hareket ettikleri ve kendi beğeni, zevk ve ihtiyaçlarını ön planda tutma eğiliminde oldukları temeline dayanmaktadır. Buna göre kullanıcıların
yaptıkları seçimler kitle iletişim araçlarıyla olan daha önceki deneyimlerine dayanmakta, bu araçlar gündelik yaşamdaki gereksinimlerin
tatminini sağlamakta, böylelikle kullanımın artması sağlanmaktadır
(Mc Quail ve Windahl, 2005: 165-169). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı 1960’lı yıllarda iletişim sosyolojisindeki krize bir cevap olarak
geliştirilmiş, o dönemde çıkmaza giren gönderici-ileti-alıcı sürecine
dayanan iletişim kuram ve araştırması egemen modeli, Katz’ın iletişim
araçlarına dair yeni önermesiyle canlılık kazanmıştır. Kullanıcıların
aktif, akılcı ve isteklerine göre seçim yapan özneler olarak kabul edildiği bu yaklaşımda, bireylerin medyayı farklı nedenler, gereksinimler
ve doyumlar için kullandığı varsayılmaktadır. Bu çerçevede kişilerin
iletişim araçlarını belli gereksinimlerini gidermek için kullanmaları
belli doyumlar aradıklarının göstergesi sayılmakta, aranan doyumların gereksinim ya da güdüden kaynaklandığı belirtilmektedir (Erdoğan ve Alemdar, 2005, s. 163-164).İşlevselliğin ön planda olduğu bu
yaklaşım özellikle mobil uygulama kullanıcılarının temel motivasyon3
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larının anlaşılması açısından son derece değerlidir. Gündelik yaşamlarını kolaylaştırma ile zamandan ve paradan tasarruf etme noktasından
hareket eden kullanıcılar, istek ve ihtiyaçlarına cevap veren farklı
mobil uygulamalara yönelebilmekte, bu çerçevede gereksinim ve doyumların ne ölçüde karşılandığı önem arz etmektedir.
Herhangi bir dijital cihaz veya teknolojinin kabulü ve kullanımı
konusunda kabul gören bir diğer önemli kuram da teknoloji kabul modelidir. Bireylerin bilişim teknolojilerini kabul veya red etme davranışlarını açıklamak ve tahmin etmek için kullanılan teknoloji kabul modeli Davis’in (1989) bu alandaki çalışmalarına dayanmaktadır. Bireylerin
işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olan uygulamaları kullanma
eğilimlerinin daha fazla olduğunu ifade eden Davis, bu durumu algılanan yararlılık kavramıyla açıklamaktadır. Davis’e göre algılanan
yararlılık; kişinin belirli bir uygulamayı kullandığı takdirde iş performansının artacağına olan inancının derecesini ifade etmektedir. Ancak
algılanan yararlılık tek başına bir teknolojinin kabulü ve kullanımı için
yeterli olmamakta bu noktada devreye algılanan kullanım kolaylığı da
girmektedir. Yani kişinin herhangi bir uygulamayı yararlı bulmasının
yanında o uygulamayı kullanmanın zahmetsiz olacağına da inanması
gerekmektedir. Algılanan yararlılık açısından yüksek performans sunan bir uygulamanın aynı zamanda yüksek bir kullanım kolaylığına
da sahip olması söz konusu uygulamanın kullanıcılar tarafından kabul edilme olasılığını artmaktadır (Davis, 1989:320).
Sonuç itibariyle kişilerin mobil uygulama kullanımlarında pek çok
farklı değişken devreye girmekte, mobil uygulamaların özelliklerine
göre kullanıcı kitlelerinde de birtakım farklılıklar gözlenebilmektedir.
Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, düşünce ve yaşayış biçimleri farketmeksizin hemen her kesime hitap eden uygulamaların yanında (Facebook,
Instagram, Youtube vs.), yalnızca belirli kesimlerin ilgisini çekebilecek
ve yalnızca belirli bir ihtiyaca yönelmiş uygulamalar da bulunmaktadır. Bu çerçevede gündelik yaşam pratikleri ile dünyayı algılayış
biçimleri farklılaşan dijital yerliler ile dijital göçmenler arasında mobil
uygulama kullanımına bağlı olarak bir farklılaşma söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla bazı uygulamalar dijital yerliler tarafından daha
çok tercih edilirken bazı uygulamalar ise dijital göçmenler tarafından
tercih edilmekte veya dijital yerliler tarafından sıklıkla kullanılan
uygulamalara dijital göçmenler daha mesafeli davranabilmektedir.
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Kuşaklar arasında kullanıma bağlı bir ayrımın ortaya çıktığı uygulamalardan biri de 2014 yılından bu yana ülkemizde kullanılan seyahat
uygulaması BlaBlaCar’dır.
4. SEYAHATİN YENİ ALTERNATİFİ: BlaBlaCar
BlaBlaCar, araçlarında boş koltukları ile seyahat eden sürücülerle onlarla aynı yöne giden yolcuları buluşturan bir mobil seyahat
uygulamasıdır. Son yıllarda giderek popüler hale gelen ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan mobil seyahat
uygulamaları, seyahat planlamayı daha hızlı ve kolay hale getirmekte
bazı durumlarda seyahatin maliyetini en aza indirmenin de yollarını
sunmaktadır. Ulaşım olanaklarının artması ve çeşitlenmesi ile birlikte
seyahat etmek daha kolay hale gelse de yaşam koşullarının giderek
zorlaşması ve artan pahalılık seyahat etmeyi kimi zaman imkansız
hale getirebilmekte, kısıtlı bütçe ile seyahat etmek zorunda kalan
bireyler çeşitli alternatiflere yönelmeyi tercih edebilmektedir. Ayrıca
nüfusun giderek artması sunulan hizmetlerin çoğu durumda yetersiz
kalmasına sebep olmakta bu durumda kişiler farklı alternatifler sunan mobil seyahat uygulamalarına yönelebilmektedir. Bireylerin bu
noktada yaşadıkları sıkıntılara çözüm getirme iddiası ile ortaya çıkan
uygulamalardan biri de Bla Bla Car uygulamasıdır.
Bla Bla Car’ı kullanmak isteyenlerin öncelikle uygulamaya üye
olmaları ve kimliklerini doğrulamaları gerekmektedir. Kimliklerini
doğrulayan kullanıcılar üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra gidecekleri yeri, kalkış noktalarını ve yolculuk yapacakları tarihi seçerek kendileriyle aynı yöne giden sürücülerden dilediklerini seçerek
yolculuk masraflarını paylaşmaktadır. Benzer şekilde sürücüler de
araçlarının model ve markasını, gidecekleri yeri, kalkış noktalarını ve
yolculuk yapacakları tarihi seçerek araçlarındaki boş koltuk sayısı ile
koltuk başına talep ettikleri ücreti belirtmekte ve yolculuk ilanı verebilmektedir. Sürücüler kendileriyle yolculuk etmek isteyen üyelerin
rezervasyon isteklerini değerlendirdikten sonra bu istekleri kabul veya
reddebilmektedir.
Yolcular açısından uygun fiyata seyahat etmek, sürücüler içinse
yolculuk masraflarını paylaşmak uygulamayı cazip kılsa da uygulamanın mevcut kullanıcıları ile uygulamayı kullanmayı düşünenler
için güvenli yolculuğun nasıl sağlanacağı sorun teşkil etmektedir.
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Daha önce hiç tanımadığınız biri veya birileriyle yolculuk ederek aynı
aracı paylaşmak birtakım tehlikeler barındırdığı için çoğu kişi bu tarz
bir uygulamayı tercih etmemektedir. Bu sebeple uygulamada hem
yolcuları hem de sürücüleri korumak ve güvenli bir deneyim sağlamak için bazı emniyet tedbirleri bulunmaktadır. Bu çerçevede kullanıcılardan kimlik doğrulaması beklenmekte, bunlara ek olarak bir de
puanlama ve yorum sistemi bulunmaktadır.
Kimlik doğrulaması için kullanıcılardan ad, soyad, telefon ve mail
adresi gibi kişisel bilgilerini sisteme kaydederek bir profil oluşturmaları beklenmektedir. Güvenli bir kullanıcı profili için profil fotoğrafı
da istenmekte, kimlik doğrulaması yapan kişi bir sürücüyse araç bilgilerini de belirtmesi gerekmektedir. Ayrıca dileyen kullanıcılar kendileri ile ilgili kısa bir tanıtım yazısı da yazabilmektedir. Kimlik doğrulamasının ardından sıra yolculuk paylaşımı ile ilgili tercihlere gelmekte,
kullanıcılar bu aşamada yolculuk esnasında konuşmaktan hoşlanıp
hoşlanmadıkları, müzik dinlemeyi sevip sevmedikleri veya evcil
hayvanlarla seyahat etmek isteyip istemedikleriyle ilgili tercihlerini
belirtmektedir. Kişisel bilgiler ve yolculuk tercihlerinin tamamlanması
ile kullanıcılar uygulamadan yararlanmaya başlayabilmektedir. Ancak
kullanıcılar için diğer üyelere güvenip güvenilemeyeceği hala büyük
bir sorun teşkil etmektedir zira kişisel bilgiler ve yolculuk tercihleri tek
başına güvenilirliği sağlamak için yeterli olmamaktadır. Bu yüzden
uygulamada bir de puanlama ve yorum sistemi bulunmaktadır.
Birlikte yolculuk paylaşımı yapan üyeler yolculuk sonunda birbirlerine herkesin görebileceği puanlar vererek yorumlar bırakabilmektedir. Böylelikle herhangi bir üye ile yolculuk edip etmeme kararı öncesi o üye ile daha önce yolculuk edenlerin deneyim ve görüşlerinden
faydalanabilmek mümkün hale gelmektedir. Yani üyeler için güvenlik
diğer üyelerin görüş ve deneyimleri aracılığıyla sağlanmaktadır. 5’li
bir puanlama sisteminin bulunduğu BlaBlaCar uygulamasında, üyeler
yolculuğun ertesi günü birbirlerine puan verebilmektedir. Yaşanan
yolculuk deneyimine göre en yüksek 5, en düşük 1 puanın verilebildiği sistemde, üyelerin yolculuk yaptıkları kişilere puan verirken dürüst
davranması ve çekince yaşamaması için verilen puanlar diğer üyeye
direkt olarak iletilmemektedir. Üyelerden birinin puanlama yapması
halinde diğer üyeye yalnızca kendisine puan verildiğine dair bir bildirim gitmekte, üyeler karşı taraf hakkında değerlendirme yapmadan
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kendilerine yapılan değerlendirmelerin içeriğini görememektedir.
Böylelikle üyeler memnun kalmadıkları bir yolculuğu değerlendirirken daha rahat davranabilmekte veya sırf karşı taraf kendisine çok
yüksek bir puan verdi diye yapacağı olumsuz yorumdan vazgeçmemektedir. Üyelerin kendileri hakkındaki değerlendirmeleri direkt
olarak görmemesi her iki tarafın daha rahat ve dürüst bir şekilde puanlama yapması açısından önemlidir.
Uygulamada üyelerin ne kadar güvenilir olduklarını anlamanın
bir diğer yolu da onların deneyim seviyelerine bakmaktır. BlaBlaCar’da
her üyenin bir deneyim seviyesi bulunmaktadır. Deneyim seviyeleri;
üyelerin uygulamayı ne zamandır kullandıkları, yaptıkları yolculuklarda aldıkları puan ve yorumlar ile profillerindeki bilgilerin tamamlanma oranına bağlı olarak değişmektedir. Deneyim seviyesinin yüksek olması o üyenin güvenilir olduğunun göstergesi sayılmaktadır.
Deneyim seviyesinin artmasında yüksek puan ve olumlu yorumlar almak önemli hale gelmektedir zira üyelerin büyük çoğunluğu deneyim
seviyesi yüksek olan kişilerle seyahat etmeyi tercih etmektedir. Tablo
1’de BlaBlaCar’daki deneyim seviyeleri gösterilmiştir.
Tablo 1. BlaBlaCar deneyim seviyeleri

Kaynak: https://www.blablacar.com.tr/experience-level; Erişim tarihi;
22.03.2021
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BlaBlaCar’ı “güvenli ve sistemli otostop” olarak adlandırmak da
mümkündür. Ücretsiz bir şekilde seyahat etmek otostop çekmenin
en avantajlı yanıdır ancak bu şekilde seyahat etmek bazı riskleri de
barındırmaktadır. Araçların durmaması, sürücülerin tanımadıkları
birini araçlarına almak istememesi, sizinle aynı yöne giden kimsenin
olmaması gibi sebeplere bağlı olarak otostopun süresi uzayabilmekte
bu da otostop çeken kişi için oldukça yorucu olabilmektedir. Ayrıca
kişinin mal ve can güvenliği açısından da bazı riskler mevcuttur. Otostop sonucunda aracına bindiğiniz kişi hakkında hiçbir şey bilmemek
en büyük risklerden biridir. Kişinin nasıl biri olduğu, size iyi davranıp
davranmayacağı veya size zarar verip vermeyeceğinin bir garantisi
yoktur. Bu gibi riskler BlaBlaCar ile yapılan yolculuklar için de geçerlidir ancak güvenliği sağlamaya yönelik bir takım emniyet tedbirlerinin
bulunması uygulamayı otostopa göre daha güvenli ve sistemli hale
getirmektedir.
Emniyet tedbirlerinin uygulamayı görece güvenli hale getirmesi
güvenliğin tam anlamıyla tesis edildiği anlamını taşımamaktadır.
Yabancı kişi veya kişilerle aynı araçta seyahat etmek pek çok riski
beraberinde getirdiği için daha geleneksel bir dünya görüşüne sahip
olan dijital göçmenlerin büyük kısmı böyle bir uygulamaya sıcak
bakmamakta, hatta çocuklarının ve yakınlarının da bu uygulamayı
kullanmasını istemeyebilmektedir. Türkiye’de ebeveynlerin çocuklarını sıklıkla tanımadıkları kişiler konusunda uyardığı ve yabancı
kişilere güvenmemeleri yönünde tembihlerde bulunduğu bilinen bir
gerçektir. “Yabancılarla konuşma”, “bilmediğin yerde kalma” ya da
“tanımadığın kişilerin arabasına binme” gibi nasihatler neredeyse her
çocuğun hayatında bir kez de olsa duyduğu nasihatlerdir. Bu yüzden
BlaBlaCar kullanarak yabancı bir kişinin arabasında saatler boyunca
yolculuk etmek dijital göçmen konumundaki ebeveynlerin pek de
onaylayacağı bir şey değilmiş gibi görünmektedir. Buna rağmen uygulamanın Türkiye’deki binlerce dijital yerli tarafından kullanılması
araştırılmaya değerdir.4
4

2014 yılında Türkiye pazarına adım atan ve Türkiye Ofisi’ni de aynı yıl içinde açan
BlaBlaCar’ın 2016 yılında buradaki ofisi kapatma kararı alması sebebiyle Türkiye’deki kullanıcı sayısı ile ilgili net bir bilgiye ulaşılamasa da elde edilen birtakım veriler uygulamanın
özellikle dijital yerliler tarafından sıklıkla kullanıldığını gözler önüne sermektedir. 2014 yılında Bla Bla Car Türkiye Ofisi’nde müdürlük yapan Esin İmer, verdiği bir röportajda Türkiye’deki kullanıcıların büyük çoğunluğunun 18-34 yaş aralığında olduğunu söylemiştir. Ay-
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5. YÖNTEM
Farklı kuşakların değişen mobil uygulama kullanımları bağlamında paylaşım ekonomisine dayalı bir uygulama olan BlaBlaCar’ın
değerlendirildiği bu çalışma için nitel araştırma yöntem ve teknikleri
uygun görülmüştür. Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel
veri toplama tekniklerinin kullanıldığı nitel araştırmalarda, bakış açılarının ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konması hedeflenmektedir. (Yıldırım ve Şimşek, 2008:39). Bu
araştırmalarda ele alınan konu hakkında derin bir kavrayışa ulaşma
çabası göze çarpmakta, nitel araştırma yöntem ve teknikleri araştırmacıların diğer insanların anlayış ve algılarından pay alarak insanların
gündelik yaşamlarını nasıl yapılandırıp anlam verdiklerini keşfetmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla nitel araştırmacılar insanların
kendilerini ve çevrelerini semboller, ritüeller, sosyal yapılar, sosyal
roller vs. ile nasıl anlamlandırdıklarına oldukça ilgi göstermektedirler
(Karataş, 2015:63, Berg ve Lune, 2019:20).
Bir alan araştırması olarak tasarlanan bu çalışma kapsamında öncelikle BlaBlaCar uygulamasını kullanan 14 dijital yerli ile görüşmeler
gerçekleştirilmiş, daha sonra dileyen katılımcıların dijital göçmen
konumundaki ebeveynleri de araştırmaya dahil edilmiştir. Toplamda
14 dijital yerli ile 5 dijital göçmen ebeveynin yer aldığı bu çalışmada örneklem grubu kartopu örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir.
Amaca yönelik bir örneklem tekniği olan kartopu örnekleme tekniğinde, bir ya da birkaç kişi veya örnek olaydan gelen bağlantılar kullanılmakta ve zincirleme ulaşım prensibine göre hareket edilmektedir (Neuman, 2014:324). Yani araştırmacı önce belirlediği hedef evrenden bir
ya da birkaç kişiye ulaşmakta daha sonra bu kişilerle görüşerek onlar
aracılığıyla yeni kişi ve gruplara ulaşmakta veya onlardan bu konuda
yardım talep etmektedir.
Yanı sıra, çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmacıya hem belirli düzeyde standartlık hem de esneklik sunan bu teknikte görüşme esnasında sorulacak sorular önceden
rıca Bla Bla Car tarafından 2015 yılında yayınlanan Türkiye istatistiklerine göre uygulamayı
kullanan üyelerin %30’u 30 yaşın üzerindedir ve üyelerin yaş ortalaması da 28.1’dir. Ayrıntılı
bilgi için bkz: https://www.digitaltalks.org/2015/06/07/blablacar-ulke-muduru-esin-imer-ilepazar-sohbeti/ ve https://webrazzi.com/2015/10/05/blablacar-turkiyenin-ilk-yil-rakamlariyolunun-acik-oldugunu-gosteriyor/
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hazırlanmakta, ayrıca görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya
da alt sorularla katılımcıların yanıtlarını açması ve ayrıntılandırması
sağlanmaktadır. (Türnüklü, 2000:547). Yarı yapılandırılmış görüşme
formu oluşturulurken bazı temel noktalar üzerinde durulmuş bu çerçevede BlaBlaCar kullanan dijital yerlilerin uygulamaya dair deneyimlerinin ve görüşlerinin açığa çıkarılmasına özen gösterilmiştir. Bunların yanında dijital göçmen konumundaki ebeveynlerin uygulama
hakkındaki genel görüşleri, ön kabulleri ve uygulamanın güvenilirliği
ile ilgili tereddütleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Böylelikle farklı
kuşakların değişen mobil uygulama kullanımları BlaBlacar özelinde
incelenirken, paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların yaygınlaştırılabilirliği de irdelenmiştir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler ise betimsel analiz yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Çeşitli veri toplama teknikleri sonucu
elde edilen verilerin belirlenen temalar çerçevesinde düzenlenerek
okuyucuya sunulduğu bu yöntemde, doğrudan alıntılara sık sık
başvurulmakta, bulgular arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmakta
ve bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde
sunulması amaçlanmaktadır. Genel olarak dört aşamada gerçekleşen
betimsel analizin ilk aşamasında; araştırma sorularından, araştırmanın kavramsal çerçevesinden ya da görüşme veya gözlemde yer alan
boyutlardan yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmaktadır. İkinci aşamada daha önce belirlenen çerçeve bağlamında veriler
okunarak düzenlenmektedir. Bu süreçte verilerin anlamlı ve mantıklı
bir biçimde bir araya getirilmesi önem taşımaktadır. Üçüncü aşamada
veriler tanımlanmakta ve gerekli yerlerde doğrudan alıntılarla desteklenmektedir. Son olarak ise tanımlanan bulgular arasındaki neden sonuç ilişkileri açıklanmakta, gerektiğinde farklı olgular arasında karşılaştırmalar yapılmakta, bulgular ilişkilendirilerek anlamdırılmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2008:224).
6. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Farklı kuşaklarda değişen mobil uygulama kullanımlarının irdelendiği ve bu çerçevede paylaşım ekonomisine dayalı bir uygulama
olan BlaBlaCar kullanan dijital yerliler ile onların dijital göçmen konumundaki ebeveynlerinin uygulamaya dair düşünceleri, deneyimleri
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ve tereddütlerinin açığa çıkarılmaya çalışıldığı bu çalışmada dijital
yerli katılımcıların özellikleri Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Katılımcılara ait bilgiler

Dijital
yerliler

Katılımcı
Kodu

Yaş

E1

BlaBlaCar’daki
konumu

Uygulamayı
kullanma
süresi(yıl)

Yaptığı
yolculuk
sayısı

29

Hem sürücü hem
yolcu

5

5

E2

24

Yolcu

6

4

E3

29

Hem sürücü hem
yolcu

7

2

E4

22

Yolcu

3

9

E5

24

Yolcu

3

3

E6

27

Yolcu

3

1

E7

23

Hem sürücü hem
yolcu

4

16

E8

27

Yolcu

3

35

K1

26

Yolcu

4

10

K2

31

Yolcu

4

6

K3

20

Yolcu

1

4

K4

26

Yolcu

2

4

K5

35

Yolcu

6

60

K6

25

Yolcu

6

10

Tablo 2’den de anlaşılacağı üzere 8’i erkek 6’sı kadın olmak üzere
çalışmaya toplamda 14 dijital yerli dahil edilmiştir. E1, E3 ve E7 kodlu
katılımcıların dışındaki tüm katılımcılar BlaBlaCar’ı yalnızca yolcu
olarak kullanmış, sözü edilen diğer kullanıcılar kendi araçlarıyla sürücü konumunda da yer almıştır. Katılımcıların yaşları 20 ile 35 arasında
değişmekte, uygulamayı kullanma sürelerine bakıldığında ise bir yıldan 7 yıla kadar değişen farklı kullanım süreleri göze çarpmaktadır.
Bunun dışında uygulamayla en çok seyahat eden K5 kodlu katılım-
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cının 60 yolculuk yaptığı gözlenirken, uygulamayı en az kullanan E6
kodlu katılımcının ise yalnızca 1 yolculuk yaptığı görülmektedir.
Çalışma kapsamında verileri çözümlemede kullanılan betimsel
analiz çerçevesinde 4 ayrı kategori belirlenmiş ve kategoriler oluşturulurken kuramsal çerçeve ve görüşmelerden elde edilen veriler temel
alınmıştır. Bu bağlamda ilk kategori; “İlk tanışma: Karar süreci ve tereddütler”, ikinci kategori; “Benimseme: Deneyimler, güven ve güvenlik sorunsalı”, üçüncü kategori; “Ebeveyn tutumları ve yakın çevreyle
ilgili endişeler”, dördüncü kategori ise; “Uygulamanın geliştirilmesine
dair öneriler” başlığını taşımaktadır. Her bir kategori kendi içinde alt
kategorilere ayrılmıştır ve belirlenen kategoriler direkt alıntılara başvurularak yorumlanmıştır.
6.1. İlk tanışma: Karar süreci ve tereddütler
“İlk tanışma: Karar süreci ve tereddütler” kategorisi aracılığıyla
örneklem grubunda yer alan dijital yerlilerin BlaBlaCar uygulamasından nasıl haberdar oldukları, uygulamayı kullanma kararını nasıl
verdikleri ve bu esnada yaşadıkları tereddütler mercek altına alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle katılımcıların uygulamadan nasıl haberdar
oldukları ile ilgili bilgilere yer verilmiş, daha sonra ise karar süreci ve
bu süreçte yaşanılan tereddütlere değinilmiştir..
Katılımcıların BlaBlaCar’dan nasıl haberdar oldukları ile ilgili
soruya verdikleri cevaplar, sosyal medya, internet veya arkadaş/yakın çevre gibi faktörlerin önemli birer haber kaynağı haline geldiğini
ortaya koymaktadır. Bu bağlamda E1 ve E2 kodlu katılımcılar sosyal
medya; E3, E5, E6, E7, K1, K2,K3, K4 ve K6 kodlu katılımcılar arkadaş
veya yakın çevre; E4, E8 ve K5 kodlu katılımcılar ise internet aracılığıyla uygulamadan haberdar olduklarını ifade etmişlerdir. Bu noktada
özellikle arkadaş/yakın çevrenin daha etkili bir haber kaynağı haline
geldiği göze çarpmaktadır zira katılımcıların büyük kısmı uygulamadan ilk olarak arkadaş veya yakın çevre gruplarında edilen sohbetler
vesilesiyle haberdar olduğunu belirtmiştir.
Yanı sıra katılımcıların uygulamayı kullanmaya karar verme süreçleri ve bu esnada yaşadıkları tereddütler de tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcılara uygulamadan haberdar olduktan sonra kullanma
kararını nasıl verdikleri ve bu süreçte herhangi bir tereddüt yaşayıp
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yaşamadıkları sorulmuş, böylelikle uygulamayı kullanma kararında
ne tür istek ve ihtiyaçların devreye girdiği ile yaşanan tereddütlerin
boyutu da ortaya konmuştur. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler kullanıma karar verme sürecinde uygun fiyata seyahat etme fikri ile
daha rahat ve hızlı yolculuk gerçekleştirme düşüncesinin son derece
etkili olduğunu göstermiştir. Katılımcılar genel itibariyle BlaBlaCar’la
seyahat ettiklerinde yolculuk masraflarını minimuma indirmeyi başardıklarını, ayrıca otobüs yolculuğuna kıyasla çok daha keyifli, hızlı ve
rahat bir yolculuk gerçekleştirdiklerini dile getirmişlerdir. Katılımcılardan bazılarının cevapları ise şu şekildedir:
“Fiyatların çok daha uygun olması asıl sebepti. Otobüse oranla fiyat farkı
aşırı fazlaydı. Neredeyse yarı yarıya fark ediyordu fiyatlar. O şekilde seyahat
etmeye karar verdim.” E1
“Otobüse göre daha hızlı. Mesela otobüs yolculuklarında yanıma oturan
kişilerden rahatsız olduğum ya da varmam gereken yere oldukça geç vardığım
çok oldu. Yolculuk kalitesi açısından da çok iyi bir uygulama. Rahat bir yolculuk imkanını vermesi benim için daha iyi.” K1
“Açıkçası beni en çok etkileyen özelliği hız ve ekonomi çünkü aynı mesafeyi şehirlerarası otobüsle gitmek isterseniz hem daha fazla sürede hem de iki
katı ücretle gidiyorsunuz, hatta artık 4 katı filan olmuştur.” K2
“Kendi cebimi düşünerek kullanmaya karar verdim ben de. Otobüs firmalarına baktığımda görmüş olduğum fiyatla BlaBlaCar arasındaki uçurumdu
yani. Şöyle ki BlaBla’da 20 liralık bir yolculuk varken otobüsle bu 80-90 liraya
kadar çıkıyordu. Asıl sebep ekonomik ama bunun dışında otobüste tıklım tıkış
gideceğime onun yerine hızlı bir şekilde varırım diye de düşündüm. İmkanları
da daha güzel bence, daha konforlu çünkü.” K3
“Bayram dönemiydi, şehirlerarası otobüslerin doluluğu, Eryaman’da yaşıyor olmam ve otogara gitmenin zaman kaybı olacağı düşüncesiyle başladım
ilk kullanmaya. Yeni insanlarla tanışma fikri, rahatlık ve çevreye de duyarlı
olması da etkendi benim açımdan.” K5
Katılımcıların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere BlaBlaCar’ın
daha ekonomik, rahat ve hızlı bir şekilde yolculuk imkanı sunması
karar verme sürecinde son derece etkili olmakta ve uygulamayı kullanmada ana sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında
uygulamayı sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için kullanan
katılımcılar da bulunmaktadır. K3, K5, K6, E3 ve E6 kodlu katılımcılar
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uygulamayı sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak için de kullandıklarını belirtmişlerdir. Özellikle E3 ve E6 kodlu katılımcılar kendileri
için asıl sebebin sosyalleşmek olduğunu belirtmiş E3; “Benim açımdan
en büyük sebep sosyalleşmek” ifadelerini kullanırken, E6 ise; “Ben daha
çok sosyalleşmek için kullanmak istedim. Otobüsün camından dışarıya bakarak gitmek var bir de farklı insanlardan öğrenerek, onlarla konuşarak, bilgi
alışverişi yaparak gitmek var” ifadelerini kullanmıştır. E7 ve K5 kodlu
katılımcılar ise çevreci bir ulaşım yöntemi olduğu için BlaBlaCar’ı
kullandıklarını belirtmiş, E7 kodlu katılımcı bu durumu; “Benim için
ilk sebep çevreci bir yöntem olması. Otobüsle gitmek yerine herhangi birinin
aracındaki boş yeri değerlendirmiş oluyorum ” ifadeleriyle açıklamıştır.
Çalışma kapsamında dijital yerlilerin uygulamaya dair herhangi bir tereddütlerinin olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılmıştır,
görüşmeler sonucunda elde edilen veriler katılımcıların birtakım tereddütler yaşadıklarını göstermiştir. Bu bağlamda erkek katılımcıların
uygulamayı kullanmaya karar verirken daha az, kadın katılımcıların
ise daha fazla tereddüt yaşadıkları ve endişelendikleri tespit edilmiştir. Katılımcılardan bazılarının cevapları ise şu şekildedir:
“Aşırı korktum aslında. Tacize uğrar mıyım? Arabasına bindiğim şoför
beni taciz eder mi? diye düşündüm. İlk yolculuğumda ya gittiğim yere varamazsam tedirginliğini net bir şekilde yaşadım.” K1
“Benim hiçbir tereddüdüm olmadı, mantıklı geldi hatta” E3
“Uygulamanın güvenilirliğini sorgulamıştım ilk başta ama daha sonra
erkek olduğum için çok da sorun olmayacağını düşündüm.” E5
“Hiçbir tereddüdüm yoktu. En fazla ne olabilir ki diye düşündüm ve
kullanmaya başladım.” E8
“Neden olmasın dedim. Otostop kültürü varsa, daha güvenli ve sürdürülebilir “BlaBlaCar” neden olmasın? Tereddütlerim vardı. Sonuçta uzun yol
ve hiç tanımadığınız niyetini bilemeyeceğiniz insanlarla yolculuk yapıyorsunuz.” K5
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere erkek katılımcılar
BlaBlaCar kullanma konusunda pek de endişeye kapılmamışlardır.
Bu noktada E5 kodlu katılımcının “erkek olduğum için çok da sorun
olmayacağını düşündüm” ifadeleri ile E8 kodlu katılımcının “En fazla
ne olabilir ki diye düşündüm” ifadeleri erkek olmalarının getirdiği rahatlıkla başlarına kötü şeyler gelmeyeceğini düşündüklerini ortaya
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koymaktadır. Yanı sıra E1 ve E7 kodlu katılımcılar daha önce otostopla
seyahat ettiklerini dolayısıyla BlaBlaCar ile kendilerini daha güvende
hissettiklerini belirtmişlerdir. E7 kodlu katılımcı bu durumu; “Uygulamayı kullanmadan önce otostop da çeken biriydim. Yolculuğu yapacağınız
kişiyle öncesinde konuşup anlaşmak ve karar vermek bence daha güvenliydi.
O yüzden ilk yolculuklarımda güvenliğimle ilgili bir kaygı yaşamadım” ifadeleriyle açıklamıştır. Uygulamayı kullanırken ciddi anlamda tereddüt yaşayan tek erkek katılımcılar ise E4 ve E6 kodlu katılımcılardır.
Söz konusu katılımcılar güvenlikleri konusunda birtakım endişelere
kapıldıklarını belirtmişlerdir.
Kadın katılımcıların ifadeleri ise erkeklere oranla daha fazla endişe
ve tereddüt yaşadıklarını gözler önüne sermektedir. K1,K2, K4 ve K5
kodlu katılımcıların tamamı güvenlikleri konusunda birtakım endişelere kapıldıklarını ifade etmiş, K4 kodlu katılımcı uygulamayı sadece
kısa mesafeli yolculuklar için kullandığını ve bu sebeple bir tehlikeyle
yüzleşmeyeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Bu çerçevede uygulamayı kullanma konusunda tereddüt yaşamayan tek kadın katılımcılar K3
ve K6 kodlu katılımcılardır. Her iki katılımcı da uygulamada bulunan
kimlik doğrulaması ile puan-yorum sisteminin kendilerine güven verdiğini dile getirmiştir.
Katılımcıların ifadeleri paylaşım ekonomisine dayalı bir uygulama olan BlaBlaCar’ın genel itibariyle daha ucuz, hızlı, rahat ve keyifli
olması sebebiyle dijital yerliler tarafından sıklıkla tercih edildiğini
ortaya koymaktadır. Uygulamanın çevreci yönü katılımcılar için daha
arka planda kalsa da uygulamanın dijital yerliler arasında giderek yayıldığı gözlenmekte, uygulamanın kullanıcıları yakın çevrelerine veya
arkadaş gruplarına uygulamadan bahsederek yaygınlaşmasına hizmet
etmektedir. Paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalar için önemli
bir risk haline gelen güvenlik konusu her ne kadar erkek kullanıcılar
açısından büyük bir tereddüt kaynağı olmasa da kadınlar açısından
bu sorun varlığını sürdürmektedir. Kadın katılımcılar için başlarına
bir şey gelebileceği veya tehlike yaşayabilecekleri endişesi çeşitli tereddütlere kapılmalarına yol açmaktadır.
6.2. Benimseme: Deneyimler, güven ve güvenlik sorunsalı
Söz konusu kategori aracılığıyla katılımcıların BlaBlaCar’la ilgili
deneyimleri ve uygulamanın güvenilirliğine dair genel görüşleri üze-

H. Eylem KAYA - Ceylan YAŞAR

317

rinde durulmuştur. Katılımcıların uygulamada yaşadıkları deneyimler
uygulamanın benimsenmesi noktasında, uygulamanın güvenilirliğine
dair genel düşünceler ise kullanılabilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik açısından değerli görülmüştür. Bu bağlamda katılımcıların BlaBlaCar’daki deneyimlerini nasıl yorumladıkları “Deneyimler ve memnuniyet”
alt kategorisiyle, uygulamanın güvenilirliğine dair genel görüşleri
ise “Güven ve güvenlik sorunsalı” alt kategorisiyle açığa çıkarılmaya
çalışılmıştır.

6.2.1. Deneyimler ve memnuniyet
Yapılan görüşmelerde elde edilen sonuçlar katılımcıların tamamına yakınının uygulamadaki deneyimlerini olumlu olarak tanımladığını ortaya koymuştur zira olumsuz deneyimlerle karşılaştığını söyleyen
neredeyse hiçbir katılımcı olmamıştır. Katılımcılar deneyimlerini
anlatırken genellikle ‘keyifli’, ‘eğlenceli’ ve ‘güzel’ yolculuklar gerçekleştirdiklerini sıklıkla dile getirmişlerdir. Katılımcılar uygulamada
yaşadıkları deneyimleri ise şöyle açıklamıştır:
“…10 üzerinden bir puan vermem gerekirse 8 veririm. Kullanmaktan
memnunum ve ilerleyen zamanlarda da kullanacağım” K1
“…Bütün yolculuklarım keyifliydi. “Başıma bir iş gelmesin yeter” gözüyle bakıp öyle kullanıyordum zaten. Ona rağmen kısa yolculuklarda bile
yeni birilerini tanımak, onları dinlemek güzel bir histi” K4
“BlaBlaCar’ı her kullandığımda iyi ki kullanmışım dedim. Yeni insanlarla tanışıp onlarla farklı konular üzerine konuşmak güzel bir deneyimdi benim
için” K6
“Güzel, keyifli yolculuklar geçirdim. Hatta uygulamada tanıştığım
bazı kişilerle görüşüyorum hala. Genel olarak kullanmaktan keyif aldığım bir
uygulama” E4
“İstanbul’a bile gittim bu uygulamayla. Hiçbir sorunla da karşılaşmadım. Eğlenceli ve gayet güzeldi genel olarak. Kullanmayı sevdiğim bir uygulama” E8
Katılımcıların deneyimlerini anlatırken kullandıkları ifadeler
memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğunu gözler önüne sermekte,
uygulamayı kullanmaktan memnun olduklarını dile getirmeleri ise
uygulamanın genel itibariyle benimsendiğini açığa çıkarmaktadır.
Uygulamayı ilerleyen zamanlarda kullanmayacağını veya sildiğini
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söyleyen hiçbir katılımcının olmaması da bu durumu destekler niteliktedir. Yalnızca E7 kodlu katılımcı son yıllarda uygulamayı amacından
saptıran kullanıcılardan rahatsız olmaya başladığını dile getirerek bu
durumdan yakınmış ve şu ifadeleri kullanmıştır:
“Uygulamayı ilk kullanmaya başladığımda uygulamanın kendine özel
bir kitlesi vardı ama son bir iki yıldır uygulama ele ayağa düştüğü için insanlar aracına aldığı kişiyi maddi bir kaynak olarak görmeye başladı. Bu da işi
çok çirkinleştirdi. İlk başlarda hiç para konuşulmazdı, sohbet muhabbet edilirdi. Ama şimdi rezervasyon yaptım diyelim, arayıp konuştuğumda o kişi bana
“ben 60 lira yazdım ama 90 liraya götüreceğim” diyor. Bunu da uygulama
yolculuğa belirli bir limit koyduğu için yapıyor. Uygulamanın amacı bu değil
oysa ki. Uygulamayı geliştirenler amacından sapmaması için elinden geleni
yapsa da kullanıcılar sapmaya başladı artık”
Genel itibariyle katılımcıların olumlu deneyimler yaşaması uygulamanın popülerliğini ve yaygınlığını artıran bir özellik olarak
karşımıza çıkmaktadır zira katılımcıların neredeyse tamamına yakını
uygulamayı arkadaş veya yakın çevresine önerdiğini de belirtmiştir.
Bu durum paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların yaygınlaştırılmasında kullanıcıların olumlu deneyimlerinin ve memnuniyet düzeylerinin ne derece önemli olduğunu da gözler önüne sermektedir.

6.2.2. Güven ve güvenlik sorunsalı
Paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalardan biri olan BlaBlaCar, karşılıklı güven esasına göre işleyen bir uygulama olduğu için
kullanıcıların can güvenlikleri %100 garanti altına alınmamakta, bu ise
kullanıcıların güvenliklerini nasıl sağlayabilecekleri konusunu gündeme getirmektedir. Uygulamada karşılıklı güvenin tesis edilmesi adına
kimlik doğrulama ile puan, yorum ve deneyim seviyeleri gibi sistemler
bulunsa da kullanıcıların uygulamayı ne derece güvenilir bulduğunun
açığa çıkarılması gerekmektedir. Zira söz konusu sistemlerin işlevselliğinin asıl göstergesi kullanıcıların konu hakkındaki görüşleridir. Bu
çerçevede katılımcıların uygulamanın güvenilirliğine dair görüşleri ile
izledikleri güvenlik stratejileri önemli hale gelmektedir.
Bu kapsamda katılımcılara ilk olarak seyahat edecekleri üyeleri
seçerken nelere dikkat ettikleri sorulmuştur. Böylelikle uygulamanın
karşılıklı güveni tesis etmek adına oluşturduğu sistemlerin ne derece
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işlevsel olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde
edilen veriler katılımcıların neredeyse tamamı için profil, puan, yorum
ve deneyim seviyesi gibi kriterlerin önemli hale geldiğini göstermiştir.
Bunların yanında kadın katılımcıların profil bilgilerine ve doluluğuna
ekstra özen gösterdikleri tespit edilmiştir. Puan ve yorum gibi kriterleri dikkate almadığını söyleyen tek katılımcılar ise E7 veE8 kodlu
katılımcılar olmuş, E7 kodlu katılımcı, puan ve yorum gibi kriterlerin
kendisi için önemli olmadığını belirtse de bunların kadın yolcular için
çok önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ayrıca katılımcılardan birkaçı
için yolculuk yapacakları üyenin aracı da önemli bir kriter haline gelmiştir. Söz konusu katılımcılar yolculuk esnasında aracın bir sorun
çıkarmayacağından emin olmak istediklerini belirtmiştir.
Hakkında hiç puan ya da yorum bulunmayan biriyle seyahat edip
etmeyecekleri sorusu katılımcıları ikiye bölmüş, bir kısım hakkında
puan veya yorum bulunmayan biriyle asla seyahat etmeyeceğini belirtirken bir kısım ise bu konuda daha ılımlı bir tavır takınacağını ifade
etmiştir. Erkek katılımcılar arasında E6 kodlu katılımcı haricindeki
tüm katılımcılar bu soruya olumlu yanıt vermiş ve hakkında puan
veya yorum bulunmayan biriyle seyahat edebileceklerini dile getirmiştir. Erkek katılımcıların büyük kısmı söz konusu kişilerin yeni üye
olabileceklerini, dolayısıyla bu kişilere bir şans verilmesi gerektiğini
belirtmiştir. E1 ve E4 kodlu katılımcılar bu noktada profil ve kimlik bilgilerinin doğruluğunun önemli hale geleceğini, E3 kodlu katılımcı ise
telefonla arama ya da mesajlaşmanın nihai kararı vermesine yardımcı
olacağını söylemiştir.
Kadın katılımcılar ise bu konuda daha temkinli olmayı tercih etmiş ve hakkında hiç puan ya da yorum bulunmayan biriyle seyahat
etme fikrine pek de sıcak bakmamıştır. K4 ve K5 kodlu katılımcılar
yolculuk öncesinde söz konusu üyeyle yapacakları telefon görüşmesine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz bir tavır takınacaklarını belirtse
de diğer kadın katılımcılar böyle bir üyeyle seyahat etmeyeceklerini
net bir şekilde ifade etmişlerdir. Kadın katılımcılardan bazılarının
konuya dair görüşleri şu şekildedir:
“Hayır etmedim ve etmeyeceğim. İlk yolculuğu yapan kişi asla olmak
istemem” K1
“….Kadın değilse seyahat etmek istemem’ K2
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“…En az iki yorumu bulunması lazım seyahat etmem için” K3
“Elbette öncelikli tercihim değil ancak zor durumdaysam, telefon görüşmesi de bu konuda yardımcı olabiliyor” K5
Katılımcılara uygulamayı genel itibariyle güvenli bulup bulmadıkları sorulduğunda neredeyse tamamı bu soruya olumlu yanıtlar
vermiştir. Kendi yolculukları sırasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ifade eden katılımcılar bu sebeple uygulamayı güvenli
bulduklarına dikkat çekmişlerdir. Bu noktada katılımcılardan birkaçı
%100 bir güvenliğin mümkün olmadığını, buna rağmen uygulamayı
güvenli bulduklarını ifade etmiştir. Ancak iş uygulamanın kadınlar
için de güvenli olup olmadığı meselesine gelince durum değişmiştir.
Katılımcıların yarısından fazlası uygulamayı erkekler için güvenli
bulurken kadınlar söz konusu olduğunda uygulamanın güvenli olmaktan çıktığının altını çizmiştir. Bu fikirde olanların büyük kısmının
erkek katılımcılardan oluşması da dikkat çeken önemli bir detaydır.
Erkek katılımcılar bu durumu şu ifadelerle açıklamıştır:
“Tabi farklı amaçlar için de kullananlar var. Sahte profil oluşturup sahte
seyahatler yapan ve kadınların kendilerine yazmasını bekleyen kişiler olabiliyor. Eğer seyahat edecekleri kişinin profiline ve yorumlarına bakarlarsa belki
güvenli olabilir ama yakınım biri için çok da tavsiye edeceğim bir uygulama
olduğunu sanmıyorum. Kadınlar için çok da güvenli bulmuyorum çünkü.”
E2
“Türkiye şartlarında sokağa çıkmak bile güvenli değil kadınlar için o
yüzden uygulamayı da güvenli bulmuyorum.” E4
“Eğer bineceği aracın şoförü kadın değilse ben hiçbir kadın yakınımı tek
göndermem. Bir arkadaş grubuyla gidiyorsa o da tamam, ama sonuçta tanımadığı biriyle gidiyor. Ne kadar iyi yorum almış olursa olsun tek başına bir
kadın için güvenli bulmuyorum.” E5
“… Erkekler için çok sorun olmayabilir ama kadınlar için sorun olduğunu söyleyebilirim. Mesela özellikle kadın yolcu almaya çalışan ve bu kadınların güzel olmasına dikkat eden kullanıcılar var. Sarkıntılık yapmak isteyen,
yolculuk sırasında tanışırız sonra bir arkadaşlığımız olur düşüncesinde olan
çok fazla kişi var. Kız arkadaşlarımdan çok işittim bunu.” E6
“… Bir erkeğe kolay kolay bir şey olmaz ama kadınlar için pek de güvenli
bulmuyorum. Mesela bir yere gitmem gerektiğinde mesaj ve istek atıyorum
sürücülere araba boş olmasına rağmen reddediyor isteğimi. Bir yarım saat
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sonra aynı yolculuğa bir bakıyorum yolcu kabul etmiş ve bu yolcu bir kadın.
Yani amacı kadınla yolculuk etmek. Hani bunlar kötü insanlardır demiyorum
ama uygulamayı amacı dışına çıkarıp kişiselleştiriyorlar” E8
Uygulamanın kadınlar için güvenli olduğunu düşünen E1, E3 ve
E7 kodlu katılımcılar dışındaki tüm erkek katılımcılar uygulamanın
kadınlar için güvenli olmadığını dile getirmiştir. Bunun en büyük
sebebi ise uygulamayı amacından saptırarak kadın yolcularla seyahat
etmek isteyen erkek sürücülerin olduğunu düşünmeleri olmuştur.
Bu durum erkek katılımcıların büyük kısmının uygulamayı kullanan
diğer hemcinslerini kadınlar için birer güvenlik tehdidi olarak gördüklerini de açığa çıkarmıştır. Uygulamayı kullanan erkek şoförleri
kendileri için bir güvenlik tehdidi olarak görmeyen erkek katılımcılar
sıra kadın yolculara gelince fikir değiştirmiş ve uygulamanın kadınlar
için güvenli olmaktan çıktığına vurgu yapmıştır. Kadına şiddet ve taciz olaylarının inanılmaz bir şekilde arttığı günümüz Türkiye’sinde bu
durum anlaşılabilir olmakla birlikte paylaşım ekonomisine dayalı bir
platformu amacı dışında kullanan üyelerin varlığı önemli bir güvenlik
zaafiyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. BlaBlaCar taciz veya uygunsuz
davranışlarda bulunan sürücülerin veya yolcuların hesaplarını anında
askıya alsa da yolculuk esnasında bu tarz bir durumla karşılaşılmayacağının garantisi bulunmamaktadır.
Kadın katılımcıların büyük kısmının uygulamayı kadınlar için de
güvenli bulması ise dikkate değer bir detaydır. K2, K3, K5 ve K6 kodlu
katılımcılar uygulamayı kadınlar için de güvenli bulmakta, kadınların
bu konudaki ifadeleri uygulamada yer alan kimlik doğrulama, puan,
yorum ve deneyim sistemlerinin önemli bir güven kaynağı haline
geldiğini göstermektedir. Bu noktada endişe sahibi olan tek kadın
katılımcılar ise K1 ve K4 kodlu katılımcılardır. K1 kodlu katılımcı şoförlerin çoğunluğunun erkek olmasının kadınlar için taciz riskini artırdığına dikkat çekerken, K4 kodlu katılımcı ise uzun yolculuklarda ve
kozmopolit yerlerde kadınların güvenliğine dair endişelerinin arttığını
söylemiştir.
Katılımcıların yolculuk öncesi veya esnasında izledikleri güvenlik
stratejilerine bakıldığında özellikle kadın katılımcıların bu konuda
daha dikkatli davranma eğiliminde oldukları saptanmıştır. Kadın
katılımcıların tamamı yolculuk öncesinde veya esnasında yakın çevrelerinden bir veya birkaç kişiye BlaBlaCar ile seyahat ettiğine dair
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bilgi vermektedir. Bindiği aracın plakasını ve seyahat ettiği şoförün
numarasını yakınlarına gönderme, canlı konum paylaşma, yolculuk
sırasında telefon görüşmeleri yapma veya sevgilisi varmış izlenimi
yaratma gibi stratejilere başvurduklarını söyleyen kadın katılımcıların
bu davranışları karşı taraftan gelebilecek olası bir taciz veya kaba davranışı önleme amacı da taşımaktadır. K1 kodlu katılımcı bu durumu şu
şekilde açıklamaktadır:
“… Arabaya biner binmez arıyorum arkadaşlarımdan birini; “Canım
ben bindim, konum attım sana takip edebilirsin. Ben seni yol boyunca ararım
zaten” gibi konuşmalar yapıyorum ki karşıdaki kişi beni bekleyen birilerinin
olduğunu bilsin. Eğer denk getirebilirsem yolculuk yapacağımda birilerinin
beni uğurlamasını ve arabaya bindirmesini sağlıyorum. Böylelikle karşıdaki
kişiye de gözdağı vermiş oluyorum.”
Erkek katılımcıların ise bu konuda daha az endişe sahibi oldukları görülmüştür zira yolculuk öncesinde veya esnasında herhangi
bir güvenlik stratejisi izlediğini belirten tek erkek katılımcı E4 kodlu
katılımcı olmuştur. Güvenli bir yolculuk deneyimi için bindiği aracın
plakasını ve seyahat ettiği şoförün numarasını yakınlarına gönderme, canlı konum paylaşma ve yolculuk sırasında telefon görüşmeleri
yapma gibi stratejilerin tamamına başvurduğunu söyleyen E4 kodlu
katılımcının dışında hiçbir erkek katılımcı bu tarz stratejilere başvurmamıştır. Yolculuk öncesi veya esnasında ailelerinden veya arkadaşlarından biriyle konuştuğunu ya da mesajlaştığını söyleyen erkek
katılımcılar olsa da bu konuşmalar/mesajlaşmalar güvenliğe dair bir
endişe sebebiyle gerçekleşmemiştir. E2 kodlu katılımcının aşağıdaki
ifadeleri diğer erkek katılımcıların düşüncelerini yansıtması açısından
önem arz etmektedir:
“…Güvenlik konusunda pek bir endişem olmadı uygulamayı kullanırken. Görüşmeleri özellikle güvenliğim için yapmıyorum çünkü yolculuk esnasında zaten yanına gideceğim kişilerle konuşurum.”
Sonuç itibariyle güvenlik meselesinin özellikle kadın katılımcılar
için daha önemli ve kritik hale geldiği saptanmıştır ancak bu durum
uygulamanın kendisinden çok Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumla alakalı gibi görünmektedir. Zira Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve taciz olayları hem kamusal hem de özel alanda sıklıkla gerçekleşmekte dolayısıyla kadınlar kendilerini hiçbir yerde tam olarak gü-
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vende hissetmemektedir.5 Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen
veriler kadınların kendi güvenlikleri konusunda daha endişeli ve dikkatli olduklarını ve bu durumu BlaBlaCar kullanırken de yaşadıklarını
göstermiştir. Bu sebeple paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların
güvenilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği biraz da ülkelerin içerisinde bulunduğu politik ve sosyal durumlarına bağlı gibi gözükmektedir.
6.3. Ebeveyn tutumları ve yakın çevreyle ilgili endişeler
“Ebeveyn tutumları ve yakın çevreyle ilgili endişeler” kategorisi
aracılığıyla bir yandan katılımcıların dijital göçmen konumundaki
ebeveynlerinin uygulamaya dair tutumlarının açığa çıkarılmasına
özen gösterilmiş, diğer yandan ise yakınlarından birinin bu uygulamayı kullanması durumunda dijital yerlilerin olası endişeleri saptanmaya
çalışılmıştır. Dijital göçmen konumunda bulunan ebeveynlerin tutumları, paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalara olan mesafelerinin
anlaşılması bakımından değerli görülmüştür. Dijital yerlilerin BlaBlaCar kullanacak olan yakınları hakkındaki olası endişeleri ise uygulamanın yaygınlaştırılmasının önündeki muhtemel engellerin tespiti
açısından önemli hale gelmiştir.
Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler göstermektedir ki katılımcıların neredeyse tamamına yakınının ebeveynleri çocuklarının
böyle bir uygulamayı kullanması konusunda endişe sahibidir. Ebeveynlerinin kendilerine sıklıkla dikkatli olmaları konusunda tembih
ve ikazlarda bulunduğunu söyleyen katılımcılar, özellikle annelerin
daha endişeli bir tavır sergilediğine dikkat çekmiştir. “Yabancı birinin
aracına binilir mi?”, “Güvenilir mi hiç?” veya “Ya başına bir şey gelirse?” şeklindeki sitem cümlelerini sıklıkla duyduklarını söyleyen katılımcılar buna rağmen son kararı kendilerinin verdiğini ve uygulamayı
kullanmaya devam ettiklerini belirtmiştir.
Çalışma kapsamında dikkat çeken bir diğer önemli detay da erkek katılımcıların ebeveynlerinin bu konuda daha olumlu bir tavır
sergileme eğiliminde olmalarıdır. Kadın katılımcıların ebeveynleri
genellikle çocuklarının bu tarz bir uygulamayı kullanmasına olumsuz
tepkiler verirken erkek katılımcıların ebeveynlerinin bir kısmı zaman5

Türkiye 2020 yılı kadına yönelik şiddet verileri için bkz: http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2947/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2020-raporu
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la yumuşamaya ve bu durumu olumlu karşılamaya başlamıştır. E1,
E5, E6, E7 ve E8 kodlu katılımcıların ebeveynleri zamanla çocuklarının
BlaBalaCar kullanmasını yadırgamamaya başlamış hatta E7 kodlu katılımcının annesi ve E8 kodlu katılımcının babası da BlaBlaCar kullanmaya başlamıştır. Bu durum uygulamanın dijital göçmen ebeveynler
tarafından da benimsenebileceğini ve kullanılabileceğini göstermesi
açısından son derece önemlidir.
Ancak kadın katılımcıların ebeveynleri için böyle bir durum söz
konusu olmamıştır. Kadın katılımcıların bu konudaki ifadeleri ebeveynlerin sert tepkisiyle karşılaştıklarını ortaya koymuştur. Hatta K1
ve K2 kodlu katılımcıların ebeveynleri çocuklarının BlaBlaCar kullandığından habersizdir. K1 kodlu katılımcı bu durumu; “Böyle bir
uygulamayı kullanmam kesinlikle onların onay vereceği bir şey değil. Çok
kızarlar. Kendi kızlarına yakıştıramayacakları bir şey bu çünkü” diyerek
açıklamıştır.. K3 ve K4 kodlu katılımcılar da benzer şekilde ebeveynlerinin olumsuz tepki ve tavırlarıyla karşılaştıklarını belirtmiş hatta K4
kodlu katılımcı annesinin endişelenmesini önlemek adına son iki yolculuğundan kendisini haberdar etmediğini ifade etmiştir. Bu konuda
ebeveynlerinden destek gördüğünü söyleyen tek kadın katılımcı K6
kodlu katılımcı olmuştur.
Ebeveyn tutumlarının ardından sıra dijital yerlilerin yakın çevreleri hakkındaki tavır ve endişelerine gelmiştir. Bu çerçevede katılımcılara yakın çevrelerinden birinin, örneğin aile üyeleri, uygulamayı kullanması durumunda tedirgin olup olmayacakları sorulmuştur. Erkek
katılımcıların büyük kısmının bu soruya olumsuz yanıt vermesi dikkate değer bir detay olarak karşımıza çıkmıştır. Yakın çevrelerinden
özellikle de ailelerinden birinin BlaBlaCar kullanması karşısında tedirgin olacağını söyleyen erkek katılımcılar, genellikle kadın yakınlarının
böyle bir uygulamayı kullanmasını onaylamayacaklarını söylemiştir.
Kadın yakınlarından birinin uygulamayı kullanması durumunda o
kişiye dikkatli olması konusunda bazı tavsiyelerde bulunacaklarını
belirten E1, E6 ve E7 kodlu katılımcılar yine de bu durumdan tedirgin
olacaklarını dile getirmiştir. E7 kodlu katılıcı bu durumu şu sözlerle
ifade etmiştir:
“…Kadın kuzenlerim kullansa yolculuk sırasında ara sıra beni arayın
derdim. Sonuçta tanımadığın birinin yanında ve başına bir şey gelme ihtimali olduğunu biliyorsun. Uygulamayı farklı amaçlar için kullananlar da
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var çünkü. Yani kadın bir yakınım kullansa arabada başka yolcu var mı diye
sorarım kendine dikkat et gibi şeyler söylerim, ondan bir geri bildirim almak
isterim.”
Erkek katılımcıların aksine kadın katılımcıların ise bu konuda
daha az endişe sahibi oldukları tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların tamamına yakını yakın çevrelerinden herhangi birinin BlaBlaCar
kullanması karşısında çok da tedirgin olmayacağını dile getirmiştir.
K3 VE K5 kodlu katılımcıların her ikisi de uygulamayı yakın çevreleri
dahil olmak üzere herkese tavsiye ettiklerinden bahsederken, K1 ve K4
kodlu katılımcılar ise çeşitli endişeler yaşayacaklarını belirtmiştir. K4
kodlu katılımcı konu hakkındaki endişelerini; “Uygulamayı kullanması
beni tedirgin etmez ama ona gideceği kişiden emin olmasını söylerim muhakkak. Çok uzun yolculuk yapacaksa tavsiye etmem açıkçası. Çünkü yolun yarısında belki kötü bir şey olacak, arabadaki kişi bir şey yapacak” ifadeleriyle
açıklarken, K1 kodlu katılımcı ise; “Kuzenlerim kullanıyor bu uygulamayı
ve onlara diyorum ki; nnenize-babanıza söyleyemeseniz de kullanacağınızda
kesinlikle benim haberim olsun. Tedirgin oluyorum ama bunu gidermek için
beni haberdar etmelerini istiyorum” diyerek kendini rahatlatmaya çalıştığını dile getirmiştir.
Bu kategoride ortaya konan bulgular dijital göçmen ebeveynlerin
paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalara dair tutumlarının zamanla değişebileceğini ortaya koymuştur. Özellikle erkek katılımcıların
ebeveynlerinde bu durumun daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiği gözlenirken kadın katılımcıların ebeveynleri için aynı durumun
söz konusu olmadığı tespit edilmiştir. Kadın katılımcıların dijital
göçmen konumundaki ebeveynlerinin olumsuz tepki ve tutumları
Türkiye’de kadına yönelik geleneksel anlayışın bir sonucu olabileceği
gibi, kadınların can güvenliğinin son derece düşük olmasından duyulan endişelerle de alakalı olabilmektedir. Buna rağmen ebeveynlerin
bir kısmında görülen tutum değişikliği bu tarz uygulamaların geleceğine dair umut vadetmekte ayrıca kuşaklar arasındaki farklı düşünce
ve dünyayı algılama şekillerine rağmen ortak bir paydada buluşulabileceğini göstermektedir.
Dijital yerlilerin uygulamayı kullanacak olan yakınları hakkındaki
tavır ve endişeleri ise uygulamanın ne derece yaygınlaşacağına dair
önemli ipuçları vermektedir. Erkeklerin birinci derece ve özellikle
de kadın yakınları hakkındaki endişe düzeylerinin yüksek olması,
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uygulamanın kadın kullanıcılar arasında yaygınlaşmasını önleyen
bir durum gibi gözükmektedir. Uygulamayı amacı dışında kullanan
erkek kullanıcıların varlığını kadınlar için önemli bir tehdit olarak gören erkek katılımcılar, güvensizliğin kaynağında kendi hemcinslerinin
bulunduğunu dolaylı ya da direkt olarak itiraf etmektedir. Dolayısıyla
uygulamanın güvenilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği uygulamayı amacına uygun bir şekilde kullanan bilinçli katılımcıların varlığına bağlıdır. Sözü edilen bilinçli katılımcıların varlığı uygulamaya dair önyargı
ve genel tavırların değişmesi için de önemli görülmektedir.
6.4. Uygulamanın geliştirilmesine dair öneriler
Söz konusu kategori, BlaBlaCar özelinde paylaşım ekonomisine
dayalı uygulamaların eksik ve geliştirilebilir yönlerini ortaya koyma
amacı taşımaktadır. Herhangi bir uygulamanın popülerliği ve yaygınlığı hedef kitlenin istek ve ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığı ile yakından ilgili olduğu için kullanıcıların beklentileri bu noktada önemli
hale gelmektedir. Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda kendini
geliştiren uygulamaların daha geniş kitlelerce benimsendiği bilinen
bir gerçektir. Bu çerçevede katılımcılar tarafından en çok dillendirilen
konu güvenlik olmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu güvenlikle
ilgili önlemlerin artırılması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcılardan bazılarının konu hakkındaki önerileri şu şekildedir:
“…Beki biraz abartı olacak ama emniyet güçleriyle ortak bir çalışmaları
olabilir. KADES6 uygulamasındaki gibi bir acil butonu olabilir, tek bir tuşla
emniyet güçlerine kırmızı kod gönderilebilir mesela. Yolcunun can güvenliği
daha güvende olur böylelikle. Bir de kişisel bilgilerin daha ayrıntılı olmasını
isterdim.” E1
“Yorumlarla beraber yolculuk fotoğraflarının da olduğu blog gibi bir şey
olsa daha iyi olur diyorum. Ben insanları görerek de bir güven oluşturduğumuzu düşünüyorum çünkü yorum ve puanlama yapan kişiler nasıl insanlar/
tipler onları da merak ediyorum açıkçası. Onun dışında daha fazla kimlik
bilgisi talep edilebilir.” K1
6

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: https://
www.icisleri.gov.tr/kadin-destek-uygulamasi-kades
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“Profilleri daha dolu olsa çok daha iyi olur. Kendileri ile bilgilerde doldurmaları gereken zorunlu alanların artması lazım.” E3
“Sürücülerin ehliyet numara ve cezaları ile ilgili bilgilerin de yer alması
gerekiyor. Mesela kişi daha önce alkollü araç kullanıp ceza almış olabilir. Öyle
biriyle asla seyahat etmem istemem.” E5
Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere daha güvenli bir yolculuk deneyimi katılımcılar için önemli hale gelmekte, özellikle kişisel
bilgilerin artırılmasına yönelik talepler sıklıkla dillendirilmektedir.
Bunların yanında bazı katılımcılar Covidli hastaların tespiti açısından
HES kodu uygulamasını önermektedir. Şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarda zorunlu hale getirilen HES kodu uygulaması bulaş riskinin
azaltılması ve vaka artışının önlenmesine de katkı sağlamaktadır.
Yanı sıra fiyat konusunda bazı düzenlemelerin yapılmasını isteyen katılımcılar da bulunmaktadır. E2, E5 ve E7 kodlu katılımcıların
her üçü de daha uygun fiyata seyahat etme düşüncesiyle yola çıkan
bir uygulama için fiyatların yüksek olduğuna vurgu yapmış, E5 kodlu
katılımcı bu durumu; “Sonuçta kar amacıyla yapmıyorlar bu işi. Madem
öyle daha uygun fiyatlı olsun, dip fiyatlar görülsün isterim” ifadeleriyle
açıklamış ve BlaBlaCar’ın kendi düzenlediği ücretsiz seyahatler veya
yüzde 50 indirimli seyahatler gibi farklı alternatiflerin uygulamada
yer almasını istediğini belirtmiştir. Son zamanlarda uygulamadaki fiyat artışlarına dikkat çeken E2 kodlu katılımcı; “Bir koltuğa otobüs bileti
fiyatı hatta uçak fiyatı isteyenler oluyor. Sırf bu yüzden yolculuk yapmaktan
vazgeçtiğim çok oldu” diyerek uygulamayı amacından saptıran kullanıcılara dikkat çekmiştir. E7 kodlu katılımcı ise şoförlerin koyduğu fiyat
farklarından yakınmış ve şu öneride bulunmuştur:
“…Bunu engellemek için online rezervasyon olması gerek diye düşünüyorum. Yani bir BlaBlaCar hesabı olacak, oraya para yüklenecek, yolculuk
bittikten sonra para otomatik olarak şoförün hesabına geçecek. Ben ne kadar
paraya seyahat edeceğimi bileceğim şoförde uygulamanın koyduğu sınırdan
fazla para alamayacağını bilecek. Para konuşulmayacak yani. Böyle olursa
bence çok daha kaliteli bir uygulama haline gelir”
Bunların dışında sahte yolculuk ilanları ve sahte profillerin önüne
geçilmesi, son dakika yolculuk iptallerine çeşitli yaptırımların uygulanması gibi öneriler de bulunmaktadır. Katılımcılardan birkaçına
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göre ise uygulamanın geliştirilebilecek herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.
7. DİJİTAL GÖÇMEN EBEVEYNLERİN BlaBlaCar
HAKKINDAKİ GENEL GÖRÜŞLERİ VE YAKLAŞIMLARI
Çalışma kapsamında katılımcıların dijital göçmen konumundaki
ebeveynlerinin uygulama hakkındaki genel görüşleri, ön kabulleri ve
uygulamanın güvenilirliği ile ilgili tereddütleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede görüşmeler dijital yerli katılımcıların istek ve
onayları dahilinde gerçekleştirilmiş; E1, E4 E7, K3 ve K4 kodlu katılımcıların anneleri de örneklem grubuna dahil edilmiştir. Böylelikle farklı
kuşakların değişen mobil uygulama kullanımları BlaBlacar özelinde
incelenirken, paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların yaygınlaştırılabilirliği de irdelenmiştir.
Bu kapsamda ebeveynlere uygulama hakkındaki genel düşünceleri, önyargıları ve tepkileriyle ilgili sorular yöneltilmiştir. Yapılan
görüşmeler sonucunda açığa çıkarılan en önemli detay ebeveynlerin
tamamının BlaBlaCar’ı iyi bir uygulama olarak tanımladığıdır. Araştırmaya katılım sağlayan dijital göçmen ebeveynlerin tamamı uygulamanın iyi bir uygulama olduğunu belirtmiş ancak çocuklarının başına
bir şey gelebilme ihtimalinin kendilerinde endişeye neden olduğunu
ifade etmiştir. Bu noktada en çok dile getirilen endişe karşıdaki kişiye
nasıl güvenileceği ile ilgili olmuştur. Katılımcılardan bazılarının bu
konudaki düşünceleri şu şekildedir:
“Uygulamayı çocuğum ilk kullandığı zaman endişeye kapıldım önyargılarım vardı herhangi bir trafik kazası geçirme ihtimali başına kötü bir olay
gelme ihtimali gibi ama bu ihtimaller diğer ulaşım araçlarında da gerçekleşebileceği için çocuğun seyahat etmesine göz yumdum.” DG1
“Uygulama fiyat açısından avantajlı olsa da araçtaki kişiler hakkında
detaylı bilgimiz olmadığı için ebeveynler olarak ön yargılıyız. Bilmediğin
insanlarla yolculuk yapıyorsun nasıl cesaret ediyorsun gibi şeyleri söyledim
zamanında ama dinlemedi. Kişiler hakkında detaylı bilgiler olmadığından
ötürü güvensizlik oluşuyor biraz.” DG2
“İlk başta çok sıcak bakmadım çünkü insanın aklına türlü türlü şey geliyor; ‘Acaba güvenilir mi?’, ‘Karşıdaki insan nasıl?’ gibi. Kötü bir dönemdeyiz
sonuçta.” DG4
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Ebeveynlere çocuklarının BlaBlaCar kullanmasını onaylayıp onaylamadıkları da sorulmuş ve ebeveynlerin tamamına yakını bu soruya
olumlu cevaplar vermiştir. Çocuğunun BlaBlaCar kullanmasını onaylamayan ve konuyla alakalı olumsuz bir tavra sahip olan tek katılımcı
DG2 kodlu katılımcı olmuştur. Bunun yanında ilk etapta uygulamaya
karşı güvensizlik duyan ve çocuklarına karşı tepkili olan ebeveynlerin
zamanla daha ılımlı bir tavır sergilemeye başladıkları da görülmüştür.
Hatta DG4 kodlu ebeveyn uygulamayı artık kendisinin de kullanmaya
başladığını belirtmiştir. DG4 ve DG5 kodlu ebeveynlerin konu hakkındaki ifadeleri ebeveynlerin değişen tavırlarını ortaya koyması açısından önem arz etmektedir:
“İlk başta uygulamanın nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için kullansın
istemedim. Tabi ki yeni nesil kendi bildiğini yapıyor. Başta oğlumu onaylamıyordum ama şimdi artık onaylıyorum çünkü kendim de kullanıyorum. Uygulamayı kullandıktan sonra ben de gayet memnun kaldım.” DG4
“İlk başta kullanmamasını söylemiştim. Başına bir şey gelirse diye çok
korkmuştum. Uygulamaya dair bir önyargım vardı ama çocuğum kullanınca
ve bir tehlike yaşamayınca önyargım kalktı. Yine de biraz cesaret gerektiren
bir uygulama.” DG5
Çocuklarını BlaBlaCar kullanmaktan vazgeçirmek için herhangi
bir girişimde bulunmadıklarını söyleyen ebeveynler dikkatli olmaları
noktasında onlara tembihte bulunmaktan geri kalmamıştır. Ebeveynlerden bir kısmına göre kullanıcılar hakkında daha detaylı bilgiler
olmaması ve kadınlara yönelik şiddet olaylarının artması sebebiyle
uygulamanın güven oluşturmayan bazı yönleri bulunmaktadır ancak
diğer ebeveynler kullanıcı bilgilerinin açık olmasından dolayı bir güvensizliğe kapılmadıklarını ifade etmektedir. Katılımcılardan bazılarının kullandıkları ifadeler ise şu şekildedir:
“Uygulamanın güven uyandırmayan bir noktası yok aslında çünkü yolculuk yaptın insanları profillerini önceden görebiliyorsun kiminle seyahat ettiğini biliyorsun hangi araçta olduğunu biliyorsun Bu güven kazandırıyor.”
DG1
“…kişiler hakkında detaylı bilgiler olmadığından ötürü güvensizlik oluşuyor.” DG2
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“İyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum ama kadınlar için uygulamanın güvenirliliği bence sorgulanır. Kadınlara yönelik şiddet ve taciz gibi
konularda güven uyandırmıyor.” DG3
“…İnternetten takibi mümkün olduğu için uygulamanın güven vermeyen yönü yok. Aracın plakası belli, isim belli, dolandırıcılık söz konusu olmaz.
Ulaşmak istesek ulaşabiliriz sonuçta.’ DG5
Sonuç itibariyle ebeveynlerin değişen ve daha ılımlı hale gelen
tavırları paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların Türkiye özelinde yaygınlaştırılabilirliğine dair ümit vadetmektedir. DG4 kodlu
katılımcının dışında E8 kodlu katılımcının babasının da uygulamayı
kullanmaya başlaması ise bu tarz uygulamaların kuşak farketmeksizin
yayılabileceğini göstermektedir. Bu durum Prensky’nin teknolojiyi
kullanma ve ondan yararlanma noktasında farklılaşan kuşaklar arasındaki mesafenin tam olarak ortadan kalkmasa da azalabileceğine dair
önermesiyle örtüşmektedir. Paylaşım ekonomisine dayalı bir uygulama olan BlaBlaCar her ne kadar dijital yerliler arasında daha yaygın
olsa da uygulamaya dair önyargıların zamanla azalmaya başlaması
kullanımın yaygınlaşması ile yakından ilgiliymiş gibi gözükmektedir.
8. SONUÇ VE TARTIŞMA
Teknolojik yeniliklere paralel olarak değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte giderek daha yaygın hale gelen paylaşım ekonomisine
dayalı uygulamalar, dijital platformlar aracılığıyla atıl durumdaki
kaynakların paylaşılarak ekonomiye kazandırılmasına hizmet etmektedir. Söz konusu uygulamalar israfı, üretimi ve tüketimi azalttığından, toplumsal refahın sağlanmasında önemli bir rol oynamakta ve
gelecekte yeni teknolojik entegrasyonlarla daha farklı boyutlarda dünya çapında gelişmesi beklenmektedir (Kişi, 2018:64). Çeşitli hizmetlere
erişim konusunda önemli bir alternatif haline gelen bu uygulamaların
daha ekonomik olması kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanmakta,
giyim, seyahat, konaklama gibi alanlara yönelik uygulamaların sayısı
her geçen gün artmaktadır.
Farklı kuşakların değişen mobil uygulama kullanımlarının paylaşım ekonomisine dayalı bir uygulama olan BlaBlaCar üzerinden
değerlendirildiği ve bu tarz uygulamaların Türkiye özelinde yaygınlaştırılabilirliğinin değerlendirildiği bu çalışma kapsamında 14
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dijital yerli ile onların dijital göçmen konumundaki 5 ebeveyni ile
görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda BlaBlaCar’dan genelde
arkadaş veya yakın çevre aracılığıyla haberdar olunduğu görülmüş,
uygulamayı kullanma kararında daha ekonomik, rahat ve hızlı ulaşım
gibi faktörlerin devreye girdiği tespit edilmiştir. Uygulamanın çevreci
yanı katılımcılardan için daha arka planda kalsa da paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların gelecekte önemli bir alternatif haline geleceği düşünülmektedir zira katılımcıların büyük çoğunluğu özellikle
arkadaş çevrelerine uygulamadan bahsetmekte veya kullanmalarını
önermektedir.
Genel itibariyle katılımcıların uygulamayı kullanmaktan memnun
oldukları dikkat çekmiş, uygulamayı kullanırken olumlu deneyimler yaşamaları uygulamanın yaygınlığını artıran bir özellik olarak
karşımıza çıkmıştır. Yine de özellikle güvenlik konusunda bir takım
endişelerin olduğu ortaya konmuş, bu noktada özellikle kadınların
güvenliğinin nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak katılımcılar
tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Ancak bu sorunun uygulamanın
kendisinden çok Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarında
yaşanan inanılmaz artıştan duyulan endişeden kaynaklandığı da gözlenmiştir. Katılımcılardan birkaçının Türkiye’de sokağa çıkmanın bile
kadınlar için güvenli olmadığını belirtmesi de bu durumu kanıtlar nitelikte olmuştur. Güvenilirlik konusunda duyulan endişelere özellikle
erkek katılımcıların ifadelerinde daha sıklıkla rastlanmış, erkek katılımcıların büyük kısmı yakın çevrelerinden bir kadının uygulamayı
kullanması karşısında tedirgin olacaklarını dillendirmiştir. Bu durum
erkek katılımcıların büyük kısmının kendi hemcinslerini kadınlar için
birer güvenlik tehdidi olarak gördüklerini de açığa çıkarmıştır. Kadınların kendi güvenlikleri konusunda daha dikkatli davrandıkları ve güvenliklerini sağlamaya yönelik çeşitli stratejiler izledikleri de saptanan
bir diğer önemli bulgu olmuştur.
Çalışma kapsamında dijital göçmen ebeveynlerle yapılan görüşmeler ise paylaşım ekonomisine dayalı uygulamaların geleceğine dair
umut vadeden ipuçları vermiştir. İlk etapta uygulamaya karşı güvensizlik duyan ve çeşitli önyargılara sahip olan ebeveynlerin zamanla
daha ılımlı tutumlar sergilemeye başladıkları görülmüştür. Dijital
yerlilerle yapılan görüşmelerde de bu durumu kanıtlayan ifadelere
rastlanmış özellikle erkek katılımcıların ebeveynlerinde bu durumun
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daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiği gözlenmiştir. Uygulamayı
kullanan erkek katılımcıların ebeveynleri zamanla bu duruma alışarak
uygulamayı yadırgamaktan vazgeçerken kadın katılımcıların ebeveynleri ise daha katı tutumlar sergilemeye devam etmişlerdir. Buna
rağmen ebeveynlerin bir kısmında görülen tutum değişikliği kuşaklar
arasındaki farklı düşünce ve dünyayı algılama şekillerine rağmen
ortak bir paydada buluşulabileceğini göstermiş ve bu tarz uygulamaların dijital göçmen ebeveynler arasında da yayılabileceğine dair umut
vermiştir.
Türkiye’de paylaşım ekonomisine dayalı platformlar ile ilgili yapılan araştırmaların azlığı bu çalışmada elde edilen bulguların başka
araştırmalardaki bulgularla kıyaslanmasını olanaksız hale getirmiştir.
Dolayısıyla bu alana yönelik araştırmaların nicelik ve niteliklerinin
artması gerekmektedir. Alanda yapılacak saha çalışmaları bu tarz uygulamaların farklı kuşaklardaki karşılığının görülmesi açısından da
önem arz etmektedir. Şimdiden dünyanın pek çok ülkesinde önemli
alternatifler haline geldiği görülen paylaşım ekonomisine dayalı
uygulamaların Türkiye özelinde yaygınlaştırılması israf, üretim ve
tüketimin azaltılması ve kaynakların verimli kullanılmasına da katkı
sağlayacaktır. Akyol ve Ünlüönen’in (2020) “Paylaşım Ekonomisinin
Turizm Sektörüne Etkileri: Kırıkkale Üniversitesi Öğrencileri Üzerine
Bir Araştırma” başlıklı çalışması da bu uygulamaların sağladıkları yararlara dikkat çekmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar aracılığıyla
elde edilen veriler paylaşım ekonomisine dayalı uygulamalarda daha
güvenli ve olumlu deneyimlerin yaşanması için atılacak adımların tespiti açısından da son derece değerlidir.
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İBN RÜŞD VE LEİBNİZ DÜŞÜNCESİNDE
KÖTÜLÜK PROBLEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDIN1

1. GİRİŞ
Felsefî düşüncede kötülük (şer) problemi, filozoflar arasında Tanrının adaleti, iyi oluşu ve evrenle ilişkisi bağlamında tartışılan problemlerin başlıcalarındandır. Kötülük doğadan kaynaklı ya da bilinçli
insan eyleminin bir sonucu olarak insanın varlığına ve bu dünyadaki
yaşamında kendisine büyük zarar veren durum, oluşum yada şeye
genel çerçevede verilen addır. İnsanoğlu tarihî süreç içinde depremler,
savaşlar, kıtlıklar ve soykırımlar gibi pek çok felaketlerle karşı karşıya
kalmaktadır. Bunlar her ne kadar fizikî dünyada kötülük olarak görülse de bu kadar kötülüğün bir nedene bağlanması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Bu kötülükler doğal nedenlerle izah edilse de kötülüğün
karşısında insanın nasıl olup da mutlak iyi olan bir Tanrı’nın varoluşuna inanabileceği yanıt bekleyen bir soru olarak kalmaktadır (Cevizci,
2000:574).
Evrendeki kötülüklerin iyi bir Tanrı ile bağdaşmasının mümkün
olmadığı iddiası üzerine kurulan kötülük problemi üzerine tartışmalar
felsefe tarihinde çok eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Platon’un ve
sonraki pek çok düşünürün eserlerinde teodise düşüncesinin izlerini
görmek mümkündür. Bu problemi mantıksal bir delillendirme formu
içerisinde ilk kez Epikür’ün (M.Ö. 341-270) ortaya attığı bilinmektedir. Ona göre âlemde kötülüğün varlığı evrenin tanrısal bir varlık
tarafından vücuda gelmediğini gösterir (Topaloğlu, 2004:105-106).
Felsefî düşüncede kötülük genel olarak tabiî (doğal, fiziksel) ve ahlâkî
(moral) olarak ikiye ayrılır. Ahlâkî kötülük insanların meydana getir1
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diği, acımasız, adaletsiz ve saldırgan düşünce ve eylemleri ifade eder.
Doğal kötülük ise insan iradesinin dışında meydana gelen depremler,
fırtınalar, kuraklıklar gibi kötülüklerdir (Yaran, 1997:25). Görünen bu
kötülükler Tanrı’nın adaleti ile ilişkilendirilerek tartışılmış ve tanrısal
adalet noktasında teistler tarafından savlar geliştirilmiştir. Adalet noktasında bu şekilde savlar geliştirilmesine düşünce geleneğinde teodise
denilmektedir. Tanrı’nın adaleti anlamına gelen Yunanca “theos” ve
“dike” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kelime evrendeki kötülük
kabulleriyle Tanrı’nın varlığı hakkındaki itirazlara karşı Tanrı’nın adaletini savunma çabası olarak anlaşılabilir. İlk kez Leibniz tarafından
kullanılan teodise kavramıyla fizikî ve ahlâkî kötülüklerin kaynağı ele
alınmıştır.
Müslüman filozoflar bu probleme ilâhî inayet, hikmet, lütuf, nizam gibi kavramlar çerçevesinde çözüm üretmeye çalışmışlar; batı
düşüncesinde de Platon’dan itibaren modern dönemlere kadar teist ve
ateist düşünürler tarafından kötülükle birlikte Tanrı’nın varlığı ve yokluğu tartışılmıştır. Süreç içerisinde kötülük problemi mantıkî açıdan
üç önermeyle ifade edilmiştir. “Güç sahibi bir ilah vardır. Bu ilah tamamıyla iyidir. Evrende kötülük vardır.” Bu önermelerden ikisi doğrulandığında üçüncüsünün yanlışlanması gerekir (Mackie, 1955:200).
Zira ateist düşünürler kötülüğün dünyadaki oluşunun, mutlak iyilik
sahibi bir Tanrı ile çelişmekte olduğu iddiasındadırlar. Onlara göre
her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve sonsuz iyi olan bir Tanrı var ise
evrende yüzbinlerce insanın hayatına mâl olan depremler ve diğer
felaketler nasıl izah edilebilir? Tanrı bu doğal âfetlere, savaşlara, hastalıklara neden izin veriyor? Bu durumda Tanrı ya iyi değildir, ya kötülüğü engelleyecek gücü yoktur, ya da kötülüğün önüne geçecek bilgi
donanımına sahip değildir. Bütün bunların dışında da onların tezini
destekleyecek bir ihtimal de Tanrı’nın olmadığı iddiasıdır. Bu iddialar
temelde evrendeki kötülüğün gerçek varlığı üzerine kurulmaktadır.
Dolayısıyla kötülükten yola çıkarak Tanrı inancını eleştiren ateistik
düşünce, evrendeki kötülüğün ontolojik gerçekliğini teistik inanç için
temel bir sorun olarak görmektedirler. Zira mükemmel vasıflarla donanmış Tanrı’nın varlığı ile kötülüğün bir arada düşünülmesi mantıksal açıdan çelişkiye neden olmaktadır (Pereboom, 2005:149).
Teist düşünürler ise her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve iyi olan
bir Tanrı varsa evrende kötülüğün olmadığını ya da yorumlanabilir bir
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kötülüğün olduğunu dile getirirler. Bu minvalde teistlerin bir kısmı
kötülüğün reel varlığını inkar ederken, bazıları evrende aslolanın iyilik olduğunu, belli nispetteki kötülüğün estetik düzeni tamamlamak
için bulunduğunu, kimileri de şeylerin ancak zıtları ile bilinebileceğini; dolayısıyla evrende iyinin olması için mantıken kötünün de bulunması gerektiğini söylemişlerdir(Taylan, 1998:143).
İslâm düşünce geleneği özelinde konuyu ele alacak alırsak, kötülük problemiyle ilgili tartışmaların Allah’ın mutlak kudret ve iyiliği
kabulü çerçevesinde ele alındığını görmekle birlikte Allah’ın adaleti
ile insan iradesinin sınırlılıkları noktasında bir takım tartışmaların
olduğunu da bilmekteyiz. İslâm filozofları kötülük problemine inayet
ve Allah’ın evrene koyduğu düzen üzerinden yaklaşmaktadır. Buna
göre yaratıcının sıfatları ve âlemde düzenin ve sürekli yaratılışın olması âlemde aslolanın iyi olduğunu göstermekte olup kötülük aslında
iyiliğin eksikliğidir. Meselâ Fârâbî (ö. 950) problemi evrendeki düzen
bağlamında ele alırken kötülük diye nitelenen hususların maddenin Allah’ın koyduğu düzeni yansıtma gücünü haiz olmamasından
kaynaklandığını ileri sürmektedir. Evrendeki fiziksel kötülük olarak
görülen deprem, sel gibi âfetler aslında maddenin ilâhî nizamı kabul edemeyişinden ileri gelmektedir. Aynı şekilde ahlâkî kötülük de
bedenin nizamı/düzeni kabule potansiyeli olmadığından kaynaklanmaktadır (Aydın, 2001:154). İbn Sînâ’ya (ö. 1037) göre kötülük, varlıkta
yetkinliğin olmayışıdır. Ateşin yetkinliği yakma özelliği olduğu halde
bazı durumlarda ateşin yakmasının zararlı sonuçları olabilir. Bu durumda “yakma” ateşten zarar gören için kötü bir durum olur. Tanrı
kötülüğün bulunmadığı bir âlemi yaratabilirdi, ancak âlemde aslolan
kötülüğün bulunması değil kötülüğün araç olarak bulunmasıdır. Zira
bazı iyiliklerin ortaya çıkması, kötülüğün varlığını gerektiriyorsa kötülük bulunmalıdır (İbn Sînâ, 2005:162-165).
Bu çalışmada farklı dönemler ve düşünce ekollerine mensup olmakla birlikte evrendeki kötülükleri Tanrı’nın yetkinlik sıfatlarıyla
uyumlu bir şekilde çözme konusunda birbirini destekler mahiyette
teoriler geliştiren Endülüslü İbn Rüşd (ö. 1198) ile Yeniçağ filozofu
Gottfried Leibniz’in (ö. 1716) teodise/kötülük problemi hakkındaki
yaklaşımlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
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2. İBN RÜŞD’DE KÖTÜLÜK PROBLEMİ
Endülüslü filozof İbn Rüşd, Tehâfüt et-Tehâfüti’l-Felâsife, el-Keşf
an Menâhici’l-Edille ve Metafizik Şerhi gibi eserleri başta olmak üzere
pek çok eserinde kötülük problemini farklı boyutlarıyla ele almıştır.
Onun konuyla ilgili açıklamaları kendinden önceki Meşşâî filozoflarla
paralellik arz etmektedir.
İbn Rüşd kötülük problemini yaratıcının sıfatları, âlemle ilişkisi,
ilahî hikmet, irade ve sürekli yaratılış gibi inayet kavramının mefhumu bağlamında ele alır. Ortaya koyduğu teodise yaklaşımında ilk
olarak Tanrı-âlem ilişkisi çerçevesinde âlemin bir yaratıcısının olduğunu, bu yaratıcının âlemin yetkinleşmesinden ziyade âlemi yokluktan
varlığa çıkaran ve sürekli yaratan bir fâil olduğunu vurgular. Esasında
filozofun bu savlarında asıl vurgu evrende her şeyin insanın varlığına uygun olduğu ve bu uygunluğu irade eden bir fâilinin olmasının
zorunluluğudur. Çünkü âlemdeki her bir varlık yaratıcının meydana
getirdiği düzen ve tertip sayesinde hem kendi varlığını devam ettirmekte hem de insanın yaşamını sürdürmesine uygun özellikleri taşımaktadır. İbn Rüşd dinî metinlerden referansla evrendeki düzen ve
ahengin çok çeşitli örneklerini vererek bütün bunların Allah’ın hikmet
ve inayetinin örnekleri olduğunu hatırlatır (İbn Rüşd, 2012:210-213).
Ona göre inayet, ilâhî irade tarafından yaratılan her şeyin insan yaşamına uygun olduğuna, evrendeki nedensellik neticesinde her varlığın
belli yasalar çerçevesinde vücuda geldiğine, yani başıboş olmadığına
işaret eder (Akgün, 2013:194-197).
Bu manasıyla inayetin iki yönü bulunmaktadır. Birincisi insana hayatın verilmesi ve hayata uygun bir ortamın sağlanmasıdır. Bu yönüyle evren en güzel şekliyle düzenlenmiş olup güneş, ay ve diğer bütün
varlıklar kendilerine verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedirler. Âlemdeki bütün hareketler, oluş-bozuluşlar, semavî varlıklar,
hayvanlar ve bitkiler gibi bütün varlıklardaki düzen inkâr edilemez.
Dolayısıyla yaratıcı yarattığı varlıkları en güzel şekilde yaratmış olup,
onların yaratılışında yaratıcıya nispet edilecek bir kötülük söz konusu değildir (İbn Rüşd, 2012:210-213). İkincisi yeryüzündeki varlıklar,
varlıklarına zarar verecek şeylere karşı, kendilerini koruyabilecek ve
hayatını devam ettirebilecek özelliklerle donatılmıştır. Filozofa göre
âlemi sürekli olarak yaratan fâil ve ilk sebep olan yaratıcı en yetkin varlık olmasının yanı sıra âlemi yokluktan varlığa çıkarandır. Onun, ese-
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riyle sadece yaratmakla sınırlı kalmayan bir ilişkisi ve sürekli devam
eden bir yaratıcılık özelliği vardır (Sarıoğlu, 2017:604-605) Yeryüzünde
var olan salt iyilik Allah’ın iradesiyle meydana gelmiştir. Zira bu iyilik
olmasaydı âlemdeki her bir varlığın hayata gelmesi ve hayatını sürdürmesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla yeryüzünde iyilikle vasıflanan
işler Allah’ın iradesiyle vücuda gelmekte, kötülükler ise maddenin
zorunluluklarından kaynaklanmaktadır (İbn Rüşd, 2004:147). Filozof
bu şekilde maddenin eksikliğinden kaynaklı kötülüğün Tanrı’nın iyi
oluşu ve inayetinde bir eksikliğe neden olmayacağını düşünür.
Filozofun muhatap kitlesi her ne kadar farklı olsa da Allah’ın varlığının ve birliğinin delillendirilmesi, yaratıcı-evren ilişkisi, evrendeki
kötülüklerin yorumlanması noktasında özellikle Eş’arî kelamcıları
eleştirmekte; onların dinî metinlere aykırı, akla uygun olmayan açıklamalar yaptığını düşünmektedir. Zira Eş’ariler mantıkî bir çıkarım
olarak görünmeyeni görünene benzetmek suretiyle (kıyasu’l-gâib
ale’ş-şâhid)2 adalet vasfına sahip olan yaratıcı ile potansiyel itibariyle
zulme eğilimli insanı karşılaştırmaktadır. Ancak bu, kabul edilmesi
mümkün olmayan bir karşılaştırmadır. İbn Rüşd’e göre şâhidin/görünenin adalet ve zulüm gibi potansiyel özellikleri fiillerinin sınırlı oluşundan kaynaklanmaktadır. Ancak fiillerinde sınırlılık olmayan Allah
hakkında zulümden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısıyla yetkin
ve sonsuz iyi olan bir yaratıcı ile yaratılan arasında benzerlik noktası
bulunmadığından Allah’ın varlığı ile kötülük arasında da bir bağın
kurulması yanlışlanmış olacaktır. Ona göre Allah’ın adaleti O’nun zâtı
itibariyle iyi olması Âdil olması ve zulümle vasıflanmaması anlamında
olup bu ise O’nun için sınırlılığı gerektirecek bir özelliğinin olmamasındandır. Bu nedenle Allah için bütünüyle adalet vasfı, sınırlılıkla
muttasıf insan için adalet ve zulüm söz konusu olduğu bilinmelidir.
Zira semantik anlam çerçevesinde sınırlılık, iyilikle birlikte kötülüğü;
sınırsızlık ise, bütünüyle iyiliğe ve adil olmaya karşılık gelmektedir
(İbn Rüşd, 2012:252; Karakaya, 2019:498).
2

Bu kıyasa İbn Rüşd ciddî eleştiriler getirmiştir. Çünkü bu kıyas bir tikelin tikele kıyası ya
da tümelin tikele kıyası gibi eksik bir çıkarımdır. Çünkü gayb âlemi ile şahâdet âlemi birbirinden ayrı âlemler olup bu iki âlemin kendine has doğası vardır. İbn Rüşd mutlak anlamda
birbirinden farklı iki evrenin kıyaslanmasının halkı saptırmaktan başka bir işe yaramadığını
dikkat çeker (Erkol, 2009:29-31).
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İbn Rüşd’ün problem çerçevesinde temas ettiği bir husus da kötülüğün kaynağı hakkındadır. Bu konuda filozof, Eş’arî kelamcıların
görüşlerine eleştiri getirir. Zira Eş’arîler iyi ve kötünün Allah tarafından hükme bağlandığını, insanın dince iyi kabul edilen fiili yaptığında
âdil, din tarafından kötü görülen bir fiili yaptığında zâlim olduğunu
kabul eder (el-Eş’arî, 1991:26; İbn Rüşd, 2012: 249). Dolayısıyla Eş’ariler
fiillerin iyi ve kötü oluşlarını Allah’ın emir ve yasaklarıyla ilişkilendirmektedir. Bu nedenle emir ve yasaklara nispet yoksa hiçbir fiil hakkında iyi ya da kötü hükmü verilemez. Allah’ın fiilleri ise iyi ve kötü olarak vasıflandırılamaz. İbn Rüşd Eş’arîler’in ileri sürdüğü bu fikirleri ve
varlıkların kendisinde iyilik ve kötülük özelliği olmadığı iddiasını saçma ve kabul edilemez görür. Zira ona göre iyi kendinde iyilik özelliği
olduğundan, kötü de kendinde kötülük özelliği olduğundan dolayı bu
ismi alır. Dolayısıyla her şeyin kendine has bir tabiatı bulunmaktadır.
Kelamcılar bir kimsenin dinin iyi gördüğü bir fiili yapmasıyla âdil,
kötü saydığı bir fiili yapması halinde de zâlim olduğunu söyler. Halbuki âlemde adaletin haddizatında iyi, zulmün bizatihi kötü olduğu
herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Eğer ki onların ifadeleri kabul
edilecek olursa şirk (Allah’a ortak koşmak) sadece din açısından kötü
sayılır. Eş’arîler’in bakış açısıyla değerlendirildiğinde şayet din şirki
emretseydi bu durumda şirk din açısından adalet, aksi ise zulüm olurdu. Bu nedenle iyilik ve kötülüğü Allah’a isnat etmek doğru değildir.
Bu durum akıl ve mantık açısından geçersiz olduğu gibi dinin özüne
de uygun değildir. Bu nedenle evrendeki iyi-kötü, güzel-çirkin şeklindeki nitelemeler eşyanın özünden kaynaklı nitelemelerdir. İbn Rüşd,
evrende adaletin bizzat iyilik/hayr zulmün de bizzat kötülük/şer olduğunu ve evrendeki varlıkların kendinde iyi özelliği taşıdığından
dolayı hayr ya da şer şeklinde nitelendirildiğini vurgulamak suretiyle
rasyonel bir tutum sergiler (İbn Rüşd, 2012:249-250).
Bu temellendirmeden sonra İbn Rüşd kötülüğün varlığının dolaylı
olarak iyilik olduğunu, kötü görünen şeylerin içinde iyi bulunduğundan dolayı onun da iyilik olduğunu belirtir (Küken, 1996:132-135).
Dolayısıyla âlem iyilik üzere vücuda getirilmiştir. Kötülük kendinde
eksikliğin olduğu, kendi başına bir öze sahip olmayan, bir yararın
olmaması anlamına gelmektedir (İbn Rüşd, 1986:166). Allah iyiliği iyiliğin kendisi için, kötülüğü de iyiliğin ortaya çıkması için yaratmıştır.
Bu durumda gayeye götüren şeyler iyi, gayeye ulaşmaya engel olan

Fatih AYDIN

341

ise kötüdür. İbn Rüşd bu şekilde kötülüğün ontolojik bir gerçekliğinin
olmadığını iddia etmektedir. Mesela ateş, kendinde ilintisel olarak bir
kötülük içerse de pek çok hayrı içinde barındırır. Zira kendi varlığı ona
bağlı olanlar için ateş hayırdır. Ancak ateşin bazen varlıkların yapısını
bozması varlığın eksikliğinden ileri gelmektedir. Durumun böyle olması ateşin yaratılmasının değil, yanlış kullanılmasının kötülük olduğu anlamına gelir. Bu ise ondaki hayrın daha fazla olduğunu, dolayısıyla varlığının yokluğundan hayırlı olduğu anlamına gelir (Leaman,
1998:47-49). İbn Rüşd Tehâfüt’te ilahî hikmet gereğince iyiliklerin bir
kısmının kötülükle karışık olduğunu, az kötülük karışmışsa da iyiliğin miktar bakımından çok olarak bulunmasının zorunlu olduğunu
belirtir. Bunu eski filozoflara atfen azı kötülük çoğu iyilik olan varlıkların hiç yaratılmayacak olması mı yoksa kötülüğüyle iyiliğin birlikte
yaratılmış olmasının mı hikmete daha uygun oluşunu değerlendirir.
Filozof devletlerin idaresinde erdemli yöneticilerin koymuş olduğu
cezalar gibi her varlıkta aslolan iyilik olmakla birlikte evrenin düzeni
için az da olsa kötülüğü gerekli görür (İbn Rüşd, 1986: 97).
İbn Rüşd’e göre iki husustan birinin olması kaçınılmazdır. Birincisi ya azında kötülük, çoğunda iyi bulunan varlık türleri hiç yaratılmayacak. Bu durumda az olan kötülükten dolayı bütün hayırlar
da yok olmuş olacak. Ya da az kötülükle birlikte çok hayır bir arada
olması gerekecektir. Böyle olduğunda az kötülük ile çok olan hayrın
bulunması, az kötülük sebebiyle çok hayrın yok olmasından daha iyidir. İnsanın ve diğer var olanların her birinde iyilik ve kötülük özelliği
bulunmakla birlikte ilahî hikmet gereği yaratıcı iyiliği ağır basan şeyin
kötülüğünden dolayı yokluğuna değil, varlığına hüküm vermiştir (İbn
Rüşd, 2012:252). Görünen o ki filozof evrende ya da insanlık âleminde
kötülük olarak vasıflanan durumlar içinde hayrın mevcut olduğu ve
bunun da O’nun hikmetinin gereği olarak anlaşılması gerektiği kanaatindedir. Dolayısıyla kötülüğün bizzat varlığı Allah’ın inayet ve
adaletinin gereğidir.
İbn Rüşd kötülük probleminin diğer bir yönü olarak ilahî adalet
konusunu ele alır. “Allah Âdil’dir. O dilediğini dalâlette bırakır, dilediğini de hidayete erdirir (Müddessir, 74/31), “Dileseydik herkesi
hidâyete erdirirdik” (Secde, 32/13) gibi ayetler ilk bakışta Allah’ın adaletiyle çelişiyor gibi görünmektedir. Ancak İbn Rüşd bu ayetleri literal
olarak anlamanın imkânsızlığı üzerinden durur. Ona göre bu ayetler
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Allah’ın zulme razı olmayacağına dair olan ayetlerle birlikte değerlendirildiğinde Allah’ın kullarını adalete uymayan bir tarzda dalâlete
düşürmeyeceği sonucu çıkmaktadır (İbn Rüşd, 2012:250; Karakaya,
2019:502-503). Filozof beşerî adaletle ilahî adaleti birbirinden ayırmakta, insanın adaleti talep nedeninin mutlak âdil olan Allah’ın kendisine
bir hayır dokundurması arzusundan, ilahî adaleti ise O’nun zatının
kemalinden geldiğini ileri sürmektedir. Bununla birlikte düşünür
Allah’ın hikmeti ve adaletinin gereği olarak insanlar arasında tabiatı
itibariyle dalalet içinde olan bir topluluğun olmasının lüzumuna da
dikkat çeker (İbn Rüşd, 2012:252). Bu ifadeden filozofun adaleti tesis
için dalaletin gerekliliğine işaret ettiğini anlamak mümkündür. Dolayısıyla kozmos planında iyinin varlığı maddenin kısmen kötülüğünü
gerektirdiği gibi insan âleminde de adaletin tesisi için dalalette olan
az bir topluluğun olması gerekmektedir. Bu bağlamda yaratılanların
tabiatları itibariyle dalalet için hazırlanmış bir topluluğun olmasının
zulüm olup olmamasını değerlendiren filozof, bu konuda insanlar
içerisinde tabiatları itibariyle dalalet için hazırlanmış bir zümrenin bulunmasının ilahî adaletin gereği olduğunu başka türlü olmasının asıl
zulüm olacağını ifade eder (İbn Rüşd, 2012:251-252).
İbn Rüşd kötülük problemi çerçevesinde insan fiillerinin sonucunda ortaya çıkan kötülükleri ele alır. Bu konuda insanın özgürlüğü ve
sorumluluğuna temas eden eden filozof, Allah’ın sınırsız ve mutlak
iradesinin yanında insan iradesinin konumunu doğru belirlemek gerektiğine vurgu yapar. Dinî metinlerde insanın özgürlüğü konusunda
ilk bakışta çelişkiler var görünse de dikkatli bir incelemeyle insanın
zorlama olmaksızın fiillerinde özgür olduğu vurgusu vardır. Zira kimi
ayetlerde her şeyin kaderle yaratıldığı (el-Kamer 54/49) kimi ayetlerde de insanın başına gelenlerin kendi elleriyle yaptıklarının karşılığı
olduğu (Âl-i İmran 3/182) belirtilir. İbn Rüşd bu ayetlerden hareketle
insanın kendi fiilini kendi kesb ve iradesiyle yaptığına ve fiillerinde bir
mecburiyet altında olmadığına vurgu yapar. İnsanın fillerinde özgür
olduğu kabul edildiğinde Allah’ın iradesi dışında gelişen bir takım
fiillerin olduğu anlamını çıkarmak mümkündür. İnsan fiillerinde
özgür değil dediğimizde fiillerinin kendi iradesi dışında zorunluluk
sonucunda meydana geldiği anlamı çıkar. Eğer insandan sâdır olan
fiiller iradesi dışında ve mecburî ise o durumda sorumlulukların güç
yetirilemez cinsten olması gerekir. İnsan güç yetiremeyeceği şeylerle
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sorumlu olduğunda da cansız bir madde ile kendisi arasında bir fark
kalmamış olur. Bu yönüyle düşünür insanda müstakil bir irade ve
özgürlüğün olmadığını iddia eden yaklaşımları açıkça eleştirir. Bu
durumda insan hangi noktaya kadar iradesinde özgürdür? İbn Rüşd
konuyu ilahî inayet bağlamında ele alarak âlemin düzeni ve dış dünyadaki sebeplerin irademize uygun oluşu çerçevesinde insanın özgür
olduğunu belirtir (İbn Rüşd, 2012:237-240).
Sonuç olarak İbn Rüşd inayeti Allah’ın varlığı için bir delil olarak
görmesinin yanında kötülük probleminin çözümünde de anahtar kavram olarak görür. Evrende madde ile kötülüğün varlığı gözlense de
cömertçe sürekli kesintisiz bir şekilde yaratılış ve varlıkların yaşamını
devam ettirmesi iyiliğin mutlak, inayetin sınırsız olduğunu göstermektedir.
3. LEİBNİZ DÜŞÜNCESİNDE KÖTÜLÜK PROBLEMİ
Kötülük problemi konusunda esaslı görüşler ortaya koyan batı
dünyasının önemli filozoflarından biri Leibniz’dir. Mutlak kudret,
bilgi ve iyilik sahibi olan Tanrı’nın varlığı ile evrendeki kötülük arasındaki çelişkiyi gidermeye çalışan filozofun teodise yaklaşımını ontoloji, kozmoloji ve ahlâk görüşleriyle bir arada değerlendirmek gerekir.
Felsefesini sonsuz cevher teorisine dayandıran filozof evrenin monad
adını verdiği sonsuz sayıda cevherden oluştuğunu ve bu cevherlerden herbirinin bölünmez bir cevher oluşturduğunu kabul etmektedir.
Monadlarda her ne kadar çokluk gözükse de onlar çokluğun birliğini
sağlayan unsurlardır. Âlemin bir aynası olmasından ve özünde diğer
monadları da temsil etmesinden dolayı âlemin bütününü kendi bünyesinde taşır. Hiyerarşik bir düzene tabi olan monadlarda en altta tasavvurları açık-seçik olmayan, pasif madde yer alırken, sıralamanın en
üstünde tasavvurları açık-seçik ve aktif durumda, her yönüyle yetkin
ve varlığın kaynağı olan Tanrı yer alır. Bir ve tek olan Tanrı ile diğer
monadlar arasında sonsuz sayıda monadlar yer almaktadır (Gökberk,
1980: 314-315). Monadlardan oluşan cisimleri ne kadar tahlil edersek
edelim her bir unsurunda aynı düzeni ve organizmayı görmek mümkündür. Evrendeki düzeni monadların hareketlerinin uyumuyla bu
şekilde yorumlayan Leibniz, içinde kaosa yer olmayan bu düzenin
sonsuz güce sahip hikmetli bir yaratıcıdan çıkacağını ifade eder. (Leibniz, 1946:2).
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Evrendeki düzenin bir yaratıcıdan südûru aslında yaratıcının bu
dünyayı imkân halindeki sonsuz dünyalar arasında en iyisi olarak yarattığını göstermektedir. Zira sonsuz kudret ve hikmet sahibi ve sınırsız iyilik vasıfları olan Tanrı, hikmetinin gereği olarak mevcut yaratılandan daha iyisinin yaratılamayacağı bir dünya meydana getirmiştir.
Leibniz’e göre en mükemmel sıfatlara sahip olan Tanrı elbette yarattığı
evreni en güzel şekilde yaratacaktır. Bu dünya Tanrı açısından daha
iyisi yaratılamayacak bir dünya olduğu gibi, bizim açımızdan bakıldığında da daha iyisi arzu edilemeyecek bir dünyadır. Onun ifadesiyle
eğer her şey bize iyi bir şekilde bildirilseydi, Tanrı tarafından yaratılmış olandan daha iyi bir dünyanın arzu edilemeyeceği açıkça görülürdü. Leibniz’in metafizik düşüncesinin temelinde Tanrı’nın varlığı
olduğu gibi O’nun en mükemmel sıfatlara sahip oluşu üzerinden bir
kozmoloji kurgusu vardır. Onun kozmolojik delillendirmesine göre
varlıkların son ve yeter sebepleri, bütün varlıkların sebebi olan zorunlu varlıktır (Leibniz, 1988:10). Tanrı en mükemmel ve sonsuz iyi olduğundan dolayı her zaman iyiyi seçer, kendisinden iyilik ve adalete
uygun olmayan bir şey çıkmaz. Dolayısıyla O’nun yarattığı âlem de iyi
olmalıdır (Leibniz, 1949:1-2). Görüldüğü üzere filozofun teodise anlayışı evrenin yaratıcısının Tanrı olduğu ve evrenin bu şeklinden daha
iyi olmasının mümkün olmadığı ön kabulüne dayanır. Bu durumda
evrende kötülüğün olduğuna dair düşünce yanlış bir düşüncedir. Zira
Tanrı’dan ancak iyilik ve adalete uyan şeyler vücuda gelir. Bu itimat,
Tanrı’nın yarattığı her şeyi gerektiği şekilde yaptığı ve evrenin başka
türlüsünün olamayacağı sonucuna çıkmaktadır (Leibniz, 1946:49-50).
Bu şekilde filozof kötülük problemini varlıkların mahiyetinden değil,
Tanrı’nın özelliklerinden yola çıkarak çözmeye çalışmaktadır.
Bununla birlikte filozof âlemdeki kötülükle ilgili akla gelebilecek
soruları sormakta ve çözümler üretmektedir. Yaşadığımız dünyada
kötülüklerin olduğu açıktır. Her varlığın Tanrı’dan geldiğine inandığımız zaman kötülük nereden kaynaklanmaktadır? Evrenin yaratıcısı
Tanrı ise evrendeki bu kötülükler nasıl var oluyor? Mutlak güç ve
kudret sahibi ve mutlak iyi olan Tanrı bu kötülüğe neden izin veriyor?
(Leibniz, 1989:113) Filozofa göre kötülük esasında kendinde bir vücudu olmayan, etken nedenin ortaya çıkarmadığı bir durum olup sadece
iyinin eksik oluşudur. O, kötülüğü ahlâkî, fiziksel ve metafiziksel olmak üzere üç kategoride ele alınır. Fiziksel kötülük depremler, fırtına-
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lar, hastalıklar gibi insana dokunan acı ve kederler, ahlâkî kötülükler
bilinçli insan eyleminin sonucu olan günaha neden olabilecek kötü
davranışlar; metafiziksel kötülük ise yaratılanlardaki aslî kusurlardır.
Metafiziksel kötülük bir şeyin formunun yetkinlikten ve tamlıktan
yoksun olmasıdır. Esasında bu yönüyle fiziksel ve ahlâkî kötülüklerin
nihaî kökeni metafiziksel kötülüktür. Zira fiziksel ve ahlâkî kötülükler
metafiziksel bir eksiklikten dolayı sonlu monadların bulanık tasavvurlarından kaynaklanmaktadır. Kötülüğü izah noktasında bazı düşünürler gibi Leibniz de özellikle metafiziksel kötülük üzerinde durmuştur.
Ona göre varlıklardaki mükemmeliyet iyi oluşu, eksiklik ise kötülüğü
gösterir. Dolayısıyla kötülük aynı zamanda yetkin olmayış anlamında olup yaratılmış varlıkların sınırlılığından kaynaklanmaktadır. Bu
şekilde mutlak bilgi, kudret ve iyilik sahibi Tanrı ile O’nun eseri olan
evrendeki kötülük arasındaki uzlaşmazlığı gidermeye çalışan Leibniz
kötülüğün Tanrı’dan bağımsız bir şekilde maddede aranması gerektiğini vurgular. Zira yaratılmış olan varlıklar doğası gereği sınırlı olup
sınırlılık onda aslî bir eksikliktir (Leibniz, 1989:114-116).
Filozof metafiziksel kötülük ile varlıktaki aslî eksiklik arasında bu
şekilde bir ilişki kurmak suretiyle kötülüğün mahiyetini ve nedenlerini açıklar. Ona göre bütün mükemmellikleri kendisinde barındıran
Tanrı bütün güzel şeylerin sebebi olduğu gibi, kötülüğün kaynağı olan
sınırlılık ve kusurlar ontolojik açıdan farklı statüde olan varlıklar için
söz konusudur. Sınırlı olmak yaratılmış varlıkların özlerinden gelen
zorunlu bir özelliktir. Zira yaratılmış olmak güç, bilgi ve diğer mükemmel özellikler konusunda sınırlılığı gerektirmektedir. Bu nedenle
mutlak güç ve bilgi sahibi ve mutlak iyi olan Tanrı’nın dışındaki bütün
varlıklar sınırlıdır. Bu sınırlılıklarından dolayı varlıklar aslı itibari ile
noksandır. Bu noksanlığın oluşu da kötülük olarak isimlendirilmektedir. Sınırlılık aynı zamanda fizikî ve ahlâkî kötülüklerin oluşmasına
neden olan metafizik kötülüğün de ayırıcı özelliğidir. Dolayısıyla
Tanrı’da var olan mükemmel özellikler, ontolojik yapısı itibariyle farklı
olan diğer varlıklarda eksiklik olarak kendini gösterecektir. Mümkün
varlıklar ontolojik doğası itibariyle yetkinliğin ve her şeyin bilgisinin
kendisinde olmadığı yetersiz varlıklardır. Bu durumu filozof bir metaforla açıklar. Buna göre yüklü bir geminin bir nehirde hareket ettiğini
varsayalım. Nehir geminin yükünün ağırlığına bağlı olarak hız sınırını
belirlemektedir. Böyle bir durumda geminin hızının nehre bağlı ol-
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duğu söylenebilir. Fakat geminin hızını sınırlayan şey nehrin kendisi
değil, geminin taşıdığı yükün miktarıdır. Eğer gemiyi hızlı hareket
ettirme gereği söz konusu olsaydı gemi ya taşıdığından daha hafif
olmalıydı ya da nehir düşük olan hızından daha hızlı seviyede akmalıydı. Aynı şekilde yaratıkların aslî kusurları ve sınırlılıkları onların bir
takım olguları tam olarak anlamalarına engel olmakta ve onların bir
takım kötülüklerden kaçınmalarına imkân vermemektedir (Leibniz,
2008:156; Aktürk: 2014:152). Kısaca kötülük varlıklardaki sınırlılıktan
kaynaklanan kusurun zorunlu kıldığı bir şeydir.
Bu şekilde düşünür varlıktaki eksiklik ve kusurun sebebini
Tanrı’yla ilişkilendirmemektedir. Zira Tanrı, zihnindeki idea nasılsa
varlığı o şekilde aktüel kılmıştır. Dolayısıyla kötülüğün kaynağı yaratılanın ideal mahiyetinde yani Tanrı’nın müdrikesindedir. O’nun
iradesinden bağımsız olan ezelî hakikatler Tanrısal müdrikededir.
Bundan dolayı kötülük idealardaki kökensel sınırlılıktan kaynaklanmaktadır (Çınar, 2005:167). Sınırsız bir dairenin imkânsız oluşu gibi
mutlak anlamda yetkin olan bir yaratılmış varlık da imkânsızdır. Çünkü yaratılmış varlık özü itibariyle yetkin olmayan sınırlı bir varlıktır.
(Yaran, 1999:84) Bu durumda yaratılmış olanlar yetkinliğini Tanrı’dan,
yetkin olmayışını sınırsız olma kabiliyetinden uzak olan kendi tabiatlarından alır.
Leibniz Tanrı’nın mutlak gücü ve mutlak iyiliği ile varlıkta kötülüğün olmasını ilk bakışta çelişir gibi görünmekte olduğunu kabul
eder. Zira mutlak iyilik sahibi olan Tanrı’nın kötülüğün vücut bulduğu bir dünya yerine, kötülüğün olmadığı bir dünyayı ve günah
işleme özelliği olmayan varlıkları yaratması mümkün değil miydi?
Leibniz’e göre bu ihtimal, ancak insanların iradelerini özgür oluştan
mahrum bırakmak suretiyle mümkün olur. Zira irade günah işleme
imkânını zorunlu hale getirmektedir (Kolakowski, 1993:18; Özdemir,
2000:232). “Tanrı günah hakkında bilgi sahibi olduğu halde insanların
kötülüğü işlemeleri için onlara imkânlar vermek suretiyle kötülüğe
katkıda bulunmuş olmaz mı?” şeklinde bir soruya da filozof Tanrı’nın
iyi oluşu ile günaha izin vermesi arasındaki uzlaşmazlık olduğu iddiası üzerinde durur. Bu iddiaya göre Tanrı insanın günah işleyeceğini
önceden bilmesine ve bunu önleyecek güce sahip olmasına rağmen
bu günahın işlenmesi konusunda neden ihmalde bulunmuştur? Bu
durum bir insan için düşünüldüğünde, insan başkasının hatasına mü-
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dahale etmemesi durumunda kendisinden beklenen iyi davranışı ortaya koymamış olurdu. Bu nedenle eleştiri getirenler Tanrı’nın günaha
izin vermesinin O’nun iyiliğine olan inançla bağdaştırılamayacağını
düşünmektedir (Leibniz, 2008:153). Leibniz burada Tanrı’nın mutlak
iyi oluşunun kötülüğü bizzat yapmasıyla değil olsa olsa günaha engel
olmamasıyla ilişkilendirilebileceğini belirtir. Bunu da mahkeme metaforuyla açıklar. Mesela bir kimse, suçun işleneceğini önceden görse
ve müdahale etmemiş olsa mahkeme onu, bu durumundan dolayı suç
ortağı olarak görmeyecektir. (Leibniz, 1946:33) Dolayısıyla insanın özgür iradesiyle günaha meyletmesi ve Tanrı’nın bunu bilmesi suç ortağı
olması anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte günah ve kötülükler
özü itibariyle Tanrı’nın bu dünyayı en iyi olarak yarattığı şeklindeki
kanaata zarar vermemektedir. Çünkü bazı kusurlar ve bozukluklar
doğru kullanıldığında bütünde uyumun sağlanmasına ve genel düzendeki bozuklukların ortadan kalkmasına katkı sağlar. Dolayısıyla
kötülükler daha büyük iyiliklere katkı sağlamak için vardır. Ve bu
düzeydeki kötülük evrenin kötü olduğu, yaratıcının olmadığı gibi bir
sonuca ulaşmak için yeterli değildir. Zira dünya iyilik ve kötülüklerin
içinde bulunduğu bir bütün olarak yaratılmıştır. İyiliğin bilinmesi için
kötülüğün olması, çok sayıda iyiliğin gerçekleşmesi için az sayıda
kötülüğün olması gerekir. Meselâ Tanrı’nın Adem’in yasak elmayı
yiyeceğini bilmesine rağmen ona müdahale etmemesi daha büyük bir
iyiliği elde etmek içindir. Çünkü Adem cennetten kovulmasaydı İsa
dünyaya gelmeyecekti. Adem’in günahı Tanrı’nın oğlunun bedene bürünmesi gibi daha büyük bir iyiliği netice vermiştir (Leibniz 2008:152153) Bu nedenle bir miktara kadar kötülüğe imkan tanımamak daha
büyük iyiliklere imkan vermemek anlamına gelir ki bu da Tanrı için
düşünülemeyecek bir durumdur. Görüldüğü üzere Leibniz Tanrı’nın
daha ileri düzeyde iyilikleri elde etmek için kötülüklere izin verdiğini
düşünmektedir.
Problemin bir başka yönü olarak ahlâkî kötülüğe temas eden
düşünür, konuyu insan hürriyeti ve özgür irade bağlamında ele alır.
Ona göre Tanrı bu dünyayı insanların iradesiyle ahlâkî gelişimlerini
sağlayabilecekleri bir alan olarak yaratmıştır. Bunun yanında her ne
kadar özgürlüğün olduğu bir dünyada yaşıyor olsak da varlık sahasına gelişimiz kendi irademizle olmamıştır. Bu nedenle Ona güvenerek
iradesine saygı duymaktan başka tercih edilebilir bir yol yoktur. İnsa-
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nın yaptığı iyilikler ve işlediği güzel davranışlar karşılıksız bırakıldığı
zaman Tanrı’yı suçlamak mümkündür. Ancak bunun dışında başka
bir durumda suçlamanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. O’nun adalet
ve merhameti iyi olanlara mükafat vermeyi kötü olanlara ise ceza vermeyi gerektireceğinden dolayı günahların bağışlanacağı müjdesini veren Tanrı nasıl olur da merhametsiz ve adaletsizlikle vasıflandırılabilir
(Özdemir, 2000:235). Bunun yanında meydana gelen olayların Tanrı
tarafından önceden biliniyor olması insanların özgürlüklerini ortadan
kaldıracak bir zorunluluk oluşturmaz.
Leibniz’e göre Tanrı, iradesiyle içinde hiçbir kötülük içermeyen
bir evren yaratabilirdi aynı şekilde evreni hiç yaratmayabilirdi. Ancak
Tanrı’nın mutlak iyi ve bilgelik sahibi oluşundan dolayı onun yarattığı
bu dünyadan daha iyisi düşünülemez. Her ne kadar yaratılması mümkün dünyalar sonsuz olsa da Tanrı kendi hikmetiyle, uygun düşmeyen
bir ihtimali tercih etmez. Bu nedenle kötülüklerine rağmen bu dünya,
mümkün dünyaların en iyisidir (Hick, 2010:159). Kötülükten dolayı
evrenin hiç yaratılmaması teklifi ise anlamlı değildir. Çünkü hiçliği
idrak etmediğimizden ve hiçlikte var olup da şu andaki varlığımızla
onu kıyaslamamız imkânsız olduğundan dolayı bu ihtimal son derece saçma olur. Bundan dolayı Leibniz’in belirttiği gibi özgürlüğün
bulunduğu bir dünyada kötülük kaçınılmazdır (Özdemir, 2000, 234235). Ancak Tanrı kötülükleri bizzat murat etmemiş, onlardan daha
büyük iyilikler murat ettiğinden dolayı kötülükleri vücuda getirmiştir.
Leibniz bu dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğunu söylerken, bu düşüncenin bizim kavrayış ve anlayışımızı aşan bir mahiyeti
olduğunun da farkındadır. Zira yaratılan varlıklar kendilerinde özü
gereği var olan sınırlılığı ve bu sınırlılığın sonucu olarak kötü görünen
şeylerin hakikatini kavrayabilecek düzeyde değildir. Eğer ki insanda
sınırlılık olmasaydı insan kötülük zannettiği şeylerin seçilenlerin en
mükemmeli olduğunu idrak edebilirdi. Dolayısıyla insan, doğası itibariyle sınırlı oluşundan dolayı bilgi açısından yetersiz olup mevcut
âlemin mümkün âlemler içinde en iyisi olduğunu kavrayamaz. Yine
yaratılmış oluşundan ve sınırlılığından dolayı varlıklar Tanrı’nın sahip
olduğu mükemmelliklere sahip olamazlar. Bundan dolayı reel dünyada kötülüğün nedeni varlıklarda bu aslî eksikliklerdir.
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4. DEĞERLENDİRME
Düşünce tarihinde Tanrı’nın varlığına dair ortaya konulan değerlendirmelerde kötülük eksenli iki yaklaşım görülmektedir. Bunlardan
biri varlıklardan yola çıkarak evrendeki görünen kötülüklerin iyilik
sahibi bir yaratıcı olmadığı ihtimalini güçlendirdiği şeklindeki yaklaşım, diğeri ise mutlak iyi ve kudretli bir Tanrı’dan hareketle yaratılan
âlemde görünen kötülüklerin olmadığı ya da yorumlanabilir bir kötülüğün olduğu şeklindeki yaklaşımdır. Görüşlerini ele aldığımız İbn
Rüşd ve Leibniz âlemde var olan kötülüklerin yorumlanabilir mahiyetinin olduğunu hatta âlemde yaratıcının iyi oluşuna halel gelmeyecek
düzeyde kötülüğün bu dünyadaki düzen ve uyumu tamamlayan bir
unsur olduğunu ifade etmişlerdir.
İbn Rüşd evrendeki düzen ve uyumdan hareketle Allah’ın varlığını ve O’nun inayetiyle de evrendeki her şeyin sebep-sonuç ilişkisi
bağlamında iyi ve güzele giden bir gayeyi taşıdığını vurgular. Leibniz
monadlar ve onların sıralanışından yola çıkarak evrenin Tanrı’nın
koyduğu determinizme dayalı, belli bir gayeye doğru hareket ettiğini
vurgular. İki filozof da gayeye ulaştıran her şeyi iyi ve güzel, gayeye
ulaşmayı engelleyen şeyleri ise çirkin görerek kötülüğü tanımlamaya
çalışır. Yine Tanrı’nın her açıdan yetkin bir varlık olduğunu evrende
yaratılan her şeyin de bu anlamda en yetkin olması gerektiğini düşünürler. Bu durumda kötülük kendinde bir özü olmayan, eksiklik
barındıran şeydir. Metafizik kötülük şeklinde de isimlendirilebileceğimiz bu tür kötülük Leibniz tarafından özellikle dile getirilmiş olup
onun düşüncesinde fiziksel ve ahlâkî kötülükler de metafizik kötülüğe
indirgenmiştir. Aynı zamanda âlemde kötülüğün olduğunu hâkim
unsurun ancak iyilik olduğunu, kötülüğün varlığının Tanrı’nın inayetinde ve iyiliğinde bir eksilmeye neden olmayacağını dile getirir.
Leibniz bu dünyanın mümkün dünyaların en iyisi olduğunu ileri
sürerken kötülüğün de iyinin ortaya çıkması için gerekli olduğunu
kanaatindedir.
İbn Rüşd’e göre kötülüğün tezahürünün bir yönü de yetkinlik
açısından eksik olan maddedir. Bu nedenle Allah’ın dışında bütün
varlıkların yetkin olmaması nedeniyle madde âleminde eksiklikten
kaynaklı kötülük söz konusudur. Leibniz de aynı şekilde Tanrı’nın
sahip olduğu özellikleri itibariyle mutlak iyi ve mükemmel bir varlık
olduğunu, buna karşın yaratılan varlıkların sınırlı ve sonlu özellikleri
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nedeniyle yetkinlik noktasında eksik varlıklar olduğu kanaatini taşır.
Dolayısıyla her iki filozof da kötülüğün evrende bulunmasını varlıkların ontolojik kökenleriyle açıklamakta ve daha büyük iyiliğin koşulu
olarak görmektedir.
İbn Rüşd ve Leibniz’in Tanrı’nın iyi ve kudretli oluşu ön kabulünden hareketle ortaya koyduğu teodise, Tanrının adaletli oluşunu
ortaya koyan optimist bir karakter taşır. Her iki filozofun teodise anlayışı çerçevesinde ele alınan ilahî adalet sorunu Tanrı’nın inayeti ile
insanın özgürlüğü bağlamında çözüme kavuşturulmaktadır. Bu konuda iki filozofun da kötülüğün nedenini doğrudan Tanrı’nın iradesine
bağlamaktan kaçınması dikkat çekicidir. Filozoflar varlık âleminde az
da olsa görünen kötülükleri, insanların çektiği sıkıntıları, karşılaştığı
olumsuzlukları daha iyi bir düzen için gerekli görür. İbn Rüşd insanlık âleminde kötülük olarak kabul edilen kötü fiillerin yapılmasını ve
günah gibi hususları insanın özgürlüğü ve kader ilişkisi çerçevesinde
ele almakta olup bu konuda akıl ve naklin birbiriyle çelişmediğini ileri
sürmekte, dinî metinler bütüncül bir bakışla incelendiğinde çelişir gibi
görünen hususların aslında uzlaştırılabilir olduğunu ifade etmektedir.
Leibniz de konuyu özgür irade ve insan hürriyeti bağlamında ele alıp
ahlâkî kötülükleri insanın özgür iradesine bağlayarak Tanrı’nın iyi
oluşu ve hikmete uygunluğu ile çelişmediğini belirtmektedir. Filozoflar insanın özgür bırakıldığı ve iradesini kullandığı bu alanlarda
Tanrı’nın sorumluluğu olmadığı kabulüyle kendi içinde tutarlı bir
teodise kurmuştur.
İbn Rüşd ve Leibniz’in inayet, ilahî adalet ve özgür irade kavramları çerçevesinde kötülük problemine çözüm ürettikleri görülmektedir. İlahî adaletin bir gereği olarak evrende iyinin çoğunlukta,
kötünün ise azınlıkta olması gereklidir. Düşünürler Tanrı’nın sahip
olduğu mükemmel vasıfların yaratılan diğer varlıklarda olmasının
imkânsızlığına dikkat çeker. Zira varlıklarda, yaratılmış olduklarından dolayı aslî kusurlar ve eksiklikler bulunmakta olup bu sınırlılıklar
insanın evrendeki muhteşem düzeni kavrama noktasında yetersiz
oluşuna neden olmaktadır. Zira fiziksel açıdan kötü olarak görünen
hususlar evrendeki yasaların yeterince bilinmemesi ya da varlıkların
yetkinliği tam olarak kabul edemeyişinden kaynaklanmaktadır. Yine
bu dünyadaki her şeyde mükemmel bir düzen bulunduğundan dolayı
her şey sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde anlaşılabilir. Bu evren sadece
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iyinin hâkim olduğu değil, mümkün olan sonsuz evrenler içerisinde
en iyi olan evrendir. Görüldüğü üzere her iki düşünürde evrendeki
düzen Tanrı’nın kudreti ve iyi oluşunu açıklamak için yeterli görülmektedir.
Netice itibariyle her iki filozof dünyada kötülüğün mutlak bir
mahiyetinin olmadığını, kötülük olarak görülen hususların maddenin
sınırlı oluşu nedeniyle eksikliğinden kaynaklandığını, kötülüğün daha
yüce bir iyiliğin ortaya çıkmasına katkı sağlayan arızî bir unsur olduğunu, ahlâkî kötülüklerin insanın özgürlüğünün neticesi olduğunu
ortaya koymaktadır. Bu yönüyle filozofların mutlak iyi, kudretli ve
âdil bir Tanrı’nın dünyadaki fizikî, ahlâkî ve metafiziksel düzlemde
kötülükleri yorumlama tarzlarının optimist bir karakter taşıdığını ve
probleme kendi içinde tutarlı bir çözüm ürettiklerini söylemek mümkündür.
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1787-1792 OSMANLI-RUS SAVAŞINDA KIBRIS
Cemil ÇELİK1

1. GİRİŞ
Osmanlı Dönemi’nde Kıbrıs tarihi hakkında akademik pek çok
çalışma bulunmaktadır. Ancak çalışmanın konusunu teşkil eden
1787-1792 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Kıbrıs’ın durumuna dair müstakil bir çalışma bugüne kadar
yapılmamıştır. Nitekim son yıllarda yapılan bazı çalışmalarla benzer
konulardaki eksiklikler giderilmiştir.2 Bu çalışmalarda Osmanlı döneminde Kıbrıs adasının sosyo-ekonomik ve siyasi durumuna ait önemli
bilgilere ulaşılıp ayrıntılı tespitlerde bulunulmuştur. Bu çalışma ile
ilgili dönemde Kıbrıs’ın durumu hakkındaki eksikliğin giderilmesi
hedeflenmektedir.
1787 yılında Rusya’ya Osmanlı Devleti’nin savaş açması ile başlayan muharebeler 1792 yılında Yaş Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
Savaşın başlangıç aşamasında daha önceden yapılan ittifak görüşmeleri gereği Avusturya da Osmanlı Devletine savaş ilan etmiştir. Ancak
Avusturya ile yapılan savaş doğrudan Kıbrıs’ı etkilemediği için Avusturya cephesi bu çalışmanın konusu olmamıştır.
Osmanlı-Rus diplomatik ilişkileri Sultan II. Bayezid ile III. İvan
döneminde başladı. Bu dönemde ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla
III. İvan, 31 Ağustos 1492 tarihli mektupla II. Bayezid’den Moskof elçileri ve tüccarları için serbest geçiş ve ticaret izni istedi. Bu talep Osmanlı sultanı tarafından uygun görüldü (Kurat, 1987:117-118; İnalcık,
1992: 26). Bu dönemde Osmanlı Devleti, Moskova Knezliği’ni doğrudan muhatap kabul etmeyip kendisine bağlı Kırım hanları aracılığı ile
ilişkilerini sürdürmekteydi (Kurat, 1987: 119; Topsakal, 2016: 34).
1
2

Dr., cemilcelik736@yahoo.com.tr
Bkz. Dinç, 2016: 23-46; Dinç, 2018: 63-76.

354

1787-1792 OSMANLI-RUS SAVAŞINDA KIBRIS

Osmanlı-Rus ilişkilerinin bozulmaya başlamasının nedeni ise IV.
İvan’ın tahta geçişi (1547) ile Altınordu Devleti’nin yerini alma ve
Doğu Avrupa’da bu devletin varisi olma politikasıydı (İnalcık, 1992:
28; Kurat, 1987: 145). Rusya, Altın Ordu hanlıklarını “böl ve idare et”
prensibini uygulayıp önce birbirlerine düşürüp daha sonra da işgal
etti (Saray, 1981: 284). Rusların Hazar Denizi’nin kuzeyine inmeleri ve
Kafkasya’ya yaklaşmaları, Osmanlı Devleti’nin dikkatini çekti. Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa gelişmeler karşısında, Osmanlı ordusunun
kuzeyde bir sefer düzenlemesine karar verdi. Bu sebeple 1569 yılında
“Astrahan Seferi” düzenlendi. Ancak sefer sonucunda Osmanlı Devleti
istediği sonucu alamadı ve geri çekildi (Kurat, 1987: 159-160; İnalcık,
1992: 30).
Rus yayılma politikası devam etti ve Preiaslav Antlaşması ile
(1654) Ruslar Ukrayna’yı ele geçirdi. 1678 yılında Kara Mustafa
Paşa’nın emrindeki Türk ordusu Ukrayna’nın başkenti Çehrin’e sefer
düzenledi. Kırım birliklerinin de katıldığı bu sefer Osmanlı ile Ruslar
arasında yapılan ilk büyük savaştı. 1681’de imzalanan Bahçesaray
Antlaşması, Rusya ile Kırım aynı zamanda Osmanlı Devletiyle imzalanan ilk antlaşmaydı (Kurat, 1987: 231, 234-235; İnalcık, 1992: 33;
Köse, 2001:113-114; Topsakal, 2016: 36-37). Bu sefer sırasında Osmanlı
Devleti Rusya’nın gelecekte kendisi için en büyük tehlike olacağını
fark etti. Ancak sefer sonucunda Rusya’nın askeri ve siyasi gücü durdurulamadı. Ruslar ise sefer sonucunda Avrupa devletleri ile ittifaklar
yaparak sıcak denizlere inme politikasını gerçekleştirmeye yönelik
faaliyetlerine başladı (Köse, 2001: 115).
XVII. yüzyıl sürecinde Osmanlı Devleti’nden çekinen Rusların
politikası 1683 II. Viyana Seferi sonrası değişti. Lehistan tarafından
Osmanlı Devleti’ne karşı 1684’de tesis edilen “Mukaddes Birlik”e
1686’da Rusya da katıldı. Yapılan ittifak antlaşması gereği Rusya, Mayıs 1689’da Kırım ve Kefe’ye saldırsa da başarısız oldu. Ruslar, 1695
yılında Özi Nehrini kontrolleri altına alıp, 26 Temmuz 1696’da Azak
kalesini ele geçirdi (Köse, 1999: 537-538). 13 Temmuz 1700 tarihli İstanbul antlaşmasına göre Rusya ilk defa İstanbul’da büyükelçilik açma
hakkını kazandı (Köse, 2012: 209).
Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak amacıyla giriştiği
1710-1711 tarihli Prut Savaşı’nı kazandı ve Azak’ı geri almayı başardı.
Rusya, menfaatlerine uygun olmasa da yapılan antlaşma ile Kutsal
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İttifak Savaşı (1683-1699) ile kazandığı toprakları Osmanlı Devletine
geri vermek zorunda kaldı (Pešalj, 2019: 44). 1736-1739 yılları arasında
yaşanan savaşta Ruslar başarılı oldu ve Belgrad Antlaşması ile Azak’ı
tekrar aldı (Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 1995: XIV-XV; Köse, 1999:
553-554).
Osmanlı-Rus ilişkilerinin bozulduğu bir diğer süreç 1760’ların
sonlarına doğru yaşandı. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı; Lehistan
Meselesi başta olmak üzere Balkanlar ve Kafkasya’daki Rus faaliyetleri
ve ahalinin savaş istemesinden dolayı 8 Ekim 1768’de Rusya’ya savaş
ilan edilmesiyle başladı. Osmanlı ordusunun sekiz ay geçmesine rağmen sefere çıkamaması hazırlıksız olduğunu gösterdi. Bu durumdan
faydalanan Rusya Hotin kalesini aldı. Eflak ve Buğdan’ı işgal eden
Ruslar 1 Ağustos 1770’de Kartal’da Osmanlı birliklerini yenilgiye uğrattı. Aynı süreçte diğer bir Rus ordusu Kırım’ı ele geçirdi. Akdeniz’e
geçen Rus donanması3 Çeşme’de Türk donanmasını imha etti. Adalar
denizine Rusların hâkim olması üzerine Babıali barış görüşmelerinin
başlamasını talep etti. 17 Temmuz 1774’de imzalanan Küçük Kaynarca
antlaşmasına göre, Kırım, Bucak, Kuban, Yedisan ve Yediçikül Tatarları siyasi olarak Osmanlı Devleti’nden ayrılıp müstakil hale geldi. Rus
ticaret gemileri tüm denizlerde ticaret yapma hakkı kazandı. Diğer
birçok maddede de Osmanlı Devleti aleyhinde kararlar bulunmaktaydı. Bu antlaşma Türk-Rus ilişkilerinde dönüm noktası oldu. Kırım’ı
işgal etmek için fırsat bekleyen Rusya Kırım’a II. Katerina’ya yaverlik
yapan ve kendi kültürüne tamamen uzak olan Şahin Giray’ı Han yaptı.
Kırım ahalisi Şahin Giray’ı han seçilmesini razı olmadı. Kırımda çıkan
karışıklıkları bahane eden Rusya 1778 yılında bölgeye girip katliamlar
yaptı. Osmanlı Devleti’nin bütün çabalarına rağmen sonuç değişmedi.
21 Mart 1779’da Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Kırım bağımsız, Şahin
Giray da han olarak Osmanlı Devleti tarafından kabul edildi. Şahin
Giray’ın hanlığının halk tarafından kabul edilmemesi üzerine Kırım’a
müdahale eden Rusya bölgeyi işgal etti, 9 Ocak 1784’de Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmek zorunda kaldı (Ahmed Vâsıf Efendi, 1978:
X- XIV; Kurat, 1987: 289-291; Köse, 1999: 543-546).
3

Çarlık Rusya’sının tarihsel süreçte Akdeniz’e yönelik planları için bk. Derviş-Devrisheva,
2015: 351-364.
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Rusya ile Avusturya birlikteliği 1527 yılına kadar gitmektedir.
1726’da Viyana ittifakına Rusya’nın katılması ile ittifak resmileşmiştir. 1762 yılında II. Katerina Rus tahtına geçince Osmanlı Devleti’ni
parçalamaya yönelik planlarını uygulamak amacıyla Avusturya ile
ortak hareket etmeye karar verdi. Ancak Avusturya’nın başında olan
Kraliçe Maria Theresa bu duruma temkinli yaklaşmış, gerekli şartların
oluşmadığı için ortak hareketi kabul etmemişti (Koçak, 2017: 461-462).
Theresa daha tahtta iken oğlu II. Josef 30 Mayıs 1780 yılı Haziran ayı
başında Petersburg’da II. Katerina ile görüştü. 1780 yılı Kasım ayında
annesi Theresa’nın ölümüyle tahta çıkan II. Josef ertesi yıl II. Katerina
ile mektuplaşarak Rus-Avusturya arasındaki ittifakı gerçekleştirdi.
Rus-Avusturya ittifak görüşmeleri ile Osmanlı Devleti’nin Avrupa
topraklarının ele geçirilmesi ve ele geçirilen ganimetlerin eşit olarak
paylaşılması kararlaştırıldı (Yüksel, 2013:101-103; Koçak, 2017: 462).
Rusya-Avusturya ittifakından endişe duyan Osmanlı Devleti ise
kendisi gibi bu ittifaktan rahatsızlık duyan Prusya ile yakınlaşma sürecini girdi. Osmanlı Devleti bunun yanında Rusların Akdeniz’e donanma göndermesini engellemesi için İspanya ve Fas Hâkimi ile görüşme
sürecini başlattı. Bu görüşmeler sayesinde Rusların İspanya ile ittifak
kurmasını engellemeye çalışırken diğer taraftan Fas Hâkimi’nden
maddi destek beklentisi içerisindeydi (Yüksel, 2013: 105-106). Ayrıca
Kuzey Kafkasya’da yaşayan kabileler ile irtibat kurulup uygulanan
politikalarla Ruslara karşı beraber hareket edilmesi kararlaştırıldı.
Bunun yanında Soğucak kalesi tamir edilip, Anapa kalesi yeniden inşa
edildi (Ahmed Vâsıf Efendi, 1978: 18; Fedakar, 2010: 40-42, 101; Nusel,
2015: 35-37).
Savaş dönemi öncesinde Osmanlı maliyesi zor durumdaydı. Savaş
sırasında artacak giderleri temin etmek için gelir kaynaklarını arttırma
arayışlarına girişildi (Genç, 1995: 378). Bu bağlamda İzmir ve Kıbrıs
gelirlerinin malikâne olarak kısım kısım taliplerine satılması kararlaştırıldı. Bu sayede savaş için gerekli harcamaların bir kısmının buradan
elde edilen gelirlerden sağlanması kararlaştırıldı (BOA., AE.SABH.I.,
4/390; BOA., AE.SABH.I., 11/983; BOA., AE.SABH.I., 361/ 25169).
2. 1787-1792 OSMANLI-RUS SAVAŞI
Osmanlı Devleti başlangıçta mümkün oldukça Rusya ile savaşa
girme taraftarı değildi. Ancak Avusturya ile ittifak görüşmeleri yapan
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Rusya, Osmanlı Devletini savaşa çekmek için çeşitli şartlar öne sürmekteydi. 1787 yılında Rus elçisinin Osmanlı Devleti’nden çözümünün istediği konular şunlardı; Eflak ve Boğdan sorunu, Gürcistan’daki
gelişmeler, Kuban nehrini geçerek Rus topraklarına saldıran kabileler,
Cezayirliler tarafından ele geçirilen Rus gemisinin geri alınması. Ayrıca Tuna sahillerinde Osmanlı Devleti ile birlikte hareket eden Kazakların sınır bölgelerinden uzaklaştırılarak yağmaların durdurulması,
Varna’ya konsolos ataması sorunun çözülmesi. Bunlarla birlikte diğer
hususların yanında antlaşma şartlarına göre Kılburan mevkiinden
çıkan tuzun yarısının Ruslara bırakılmasını da talep etti (Gökçe, 1979:
137). Rusya ile gerilen ilişkileri düzeltmek için Prusya’dan aracılık yapmasını isteyen Osmanlı Devleti’nin teklifine Prusya Kralı II. Friedrich
Wilhelm de sıcak bakmadı (Kurtaran, 2020: 138-139).
1787 Mayıs ayında II. Katerina ve II. Josef, Kerson şehrinde bir araya geldi. Yapılan görüşmede Osmanlı Devleti’ni parçalamaya yönelik
projeler görüşülüp, müttefiklik konularının esaslarını belirlendi. Bu
durumdan Osmanlı Devleti haberdar oldu. Bu gelişmeler sonrasında
Osmanlı Devleti’ne Boğdan sınırına Avusturya birliklerinin yığınak
yaptığı bilgisi geldi (Kuzucu, 2012: 70; Koçak, 2017: 462).
Kerson görüşmesi o güne kadar barışı korumaya çalışan Osmanlı
Devleti için dönüm noktası oldu. Görüşme sonrası Sadrazam Koca
Yusuf Paşa ve bir kısım Osmanlı yöneticileri artık Rusya ile savaşın kaçılmaz olduğunu düşünmekteydi. Bu dönemde İngiltere ve Prusya da
menfaatleri gereği Osmanlı Devletini savaş ilan etmesi için Rusya’ya
karşı kışkırtmaktaydı. Özellikle Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın savaşa
ısrar etmesi, Şeyhülislam Müftizade Ahmet Efendi’nin savaş ilanını
uygun görmesi sonucu artık Sultan I. Abdülhamid savaşa razı oldu.
Kerson görüşmesi sonrası Rusya’nın İstanbul elçisi Bulgakov Osmanlı
yönetiminden yeni taleplerde bulundu. Elçiye verilen ültimatomda
çeşitli isteklerde4 bulunularak bunların derhal yapılması talep edildi.
Talepleri ülkesine bildireceğini beyan eden elçinin zaman kazanmak
için böyle davrandığı gerekçesi ile elçi hapsedilip Rusya’ya savaş ilan
edildi (Danişment, 1972: 64-65; Aktepe, 1988: 215; Baycar, 1999: 403404; Kuzucu, 2012: 72-73). Osmanlı Devleti tarafından Rusya’ya savaş
4

İstekler için Bk. Mustafa Nuri Paşa, 1980: 174; Gökçe, 1979: 138-139; Kuzucu, 2012: 72-73;
Bayram, 2014: 291-292.
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ilan edilmiş olsa bile mevsim şartları gereği ordunun hareket etmesi
için bahar ayları beklendi. Bu dönem içerisinde ordunun savaş alanlarına intikali için yolların düzenlenmesi, silah ile mühimmat temini,
mevcut kalelerin güçlendirilmesi, yeni kale yapımı ve sınırlarda tedbirler alınması için çalışıldı (Cevdet IV, 1309: 28; Kuzucu, 2012: 94-100).
II. Katerina ve Avusturya Çarı II. Josef’in Kırım’ı ziyareti, Osmanlı
Devleti’ne karşı yapılan bir gövde gösterisi olarak değerlendirildi ve
sonrasında yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’nin savaş kararı almasında önemli bir etken oldu (Kuzucu, 2012: 76).
Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya savaş ilanından yaklaşık altı ay sonra Rus-Avusturya ittifakı gereği, Avusturya 9 Şubat 1788’de Osmanlı
Devleti’ne savaş ilan etti. Osmanlı Devleti hazırlıklarını tam olarak
tamamlamadan iki cephede savaşmak zorunda kaldı (Mustafa Nuri
Paşa, 1980: 175; Danişment, 1972: 69-70; Efe, 2006: 142; Bayram, 2014:
355-356).
Osmanlı Devleti için savaş artık kaçınılmaz olmakla birlikte savaş kararının alınmasındaki asıl amaç Kırım’ı kurtarmaktı. Rusya ise
Buğ-Dinyester nehirlerinin ağzında yer alan Ochakov ve Akkerman
kalelerini ele geçirmeyi, Tuna prensliklerini ve Basarebya’yı kapsayan
bağımsız bir devletin kurulmasını hedeflemekteydi (Efe, 2006: 141).
Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı Karadeniz bölgesinde hazırladığı
savaş planı ile Özi kalesinde toplanan askerler ile batıdan, Donanma
ile Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa’nın emir komutasında denizden,
merkez Anapa kalesi olmak üzere Kuzey Kafkasya’da toplanan ordu
ile Kuban Nehrini aşarak taarruz etmeyi planladı (Fedakâr, 2015: 122123).
1787-1788’de muharebeler sürerken Kaptan-ı Derya Gazi Hasan
Paşa donanma ile Karadeniz’e gönderildi. Rus kuvvetleri 1789’da
Özi kalesini deniz ve karadan kuşatırken, Gazi Hasan Paşa denizden
kaleyi kurtarmakla görevlendirildi. Ancak Gazi Hasan Paşa, büyük
gemilerle sığ olan Özi kalesine yaklaşamadı, göndermiş olduğu ince
donanma da Rus donanması karşısında başarılı olamadı. İstanbul’dan
takviye istenen ince donanma da kış şartlarından dolayı Özi’ye hareket
edemedi. Gazi Hasan Paşa takviye gelen Rus donanmasını engelledi
ise de başka bir şey yapamadığından İstanbul’a döndü (Uzunçarşılıoğlu, 1938: 373-374; Kuzucu, 2012:123-124; Bayram, 2014: 517-519).
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Özi Kalesi 16 Aralık 1788’de Rusların eline geçti. Sultan I. Abülhamid
kalenin kaybedilmesine ve özellikle katliam haberlerine çok üzüldü
(Sarıcaoğlu, 2000: 910). Yaşanan gelişmeler sırasında sağlığı iyice
bozulan I. Abdülhamid, Özü Kalesi’nin Ruslar tarafından işgalini
bildiren sadrazam kaimesini okurken, aniden gelen bir felç sonucu, 7
Nisan 1789 vefat etti. III. Selim’in tahta çıkmasından sonra da Kırım’ın
geri alınması için savaşa devam edildi (Aktepe, 1988: 215-216; Beydilli,
2013: 343).
Osmanlı Devleti savaşın başlarında Kuban Nehrini geçerek
Kafkasya’da taarruz eden Ruslara karşı Kafkas Seraskerliğine Battal
Hüseyin Paşa’yı görevlendirdi. Ancak Ruslarla yapılan savaş sonucunda Battal Hüseyin Paşa Ruslara teslim oldu. 26 Temmuz 1791’de üçüncü Rus saldırısında Anapa kalesi Rusların eline geçti (Yağcı, 2009:103104; Bayram, 2014: 614; Fedakâr, 2016: 93).
Boğdan’ı ele geçirmek isteyen Avusturya ordusuna aralarında
yapılan ittifak gereği Ruslar tarafından asker gönderildi. Yaş kasabası
bölgesinde birleşen Avusturya-Rus birliklerine karşı Şahbaz Giray
Han, Boğdan Başbuğu Mikdad Paşa bölgeyi savunmaya çalışsa da
takviye kuvvet gelmemesi üzerine Yaş kasabasını terk etmek zorunda
kaldı. Rus kuvvetleri daha sonra destek alamayan Hotin kalesini kuşatıp 1788 yılının sonbaharında bölgeyi ele geçirdi (Kuzucu, 2012: 125;
Bıyık, 2014: 510; Bayram, 2014: 494).
1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı’nın Kıbrıs için önemli olaylarından birisi de 11 Temmuz 1789’de Osmanlı Devleti İsveç arasında bir
ittifak antlaşması imzalanmasıydı. Antlaşmaya göre İsveç’in Rusya ile
yapmakta olduğu savaşa devam etmesi için yıllık 2 bin kese, toplam
20.000 kese para yardımı taahhüt edildi. Taraflar diğer bir antlaşma
maddesine göre birbirlerinden habersiz Rusya ile barış yapmayacaktı
(Bayram, 2014: 538-539, 810-811; Kurtaran, 2020: 145-146). İsveç ile
savaşmak zorunda kalan Rus donanması Akdeniz’e inemedi. Bunun
yerine Rusya, Rus bandıralı korsan gemilerini kullanarak aralarında
Kıbrıs’ın da bulunduğu Osmanlı sahillerine ve gemilerine saldırılar
düzenledi (Gümüş, 2016:471-472, vd.; Gümüş, 2019: 58-59).
Rusya ile yapılan savaşta Osmanlı ordularının başarısız olması
sonucu farklı tarihlerde barış görüşmelerine başlandı. 17. görüşme sonunda 10 Şubat 1792 tarihinde imzalanan Yaş Antlaşması ile
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Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi. İmzalanan antlaşma ile Kırım üzerinde
Rus hâkimiyeti kesinleşti. Rusların barış antlaşması imzalamasının en
önemli nedenlerinden biri Avrupa’da yaşanan gelişmeler, özellikle de
Fransız İhtilali’nin monarşi ile yönetilen ülkeler için tehdit oluşturmasıydı (Beydilli, 2013: 346-347).
2.1. Savaş Dönemi Kıbrıs Yönetimi ve Savaşın Kıbrıs Ahalisine
Duyurulması
Kıbrıs incelenen dönemde muhassıllar tarafından yönetilmekteydi. Muhassıl Hacı Abdülbaki Ağa’nın çeşitli suçlamalardan dolayı
1785 yılında görevden alınmasından sonra Kıbrıs’ın yönetimi kaptan
paşalara verildi (Çevikel, 2000: 63; Dinç, 2014: 423). Kaptan Paşalar
ise ada yönetimini, teklifleri ve Divan-ı Hümâyûn’un tayini ile görevlendirilen muhassıllara bıraktı. Ada eyalet statüsünde görünse de
Cezayir-i Bahr-i Sefid Beylerbeyliği’nin uhdesinde, Kaptan Paşa’ya
bağlı ve vergilendirme konusunda da Divan-ı Hümâyûn’a karşı sorumlu olan muhassıllar tarafından idare edildi. Ada bu tarihten 1821
yılına kadar her ne kadar muhassılların idaresinde olsa da yönetimde
asıl söz sahibi olanlar İstanbul ile sürekli olarak irtibatlı olan saray
tercümanı ve piskoposlardı. Nitekim Kıbrıs tarihi üzerine kapsamlı
çalışması bulunan Hill bu dönemi “Dragoman ve Piskoposlar İktidarı”
olarak değerlendirmiştir (BOA., AE.SABH.I, 366/25589; Çevikel, 2000:
63-65, 123-124; Hill, 2016: 89).
Savaş öncesinde Kıbrıs Muhassılı Hacı Abdülbaki’nin yerine
Dergâh-ı Ali Kapıcubaşılarından Ali Ağa Kıbrıs Muhassıllığına getirildi (BOA., TS.MA.e, 527/23 ). Ali Ağa, görevi sırasında halktan özellikle
fazladan vergi alarak adadaki Müslüman ve gayrimüslimleri zor duruma düşürdüğü suçlamasıyla görevinden alındı. Ali Ağa, Magosa’da
kalebent cezasına çarptırıldı (KŞS., 21, 57/3). Ali Ağa, ilerleyen süreçte
maktulen hayatını kaybetti ve mal varlığı hazineye savaş giderlerinde kullanılmak üzere aktarıldı (BOA., D. BŞM., MHF., 78/36; BOA.,
TS.MA.e, 250/26). Bu dönemde Kıbrıs Kaptan-ı Derya Gazi Hasan
Paşa’nın uhdesine ihale olunduğundan, onun yerine vekâleten eski
“Patrona-i Hümâyûn” Kaptanı Sâkızî Hüseyin’in uhdesine ihale olundu (KŞS., 21, 62/3; Çevikel, 2000: 64). Onun muhassıllığı döneminde
Osmanlı- Rus Avusturya Savaşı başladı (BOA., C.AS., 1169/52049).
Bu sırada ada ahalisi ve reayasına savaşın gerekçesi ve yapılması ge-
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rekenlerle ilgili olarak bir emirname gönderildi. Buna göre, Rusya ve
Avusturya’nın antlaşma şartlarına uymadığı için savaşın başladığı, eli
kılıç tutanların sefere katılması ve sahillere, iskelelere düşman geldiği
takdirde karşılık verilmesi istendi (KŞS., 21, 99/1). Diğer bir emirnamede; Rusların Kaynarca Antlaşması hükümleri ile yetinmediği, Kırım’ı
tahrik ederek Aynalıkavak Tenkihnamesi’ni imzalattırdığı, bunların
şartlarına da uymayarak Kırım’ı işgal ettiği bildirildi. Ayrıca Rusların
sınırlara asker yığarak Tiflis, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinde kabul
edilemez isteklerde bulunduğu, Müslümanların kabul edemeyeceği
hareketlere devam ettiği, Rusların devlete meydan okuduğu için savaş
ilan edildiği duyuruldu (KŞS., 21, 91-92/3). Bu emirnamelerle ahaliye
Ruslara karşı açılan savaşın meşruiyeti anlatılmış oldu. Böylece toplanacak asker ve gerekli erzak, teçhizat vb. ihtiyaçların karşılanması için
uygun ortam oluşturuldu.
2.2. Rus Bandralı Korsan Gemilerinin Saldırıları ve Alınan
Tedbirler
1787-1792 Savaşı’nın başladığı dönemde Osmanlı Devleti’nin
teşviki ile İsveç, Rusya’ya savaş ilan etmişti. Bundan dolayı Baltık
Denizinde bulunan Rus donanması Akdeniz’e doğru hareket edemedi
(Gümüş, 2016: 471). Ancak Rusların teşviki ile Akdeniz’de Rus bandralı korsan gemileri ticaret gemilerine ve fırsat buldukça çeşitli yerlere
saldırılarda bulundu.5 Hüseyin Kaptan’ın muhassıllığı döneminde
Kıbrıs adası Rus bandıralı korsan gemilerinin saldırılarına maruz kaldı. Leymosun kalesi önlerinde 11 korsan gemisi ile Çamlıca ve küçük
kayıklarla gelerek top atışları yaptı ve bir kayığı batırdı. Adanın etrafında dolaşan korsan gemileri sahilden çıkarma yapmaya çalışmışsa da
alınan tedbirler sonucu başarısız oldular. Daha sonra korsan gemileri
Meis adası istikametinde bölgeden ayrıldı (BOA., C.AS., 916/39565).
Savaşın başlangıcından itibaren bölgede bulunan korsan gemilerinin varlığından haberdar olan Sultan I. Abdülhamid konu hakkında
Akdeniz donanması kalyonları Başbuğu Memi Kaptanı uyarmıştı.
Memi Kaptan’a verilen talimatta; başbuğ tayin edilmesindeki amacın
Akdeniz’deki tüccar gemilerinin ve diğer Osmanlı gemilerinin korsanlardan korunması olduğundan, Akdeniz sularında korsan gemisi
5

Rus bandralı korsanların faaliyetleri için bk. Gümüş, 2016: 470-483.
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dolaşmaması için gereken önlemleri alması emredildi. Ayrıca Memi
Kaptan’dan Akdeniz’de mevcut korsan gemilerini ele geçirip ahali ve
reayanın mal ve can emniyetini sağlaması istendi (BOA., C..BH. 250
/11590; Gümüş, 2016: 472). Korsan gemilerinin Leymosun kalesi önünde saldırı düzenlemesi sonucu Kıbrıs Muhassılı Hüseyin Kaptan’a
harcamaları miriden olmak üzere adadan asker toplayarak, Kıbrıs
Muhafızlığı görevi de verildi (BOA., C.AS., 916/39565).
Korsan gemileri ile mücadeleye Kıbrıs ahalisi de dâhil edilmek
istendi. Bölgelerine gelecek korsanlara karşı küçük ve büyük kayıklar temin edip, denizde dolaşarak karşılaştıkları korsan gemileri ile
muharebe etmeleri talimatı verildi. Korsanlarla mücadele edenlerin
yapacakları muharebe sonrasında elde ettikleri ganimetleri kendi
aralarında bölüşmesine müsaade edilmesi kararlaştırıldı6 (KŞS., 21,
114/1). Bu sayede ahalinin elde edilecek ganimetler için korsanlarla
mücadelesi teşvik edilip, korsan gemilerinin rahat bir şekilde hareket
etmesi engellenmek istenmiştir.
Korsan gemilerinin Kıbrıs civarında görülmesinden dolayı kalelerde mevcut toplar için gerekli mühimmatların da takviyesi yapıldı.
1788 yılında İstanbul’dan Kıbrıs kalelerinde kullanılmak üzere 100
kantar (5.644,9 kg) barut gönderildi. Ertesi yıl Alanya İskelesinde bulunan mîrî kurşundan 50 kantar (2.822,45 kg) kurşun teslim edildi. Ayrıca ihtiyaca göre adada bulunan kalelere dağıtılmak üzere 100 kantar
(5.644,9 kg) barut ve 30 kantar (1.693, 47 kg) kurşun ve 50 adet barut
kesesi ve o kadar adet keçe, Cebehâne‑i Âmire tarafından gönderildi.
Bunların yanında Tophane-i Amire tarafından 3 çapında 700 adet
yuvarlak tertip olunsa da ikişer ve dörder çapında yuvarlak atar top
kalıbı kullanılmadığından bunların yerine beşer ve bir buçuk çaplarında top malzemesi tertip edildi. Beşer çapında 100 adet ve iki çapında
bir buçuk okkalık (yaklaşık 2 kg) 200 adet olmak üzere toplam 1.000
adet yuvarlak kalıp sevki sağlandı. Kıbrıs Muhassılı tarafından korsan
tekneleri görüldüğü için acilen kalelerde bulundurmak amacıyla 300
kantar (16.934,7 kg) barut ve 200 kantar (11.289, 8 kg) kurşun ve ikişer
ve üçer ve dörder kıyyelik (3, 849 ve 5,132 kg’lık) 1.000 adet gülle ihtiyacı Kaptan-ı Derya’dan talep edildi (KŞS., 21, 188/1). Savaş süresinde
6

Buna ilave olarak savaş döneminde Akdeniz Donanması Başbuğu’na gönderilen emirde ele
geçirilen korsan ve düşman gemilerinin de kendilerinden talep edilmeyeceği hususu yine
korsanlarla mücadeleyi teşvik içindi. Gümüş, 2016: 473.
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Akdeniz’de korsanlık faaliyetleri devam etti. Nitekim Kıbrıs’a sürgün
edilen Manastır Naibi Abdürrezzak korsan tehlikesinden dolayı Sakız
adasında ikamet etmek zorunda kaldı (KŞS., 21, 159/1).
Savaş süresince korsanlar bölgeyi emniyetsiz hale getirdiğinden bu
durumu engellemek amacıyla Akdeniz Donanması Başbuğu’na sıklıkla
korsanlara fırsat vermemesi konusunda talimatlar verildi. Savaş döneminde Akdeniz’den İstanbul’a artan hububat sevkiyatının korsan gemilerinin verdiği zarardan dolayı aksaması, payitaht için ayrı bir öneme
sahipti (BOA., C.BH., 164/7747; BOA., C.BH.., 189/118; BOA., C.BH.,
133/6463). Kıbrıs yöneticilerine gönderilen hükümde Anadolu, Rumeli
sahilleriyle adaların muhafazası için korsan gemileri ile mücadele eden
Akdeniz ve Cezayir donanmaları başbuğlarına gerekli yardımların yapılması emredildi (BOA., C.BH. 220 /10223; KŞS., 21, 167/1).
3. ACİ YORGAKİ’NİN NÜFUZUNU ARTTIRMASI ve KIBRISTA
YAŞANAN GELİŞMELER
Osmanlı idaresinde saray tercümanları, ada yöneticileri ile gayrimüslimler arasında tercümanlık görevi yaparlardı. Bunun yanında
kilise ile Türk toplumu ve yöneticileri arasında uyumu ve işbirliğini
sağlarlardı. Bir anlamda bu kişiler Müslüman ve gayrimüslim cemaatler arasında aracılık yapmaktaydı. Bundan dolayı Kıbrıs reâyâsının
İstanbul ile irtibatı tercüman tarafından sağlanırken, padişahla doğrudan görüşebilme imtiyazına sahipti. Ayrıca gayrimüslimlerden tahsil
edilecek verginin belirlenmesini ve bunun toplanmasını gerçekleştirirdi. Bunun sonucu olarak adada büyük bir nüfuza sahipti. İncelenen
dönemde Kıbrıs saray tercümanının ismi Osmanlı arşiv belgelerinde
Aci Yorgaki olarak geçse de asıl ismi Georgakis Kornesios idi (Dinç,
2014: 423-424).
Savaşın başladığı dönemde Kıbrıs Muhassılı olarak görev yapan
Sakızlı Kaptan Hüseyin, ihtiyarlığı ve hakkında oluşan şikâyetler sebebiyle 29 Haziran 1789’da görevden alındı. Onun yerine Kıbrıs muhassıllığı H.1204 yılı için Hacı Osman Ağa’ya ihale olundu (BOA., C. DH.,
277/13805; BOA., AE.SABH.I., 276/18516; KŞS., 21, 141-143/2). Hüseyin
Kaptan’ın muhassılı döneminde Cikko Manastırı keşişleri tarafından
kendilerinden cizye miktarı olan beşer buçuk kuruş dışında ek vergiler
istendiğine dair şikâyet dilekçesi İstanbul Rum Patriği ve İstanbul’da
yaşayan metropolitlik tarafından Dîvân-ı Hümayuna ulaştırıldı. Mer-
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kezi yönetim tarafından fazla vergilendirme hakkında muhassıl uyarıldı (KŞS., 21, 106/1). Ayrıca Kaptan Hüseyin 1788-1789 yılına ait (H.
1203) Kıbrıs reayasının emval-i miriye ve harçları olan 362.500 kuruşu
ödemek için tercüman ve reaya vekili Aci Yorgaki’den borç aldı (BOA.,
HAT., 1409/57178 ). Muhassılın piskoposlardan fazladan almak istediği vergi hakkında merkezi yönetim bilgilendirilip, buna müsaade
edilmemiştir. Bunun yanında dönemin muhassılı, adanın İstanbul’a
ödemesi gereken tutar için reaya temsilcisi ve tercümanına müracaat
etmek zorunda kalmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere Kıbrıs muhassılına göre Aci Yorgaki ekonomik olarak daha iyi durumdadır.
Nitekim savaş yıllarında İngiltere’nin Halep ve Kıbrıs konsolosluğu
yapan Michael de Vezin, saray tercümanının ada yöneticisinden fazla
geliri olduğunu ifade etmişti (Cobham, 1908: 368-369; Dinç, 2014: 424).
Sakızlı Hüseyin Kaptan’ın Muhassıllığı döneminde hazineye ödemesi gereken tutarın tamamını ödeyemediği için mal varlığı müsadere
edildi. Kısa bir süre sonra da İstanbul’da vefat etti. İlerleyen süreçte Sakız adasında bulunan mal varlığı dâhil olmak üzere tüm gayrimenkullerine el konuldu (BOA., TS.MA.e., 234/21). Ayrıca vefatından sonra
halefi Hacı Osman Ağa’dan Hüseyin Kaptan’ın alacaklarının tahsil
edilip hazineye teslimi istendi (KŞS., 21, 132-133/3). Bunlarla birlikte
eski Muhassıl Hüseyin Kaptan’ın Kıbrıs’ta fazla miktarda bulunan mal
varlığının ortaya çıkarılarak defterinin tutulması ve İstanbul’a gönderilmesi talimatı verildi (KŞS., 21, 134/14/1).
Savaşın fiili olarak başlamasından sonra padişah tarafından gönderilen fermanda, savaş harcamaları sebebiyle sefer vergileri konduğu, bunların tahsili sırasında halka zulüm yapılmaması ve fazla vergi
alan idarecilerin cezalandırılacağı bildirildi. (KŞS., 21, 121/1).
Hacı Osman Ağa göreve başladıktan kısa bir süre sonra reaya
temsilcisi ve tercüman Aci Yorgaki izinsiz olarak ayrılıp yeni muhassılı İstanbul’a şikâyet etti. Bu şikâyet ada sakinlerinin fazla vergilerden
gördüğü zarar hakkındaydı (BOA., C. ML., 146/6179). Aci Yorgaki,
Kıbrıs ahalisi ile reayası adına şikâyet arzuhallerini padişaha sunmasından sonra konu hakkında hemen işlem yapıldı. Kıbrıs ahâli
ve reâyâsının alınacak vergilerle ilgili hüküm Sadrazam ve Serdâr-ı
Ekrem Gazi Hasan Paşa7’nın kapukethüdâsı Dergâh-ı Muallâm kapu7

3 Aralık 1789’da Sadrazam olmuştu. Bk. Aydın, 1993: 501-503.
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cıbaşılarından Mir Süleyman tarafından Kıbrıs’a bildirildi. Hükmün
başında 1751-1752 (H. 1165) yılında yapılan düzenleme ile Kıbrıs’tan
toplanması gereken tutar 257.000 kuruştu. Üç yıl sonra yeni bir düzenleme yapılarak bu tutar 388.161 kuruşa, daha sonra ise 447.100 kuruşa çıkarıldı. Yapılan düzenlemelerle bu tutar tekrar 388.161 kuruşa
indirildi. Müslümanlardan tahsil olunacak tutar muhassıl tarafından,
gayrimüslimlerden tahsil edilecek tutar reaya vekili olan tercüman
tarafından toplandı. Aci Yorgaki’nin şikâyetine göre; o sene farklı bir
uygulama yapılarak sadece reaya vergileri 725 kese akçeden 900 kese
akçeye çıkarıldı. Bu tutarın reaya vekilinden zorla alınıp, reayanın
çaresiz bırakıldığı iddia edildi (BOA. C. ML.,146/6129; BOA. C. ML.,
148/6251; KŞS., 21, 178/1). Bu şikâyetten yaklaşık iki hafta sonra Hacı
Osman Ağa görevinden alındı. Muhassıl 2 Şubat 1790 tarihli ferman
ile görevinden azledilip yerine Gazi Hasan Paşa’nın silahtarı İsmail tayin edildi (KŞS., 21, 143/1). Ayrıca adanın hesaplarının incelenmesi ve
devir teslim için Başdefterdar Feyzullah görevlendirildi (KŞS., 21, 145146/1). Hacı Osman Ağa’nın görevden alındığı dönemde savaş sebebi
ile şikâyet yeterince incelenememiş, Sadrazam Gazi Hasan Paşa’nın
kendi adamlarından birinin buraya ataması ile sorun çözülmeye çalışılmıştır.
Bu arada Kıbrıs tercümanı ve reaya temsilcisi Aci Yorgaki’nin adaya dönüp eskisi gibi muhassıllar adına vergileri toplama ve tercümanlık görevine devam etmesi için mal ve canına bir zarar gelmeyeceği
yolunda kendisine kefil olunması emredildi (BOA., C. ML. 68/3132;
KŞS., 21, 135/1). Aci Yorgaki’nin emniyetli bir şekilde adaya görevine
devam etmesine yönelik iki ay önce bir hüküm bulunmasına rağmen8
bu süre içinde adaya dönmemiş tekrar ada idarecilerine böyle bir talimat gönderilmesini sağlamıştır.
Hacı Osman Ağa’nın görevden alınıp yerine İsmail Ağa’nın
görevlendirilmesi sonrasında yapılan incelemeler sonucunda Hacı
Osman Ağa’nın haksız yere görevden alındığı ortaya çıktı. Bunun
üzerine 9 Nisan 1790’da tekrar Kıbrıs Muhassılı görevine iade edildi
(BOA., HAT., 186/8750; BOA., C.DH., 340/16971; KŞS., 21, 147/1). Aci
8

Aci Yorgaki’nin eşkıya korkusundan Kıbrıs’tan başka yere kaçtığı, Yorgaki’nin muhassıllıkla
ilgili işleri için gelmesi gerektiği halde korkusundan gelemediği, Lefkoşa idareci ve ileri gelenlerinin mal ve canına bir zarar gelmeyeceği yolunda kendisine kefil oldukları hükmü yer
almıştı. KŞS., 134/2, 29 Rebiülâhir 1204 (16 Ocak 1790).
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Yorgaki’nin haksız yere şikâyet ettiği Hacı Osman Ağa’nın araştırma
yapılmadan görevden alınması devletin savaş döneminde olması
kadar reaya temsilcilerinin o dönemki gücünü göstermektedir. Aci
Yorgaki, savaş döneminde merkezi yönetimin ada ile yeterince ilgilenememesi nedeniyle adadaki nüfuz boşluğunu doldurmuştur. Doğal
olarak adayı yönetmekle belirli bir süre için Kıbrıs’a gelen muhassıllar,
reaya temsilcisi olarak padişahla doğrudan görüşme yetkisine sahip
ve uzun süredir gayrimüslimlerin ödemesi gereken vergiyi tahsil ettiği
için önemli maddi güce sahip olan Aci Yorgaki ile iyi ilişkiler içerisinde
olma durumunda kalmıştır.
10 Eylül 1790 tarihinde görev süresi dolan ve “ahalinin ve reayanın
kendisinden hoşnut olmadığı” gerekçesiyle Kıbrıs Muhassıllığı Hacı
Osman Ağa’dan alınıp, yeni muhassıl ihalesi için Sadrazam görevlendirildi. Talep üzerine Sadrazam tarafından Kıbrıs Muhassıllığı Kara
Silahtar Mehmet Ağa’ya ihale olundu (BOA., HAT., 208/11092). Sadrazam tarafından berat verilen Kara Silahtar Hacı Mehmet Ağa Kıbrıs’a
kendisi gitmek istemeyip yerine vekil olarak kardeşi Osman’ı göndermek istedi. Osman ise vekil olarak gitmeyeceğini beratın kendi adına
çıkarıldığı takdirde gideceğini bildirdi. Bu gelişme üzerine Kıbrıs’ın
bunlara verilmesinin şart mı olduğu sorulup, onun yerine eski muhassılın görevine devam etmesi teklif edildi. (BOA., HAT., 209/11142).
Ancak daha sonra sadır olan hatt-ı hümayunla Kıbrıs, Kara Silahtar
Mehmet Ağa’nın kardeşi Osman’a ihale olundu ve muhassıllığa tayin
edildi (BOA., HAT., 194/9609; BOA., HAT., 199/10000). Savaş sonuna
kadar Kıbrıs Muhassıllığı Osman Ağa tarafından üstlenildi.
Osman Ağa’nın Kıbrıs Muhassılı döneminde Aci Yorgaki ile herhangi bir problem yaşandığına dair ilgili döneme ait belgelerde bilgiye
ulaşılamamıştır. Aci Yorgaki’nin şikâyeti üzerine bir önceki muhassıl
Hacı Osman Ağa görevinden alınmıştır. Bu şikâyetin doğru olmaması
üzerine Hacı Osman’ın tekrar göreve iade edilmiştir. Asılsız şikâyetine
rağmen Aci Yorgaki’nin görevine devam ettirilmesi onun adadaki
gücünü göstermektedir. Kıbrıs muhassılı Hacı Osman Ağa’nın görev
süresi dolduğu zaman “ahali ve reayanın kendisinden memnun olmadığı”
gerekçesi ile görev süresinin uzatılmaması Aci Yorgaki ve yeni muhassıl için dikkate değerdir. Bir önceki muhassıl döneminde yaşanan
gelişmeler her iki tarafın da hareket tarzları için belirleyicidir. Aci Yorgaki uzun yıllar boyunca adada reaya temsilcisi ve tercüman olarak
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görev yaparken, adanın yöneticisi olarak görevlendirilen muhassılların görev süreleri çok daha kısa olmuştur.
4. SAVAŞ DOLAYISIYLA KIBRIS YÖNETİCİLERİNDEN
TALEPLER
4.1. Gemi Yapımı ve Kalyoncu Talepleri
Savaşın başlangıç aşamasında Karadeniz ve Akdeniz’de bulunan
donanmasını kuvvetlendirmek isteyen Osmanlı Devleti gemi yapımı ve denizci temini için çeşitli faaliyetlerde bulundu. Bu bağlamda
Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa tarafından Kıbrıs adasından bahar
aylarına kadar yetiştirilmek üzere iki adet kırlangıç yapılması talep
edildi. Kıbrıs Muhassılı Hüseyin Kaptan adada o günkü şartlarda kırlangıçları yapımında kullanılacak kereste ve usta problemi sebebiyle
bunları yapamayacağını bildirdi. Bunun üzerine iki kırlangıcın yapımı
için Hüseyin Kaptan’dan 3.250 kuruş istenerek Rodos’ta Murâbıt-zâde
Hasan Kaptan tarafından kırlangıçların yaptırılması uygun görüldü
(BOA., C. BH., 112/5445; KŞS., 23, 95/1; Kıcalı, 2019:60). Hüseyin Kaptan tarafından temin edilen 3.250 kuruş Sadaret Çuhadarı Süleyman
Ağa aracılığı ile Rodos’a ulaştırıldı (BOA., C. BH.97/4693).
1788 senesi sonunda ilkbaharda Akdeniz ve Karadeniz’de görev
yapacak kalyonlar için gerekli olan asker ve harcamalar için Rumeli,
Anadolu ve Akdeniz sahilleri ile adalar ahalisinden asker ve para
istendi. Bu doğrultuda toplam 15.225 neferin sadece 250’si Kıbrıs
ahalisinden temin edilecekti. Bunun yanında talep edilen 360.217
kuruşun sadece 5.912 kuruşluk kısmı Kıbrıs’a aitti. Bu neferler iki kıst
mevâcibleri ile birlikte gönderilecekti (BOA., TS.MA.d, 2717).
1790 yılı için Tersane-i Amire tarafından Kıbrıs’a görevlendirilen
Dümencibaşı Mehmet ve beraberindeki heyet 500 kalyoncu ve 100 Rum
reaya askeri istedi. Bu talep Alaybeyi Hüseyin ve Şeyh Ali Ağa-zâde
Zaîm Mustafa tarafından fazla görülüp, ancak bunun yarısını verebileceği bildirildi (KŞS., 21, 154/1). Durumun padişaha iletilmesi üzerine
Kaptan-ı Derya Hüseyin Paşa’nın çuhadarlarından Salih ile gönderilen
fermanda düşmana karşı büyük bir ordu hazırlandığı, savaş halinde
böyle bir durumun büyük hıyanet olacağı bildirilmiş, verilen emir gereği bir nefer bile eksik olmasına razı olunamayacağı, böyle bir durum
gerçekleştiği takdirde bunun cezasız kalmayacağı belirtilerek, istenen
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sayıda askerin “rûz-ı hızır”dan önce İstanbul’da olması emredilmişti
(KŞS.,21, 152-153/1). Kıbrıs Muhassılına gönderilen diğer bir fermanda
da istenen askerlerin zamanında gönderilmesi emrinden sonra, Alaybeyi Hüseyin ve Şeyh Ali Ağazâde Zaîm Mustafa’nın eksik sayıda asker göndermeyi kabul edip daha fazlasına vermeyeceğiz ifadelerinden
dolayı cezalandırılmak üzere İstanbul’a gönderilmesini içeren ferman
sadır oldu (KŞS., 21, 155/1). III. Selim tarafından ferman gönderilmesine rağmen Kıbrıs’tan istenen askerin sadece yarısının gönderileceğinin
bildirilmesi, taşrada merkezi otoritenin zayıfladığının bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir. Diğer bir husus da Kıbrıs’ta savaşa gidecek
asker temininin zorluğudur. Nitekim ilerleyen süreçte de buna benzer
talepler karşısında aksaklıklar yaşanmıştır.
1790 yılının sonunda sadır olan fermanda öncelikle istenilen askerlerin nevruzdan önce tersanede hazır olmaları talep edildi. Bunun
aksadığı takdirde sorumlu olan idarecilerin ve zabitlerin sadece sorgulanıp, azarlanmakla yetinilmeyeceği, özensiz davranıp gevşeklik
gösterenlerin, sürgüne gönderilerek kalebent cezası alacakları, askerlerin sayılarında eksikliğe müsaade edilmeyeceği ilave edildi. Bununla
birlikte gönderilecek neferlerin iki kıst mevâcibleri ile birlikte harp
edecek güçlü, kuvvetli kişilerden seçilerek silahları ile birlikte gönderilmesi gerektiği emredildi. Fermanın devamında, askerlerden vaktinde gelip kendini ispatlayanların, Dergâh-ı Muallâm yeniçerileri ve kuloğullarına tanınan ayrıcalıklara sahip olacağı bildirildi. O güne kadar
Tersâne-i Âmire’ye teslim olanlar arasında işe yaramaz olan askerler
için yapılan harcamaların boşuna yapıldığı, bunların bir kısmının firar
ettiği tespitinde bulunuldu. İdarecilerin ve zabitlerin görevlerini ihmal
edip, geçen sene olduğu gibi istenen şartlarda asker göndermediği takdirde bunu yapanların cezalandırılacağı, işe yaramazların iade edilip,
tekrar iki katı asker isteneceği emredildi (KŞS., 21, 176/1). Hükümden
de anlaşıldığı üzere adadan İstanbul’a gönderilen askerlerin en azından bir kısmı istenen özellikleri taşımamaktaydı.
1791 ilkbaharında donanmada görev yapmak üzere istenen kalyoncu listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
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Tablo 1. Kıbrıs’tan İstenen Kalyoncu Miktarı ve Maaşları
Yevmiye

Görev Unvanı

Kuruş

Asker Sayısı

50

Ağayân

600

12

28,5

Alemdârân

10342

12

23

Neferân

13248

576

600
KŞS., 21, 176/2, 11 Cemaziyelahir 1205 (15 Şubat 1791).

1792 yılı ilkbaharında donanmada kalyoncu olarak istihdam edilecekler hakkında 1791 yılı sonunda bir ferman gönderildi. Buna göre
Kıbrıs’tan ağalar ve alemdarlarla birlikte 600 kalyoncu seçilmesi talep
edildi. Kalyoncular bir önceki yılda istenen niteliklere sahip olmalıydı.
Seçilen kalyoncular için ağalar ve alemdarlarıyla donanmaya kayıt
olduktan sonra dörder kıst mevâcibleri ödenecekti. Kalyoncuların seçim işi sadece ağa ve alemdarlara bırakılmamalıydı. Eğer gönderilen
kalyoncular sayıca eksik, işe yaramaz, disiplinsiz ve firar ederse, gönderen kazalardan sadece eksik neferlerin mevâcibleri ve zecriyeleri iki
katı fazla alınmakla kalınmayarak, kalyoncuları seçen ve gönderen görevlilerin de cezalandırılacağı bildirildi (KŞS., 21, 205/1). Her ne kadar
kalyoncu seçiminde detaylı özellikler aransa da çeşitli sorunlar meydana geldi. Bunlardan görevlerini bitirip İstanbul’dan adaya dönenler
arasında ahaliye zulmedenler bulunmaktaydı. Kalyoncuların bir kısmı
Kıbrıs’a geldiklerinde “kalyoncu neferâtıyuz” diyerek yanlarında getirdikleri malzemeleri zorla dört kat fazla fiyatla ahaliye satmaktaydı.
Bu durumun şikâyet edilmesi üzerine, bunun kabul edilemeyeceği,
ahaliye zulmedilmeye müsaade edilmeyeceği bildirildi. Bunun önüne
geçmek için zabitler görevlendirilmesi, buna tevessül edenlere fırsat
verilmemesi emredildi (BOA., C. BH. 63/2965; BOA., C.DH. 39/ 1916;
BOA., C.BH. 130/6298; KŞS., 21, 200/1; 206/1).
1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı’nın her ne kadar asıl cephesi Akdeniz olmasa da bölgede bulunan Rusya adına korsanlık faaliyetleri
icra eden gemilere karşı ve asker ihtiyacını karşılamak için Kıbrıs’ın
da aralarında bulunduğu birçok bölgeden asker, gemi ve bunların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla ilave para talep edilmiştir. Ancak gerek
bazen istenen miktarda asker gönderilememesi gerekse gönderilen
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askerlerden bir kısmının firar etmesi ve istenen özelliklere sahip olmaması yaşanan sorunlar arasındadır.
4.2. Zahire ve Peksimet Talepleri
Savaş döneminde İstanbul’un iaşesinin temini için aralarında Kıbrıs’ında bulunduğu Doğu Akdeniz’in zahire üretim alanları ön plana
çıkmıştır. İstanbul’un iaşesi fazla nüfusa bağlı olarak zaten zor iken
özellikle savaş dönemlerinde yiyecek kıtlığının siyasal karışıklık meydana getireceği kaygısı ayrı bir öneme sahiptir (Quartaert, 2004: 80).
1768-1774 Osmanlı Rus Savaşından önce İstanbul’un zahireyi ağırlıklı
olarak Trakya, Karadeniz ve Tuna havzasından temin edilmiştir. Bu
savaştan itibaren bu sahalarda savaş cereyan ettiğinden devlet başta
içerisinde Kıbrıs’ın da bulunduğu Akdeniz havzası olmak üzere farklı
bölgelerden zahire temin etmeye çalışmıştır (Dinç, 2015: 215). Ayrıca
doğal olarak genç nüfusun savaşa katılması ve savaşa bağlı harcamaların artması hububatın teminini daha zor hale getirmiştir.
1788 yılı başlarında bu bağlamda sadır olan fermanda daha önceden de zahirenin ülke dışına satışının yasak olduğu hatırlatılarak savaş
döneminde bunun en ağır şekilde cezalandırılacağı, fazla gelen miktarın başta ordu ve İstanbul için muhafaza edilmesi ve istenildiği takdirde gönderilmesi emredildi (KŞS., 21, 102/1). Konunun öneminden
dolayı 16 Mart 1788 tarihinde sadır olan diğer bir fermanda savaşılan
devletlerin tüccarlarına zahire satışının kesinlikle yasak olduğu, çok
küçük miktarda dahi satış yapıldığı takdirde faillerin cezalandırılacağı
konusunda idareciler uyarıldı (KŞS., 21, 98/2). Savaş boyunca bu uyarılar devam etti (KŞS., 21, 126/1). Böylece yabancılara satış engellenmeye
çalışılarak zahire fiyatlarının yükselmesi ve İstanbul’un ihtiyacı için
gerekli zahirenin başka yerlere sevki engellenmeye çalışılmıştır.
Kıbrıs’ta iklimin düzensizliği ve su kaynaklarının yeterli olmamasından dolayı kuru tarım yapılmaktaydı (Özkul, 2007: 283). Doğal olarak yağış miktarına bağlı olarak üretilen ürün miktarı değişmekteydi.
1787 yılı dışında savaş sürecinde Kıbrıs adasında kuraklık meydana
gelmemişti (Çelik, 2014: 518). Savaşın başladığı 1787 yılında adaya gelen seyyah Dr J. Sibthorp’ın izlenimlerine göre, Magosa’da 17 Nisanda
ekinler hasat edilmişti (Cobham, 1908: 325-326).Tarımın yağışa bağlı
olduğu Kıbrıs adasında bu dönemde ada nüfusunun ihtiyacından faz-
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la hububat hasat edilmiştir. Savaş dönemlerinde iaşenin temininin zorlaşması nedeniyle ada dışına zahire ihracı ayrı bir önem kazanmıştır.
Savaş döneminde dahi zahireyi stoklamak amacı ile yüksek fiyatla
alan yabancı ülkeler bulunmaktaydı. Stok amaçlı tahılın ambarlarda
uzun süre bekletilmesi ihtimali bulunduğundan Akdeniz hububatı
tercih edilmekteydi (Aynural, 2002: 77; Göktepe, 2017: 900). Nitekim
bölgedeki zahire trafiğinin artışından haberdar olan İngiltere, İstanbul büyükelçisi Sir Robert Ainslie’den 1789-1790 yıllarında Osmanlı
Devleti’nde mevcut zahire üretimi ve ticareti hakkında rapor hazırlamasını talep etti. Raporda, yasağa rağmen önemli miktarda zahirenin Fransa ve İtalya’ya sevk edildiği bildirildi. Yine verilen bilgiler
doğrultusunda, bu dönemde Kıbrıs zahire ihracatında ilk sırada yer
almaktaydı (Hadjikyriacou, 2019: 68). Savaş döneminde Akdeniz iskelelerinde buğdayın kilesi 1 kuruş iken yabancılara 3 kuruşa satılmaktaydı (Utkan, 1995: 87). Ayrıca kâr oranlarının artması ile İstanbul’a
zahire temini yabancı tüccarların da ilgisini çekti. 1788 yılında tüccar
tarafından Kıbrıs’tan İstanbul’a getirilen buğdayın kilesi 3 kuruştan
alındı (Utkan, 1995: 90). 22 Ağustos 1789 tarihli hüccette; İstanbul
Galata’da bir Fransız tüccarın 10.000 kile (257.000 kg) buğdayı iskeleden kayıklarla Fransız gemisine taşıyacağı ifade edilmişti. Bu tüccarın
İstanbul’a getirdiği buğdayı kilesi üç kuruştan devlete satacağı bildirildi. Buna engel olunmaması, yükün miktarını gösteren hüccet yazılması, mühürlü kapalı zarfa numune zahire konması kaptan tarafından
İstanbul’a ulaştırılması ve belirlenenden fazla zahire verilmemesi,
yükleme bitince bildirilmesi talep edildi (Erçelebi, 2012: 282-283). Aynı
yıl içerisinde Kıbrıs yöneticilerine bir İngiliz tüccarın Kıbrıs’tan 40.000
kile (1.028.000 kg) buğdayı satın almasına izin verilmesi ve İstanbul’a
getirerek mukavele gereği ekmekçi esnafına satmasına engel olunmaması talep edildi (Utkan, 1995: 62-63,72). İstanbul İngiliz elçisinin kefil
olduğu diğer bir İngiliz tüccar da Kıbrıs’tan ücretini ödeyerek alacağı
6.000 keyl (154.200 kg) buğday, arpa ve unu İstanbul dışında herhangi
bir yere satmamak üzere izin aldı. Tüccarın satın aldığı malın birer numunesi mühürlü zarfa konarak teslim edilecek ve İstanbul’da kontrol
edilecekti (KŞS., 21, 171/1; Erçelebi, 2012: 282, 344; Dinç, 2015: 219).
1789 yılında yaz aylarında yabancı tüccarlar tarafından Kıbrıs’tan
yüksek karla zahire temini ve Kıbrıs’ta fazla miktarda zahire hasadından haberdar olunması sonrası İstanbul için 100.000 kile (2.570.000
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kg) buğday ve arpa talep edildi. Buğday için kilesi 60, arpa için 40
para bedel ödenmesi kararlaştırıldı (KŞS., 21, 139/1; Dinç, 2015: 218).
İstanbul’dan gelen emir üzerine 60.000 kile (1.542.000 kg) arpa ve 5.753
kile (147.081,1 kg) buğday temin edilip, iskelelere taşındı. Kıbrıs’ta
bu ölçüde hububatı İstanbul’a taşıyacak gemi olmadığı için gemi kiralanması yoluna gidildi. Bu amaçla İstanbul Gümrük Eminliği tarafından temin edilen gemiler Fransız, Venedikli kaptanlar aracılığı ile
İstanbul’a sevk edildi (KŞS., 21, 140/1; Demiryürek, 2010: 251; Dinç,
2015: 218).
1790 yılında İstanbul’un zahire ihtiyacı için daha önceden istenen
buğday ve arpanın sevkine devam edildi. Bu amaçla İstanbul tarafından kiralanan kaptan Toma’nın idaresindeki Fransız gemisi İstanbul
Gümrük Emini Süleyman’ın marifetiyle İstanbul’dan gönderildi.
Gönderilen gemiye vakit kaybetmeden 12.000 kile (308.400 kg) zahire temin edilmesi talep edildi (KŞS., 21, 157/2; Dinç, 2015: 218). Aynı
tarihli diğer bir hükümde İstanbul Gümrüğü Emini Süleyman marifetiyle temin edilen Fransız kaptan Kavali’nin gemisi için 12.000 kile
(308.400 kg) zahire temin edilip Tersane ambarlarına ulaştırıldı (KŞS.,
21, 163/1; Dinç, 2015: 218). Bunun yanında İstanbul Gümrüğü Emini
Hasan aracılığı ile Venedik kaptanlarından Anton Turenci’nin gemisiyle 12.000 kile (308.400 kg) zahire sevk edildi (KŞS., 21, 157/1; Dinç,
2015: 218). Ayrıca Fransız Arteroye’nun gemisi ile 7.000 kile (179.900
kg) arpa İstanbul’a gönderildi (KŞS., 21, 152/1; Dinç, 2015: 218). Bu dönemde adadan İstanbul’a gönderilen zahirenin toplamı 50.000 kileye
(1.285.000 kg) ulaştı (BOA., C.ML., 314/128649).
1790 yılı Haziran ayı geldiğinde Kıbrıs Muhassıllığı’ndan daha
önceden istenilen 100.000 kile (2.570.000 kg) buğday ve arpanın tamamının İstanbul’a sevkiyatı tamamlanamadı. Bunun üzerine adaya gönderilen fermanda 60.000 kile (1.542.000 kg) arpa ve 5.700 kile (146.490
kg) buğday alımının yapıldığı, buğdayın her bir kilesinin 1,5-arpanın
ise 1 kuruş hesabı ile 68.629 kuruş olarak bedelinin tespit edildiği
bildirildi. Bu tutarın vefat eden ve mallarına el konan Kıbrıs Muhassılı Hüseyin Kaptan’ın adada alacağı olan kişilerden tahsil edilmesi
kararlaştırıldı. Padişahın Hüseyin Kaptan’ın mallarına el konulması
emri üzerine Hazine-i Hümayun Kethüdası Halil tarafından Safalı Ali
Kıbrıs’a gönderildi. Safalı Ali tarafından yerinde yapılan incelemeler
sonucunda Hüseyin Kaptan’ın alacağı olarak hesaplanan 63.684 kuru-
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şun 18.984 kuruşunun daha önceden Hüseyin Kaptan’a ödendiği ortaya çıktı. 44.695 kuruşun tahsil edilmesi, zahire için eksik kalan tutarın
bir sonraki yılın hesabından ödenmesi emri verildi (HAT., 1396/56006;
KŞS., 21, 162/1). Ödemelerle ilgili problem çözüldükten sonra hububat
sevkiyatına devam edildi. İstanbul’dan gönderilen Venedikli Antonyo
Lozterino kaptanın gemisine Tuzla iskelesinden 9.000 kile (231.300 kg)
arpa yüklenerek Çuhadâr Seyfullah Ağa gözetiminde yola çıkarıldı
(KŞS., 21, 164/1; Dinç, 2015: 218). Hububat taşıyan gemilerdeki görevliler teslim alınan ürünün teslimatına kadar kontrolünden sorumluydu
(İnalcık, 2014: 194).
İstanbul’dan temin edilen Fransız kaptan Beroke’nin gemisine
Kıbrıs İskelelerinde bekleyen 9.000 kile (231.300 kg) zahirenin yüklenmesi emri verildi. Gemiye Kıbrıs Muhassılı tarafından bir kişi görevlendirilerek zahirenin Tersane ambarına teslimi sağlandı (KŞS., 21,
164/2; Dinç, 2015: 218). Bu dönemde Fransız kaptan Mosi Korino’nun
gemisi ile 7.890 kile (202.773 kg) arpa, 1.680 kile (43.176 kg) buğday
sevk edildi (KŞS., 21, 164/3; Dinç, 2015: 218).
İstanbul’a hububat sevkiyatı sadece adanın ana limanı olan Tuzla iskelesinden yapılmadı. 29 Temmuz 1790’da 9.060 kile (232.842
kg) arpa Venedikli kaptan Magralna’nın gemisine Lefke limanından
yüklendi. Ayrıca 31 Temmuz 1790’da Fransız Sogarmonya Kaptan’ın
gemisine 9.702 kile (249.341, 4 kg) arpa, 680 kile (17.476 kg) buğday teslim edildi (KŞS., 21, 164/3; Dinç, 2015: 218). Yukarıdaki bilgilere göre
Fransız ve Venedik gemileri büyüklüklerine göre tek seferde 300 ton
civarında zahire taşımıştır. Bunun yanında gerektiğinde bu gemilere
zahirenin yanında peksimet yüklemesi de yapılmıştır.
İstanbul’a, Karadeniz ve Akdeniz’in farklı yerlerinden gelen hububatlar Unkapanı iskelesini getirilirdi. İstanbul, Galata, Üsküdar, Eyüp,
Kartal, Karadeniz Boğazı’na kadar yerlerdeki değirmen ve fırınlara
belirlenmiş fiyatlarla buradan dağıtım yapılırdı (İnciciyan, 1956: 123;
Hovhannesyan, 1996: 5-6). Hububat ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden birisi de nakliye fiyatlarıydı. Her 100
kilometrelik yolda buğdayın fiyatı iki katına çıkmaktaydı. Olağanüstü
talepler dışında buğday ve diğer tahılların ticaretinde sadece deniz
yolu tercih edilirdi (McGowan, 2004: 863).
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Savaş döneminde ada dışına hububat sevki sadece İstanbul’a
yapılmadı. 1789 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında Hanya’nın (Girit)
ileri gelenleri tarafından Kıbrıs kadılığına kıtlık tehlikesi yaşadıkları
bildirildi. Bu sebeple Kıbrıs’a gelen tüccarlara buğday alıp Hanya’ya
getirmelerine izin verilmesi talep edildi (KŞS., 21, 118/2; 119/1; 119/3;
Dinç, 2015: 219).
Savaş döneminde ve uzun yolculuklarda ihtiyaç duyulan diğer
bir tüketim malzemesi de peksimetti. Peksimet ekmekten farklı olarak mayasız olarak yapılmakta, içeriğinde buğday unu, su ve tuz
bulunmaktaydı (Çiftçi, 2004: 28; Sezgin, 2009: 28). Osmanlı Devletinde
peksimetin kullanıldığı yerler, donanma mürettebatı, Tersane-i Amire
çalışanları ile tersane zindanıydı (Taş, 2019: 290).
Kıbrıs Osmanlı Devleti’nin önemli peksimet üretim merkezlerinden birisiydi. Savaş öncesi dönemlerde de adadan temin edilen peksimetler donanma için üretilmişti (Sezgin, 2009: 29-30, 36; Dinç, 2015:
217). Doğal olarak denizlerde de askeri hareketliliğin arttığı savaş
dönemlerinde peksimet ihtiyacı da artmıştır. Bu bağlamda Kıbrıs’tan
savaş döneminde peksimet talep edilmiştir.
1788 yılı Ekim ayından 1789 yılı Eylül ayına kadar olan dönemdeki
hesaplarda (H. 1203) Kıbrıs’tan 10.000 kantar (564.490 kg) peksimet
talep edilmişti. Her bir kantar (56,449 kg) için 2 keyl (51,4 kg) un sarf
edilecekti. Bir keyllik (25,7 kg’lık) un için miri fiyat üzerinden 50 akçe
değer biçilmişti. Yapılan hesaplamalarda harcamalar bölümünde
gemiler ile birlikte giden 5 ayrı çuhadarın görevlendirildiği anlaşılmıştır.10.000 kantar (564.490 kg) peksimet için toplam 42.543 kuruş 5
para hesaplanmış, bu tutarın 14.166,5 kuruşu Kıbrıs cizyesi malından
verilmesi planlanmıştı (KŞS., 21, 174/1; Dinç, 2015: 219).
İstanbul’dan gelen emir üzerine vakit geçirmeden hazırlanan
peksimetler Tuzla iskelesindeki depolarda bekletildi. 1789 yılının sonunda Muhassıl Hacı Osman Ağa, peksimetlerin Kıbrıs’ta daha fazla
bekletildiği takdirde bozulacağını, vakit geçirilmeden İstanbul’dan
gemi gönderilmesini talep etti. Bu durum üzerine Kıbrıs Muhassılına
Kaptan-ı Derya Hasan Paşa tarafından verilen talimatta Kıbrıs iskelelerinden bulunan müste’men gemilerinin kiralanıp, peksimet yüklenerek İstanbul’a gönderilmesi emri verildi (KŞS., 21, 141/1).
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Kıbrıs muhassılı İsmail Ağa’ya 20 Şubat 1790 tarihinde gönderilen
emirde; 1790-1791 (H. 1205) senesi muhassıllık malından ödenmek
üzere sefere çıkacak askerler için acilen 10.000 kantar (564.490 kg)
peksimetin hazırlanarak İstanbul’a sevki talep edildi (KŞS., 21, 161/1).
Gönderilecek peksimetler her bir kantarı ikişer buçuk kile (64,25 kg)
hesabıyla yirmi beş bin kile (642.500 kg) un ile fiyat-ı mirîye üzerinden her kilesi ellişer akçeden hesaplanacaktı. Peksimetlerin pişirilme
bedeli olarak her bir kantarı 30’ar akçe olarak değer biçildi. Peksimetlerin konacağı çuval ücreti ise 15 akçe olarak hesaplandı (KŞS., 21,
160/2). Donanmanın ihtiyacı olan peksimetin bir kısmı 1790 ilkbaharına kadar kapudân-ı deryânın kaftâncısı Arif’in gözetiminde 5 gemi
ile İstanbul’a gönderildi (KŞS., 21, 156/1). Yaz aylarında da peksimet
sevkiyatı devam etti. 3300 kantar (186.281,7 kg) peksimet çuvallara
konarak Venedikli Kaptan Yerolmo Matsukno’nın gemisi ile İstanbul’a
sevk edildi (KŞS., 21, 160/1; Dinç, 2015: 219). Aynı dönemde İstanbul’a
arpa da götüren Venedikli Antonyo Lozterino kaptanın gemisine
Tuzla iskelesinden 252 kantar (14.225,148 kg) peksimet teslim edildi
(KŞS., 21, 164/1). Bu dönemde İstanbul’a zahire götüren Fransız kaptan Mosi Korino’nun gemisine Tuzla iskelesinden 200 kantar (11.289,8
kg) peksimet de yüklendi. Peksimet sevkiyatında Baf limanı da kullanıldı. 29 Temmuz 1790’da Baf limanından Fransız Simyano kaptan’ın
gemisine 950 kantar (53.626,55 kg) peksimet teslimatı yapıldı. 31 Temmuz 1790’da Fransız Sogarmonya Kaptan’ın gemisine teslim edilen
hububata ilave olarak 12,5 kantar (705,6125 kg) peksimet verildi (KŞS.,
21, 164/3). Ağustos ayı içerisinde de İstanbul’dan kiralanarak gönderilen Venedikli kaptan Saveryo Matiyasevik’in gemisine 2.500 kantar
(141.122,5 kg) peksimet yüklenmesi talep edildi (KŞS., 21, 164/2).
1790 yılında Kıbrıs’tan İstanbul’a Fransız ve Venedik gemileri ile
parça parça peksimet gönderimi yapıldı (KŞS., 21, 174/1; Özkul, 2018:
888). Bu dönemde gönderilmesi gereken 10.000 kantar (564.490 kg)
peksimetin 8.946,5 kantarı (505.020,9785 kg) tersane ambarına teslim
edilebildi. Savaş sonrasında yapılan hesaplamada teslim edilemeyen
1053,5 (59.469,0215 kg) kantar peksimet için her bir kantarı 4,5 kuruştan hesaplanarak 4.740,5 kuruş hazineye ödendi (KŞS., 21, 250/1).
27 Nisan 1791 tarihli hükme göre Kıbrıs muhassılı Osman Ağa
tarafından hazırlattırılan peksimetler Venedikli Nardodavanso Kaptan tarafından Tersane Ambarına teslim edilecekti. (KŞS., 21, 186/1) 20

376

1787-1792 OSMANLI-RUS SAVAŞINDA KIBRIS

Ekim 1791’de Fransız Kaptan Lolidi Olovya’nın gemisi ile mukavele
yapılarak 399 fodula9 ile 422 kantar (23.821,478 kg) peksimet (her bir
kantarı 50’şer para olmak üzere) İstanbul’a sevk edildi (KŞS., 21, 194/1).
Tablo 2. Kıbrıs’tan İstanbul’a gönderilen peksimetler ile ilgili bilgiler
Bandırası

Kaptanın İsmi

Tarih

Reaya Hissesi
(Kantar)

Ehli İslam
Hissesi (Kantar)

Venedik

Nardodavanso

1 Kasım 1790

1326

181

Venedik

Eşkelagon
Budako

21 Temmuz
1791

1787

Fransız

Brogo

23 Ağustos
1791

740

860

Venedik

Biro

29 Ağustos
1791

4

691

Fransız

Dorolled

12 Eylül 1791

995

4852
Fransız

Lui

18 Ekim 1791

422

Venedik

Kozvik

18 Ekim 1791

71

1732

5345
Kaynak: KŞS., 21, 194/2; Dinç, 2015: 220.

1 Kasım 1790-18 Ekim 1791 tarihleri arasında Kıbrıs’tan İstanbul’a
gönderilen peksimet miktarı, kaptanların isimleri ve reaya ile ahaliye
düşen miktar Tablo-2’de görülmektedir.
16 Aralık 1791 tarihli belgeye göre vefat eden Hüseyin Kaptan
ve Hacı Osman Ağa’nın muhassıllıkları döneminde istenilen 20.000
kantar (1.128.980 kg) peksimetten tersane-i amire ambarlarına 12.184,5
kantar (687.802,8405 kg) peksimet teslim edilmişti. Geriye 7.810,5
kantar (440.894,9145 kg) peksimet kaldığı kayıtlardan anlaşılmıştı. Bir
sonraki muhassıl Osman Ağa döneminde eksik kalan peksimet için
Tuzla ambarlarında bulunan 3.681 kantar (207.788,769 kg) peksimet
Gümrük Emini Hasan Ağa marifetiyle 12 Aralık 1791’de Tuzla lima9

Ramazan pidesine benzeyen, ince fazla mayalanmış, özsüz hamurdan yapılmış kolay kopma
özelliğine sahip bir ekmek türüdür. Emecen, 1996: 167.
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nına gelen Venedik gemisine yüklenmeye başlanmıştı (EK-1) (BOA.,
C.BH. 130/6298).
Kıbrıs’ta üretilip tersane ambarlarına teslim edilen peksimetler
daha önceden de ifade edildiği gibi öncelikli olarak sefere çıkan gemi
mürettebatı için kullanılmaktaydı. 1791 yılının başında bir belgede
Kaptan Paşa nezaretinde Akdeniz’de görev yapacak kırlangıç gemilerinin mürettebatı için tersane ambarlarından 80 kantar (4.515,92 kg)
Kıbrıs peksimetinin verilmesi talep edilmişti (BOA., C. BH., 105/5053).
Osmanlı coğrafyasının birçok bölgesinde peksimet üretilip tersane
ambarına teslim edilmekteydi. Ancak özellikle Kıbrıs peksimetinin
isim verilerek istenmesinin iki sebebi olabilir. Bunlardan birincisi bu
dönemde yukarıda ifade edildiği üzere yoğun bir şekilde Kıbrıs’tan
tersane ambarına peksimet sevk edilmesidir. İkincisi diğer buğdaylara
göre daha dayanıklı olan Akdeniz buğdayından imal edilen Kıbrıs
peksimetinin daha uzun süre dayandığı gerçeğidir.
Zahire ve peksimet merkezi olarak Kıbrıs’tan bunların sevki doğal
olarak gemilerle yapılmıştır. XVIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Doğu Akdeniz’de güvenlik açısından Osmanlı gemileri daha korumasız durumda idi. Aynı dönemde Fransız savaş gemilerinin koruması
altında bulunan ve daha hızlı olan Fransız gemileri tercih edilmiştir
(Eldem, 2007: 70). Fransız gemilerinin yanında Venedik gemileri de
aktif olarak taşımacılıkta kullanılmıştır.
1774-1775 yıllarında Kıbrıs’ın ana limanı olan Larnaka limanına
giriş çıkış yapan gemilerin bandıralarına bakıldığında savaş sırasında
Fransız ve Venedik10 gemilerinin ilk sırada yer alması şaşırtıcı değildir.
Larnaka limanındaki deniz ticari taşımacılığına dair Larnaka Venedik elçisi Bernardo Caprara’nın kayıtlarına göre, bu iki yıl içerisinde
limana, 327 defa Fransa, 130 defa Venedik gemisi giriş yaptı. Bunların
yanında 25 defa İngiliz ve 10 defa da Napoli, Dubrovnik, İsveç ve
Hollanda bandıralı gemiler Larnaka limanına giriş yaptı (Oral, 2018:
115). Savaşın hemen öncesi 1786-1787 yıllarında da Doğu Akdeniz’de
durum da bir değişiklik olmamış ilk sırayı Fransızlar alırken ikinci
sırayı İtalyan şehir devletleri almıştır (Aygün, 2017: 10-11). İncelenen
dönemde İstanbul’a gönderilen zahire ve peksimet sevkiyatında yuka10

İlgili dönemde Osmanlı-Venedik ilişkileri için bk. Oral, 2017.
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rıdaki verileri teyit eder şekilde Fransız ve Venedik gemilerinin yoğun
olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
1787-1792 Osmanlı Rus Savaşı sona ermesinden sonra da Kıbrıs’tan
daha önceden talep edilen peksimet sevkiyatı devam etti. Napoli gemilerinden Francisko Mariya Martonesi’nin kaptanlığında donanmanın
ihtiyacı olan 2.940 kantar (165.960,06 kg) peksimetin Tersane ambarlarına sevki yapıldı (KŞS., 21, 208/5).
5. SAVAŞ ÖNCESİ, SAVAŞ DÖNEMİ VE SONRASI EKMEK İLE
ET FİYATLARI
Savaşın Kıbrıs’a olan sosyal ve ekonomik etkilerini anlamak adına temel tüketim maddelerden ekmek ve et fiyatlarındaki değişimi
incelemek gerekmektedir. Narh, bir mal veya hizmet için, ilgili resmi
makamların belirlediği fiyat olup, halkın refahının sağlanması bakımından devlet yetkililerinin eskiden beri meşgul olduğu bir konudur.
Osmanlılar, narha büyük önem vermiştir (Kütükoğlu, 1983: 3-4).
1780’lerden itibaren yoğun olarak yaşanan mali ve parasal istikrarsızlıklar sebebiyle narh listelerinin yayınlanması yoğunlaşmıştı.
Osmanlı yöneticileri piyasalara fazla müdahalenin sürekli uygulamayacağının bilincinde idi. Bundan dolayı sürekli olarak piyasaya müdahale edilmedi. Ancak savaş, istikrarsızlık gibi durumlarda narh uygulaması sık karşılaşılan bir durumdu. (Pamuk, 2007: 63, 90-91, 180-181).
Yerelde temel tüketim ürünlerinin takibi için en önemli kaynak
şer’iyye sicilleri olduğundan (Öztürk, 1991: 93) Kıbrıs’ta savaş öncesisavaş süreci ve savaş sonrasında temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının
tespitinde bu kaynaktan istifade edilecektir. Bunların yanında ürünlerin bir kısmının İstanbul’daki mevcut fiyatları incelenip karşılaştırma
yapılacaktır.
Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak Kıbrıs’ta da yukarıdaki bilgileri teyit eder şekilde narh listelerinin düzenli olarak yayınlanmadığı
görülmüştür.
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Tablo 3. Kıbrıs’ta Savaş Öncesi Dönemde Ekmek Fiyatları
Yıl

Ürün Adı

Ağırlığı

Bedeli

Açıklama

1776

Nân-ı azîz

130 dirhem

1 para

KŞS. 20, 109/2, 6
Muharrem 1190.

1784-1785

Nân-ı azîz

75 dirhem

1 para

KŞS., 21, 20/1, 7
Muharrem 1199

1784-1785

Nân-ı şa‘îr

130 dirhem

1 para

KŞS., 21, 20/1, 7
Muharrem 1199

1785

Nân-ı azîz

160 dirhem
(2 Adet)

1 para

KŞS., 21, 26/4, 3 Şaban
1199

1785

Hâs nân-ı
azîz

110 dirhem

1 para

KŞS., 21, 26/4, 3 Şaban
1199

1785

Çörek
etmeği

100 dirhem

1 para

KŞS., 21, 26/4, 3 Şaban
1199

Yukarıdaki bilgiler ışığında öncelikli olarak bir ekmeğin birim
fiyatı 1 para olarak sabitlenirken ağırlığının dönemin şartlarına göre
değiştiği anlaşılmaktadır. 25 Şubat 1776 yılında ilan edilen ekmek fiyatı 130 dirhemi 1 paradır. Ekmek fiyatı ile ilgili olarak tespit edilebilen
bir sonraki ağırlık değişikliği yaklaşık 9 yıl sonradır. 20 Kasım 1784
tarihli hüccette ekmeğin ağırlığı 75 dirheme düşmüştür. Bu düşüşe
bağlı olarak narh listesine arpa ekmeğinin ağırlığının ilave edilmesine gerek duyulmuştur. Bu tarihte 1 para ile 130 dirhem arpa ekmeği
alınabilmektedir. Yaklaşık yedi ay sonra 11 Haziran 1785 tarihli diğer
bir hüccette ağırlıklarda büyük bir değişim yaşanmıştır. 160 dirhem
ekmeğin değeri 1 para olmuştur. Kısa bir süre içerisinde bu kadar
fazla bir değişimin yaşanması adada yaşanan istikrarsızlık, kuraklık
vb. durumlardan kaynaklandığı bu durumun sona ermesinden sonra
ekmeğin ağırlığının arttırıldığı şeklinde değerlendirilebilir.
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Tablo 4. Kıbrıs’ta Savaş Döneminde Ekmek Fiyatları
1789-1790

Nân-ı azîz

150 dirhem

1 para

KŞS., 21, 128/2, 25 Rebiülevvel 1204

1790

Nân-ı azîz

180 dirhem

1 para

KŞS., 21, 163/3, 23 Şevval 1204

1790

Nân-ı has

140 dirhem

1 para

KŞS., 21, 163/3, 23 Şevval 1204

1790-1791

Nân-ı azîz

140 dirhem

1 para

KŞS., 21, 128/2, 5 Zilhicce 1204

1791

Nân-ı hâs

150 dirhem

1 para

KŞS., 21, 185/1, 26 Şaban 1205

1791

Nân-ı harcî

180 dirhem

1 para

KŞS., 21, 185/1, 26 Şaban 1205

1791-1792

Nân-ı hâs

130 dirhem

1 para

KŞS., 21, 194/4, 4 Rebiülevvel 1206

1791-1792

Nân-ı harcî

150 dirhem

1 para

KŞS., 21, 194/4, 4 Rebiülevvel 1206

Savaş döneminde ekmeğin ağırlığı ile tespit edilen ilk hüccet 13
Aralık 1789 tarihlidir. Bu tarihte ekmeğin ağırlığı 150 dirhemdir. Konu
ile ilgili bir sonraki hüccet 6 Temmuz 1790 tarihlidir. Bu dönem ekmeğin
ağırlığı 180 dirheme çıkarken, kaliteli beyaz ekmek olan has ekmeğin
(Özkul, 2018: 873), ağırlığı 140 dirhemdi. Bu hüccetten 40 gün sonra
fırıncıların ekmekte belirlenen narhın yetersiz olduğu gerekçesiyle yaptıkları başvuru üzerine 16 Ağustos 1790 tarihinde verilen hüccette ekmeğin ağırlığı 140 dirheme düşürülmüştür. 30 Nisan 1791 tarihli diğer
bir hüccette nân-ı harcî olarak ifade edilen esmer, karışık undan (Özkul,
2018: 873) yapılan ekmeğin ağırlığı 180 dirheme ulaşmıştır. Savaşın
sonlarına doğru 1 Kasım 1791’deki hüccette aynı ekmeğin ağırlığı 150
dirheme düşmüştür. Yukarıda gerek tablodan gerekse açıklamalardan
anlaşılacağı üzere Kıbrıs’ta savaş süresince ekmek fiyatları yıl içerisinde
birkaç kez değişikliğe uğramıştır. Bunun asıl sebebi doğrudan savaş
değil, adanın bu dönemde fazla miktarda hububat üretimi yapmasıdır.
Adada hububat fiyatlarını asıl belirleyen unsur üretilen hububat miktarına bağlı olarak ekmeğin ağırlığının artış-azalış göstermesidir.
Tablo 5. Kıbrıs’ta Savaş Sonrası Dönemde Ekmek Fiyatları
1792-1793

Nân‑ı azîz

150 dirhem

1 para

KŞS., 21, 226/2, 1 Zilkade 1206

1794

Nân‑ı azîz

120 dirhem

1 para

KŞS., 21, 266/2, 17 Şaban 1208

1796

Nân‑ı azîz

70 dirhem

1 para

KŞS., 21, 318/2, 9 Ramazan 1210

Savaş sonrası tespit edilen ilk hüccet 21 Haziran 1792 tarihine aittir. Tabloda da görüldüğü üzere ekmeğin ağırlığı 150 dirhemdir. 20
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Mart 1794 tarihinde ekmeğin ağırlığı 120 dirheme düşmüştür. 18 Mart
1796 tarihinde 1 paraya 70 dirhemlik ekmek alınırken, 14 Haziran 1796
tarihli kayda göre has ekmeğin ağırlığı 60 dirheme kadar düşmüştür
(KŞS. 21, 325/1; Özkul, 2018: 875) Ekmeğin ağırlığı 1787-1792 savaşı
sonrasında savaş dönemine göre daha da azalmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında devletin diğer bölgelerinde olduğu gibi Kıbrıs
adasında normal dönemlerde narh listeleri uzun aralıklarla belirlenmekte, ancak savaş dönemlerinde, istikrarsızlık ve yaşanan fiyat dalgalanmalarına karşı sıklıkla narh listeleri güncellenmektedir. Ancak
Kıbrıs’ta incelenen dönemde fazla miktarda hububat üretimine bağlı
olarak ekmek ağırlıkları azalmamış aksine savaş öncesi ve sonrası döneme göre aynı fiyata daha ağır ekmek temin edilebilmiştir.
Kıbrıs’ta incelenen dönemlere göre bir kıyaslama için hububatın
sevk edildiği ve nüfusa bağlı olarak ihtiyacın fazla olduğu İstanbul ekmek piyasası incelenmeye çalışılacaktır. Savaş öncesi, savaş ve sonrası
dönemde İstanbul’da ekmek fiyatları aşağıdadır:
Tablo 6. İstanbul’da Savaş Öncesi, Savaş Dönemi ve Sonrası Ekmek Fiyatları
Yıllar

Ekmek

Akçe

1 Okka

1785

Ekmek

8

1 Okka

1788

Ekmek

6,2

1 Okka

1789

Ekmek

10,5

1 Okka

1790

Ekmek

15

1 Okka

1791

Ekmek

12

1 Okka

1792

Ekmek

11

1 Okka

1793

Ekmek

14,3

1 Okka

1794

Ekmek

15,2

1 Okka

Kaynak: Pamuk, 2000: 130.

Yukarıdaki tabloda savaş yıllarında ekmek fiyatlarında bir dalgalanma olduğu görülmektedir. Bu da doğal olarak İstanbul dışından
şehre getirilen hububata bağlıdır. Bunun yanında savaş bitmesine
rağmen ekmek fiyatlarındaki artışın devam ettiği görülmektedir.
İstanbul’da 1788-1792 yılları arasında ekmeğin okkasının 5 yıllık ortalamada 11 Akçeye yaklaştığı hesaplanmıştır.120 akçenin 40 para onun
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da 1 kuruş hesabıyla (Pamuk, 2002: 458) 3 akçenin 1 paraya karşılık
geldiği, buradan da İstanbul okkası ile 1 ekmeğin 3.66 paraya alınabildiği görülmektedir.
Kıbrıs şer’iyye sicillerinde ilgili dönemde tespit edilen diğer bir
tüketim ürünü de et fiyatlarıdır. Aşağıdaki tablolarda da görüleceği
gibi adada küçükbaş hayvan tüketimi yaygındır. Osmanlı coğrafyasının diğer bölgelerinde büyükbaş hayvan eti küçükbaş hayvan etinden
ucuzdu. (Öztürk, 2019: 30) Kıbrıs adası özelinde incelenen dönemde
büyükbaş hayvan etinin narh listesinde olmaması bu etin Kıbrıs özelinde çok yaygın olarak tüketilmediği veya en azından piyasada fazla
miktarda satışının olmadığını düşündürmektedir. Et ile ilgili verilen
her narh listesinde kuzu etinin yer alması onun tercih edilen et olduğu
şeklinde değerlendirilebilir.
Tablo 7. Kıbrıs’ta Savaş Öncesi Et Fiyatları
Yıl

Ürün Adı

Ağırlığı

Bedeli

Açıklama

1777

Hadım, Kuzu
ve Teke

1 Kıyye

4 para

KŞS. 20, 129/1, 6 Safer 1191

1784

Besili

1 Kıyye

8 para

KŞS. 21, 20/1, 7 Muharrem 1199

1784

Hadım

1 Kıyye

5 para

KŞS. 21, 20/1, 7 Muharrem 1199

1784

Erkeç

1 Kıyye

7 para

KŞS. 21, 20/1, 7 Muharrem 1199

Savaş öncesi dönemde, 1777 yılında her seviyedeki küçükbaş hayvan et için aynı fiyatın belirlendiği görülmektedir. Ancak yaklaşık yedi
yıl sonra 1784 yılında narh listesinde besilinin fiyatı en yüksek bedel
olarak belirlenmiştir. Bunu er keçi ve hadım takip etmiştir.
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Tablo 8. Kıbrıs’ta Savaş Dönemi Et Fiyatları
Yıl

Ürün Adı

Ağırlığı

Bedeli

Açıklama

1788

Teke

1 Kıyye

6 para

KŞS. 21, 96/5, 16 Cemaziyeâhir
1202

1788

Kuzu ve Hadım

1 Kıyye

7 para

KŞS. 21, 96/5, 16 Cemaziyeâhir
1202

1788

Hadım ve Teke

1 Kıyye

3 para

KŞS. 21, 96/5, 16 Cemaziyeâhir
1202

1788

Her türlü et

1 Kıyye

6 para

KŞS. 21, 98/3, 1 Şaban 1202

1789

Kuzu

1 Kıyye

8 para

KŞS. 21, 112/3, 23 Rebiülâhir
1203

1790

Kuzu

1 Kıyye

7 para

KŞS. 21, 128/2, 25 Rebiülevvel
1204

1791

Teke

1 Kıyye

5 para

KŞS. 21, 185/1, 26 Şaban 1205

1791

Kuzu

1 Kıyye

6 para

KŞS. 21, 185/1, 26 Şaban 1205

Savaş yıllarında küçükbaş hayvan fiyatlarında sürekli bir değişim
gözlenmiştir. Savaşın başındaki ilk narh listesinde kuzu etinin en yüksek fiyata sahip olduğu, teke etinin bunu takip ettiği tespit edilmiştir.
Aynı yıl içerisinde bir sonraki narh listesinde her türlü etin narhı 6
paraya sabitlense de bunun uzun süreli olamadığı görülmüştür. Bir
sonraki narh listesinde kuzu etinin tekrar eskisi gibi en yüksek fiyata
satılması kararlaştırılmıştır. Teke etinin kuzu etine göre daha ucuz
olduğu anlaşılmaktadır. Bunların yanında başta kuzu eti olmak üzere
bazen yıl içerisinde bir defadan fazla fiyat değişikliği yapılması da
dikkate değer diğer bir husustur.
Tablo 9. Kıbrıs’ta Savaş Sonrası Et Fiyatları
Yıl

Ürün Adı

Ağırlığı

Bedeli

Açıklama

1792

Kuzu

1 Kıyye

8 para

KŞS. 21, 208/2, 15 Receb 1206

1792

Kuzu

1 Kıyye

6 para

KŞS. 21, 211/4, 21 Şaban 1206

1794

Kuzu

1 Kıyye

8 para

KŞS. 21, 266/2, 17 Şaban 1208

1794

Koyun ve Keçi

1 Kıyye

6 para

KŞS. 21, 266/2, 17 Şaban 1208
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Kıbrıs’ta savaş sonrası et fiyatları incelendiğinde kuzu etinin yine
keçi etinden pahalı olduğu görülmektedir. Aynı yıl içerisinde kuzu
etinin fiyatının değiştiği, ancak iki yıllık süreç içerisinde 6-8 para arasında fiyatının farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.
İstanbul için yapılan bir çalışmadan alınan bilgiler doğrultusunda
savaş dönemi öncesi, savaş ve sonrası yıllar incelendiğinde ilerleyen
tarih sürecinde kuzu ve koyun etlerinin fiyatlarının sürekli olarak
arttığı izlenmiştir.
Tablo 10. Savaş Öncesi, Savaş ve sonrası dönemlerde İstanbul’da et fiyatları
Yıl

Ürün Adı

Ağırlığı

Bedeli

1781

Kuzu

1 okka

33 para

1781

Koyun

1 okka

24 para

1788

Koyun

1 okka

24 para

1791

Koyun

1 okka

31,5 para

1792

Koyun

1 okka

43,5 para

1794

Koyun

1 okka

45 para

1794

Kuzu

1 okka

51 para

Kaynak: Pamuk, 2000: 131.

İstanbul narh listeleri hakkında yapılan çalışmaya göre Kıbrıs’ta
olduğu gibi kuzu etinin koyun etine göre daha pahalı olduğu görülmektedir. Bunun yanında et fiyatlarının da sürekli olarak arttığı anlaşılmaktadır.
6. SONUÇ
1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Kıbrıs adası Kaptan
Paşa’nın sorumluluğunda bulunmaktadır. Ada yönetimi Kaptan
Paşa’nın teklifi, Divan-ı Hümayunun tayini ile yıllık olarak görevlendirilen muhassıllara tevcih edilmiştir. Muhassılların görevlendirmeleri yıllık olarak yapılsa da artarda birkaç yıl görevlerine devam edebilmişlerdir. Bu durumun aksine uzun süreli olarak görevde kalan Kıbrıs
reaya temsilcisi ve saray tercümanı Aci Yorgaki ile piskoposların İstanbul üzerindeki etkisi dikkate değerdir. Reaya temsilcisi ve piskoposlar
istedikleri zaman İstanbul’a giderek ada yöneticisi konumunda olan
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Kıbrıs Muhassılını şikâyet etmiş ve görevden aldırmıştır. Bu durum
bile onların gücünü göstermesi açısından yeterlidir.
Osmanlı-Rus savaşı sırasında Rusların İsveç ile savaşı sebebiyle
Rus donanması Akdeniz’e gelemese de Rus bandıralı korsan gemileri
Kıbrıs’a saldırı düzenlemiştir. Korsan gemileri bu dönemde seyrüseferde olan gemilerine de saldırarak İstanbul’a gönderilen hububat
sevkiyatını sekteye uğratmıştır. Savaş süresince Kıbrıs Muhassılı aynı
zamanda Kıbrıs Muhafızı olarak görevlendirilmiştir. Ada için mühimmat ve barut takviyesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra korsanların rahat
hareket etmelerini engellemek için imkânı olanların denize açılarak
korsanlarla mücadele etmeleri istenmiş, elde ettikleri ganimete aralarında bölüşmelerine müsaade edilmiştir.
Savaş döneminde artan asker ihtiyacını karşılamak için Anadolu
sahilleri ve adalar ahalisinden kalyoncu temini gerekmiştir. Bu yerlerden birisi de Kıbrıs adasıdır. İstanbul’dan talep edilen kalyoncu neferlerinin sayısı, özellikleri, konu hakkında yaşanan sıkıntılar konusunda
ada idarecileri uyarılmıştır.
Savaş süresince adanın ihtiyacından fazla zahire üretimi olmuş,
başta İstanbul olmak üzere ada dışına buğday, arpa ve peksimet sevk
edilmiştir. Savaş döneminde İstanbul’un beslenmesi için İstanbul’a
sevk edilen zahire daha da önem kazanmıştır. İstanbul’da hububat
fiyatının yükselmesine mani olmak amacıyla daha yüksek fiyatla
Avrupalı tüccarlara satışının engellenmesi gerekmektedir. Bu tür satışlara müsaade edilmemesi için ada yöneticileri sürekli uyarılmıştır.
İstanbul’a sevk edilmesi gereken zahire ve peksimetin önemli bir kısmı
bölgede yoğun bir şekilde taşımacılık yapan Fransız ve Venedik gemileri aracılığı ile yapılmıştır.
Savaş döneminde ada ahalisi ve reayasının temel tüketim ürünleri
arasında olan ekmek fiyatının bir dirhem olarak sabit olsa da ağırlığının değiştiği tespit edilmiştir. İncelenen dönemde ekmeğin ağırlığının
büyük oranda değişmediği, ekmeğin ağırlığının savaştan daha fazla
adada üretilen hububat miktarına bağlı olarak değiştiği görülmüştür.
Bunun yanında incelenen dönemdeki şer’iyye sicillerindeki narh listelerinde küçükbaş hayvan eti fiyatları bulunurken büyükbaş hayvan
eti fiyatları narh listelerinde yer almamıştır. Küçükbaş hayvan etleri
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arasında kuzu etinin sürekli olarak bulunması ve daha yüksek fiyatlandırılması bu etin daha çok tercih edildiğini göstermektedir.
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ATATÜRK HEYKELLERİNDEN BARBAROS
ANITI’NIN AÇILIŞINA
Eray YILMAZ1

1. GİRİŞ
Türkiye’de anıtlar ve heykeller Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren devrimleri, Atatürk kültü üzerinden telkin etmenin, kabul ettirmenin bir aracı biçiminde görüldü. Genellikle devasa, hâkim, güçlü,
aşkın özne, tek adam, kısaca kült biçiminde tanımlanabilecek Atatürk
heykelleri, erken cumhuriyet döneminin kuvvetli simgeleriydi. Atatürk heykelleri yabancı heykeltıraşlara verilen siparişlerle başlamış,
siyasal iktidarın istekleriyle, heykeltıraşların önerileriyle biçimlenmiş
ve uygulanmıştı. Bu heykeller erken cumhuriyet döneminde günün tarih ve siyaset anlayışını da ifade etmiş, Atatürk milletin mutlak ve tek
temsilcisi, milletin derinini bilen-kavrayan-gören, milletin isteklerini
cisimleştiren bir tarih anlayışıyla kabul edilmiş, dolayısıyla heykeller
de bu temsili yansıtmıştır.
Bu makale Atatürk heykellerini kısaca ve en genel hatlarıyla değerlendirdikten sonra asıl sorunsalına Barbaros Anıtı’nı değerlendirmeye odaklanmaktadır. Atatürk heykelleriyle benzer bir yaklaşımı
ifade eden Türk Tarih Tezi, Atatürk’ü Kurtuluş Savaşı’nın mutlak lideri kabul edilmiş, Kurtuluş Savaşı’nı onunla başlayıp onunla bitirmiş,
devrimlerin tek adamı görmüştür. Atatürk’ün ölümünden sonra İnönü
döneminde gerçekleşen tarih revizyonuyla Atatürk tek adam olmaktan çıkarılıyor, Türk tarihi içinde Osmanlı tarihiyle ilişki kuruluyor,
bu revizyon kısa süre içinde şehrin kamusal alanlarına da yansıyordu.
Osmanlı Devleti ile kurulan ilişki burada söz konusu edilecek Barbaros Anıtı’nda kendini gösterdi. Makale, söz konusu revizyonu Türk
Tarih Tezi’ne atıfla kısaca ele almış, ardından bu revizyonun Barbaros
1
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Anıtı’na ne tür özelliklerle yansıdığını ifade etmiştir. Siyasal iradenin
tarih yaklaşımındaki değişimin derhal heykelciliğe yansıyan değişimini saptamaktadır.
2. MAHREMİYETTEN KAMUSAL ALANA: OSMANLI HEYKEL
VE ANITLARININ KISA TARİHİ
Osmanlı İmparatorluğu’nda toplumsal bir olayın ardından inşa
edilen ilk kamusal anıt Abide-i Hürriyet oldu. Daha önce Abdülaziz
atlı bir heykelini yaptırmış, sarayları için çeşitli hayvan figürleri sipariş
etmişse de bunlar saray duvarları arasında kalmış, kamusallaşmamıştır. Fuad Paşa için bir anıt dikilmesi gündeme gelmiş, dönemin
sadrazamı Âli Paşa, ülkenin dini gelenek ve alışkanlıklarının maalesef
bu tür işlere izin vermediğini ifade etmiş, anıt yapılamamıştır. II. Abdülhamid tahttan indirildiğinde ancak devlet dairelerindeki tuğraları
indirilmiş, yıkılacak hiçbir büst veya heykeli bulunamamıştır (Kreiser,
2018: 291).2 Diğer taraftan III. Selim’den itibaren padişahların modern
resimleri yapılmış, fotoğrafları çekilmiş dahası II. Abdülhamid zengin
bir fotoğraf albümü biriktirmiş, bunlardan propaganda için yararlanmıştı. Anlaşılan resim ve fotoğraf Âli Paşa’nın ifadesiyle dini gelenek
ve toplumsal alışkanlıklara aykırı görülmüyor veya bu aykırılık fiilen
aşılıyor, heykel, büst gibi üç boyutlu sanatlarsa put çağrışımı yapacağından uygun bulunmuyordu. Her şeye rağmen Sultan Abdülaziz,
Avrupa seyahatinin ardından heykel siparişi vermiş, ilk defa bir Osmanlı sultanı için yapılan atlı bir heykel mahcup bir biçimde ancak
saray içinde konuklara teşhir edilmiştir.3 Osmanlı Devleti’nde heykel,
büst ve anıtların kamusallaşması ve toplumsal yaşamda bir bakıma
siyasal egemenliğin simgesi veya siyasal hafızanın kurumsallaşması
İttihatçıların cüretiyle meydana gelmiş, onları, iktidarı yeterince güçlendiğinde Cumhuriyet idaresi ve Atatürk takip etmiştir.
Osmanlı tarihinde ilk kamusal anıt İttihatçıların iktidarında
31 Mart Vakasının ardından inşa edildi. 31 Mart İsyanı’nı bastıran
Hareket Ordusu’nun şehitleri basında Hürriyet Tepesi denilen yere
2
3

Kreiser İstanbul’dan önce Mısır’da yapılan heykel ve anıtlardan söz ediyor. Anlaşılan birçok
ıslahat gibi anıt ve heykel yapımı da Mısır’da başladı ve Osmanlı hanedanı Mısır hıdivlerini
takip etti (Kreiser, 1997: 103-117).
Küçük’e göre iktidarının başında son derece muhafazakâr ve mütevazi bir yaşam süren Abdülaziz, 1863’teki Mısır seyahatinin etkisiyle “sefahat ve israfa” düşmüş, Avrupa seyahatinin
ardındansa sefahat ve israfı derinleşmiştir (Küçük, 1998: 179-185).
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defnedildi. Cenaze töreni sırasında Enver Bey, mezarlıkta Müslim
ve gayrimüslim tüm şehitlerin yan yana huzur içinde yattığını vurguladı. Hürriyet heyecanının uhuvvet (kardeşlik) sloganları içinde
coşkuyla yaşandığı bugünlerde Osmanlıcılığın altını çizdi. Mezarlığın
bulunduğu yere kısa süre içinde bir anıt yapılması gündeme gelmiş,
halktan bağış toplanmaya başlanmış, anıt için bir yarışma açılmış,
yarışmayı Mühendishane-i Berri-i Hümayun’dan Muzaffer Bey kazanmıştır. Resmi açılışı 23 Temmuz 1911’de yapılan Muzaffer Bey’in
anıtı, gökyüzüne bakan bir top namlusu ve altında yer alan türbe ve
mescitten meydana geliyor, kitabesinde “hürriyet şehitlerinin kabri”
yazıyordu. Enver Bey’in konuşmasında vurguladığı Osmanlıcılık ile
birlikte anıtın giriş kubbesi ve ana kapısı geleneksel bir namazgahı
andırmış, minber şeklindeki kürsüler bayramlarda dua ve vaazlar için
kullanılmıştır. Kısaca söylemek gerekirse Osmanlıcılıkla birlikte İslam
hassasiyeti ve geleneksel mimari özellikleri de korunmuştur. Top
namlusu biçimindeki anıtın üzerinde yer alan her iki kitabede “tarih-i
istirdad-ı hürriyet (hürriyetin tekrar sağlanması)” yazıyor, 27 Nisan
1909’da tahta çıkan V. Mehmet Reşad’ın tuğrası yer alıyordu. Top
namlusunun altında Osmanlı bayrağı, ordu ve donanmanın simgesi
süngülü tüfekler, bir gemi çapası ve can simidi görülüyor, namlunun
kaidesinin içinde şehitlerin ismi yazıyordu. Bu isimler arasında Enver
Bey’in konuşmasında somut karşılığını bulan bir isim vardı. Bu bir
gayrimüslim Osmanlı vatandaşı, Selko bin Dalyan’dı. Selko bin Dalyan
Hareket Ordusu içinde yer almış, şehit düşmüş ve burada defnedilmiştir (Kreiser, 2018: 16).
Abide-i Hürriyet, birincisi mimarının özellikleriyle ve seçilmesiyle
dikkat çekmiştir. Muzaffer Bey bir asker mimardı ve iktidar mücadelesi veren askeri ağırlığa dayanan İttihatçıların anlatıcısıydı. İkincisi anıt,
her ne kadar Enver Bey’in konuşmasında vurguladığı gibi Osmanlıcılıktan beslense de askeri bir unsuru, gökyüzüne dönmüş bir topu,
Hareket Ordusu şehitleri göz önünde tutularak simgeselleştirmiş,
Hürriyet’in hem dayanağını hem de iktidarını tanımlamıştı. Hürriyet
Tepesi yaklaşık 25 yıl boyunca 1909’da ilan edilen ve 1935’te kaldırılan
meşrutiyet bayramlarının kutlandığı yerdi. 1913’te bir suikastla yaşamını yitiren Mahmud Şevket Paşa için de Mimar Kemaleddin tarafından buraya bir de anıt mezar yapılmış, ilerleyen yıllardaysa Midhat
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Paşa’dan Talat Paşa ve Enver Paşa’ya mezarlar taşınmıştır (Kreiser,
2018: 17).4
3. ULUSUN EGEMENLİĞİ YA DA TEK ADAM
Abide-i Hürriyet’in ardından Sultan Aziz’in saray içinde konuklara sergilenen heykeli bir yana, ilk kamusal heykel Cumhuriyet
döneminde 1926’da İstanbul’da dikilen Atatürk heykeliydi. Aşağıda
Barbaros Anıtı’na kadar yapılan tüm anıt veya heykellerden söz
edilmeyecek, sadece Atatürk heykellerini yapan ilk heykeltıraşlardan Heinrich Krippel (1883-1945) ve Pietro Canonica’nın (1869-1959)
meydana getirdiği ilk işlerden seçmeci bir biçimde söz edilecek, erken
cumhuriyet döneminin genel anlayışı ve Atatürk heykellerinin ortaya
koyduğu siyaset ve tarih görüşü kısaca ifade edilecektir.
İstanbul’a dikilin ilk Atatürk heykeli günümüzde genellikle ifade
edildiği gibi Sarayburnu’na değil Gülhane Parkı’na dikildi. Heykelin
dikildiği günün haberini veren Cumhuriyet gazetesi heykelin Gülhane Parkı’na dikildiğini ifade ediyor, Sarayburnu’ndan söz etmiyordu.
Heykelin dikildiği 1926’da henüz Gülhane önünden Kennedy caddesi
geçmemiş, (heykelin sırtından geçip Gülhane Parkı ile heykeli ayıran
cadde Demokrat Parti iktidarında 1957-1958’de inşa edildi), dolayısıyla bugün olduğu gibi Gülhane Parkı parçalanmamıştı. Heykel yol kenarında, Sarayburnu’nda kalmamış, anlamlı bir bütünlüğün Topkapı
Sarayı’nın bahçesinde-parçasında ve onun önünde yer almıştır. Herhalde bu heykelin dikildiği yer de özenle seçilmişti. Yer seçimine dair
bir kayıt bulamasak da söz konusu yerin Topkapı Sarayı’nın önünde
olması, Gülhane Parkı içinde yer alması, deniz tarafından gelenlere
saraydan önce görünmesi hiç şüphesiz anlamlıydı. Heykelin atletik bir
biçimde, sivil kıyafetler içinde her an denize atlayıp Anadolu’ya yüzecek, cumhuriyetin ateşini korlayacak gibi görünmesi, enerjisi ve gücü
henüz saltanatın ve hilafetin tasfiyesinin üzerinden birkaç yıl geçmesi
nedeniyle şüphesiz Osmanlı tarihine ve iktidarına bir meydana okumaydı. Heykel 3 Ekim 1926’da resmen açıldı. Ertesi gün açılış haberini
4

Kreiser yüzyıl içinde Midhat Paşa, Enver ve Talat’ın mezarlarının da buraya defnedildiğini
söyleyerek makalesini zamandizinsel bir biçimde tamamlamıştır. Ancak söz konusu mezarların Hürriyet Tepesi’ne getirilmesi, getirildiği dönemin siyasal havasıyla ilişkilendirilmeli,
haliyle bu makalede Hürriyet’in çalkantılı döneminde Mahmud Şevket Paşa’nın anıt mezarının yapıldığı 1913 yılı anıtın son şekli kabul edilmiş ve daha öteye gidilmemiştir.
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yapan Cumhuriyet’te şehremini Muhiddin Bey heykelin siyasal anlamını şöyle ifade etti:
“Bu heykel şehitlerin intikamı, cehl ve taassubun biaman ve muzaffer düşmanı, inkılâp ve teceddüdümüzün timsal ve hamisi, dahili ve
harici emniyetimizin en kuvvetli zamanıdır. Vatana teveccüh edebilecek yabancı tecavüzlere karşı Türk milleti, en büyük müdafaa kuvvetini, bu timsal-i şehametten [kahramanlık] alacaktır.” (Cumhuriyet, 4
Teşrinievvel 1926: 1.)
Heykel yıllar sonra Şevket Süreyya Aydemir’in meşhur Atatürk
yaşamöyküsünde veciz bir biçimde ifade edeceği gibi bir Tek Adam
anlatısı üzerine kuruldu. Atatürk, Topkapı Sarayı’nın önünde, Gülhane Parkı içinde tek başına, üç metrelik bir kaide üzerine, üç metrelik bir
heykel biçiminde, cesameti ve heybetiyle, sivil kıyafetler içinde atletik
ve enerjik bir biçimde betimlenmiş, yeni devletin azametli banisi biçiminde selamlanmıştır. Bu heykeli yapan Krippel Türkiye’de heykeltıraşlığını sürdürecek, bu heykelle birlikte toplam dört Atatürk heykeli
yapacak, şüphesiz siyasal iktidarın talepleri doğrultusunda bir heykel
modeli kuracaktır.
Krippel’in ikinci işi Konya Atatürk Anıtı devlet erkanının katılımıyla 29 Ekim 1926’da açıldı. Heykel sanatsal yanı bir tarafa cüssesiyle
etkileyiciydi. Altı buçuk metrelik kaidenin üzerine iki metre seksen
santim bronz bir Atatürk heykeli yerleştirildi. Mareşal üniformasıyla
yapılan Atatürk heykeli ayakta duruyor, sağ eliyle ziraatı simgeleyen
buğdaya uzanıyor, sol eliyle devrimlerin yılmaz bekçisi gücü ve zoru
anlatan kılıcı kavrıyordu. İstanbul’da sivil kıyafetler içinde enerjik gösterilen Atatürk, Konya’da mareşal üniformasıyla bir yanda taraftarlarına güven veriyor, diğer yanda karşı-devrimcileri tehditkâr bir biçimde
şehrin merkezinde bütün cesameti ve heybetiyle karşılıyordu.
Üçüncü Krippel heykeli 24 Kasım 1927’de bu defa Ankara’da
Hakimiyet-i Milliye Meydanı üzerinde Yenigün Zafer Anıtı adıyla inşa
edildi. Cumhuriyet’in haberine göre, açılış İsmet Paşa’nın katılımıyla
gerçekleşmiş, Mehmet Emin açılışa iki manzum hitabeyle katılmıştır.
Bunlar Zafer ve İnkılâp manzumeleriydi. İnkılâp manzumesi günün
anlam ve önemine yakışacak bir biçimde şöyle bitmiştir: “Senin de
mermerden yüksek heykelin / cihana bir yeni gölge saçacak; / tahtları
deviren polattan elin / bir yeni dünyaya yollar açacak!...” (Cumhuriyet,
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25 Kasım 1927: 1-2). Aslında bu manzume ve heykel birbirini tamamlıyordu. Krippel bu defa tek başına bir Atatürk heykeli yapmamış, önde
iki gözcü asker, arkada mermi taşıyan bir kadın figürü eklemiş ancak
Gazi’yi mermer kaide vasıtasıyla söz konusu figürlerden yükselterek
ayırmış, askeri üniforma içinde Mehmet Emin’in manzumelerinde
olduğu gibi Zafer ve İnkılâp’ı sağlayan tek adam biçiminde vurgulamıştır. Bu heykel bir model meydana getiriyor, Türk Devrimi’nin kavranışını gösteriyor, olağanüstü kişiliğiyle Atatürk tek adam figürüyle
öne çıkıyor ve yükselerek kültleşiyordu.
Krippel’in Türkiye’deki dördüncü ve son işi Samsun’da açıldı. 15
Ocak 1932’de anıtın açılışını gerçekleştiren Vali Selim Bey şöyle diyordu:
“Onun azminden dehasından doğan zaferler sayesinde bugün
hür, müstakil olarak yaşıyoruz. Hayatımızı da, hürriyetimizi de o
azimkar kumandana, onun fedakar silah arkadaşlarına borçluyuz. Sahamet sahralarında, büyük savaşlarda daima kazanan o muzaffer kumadan, İnkılâp sahnelerinin de kahramanıdır. O, kudretli bir inkılâpçı,
yaratıcı bir devlet müessisidir.” (Sarısakal, 2020.)
Krippel bu heykelinde Atatürk’ü askeri üniformasıyla, şahlanmış
bir at üstünde, sol eliyle atının dizginlerini tutarken sağ eliyle kılıcını
kınından çıkarırken tasvir etti, kumandanlığını ve gücünü, ülkedeki
hakimiyetini vurguladı.
Cumhuriyet döneminde kurucu bir model meydana getiren heykelleriyle öne çıkan iki heykeltıraştan biri Krippel diğeriyse Canonica
idi. Canonica da Krippel gibi Türkiye’de toplam dört anıt ve heykel
inşa etti. Belki de bunlardan en önemlisi ve en aykırı işi Taksim Cumhuriyet Anıtı idi. Anıtın bir cephesinde Kurtuluş Savaşı’ndan bir sahne
yer alır. Diğer cephede Atatürk ile İnönü fraklı ve Fevzi Çakmak asker
kıyafeti içinde önde bulunur, arkalarında Sovyetlerin desteğini ifade
eden iki Sovyet generali, onların arkasında fötr şapkalı bir kentli, kasketli bir köylü, genç ve yaşlı insanlar, askerler ve en arkada bayrak tutan bir asker vardır. Tüm bu figürler cumhuriyet ve devrimleri temsil
eden bir sahne meydana getirir. Kaidenin bir yanında peçeli bir kadın
Osmanlı’yı, diğer yanında yüzü açık bir kadın Cumhuriyet’i temsil
eder. Bu anıtta Atatürk genel yaklaşımın aksine kültleştirilmemiş, tek
adam vurgusu yapılmamış, Millî Mücadele’nin önder kadrosu, kitlesel
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katılımı, Sovyet figürleriyle birlikte Sovyet desteği ifade edilmiş, Atatürk bu kitlesel hareket içinde önder rolüyle mütevazi bir biçimde yer
almıştır (Tekiner, 2010: 103-104).
Conanica’nın burada söz edeceğimiz bir diğer anıtı 28 Temmuz
1932’de dikilen İzmir Atatürk Anıtı’dır. Kaidenin ön yüzünde “Ordular
ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri! Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Eylül 1922” yazılmış, anıtın kaidesine aşağı yukarı üç cepheyi kaplayan
bir kabartma yapılmıştır. Kabartmada İzmir’in kurtuluşu temsil edilir,
İzmir’e giren Türk ordusu sevinçle karşılanır. Atatürk kaidenin üzerinde mareşal üniformasıyla atının üstünde yer alır, ordunun ve toplumun hâkim önderi biçiminde tasvir edilir (Tekiner, 2010: 124-127).
1928’den sonra Krippel ve Canonica’yı takip ederek Türk heykeltıraşlar adım adım anıt ve heykel pazarına egemen oldular. Türk
heykeltıraşlar da genellikle Atatürk heykellerini birer kült biçiminde
yaptılar veya Cumhuriyet temalı anıtlar inşa ettiler. 1944’te yapılan
Barbaros Anıtı ile ilk defa bir Osmanlı figürü, Türk geçmişe atıflarla
inşa edildi, Osmanlı tarihiyle yumuşak bir uyum kuruldu. Bu geçişi
anlamak için öncelikle Türk Tarih Tezi’ni ve İnönü’nün cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleşen revizyonu kısaca ele almak gerekir.
4. TÜRK TARİH TEZİNDE REVİZYON
Türk devriminin en büyük iki temel hedefinden biri laik bir cumhuriyet kurmak ise diğeri yeni bir Türk milleti-kimliği inşa etmekti. Bu
inşanın en önemli unsurlarından ikisi, dil ve tarih tezleri kabul edilebilir. 1930’ların başında dil ve tarih tezleri, Türkleri insanlık tarihinin
medeniyet kurucusu ve taşıyıcısı bir millet halinde konumlandırıyor,
Türkçeyi yeryüzünün tüm dillerinin kökeninde görüyor, bu teori
Güneş-Dil Teorisi adını alıyordu. Güneş-Dil teorisi üzerinde 1930’ların
ortasına kadar durulduysa da bu teori bilim insanları çevresinde itibar
kazanmamış ve kısa zamanda terk edilmiştir. Tarih Tezi ise daha uzun
bir süre kamu okullarında okutuldu. Tezin önemli kalemlerinden Afet
İnan, 1928’de Fransızca bir coğrafya kitabında Türklerin “sarı ırka”
mensup olduklarını ve Avrupa zihniyetine göre ikinci sınıf bir insan
tipi olduğunu okudu. Bu satırları Atatürk’e gösterdi ve şu yanıtı aldı:
“Hayır, olmaz, bunun üzerinde meşgul olalım, sen çalış.” (Copeaux,
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1999: 36).5 İnan, bu olayın ardından tarih ile yakından ilgilenmeye
koyuldu. Bu dönemin meşhur antropologlarından İsviçreli Eugene
Pittard ile çalıştı, onun teşvikiyle brakisefal kafa ölçümlerine girişti.
1931’de Sağlık Bakanlığı’nın yardımıyla tezi için 40 binin üzerinde
kadın ve erkek iskeletinin üzerinde çalıştı. Cenevre Üniversitesi’ne
sunduğu tez, “Türk Halkının ve Tarihinin Antropolojik Özellikleri” ismini taşıyor, tezin amacı ise Anadolu’nun eskiçağdan beri Türk yurdu
olduğunun fiziki antropolojik veriler ile kanıtlanması biçiminde ifade
ediliyordu (Göral, 2002: 220-227).
Bu anlayış doğrultusunda Atatürk’ün isteğiyle kamu okullarında
okutulmak üzere yazılan ilk kitap Türk Tarihinin Anahatları (TTA)
olmuştur. Kitap, 1931’de aralarında Afet İnan, Akçura Yusuf, Samih
Rifat’ın da bulunduğu Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti üyelerince yazılmıştır. TTA, henüz meydana getirilen Türk Tarih Tezi doğrultusunda
yazılan ilk kitaptı. Kitabın yazılma gerekçesini yazarlar şöyle ifade
ediyor: “Türkün hususiyet ve kuvvetini kendine göstermek ve milli
inkişafımızın derin ırki köklere bağlı olduğunu anlatmak istiyoruz.”6
Çalışmanın amacıysa şöyle ifade ediliyor: “asırlarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk medeniyetlerin kuruluşundaki hizmet ve emekleri inkar olunmuş Büyük Türk Milletine, tarihi hakikatlere dayanan şerefli
mazisini hatırlatmaktır”7 TTA bir süre sonra 30 bin adet basılarak TTA
Methal adıyla orta dereceli okullara gönderilir. Osmanlı Tarihi’ne yer
verilmeyen kitapta, çoğunlukla eski Türklerin kökenleri, anavatanları
ve göçleri üzerinde durulur.
Üçüncü ve dördüncü kitaplar sırasıyla Tarih (dört cilt), Orta
Mektep İçin Tarih (OT, üç cilt) olmuştur. Liseler için hazırlanan Tarih,
TTA’dan yararlanarak 1932’de yazılmış, OT ise Tarih’in basitleştirilmesiyle meydana gelmiş ve 1933’te yayımlanmıştır. Ersanlı bu kitapları
şöyle değerlendiriyor: “Bu kitaplar Türkleri bir ‘ırk’ olarak yücelttiler
ve büyük bir uygarlık kurmuş olduklarını vurguladılar ve diğer büyük uygarlıklar üzerindeki etkilerinin altlarını çizdiler.” (Ersanlı, 2003:
122). OT’de “ırk” aynı “kandan” gelen ve fizik yapıları benzer kişiler
5

6
7

Copeaux, bu dönem Türk tarih yazımını, İnan’ın Pittard ile çalışmalarını da göz önünde
tutarak şöyle değerlendiriyor: “[Türk Tarih Tezi’ne] gelişiminin tüm aşamalarında, Batı oryantalizmi sadece belirleyici itkiyi vermekle kalmamış, Türk tarih söyleminin en azından
1950’lere kadar dayandığı otoriteyi de sağlamıştır.”
Ersanlı, İktidar ve Tarih (İstanbul: İletişim Yayınları, 2003), 122.
Türk Tarihinin Anahatları: Methal Kısmı, Maarif Vekâleti (İstanbul Devlet Matbaası), 73.
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biçiminde tanımlanır, ikinci bölüm şöyle başlar: “Tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan Türk ırkı, benliğini en çok korumuş olan bir
ırktır.” (Aktaran: Ersanlı, 2003: 127).
Liseler için yazılan Tarih serisinin dördüncü kitabı İstiklal Harbi’ni
de içeriyor, burada Atatürk odak noktası oluyor, Nutuk temel metin
kabul ediliyordu. Bu kitapta Atatürk’ün askeri kariyeri, kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Cihan Harbi’nde gösterdiği başarılar anlatılıyor, İstiklal Savaşı ve sonrasındaki rolü rakipsiz görülüyordu. Bu
kitabın anlatısı büyük oranda heykel kavrayışıyla benzerlik göstermiş,
tarihsel anlatı Tek Adam anlayışı üzerine kurulmuştur (TTA, ty: 73).
Şimdi de çok kısaca ilk Türk Tarih Kongresine değinelim. I. Türk
Tarih Kongresi, Türk Tarih Tezi’ni tanıtmak amacıyla Atatürk’ün girişimiyle Temmuz 1932’de Ankara Halkevi binasında toplandı. Katılımcıların arasında 198 lise ve ortaokul öğretmeni, 18 profesör, 25 TTK üyesi
vardı. 10 gün süren Kongre’nin önde gelen katılımcıları Afet İnan, Fuat
Köprülü, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu oldular. Kongre dört konuya
odaklanmıştı: 1. Tarih öncesi dönemler ve Türkler. 2. Türk dilleri, kaynakları ve etkileri. 3. Orta Asya’dan yoğun göçlere yol açan coğrafi ve
doğal değişimler. 4. Ders kitapları üzerine tartışma.
Afet İnan Kongre’de yaptığı konuşmada tezin ana hatlarını çiziyor, şöyle diyordu:
“Türkün anayurdu Orta Asya yaylasıdır!... [...] Türkler bu beşikte,
en az milattan 9000 yıl evvel, kültür sahibi bir ırk olmuş bulunuyordu [...] Türk çocukları biliyor ve bileceklerdir ki, onlar, 400 çadırlı bir
aşiretten değil, on binlerce yıllık, Ari, medeni, yüksek bir ırktan gelen,
yüksek kabiliyetli bir millettir.” (Aktaran: Ersanlı, 2003: 151-152).
Kongre’de farklı görüşler veya itirazlar olmakla birlikte, İnan’ın
çizdiği ana hat kabul görüyor ve kamu okullarında başlayan Türk
Tarih Tezi’nin okutulması güçlenerek devam ediyordu (Birinci TTK
Kongresi, 2010: 42-47). 8 Kısaca Kurultay, İslam ve Osmanlı kaynakların ötesine geçerek Asyalı ve Anadolulu ve giderek tüm uygarlıkların
temelinde Türk kimliğini vurgulamıştı.
8

Söz konusu itiraz Köprülü’den geliyor, Köprülü, İnan ile çatışmaya veya tartışmaya girmemeye özen göstererek tarih araştırmalarının ancak vesikalarla yapılabileceğini söylüyor, dolayısıyla açıkça ifade etmese de İnan’ın tezini gerçekçi bulmuyordu. Birinci Türk Tarih Kongresi, Ankara: 2-11 Temmuz 1932, Konferans Müzakere Zabıtları, 2. Bs. Tıpkıbasım (Ankara
TTK Basımevi, 2010), 42-47.
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Atatürk başlangıcından itibaren tarih tezine rengini verdi, yönünü
çizdi. Afet İnan aracılığıyla sınırlarını biçimlendirdi. Atatürk’ün biçimlendirdiği söz konusu tezin işlediği dönem boyunca yukarıda ifade
edildiği gibi heykeller ve anıtlar bu zihniyete uyum gösterdi. Heykel
ve anıtların büyük bir çoğunluğu Atatürk’ü bir tek adam biçiminde
öne çıkardı, halk Tek Adam’ın büyük oranda yardımcı kuvvetiydi. Ancak bu görüş, İnönü döneminde revize edilecek, söz konusu revizyon
çok geçmeden anıtlara da yansıyacaktır.
Atatürk döneminin ardından İnönü döneminde ilk Türk Tarih
Kongresi 15-20 Kasım 1943’te gerçekleşti. TTK Başkanı Şemsettin
Günaltay, Türk Tarih Tezi’ni onaylayarak sözlerine başlıyor, Türk
tarihinin Asya derinliğini ifade ediyor, bununla birlikte Selçuklu ve
Osmanlı tarihinin de Türk tarihinin şanlı bir parçası olduğunu vurguluyordu. Kongrede ağırlık Orta Asya Türk tarihi, Selçuklu ve Osmanlı
tarihine verildi. Hafriyat çalışmalarındaysa Yunan, Roma ve Hitit
eserleri önemsendi. Burada hedef Türk tarihini Selçuklu, Osmanlı
geçmişiyle birbirine bağlamak, ilk tezin göze batan yanlarını yumuşatmaktı. Türk Tarih Tezi bu halde yeniden gözden geçirilmiş, Osmanlı
geçmişiyle uyum kurulmuş, özellikle Tanzimat dönemi ve ıslahatları
Cumhuriyet’e giden sürecin kaynaklarından görülmüştür. 1939’da
Tanzimat’ın 100. Yılı dolayısıyla yayınlan kitap bu revizyonun başlı
başına bir göstergesiydi (Çelik, 2016: 98-101)
10-14 Kasım 1948’de düzenlenen dördüncü kongrede de tarihsel
süreklilik öne çıkıyor, bu bağlamda Selçuklu ve Osmanlı tarihi araştırmaları vurgulanıyordu. Türk Tarih Tezi’ndeki söz konusu revizyonu
değerlendiren Çelik’e göre ilk tezden keskin bir kopuş yapılmamış
olmasının temel nedenleri şöyle izah edilebilir: 1. Tez derhal terk edilemeyecek kadar Atatürk ile özdeşleşmişti. 2. 1930’lu yıllar boyunca
yapılan çalışmalar neredeyse tamamen teze bağlı gerçekleşmişti. Tüm
bu çalışmaları çöpe atmak mümkün değildi. 3. Teze itirazlara rağmen,
Türklerin tarihinin Batılılarca önyargılı yazıldığına, Osmanlı tarihçilerinin çalışmalarının yetersiz olduğuna ve tarihten milliyetçi bir destek
sağlanması gerektiğine dair bir uzlaşma vardı (Çelik, 2016: 98-101).
Aslında kongrelerden çıkan sonuçlar ve söz konusu revizyon daha
erken bir dönemde 1941’de ders kitaplarında görülmüştür. 1941’de
yeni ders kitapları Arif Müfid Mansel, Cavid Baysun ve Enver Ziya
Karal tarafından yazıldı. Mansel, Türkiye için Grek-Latin uygarlığının
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temel alınması gerektiğini ifade ediyor, etnik değil coğrafi geçmişi
önemsiyordu. Kitapta Türklerin ırki kökeni beyaz ve Alp biçiminde
tanımlansa ve tekrarlansa da üzerinde çok durulmamış, ırk saflığının
devam etmediği ifade edilmiştir. Ünlü kişilerin Türklüğü iddialarından vazgeçilmiş, Romalıların Türklüğü tezi terk edilmiştir. Bu kitapta
Türklerin İslamiyet’e hizmetleri vurgulanırken daha önce olduğu gibi
Türklerin İslamiyet’e zorla değil bile-isteye ve düşünerek girdikleri
kaydedildi. Osmanlı Devleti’nin en yüksek yüzyılının 16. yüzyıl olduğu saptanmış, Osmanlı Devleti olumlu-olumsuz yanlarıyla değerlendirilmiştir. Kısaca söylemek gerekirse Türk Tarih Tezi’nin sivri yanları
bu yeni ders kitaplarında törpülendi, Grek-Latin uygarlıkları vurgulandı, hümanist çizgi öne çıkarıldı, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri
daha çok dikkate alındı. Barbaros Hayrettin gibi Türk denizcileri başarılarıyla hatırlandı ve vurgulandı. Bu tavır şüphesiz II. Dünya Savaşı
koşullarında görülen milli savunmanın da bir ürünüydü. Bu dönem
liseler için hazırlanan Tarih kitaplarında da revizyona gidildi. Yukarıda söz edilen dördüncü ciltte Atatürk önemini koruyor ancak artık
tek adam kavrayışından uzaklaşılıyor, İnönü daha çok öne çıkarılıyor,
Fevzi Paşa’nın da başarıları ifade ediliyordu (Çelik, 2016: 112-113). İşte
Barbaros Anıtı’nın yapımı bu havada gerçekleşiyordu.
5. BARBAROS ANITI’NIN AÇILIŞI
Anıtın dikildiği Beşiktaş sahili tesadüfen seçilmiş bir yer değildi.
Anıt ile beraber Barbaros Hayreddin Paşa’nın türbesi de burada yer
almıştır. Türbe, Barbaros tarafından ölümünden beş yıl kadar önce
Mimar Sinan’a 1541-1542 yıllarında yaptırılmış, Barbaros çok sevdiği
Beşiktaş’ta öldükten sonra da sonsuza kadar kalmak istemiştir. Barbaros yaşamının önemli bir kısmını Beşiktaş’ta inşa ettirdiği büyük
konağında geçirmiş, ayrıca bu semte medrese, kervansaray, hamam
gibi yapılar da inşa ettirmiştir (Yakarçelik, ty: 1-10). Barbaros Anıtı’nın
nereye yapılacağı uzun tartışmalardan sonra kararlaştırılmış, Beşiktaş meydanıyla vapur iskelesi arasındaki yer, türbe ile Deniz Müzesi
arasındaki alan uygun görülmüştür. Anıtın yapımı 1941’de başlamış,
1943’te tamamlandıktan sonra açılış 1944’te gerçekleşmiştir. Maketi
Ali Hadi Bara tarafından yapılan anıtın döküm ve inşasını Zühtü
Müridoğlu yapmıştır. Anıt, taştan bir kalyonun burnu üzerinde önde
Barbaros ve arkasında levent figürleriyle biçimlendirilmiş, yan yüzle-
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rinde yer alan bronz plakalarda Preveze Deniz Savaşı ve Barbaros’un
Kanuni’ye takdim edilmesi kabartmalarla anlatılmıştır. Bir de arka
duvara Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı adlı şiirinden
şu dizeler eklenmişti:
“Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor / Barbaros belki
seferden geliyor / Adalardan mı? Tunus’tan mı? Cezayir’den mi / Hür
ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi / Yeni doğmuş aya baktığı yerden geliyor / Ol mübarek gemiler hangi seferden geliyor”
Yahya Kemal söz konusu şiirinde Türk tarihini Osmanlı’dan
gününe, Süleymaniye Camisi’nin uhrevi havası içinde, asker-millet
odağında gaza anlayışı çerçevesinde ele almış, şiiri bu devre, tarih kavrayışına ve Barbaros’a uygun görülmüş, dolayısıyla kaidedeki yerini
almıştır.
Cumhuriyet gazetesinde anıtın açılışına dair yapılan haber,
“Büyük Türk amirali için dün yapılan merasim” biçiminde verildi.
Gazetenin haberine göre, on binlerce insan anıtın açılışına gelmiş,
anıt, Türk bayrağına sarılı bir biçimde beklemiş ve etrafında Barbaros
döneminden giysilerle üç levent nöbet tutmuştur. Leventlerle birlikte
kız ve erkek izciler, deniz ve şehir bandoları da yer almış, Kocatepe ve
Tınaztepe muharipleri de demir atmışlardı. Vali Dr. Lütfi Kırdar, burada yaptığı konuşmada İnönü’nün bu işle başından itibaren ilgilendiğini ifade ediyor, İnönü kurdeleyi kesiyor, alandan ayrılıyordu. Kırdar
konuşmasında, Barbaros hakkında şunları söylemiştir:
“Fani bir insan ömrü içerisinde, küçük bir yelkenli tayfasından bir
denizler hâkimi yarattın. Hiçbir yeni silahın Türk erlerinin kabiliyeti
elinde ve vazife anında aksamayacağı 400 sene evvel sen ispat ettin.
Bunun içindir ki milletimiz, uzun süren varlık mücadelesini gene
ancak kendisinden çıkabilecek eşsiz kahraman evladlarının elile ve
zaferle bitirir bitirmez seni andı. Büyük Atatürkün, isminin üzerindeki
derin alakası bütün milleti coşturmuştu. Onun aziz kardeşi İnönünün,
o, kendilerine has, vefakar ve devamlı takibleri üzerimizden hiç eksilmedi, İstanbulun imar işi ele alındığı zaman, bu sahanın açılması,
güzel türbenin meydana çıkarılması ve nihayet heykelinin dikilmesi
ilk plana alındı. Büyük Amiralim; Torunlarının memleket uğrundaki
son mücadele ve başarılarından, en muhteşem misalini bizzat verdiğin
birlik ve beraberlik hislerinden, tarihlerine ve mefahirine karşı olan
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bağlılıklarından ümid ediyoruz ki ruhun memnun ve hoşnuddur.”
(Cumhuriyet, 26 Mart, 1-2).
Kırdar’ın konuşmasının ardından birkaç konuşma daha yapıldı.
Bu konuşmalarda da Barbaros’un Türk denizciliği ve kahramanlığındaki yeri vurgulandı. Nutukların ardından Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Kazım Orbay ve Kuvvet Komutanlarının huzurunda askeri
bir geçit yapıldı. Geçidin ardından Barbaros koşusu adıyla bir koşu
gerçekleşti. Koşuya 312 atlet katılmış, koşuya en fazla atletle iştirak
eden Haydarpaşa Lisesine Barbaros kupası verilmiştir. Ayrıca belediye tarafından buraya gelen ahaliye Barbaros risalesi dağıtıldı (Cumhuriyet, 26 Mart, 1-2).
Anıtın açılış haberi Akşam ve Ulus’ta benzer bir biçimde verildi. Son Posta’da “Milli Şef” biçiminde ilk sayfadan verilen haberde
İnönü’nün açılışı yapması öne çıkarıldı. Gazeteye göre anıtın açılışından bir süre önce bir bakıma açılışa hazırlanmak maksadıyla Halkevlerinde Barbaros hakkında gece gündüz toplantılar yapılmış, kaptanın
hayatı ve başarıları anlatılmıştır (Son Posta, 26 Mart 1944: 1).
Tanin’de, “Barbaros heykeli Milli Şef’in uğurlu eliyle açıldı” başlığıyla verilen habere göre, anıt üzerinde iki yıl çalışılmış, 30 bin liraya
mal olmuş, özellikle Nigari’nin meşhur minyatüründen yararlanılmış,
17. yy. gravürlerinden istifade edilmiştir. Barbaros burada bir zafer
dönüşü tasvir edilmiş, iki de palalı levent yer almıştı. Açılıştan konuşmacılar arasında yer alan Üsteğmen Yavuz denizciler adına şöyle
diyordu:
“Türk kudretini kızıl bir yalım gibi gezdirenlerin en büyüğü uzak
rüyalı sahillerden gelmiş yakamozlu bir sevgili selamını içli şırıltısına
kulak vere vere bir mazi heyecanını tekrarlayıp emin ve rahat uyuyor.” (Tanin, 26 Mart 1944, 4).
Vakit gazetesinde de İnönü öne çıkarılıyor, haber, “Barbaros
âbidesini bizzat Millî Şefimiz açtı” biçiminde duyuruluyordu. Vakit’te
Şişli Halkevi reisi ve Şehir Meclisi azasından Meliha Avni Sözen’in de
nutkuna yer verildi. Meliha Hanım da oldukça milliyetçi bir üslupla
şunları söylemişti Barbaros’un destanından söz ederek: “Bu destanın
her Türkün başını göklere ulaştıran bir güftesi, her milleti hayran eden
bir bestesi, bu güfte ve bestenin bütün cihanı ürperten bir temposu
vardır.” (Vakit, 26 mart 1944: 5).
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Tüm gazeteler toplandığında şu sonuçlar çıkarılabilir; 1. Millî
Şef’in fotoğraflarıyla ve başlıklarla öne çıktığı, otoriter bir idare görülmektedir. 2. Gazetelerin, farklı fotoğraflar ve yazılarla birlikte ortak bir
üslup izledikleri, Milli Şef ile birlikte anıtın açılışını benzer başlıklarla
verdikleri izlenmektedir. Bu durum gazetelerin merkezden biçimlendirildiğini veya mevcut gazetelerin iktidarın üslubunu benimsediği
göstermektedir. 3. Fotoğraflarda veya yazılarda nutuklar ve resmi erkan dışında ahaliye pek yer verilmediği görülmektedir. 4. Barbaros’un
bir Türk deniz hâkimi biçiminde tanımlandığı ancak Osmanlı tarihine
veya Osmanlı tarihi içinde Barbaros’a yer verilmediği saptanmaktadır.
Türk Tarih Tezi’ndeki revizyona uygun bir biçimde Barbaros’un Türklüğü vurgulanmış, Osmanlı tarihiyle bağlantısı dolaylı bir biçimde ifade edilmiş, Osmanlı dünyası anıtın yanlarında yer alan iki kabartmayla gösterilmiştir. Bu kabartmaların bir yanında Preveze Deniz Savaşı
diğer yanında Barbaros’un Kanuni’ye takdimi tasvir edilmiştir. Açılış
askeri bir tören biçiminde yapılmış, bu bir yandan Barbaros’un asker
kişiliğinden kaynaklanmış, diğer taraftan II. Dünya Savaşı’nın sonuna
doğru Türkiye siyasetindeki teyakkuz halini ifade etmiştir.
SONUÇ
Barbaros’un anıtının buraya, türbenin karşısına yapılması, coğrafi
devamlılıkla birlikte Osmanlı-Cumhuriyet ilişkisini Yahya Kemal’in şiiriyle bütünlenen Barbaros üzerinden yumuşak bir biçimde kurdu. Bir
kalyonda biçimlenen Barbaros heybetli kişiliğiyle erken cumhuriyet
döneminde kişiler üzerinden tarihin okunmasına uygun görünmekte,
arkasındaki leventler II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde askeri varlığı güçlendirmekte, anıtın yanlarında yer alan kabartmalar, Osmanlı
geçmişi padişah düzeyinde anımsatmakta, açılış ve açılış gününde
yapılan konuşmalarla Osmanlı-Cumhuriyet ilişkisi tarihin derinlerinden ve kesintisiz bir biçimde gelen Türk varlığı ve devamı üzerine
kurulmaktadır. Barbaros bir Türk denizcisi unvanıyla selamlanmış,
yine II. Dünya Savaşı yıllarında meydana gelen tehditlere cevap verircesine Akdeniz’deki başarılarından, gazalarından ve hakimiyetinden
söz edilmiştir. Kısaca anıt, Türk Tarih Tezi’nden meydana gelen revizyonu simgesel düzeyde tamamlamış, yeni bir dönemin Türk tarihinin
Osmanlı tarihiyle uyumlu hale getirilen yeni bir dönemin simgesi
olmuştur.

Eray YILMAZ

407

KAYNAKÇA
“Barbaros âbidesini bizzat Millî Şefimiz açtı”, Vakit, 26 Mart 1944, 5.
“Barbaros heykeli Milli Şef’in uğurlu eliyle açıldı”, Tanin, 26 Mart 1944,4.
“Büyük Türk Amirali İçin Dün Yapılan merasim”, Cumhuriyet, 26 Mart
1944: 1-2.
“Milli Şef”, Son Posta, 26 Mart 1944, 1.
Birinci Türk Tarih Kongresi, Ankara: 2-11 Temmuz 1932, Konferans
Müzakere Zabıtları (2010). 2. Bs. Tıpkıbasım, Ankara TTK Basımevi.
COPEAUX, E. (1999). Tarih Ders Kitaplarında (1931–1993), Türk Tarih
Tezinden Türk İslam Sentezine, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
ÇELİK, H. S. (Güz 2016). “İnönü Döneminde Resmî Tarih Yazımına Yönelik Yeni Yaklaşımlar: Bir Revizyonun Analizi”, Cumhuriyet Tarihi
Araştırmaları Dergisi, y. 12, s. 24: 112-113.
GÖRAL, Ö. S. (2002). “Afet İnan”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünceler, c. 2 Kemalizm, ed. Ahmet İnsel, İstanbul: İletişim Yayınları:
220-227.
https://www.samsunharitasi.com/Harita/Dosya/www.samsunturizm.
com_1_onur_aniti_acilis_toreni.pdf, [19.12.2020].
KREISER, K. (1997). “Public Monuments in Turkey and Egypt (18401916), An Annual on the Visual Culture of the İslamic World, v.
14: 103-117.
KREİSER, K. (Mart 2018). “Özgürlük Anıtı”, Toplumsal Tarih, 12-17
KÜÇÜK, C. (1998). “Abdülaziz”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV
Yayınları: 179-185.
SARISAKAL, B. (2020) Baki Sarısakal, “Samsun Onur Anıtı Açılma Töreni”,
TEKİNER, A. (2010) Atatürk Heykelleri (İstanbul: İletişim Yayınları.
Türk Tarihinin Anahatları: Methal Kısmı, Maarif Vekâleti (İstanbul
Devlet Matbaası), 73.
YAKARÇELİK, N. D. Beşiktaş’ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi”,
https://www.academia.edu/36623510/BEŞİKTAŞTA_BARBAROS_
HAYREDDİN_PAŞA_TÜRBESİ, [19.12.2020]: 1-32.

ORTAÇAĞ DİPLOMASİ ARAŞTIRMALARINA BİR
KATKI: ŞAHRUH MİRZA İLE SULTAN el-EŞREF
BARSBAY ARASINDAKİ MEKTUPLAŞMALARIN
TAHLİLİ
Dr. Öğretim Üyesi Ridvan YİĞİT1

1. GİRİŞ
XIV. yüzyılın sonları ile müteakip dönemin ilk asrında Yakındoğu
coğrafyasının siyasi tarihi tetkik edildiğinde dikkati çeken hususların
başında Timur Devleti’nin ortaya çıkarak atmış olduğu adımların
bölge siyasetine olan tesiri (Aka, 2014:6-11) gelir. Adını kurucusundan alan ve bizzat kendisi tarafından kurumsallaşması tamamlanan
Timur Devleti’nin, merkezde tahakküm sürecini tamamladıktan sonra
özellikle batıda olmak üzere farklı cihetlerde yeni hâkimiyet alanları
oluşturma mücadelesine girdiği dikkat çekmektedir. Timur’un atmış
olduğu bu adımlar kuşkusuz onu adı geçen coğrafyada Osmanlılar
ve daha öncesinde Memlûklarla karşı karşıya getirecektir. Zira bazı
tarihçiler tarafından XV. yüzyıl başlarında bölgenin en güçlü devleti
olarak tanımlanan (Yücel, 1989:2) Timur Devleti’nin faaliyetleri, yalnızca Osmanlı ve Memlûk hâkimiyet sahasında değil aynı zamanda
bu iki devlet arasında bir nevi tampon bölge konumunda bulunan
Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları ve Karamanoğulları gibi siyasi
teşekküllerin de tercihlerini etkilemiş görünmektedir. Bilhassa Ankara
Savaşı’ndan sonra (1402)2Osmanlıların Marmara bölgesi ve Balkanlar’ı
1

Kayseri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü , ridvanyigit@kayseri.
edu.tr
2	İnalcık, tarafları savaşa götüren amilleri tahlil ederken Yıldırım Bayezid’in kendisini Türkiye
Selçuklularının varisi olarak gördüğü için Anadolu siyasi birliğini sağlamayı düşündüğünü
ifade etmektedir. Aynı şekilde Timur’un ise kendisini Büyük Selçuklular ve İlhanlıların varisi olarak gördüğünün altını çizerek Timur’un Anadolu’da hâkimiyet kurma iddiasını buna
bağlamaktadır (İnalcık, 2020:135).
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önceleyen yaklaşımı Memlûklar için kuzey yönünde nüfuz alanlarını
genişletme imkânını kuvvetlendirmiştir.
Timur’un ölümünden sonra tahta geçen Şahruh Dönemi’nde her
ne kadar batı yönlü etkinlik siyaseti askerî açıdan hız kesmiş görünse de, yeni sultan babası tarafından kurulan üstünlüğün diplomatik
ağırlıklı araçlarla devamından yana tavır almıştır. Bunun nedenleri
konunun dışında olmakla beraber şu kadarı söylenebilir ki, Şahruh
Karakoyunlular ile mücadele etmek zorunda olduğu için dikkatini
Memlûk-Osmanlı hattına gerektiği gibi verememiştir. Hatta bazı
kaynaklar Kara Yusuf karşısında Şahruh’un pasif tutumunu Timur
Devleti’nin zafiyeti olarak (Uzunçarşılı, 2011:182) görmektedir. Ancak
Şahruh’un Karakoyunlu meselesini 1421 ve 1429 tarihleri arasında
iki büyük meydan savaşında halletmesinden sonra batı yönlü nüfuz
politikasına tekrar ağırlık vermeye başladığı görülmektedir. Bu süreçte Osmanlılara gönderdiği mektupların, kendi hâkimiyetini ihtar
eden bir içeriğe sahip olduğu (Başkan, 2007: 82) dikkat çekmektedir.
Memlûklara gönderdiği mektupların ise bir anlamda İslam dünyasında kendisine itibar kazandıracak Haremeyn politikasıyla ilgili olması
dikkate değer bir konudur. Adı geçen iki devlete gönderilen mektupların içerik farklarının nedenleri çalışma konusu dışında olmakla beraber, Memlûkların Timur Devleti’ne karşı Ankara Savaşı gibi bir mağlubiyet almamış olması hususu, altı çizilmesi gereken bir noktadır.
2. STRATEJİK VE DİPLOMATİK REKABETİN NEDENLERİ
Timur Devleti ile Memlûk Devleti’ni karşı karşıya getiren nedenleri etraflıca tahlil etmek, derinlemesine yapılacak başka bir çalışmanın
konusu olabilir. Ancak doğaldır ki her diplomatik rekabetin temelinde
siyasi, ekonomik, jeopolitik nedenler başta olmak üzere karmaşık ilişkiler yatar. Çalışmanın ana mihveri diplomatik ilişkiler olduğu için biz
burada yalnızca diplomatik rekabete temel oluşturan konu başlıklarını
ana hatlarıyla sunmaya çalışacağız.
Her şeyden evvel Timur Devleti’nin Anadolu’da nüfuz bölgeleri
oluşturmak istemesi doğal olarak aynı coğrafyada hassas dengelerle
çıkarlarını koruma politikası izleyen Memlûkları rahatsız etmiştir. Timur’un, deyim yerindeyse ilmek ilmek ördüğü ve neticesini
kendi devleti lehine Ankara Savaşı’ndan sonra aldığı politikaları
Yakındoğu’da yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Timur’un ölümünden
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sonra yerine geçerek düzeni sağlayan oğlu Şahruh’un3 (İbn Arabşah,
2012: 420) Timur Devleti lehine ortaya çıkan yeni durumun devamından yana bir politika takip etmesi yalnız Osmanlıları değil, Memlûkları
da etkilemiştir. Özellikle Konya-Hatay hattında kimi zaman bağımsız
hareket eden kimi zaman da bölgesel güç şeklinde tanımlanabilecek
olan; Osmanlı Devleti, Memlûk Devleti ve Timur Devleti’nin yüksek
hâkimiyetini tanıyarak varlığını idame ettiren Türkmenlerin4 değişken
kararları durumu daha da hassas bir zemine taşımıştır.
Memlûkların, kendi hâkimiyet alanlarının doğal uzantısı olarak
gördükleri Orta Anadolu’ya kadar uzanan nüfuz bölgeleri tesis etme
politikası ister istemez Şahruh’un dikkatini çekmiş ve detayları aşağıda gösterileceği gibi Şahruh, Sultan el-Eşref Barsbay’a kendi üstünlüğünü kabul manasına gelen taleplerde bulunmuştur. Tüm bunlara
Memlûk devlet yapısından kaynaklanan ve emirler arası mücadelede
kaybeden kişi hatta grupların alternatif güç merkezlerine iltica etmeleri durumunda hüsn-ü kabul görmeleri gibi bir tarihsel durum da
eklenince Memlûklar ve Timur Devleti kaçınılmaz olarak diplomatik
rekabetin içinde kendilerini bulmuştur.
3. ŞAHRUH’UN SULTAN BARSBAY’A GÖNDERDİĞİ
MEKTUPLAR
Yalnızca siyasi değil aynı zamanda diplomatik içerik bakımından
oldukça zengin sayılabilecek Memlûk kaynakları Şahruh ile Sultan
Barsbay arasındaki mektuplaşmalar konusunda doyurucu malumat
içermektedir. Dönemin çağdaşı olan ünlü tarihçi Makrizî, Memlûklar
ile Timur Devleti arasında elçi teatisinin gerçekleştiği Hicrî 833 yılı
Muharrem ayında (M. 1429 yılı sonbaharı) Şahruh’un bazı taleplerde
bulunduğu bir mektuptan bahsetmektedir. Müellif, Şahruh’un dört
temel talebi olduğunu ifade etmektedir. Bunlardan birincisi Memlûk
tarihinin yetiştirdiği büyük âlimlerden olan İbn Hacer5 tarafından kaleme alınan Sahih-i Buharî şerhinin kendilerine gönderilmesi talebiydi.
Bunun yanında kaynak olarak kullandığımız Makrizî tarafından yazılan Kitâbü’s-Sülûk li-Ma’rifeti Düveli’l-Mülûk adlı eser de talep edilen
3
4

Şahruh Mirza hakkında bk: (Aka, 2010: 293-295)
Memlûk Devletinin adı geçen bölge ile ilişkileri hakkında genel bir değerlendirme için bk:
(Ayaz, 2015: 81-84)
5	İbn Hacer Askalanî’nin (ö.1449) Memlûk tarihindeki yeri hakkında bk: (Irwın, 2003, VII: 26)
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kitaplardan biriydi. Şahruh’un diğer iki talebi ise Haremeyn’e su götürme ve Kâbe kisvesini değiştirme talebiydi (Makrizî, 1972: 818). İbn
İyas, Sultan Barsbay’ın istenen kitapları Şahruh’a gönderdiğini, ancak
Mekke’ye su götürme ve Kâbe kisvesini değiştirme taleplerini geri çevirdiğini net ifadelerle nakletmektedir. (İbn İyas, 2008, II, 127).
Memlûk kaynakları, 838 yılı başlarında (M. 1434 yılı ortaları) Memlûk yönetim merkezi olan Kalatü’l-Cebel’de/ Dârü’l-Adl’de6
Şahruh’un gönderdiği elçiyi karşılamak üzere bir toplantı yapıldığı
bilgisini vermektedir (İbn Tagribirdî, 1413/1992, XIV: 236-237). Aynı
kaynaklar Sultan Barsbay’ın, Şahruz Mirza’ya gönderilecek cevabi
mektubun içeriğinin belirlenmesi için yapılan toplantının, aynı yılın
Safer ayının dördüncü gününde gerçekleştiğini belirtmektedir. Çeşitli
hediyelerle beraber Memlûklara gönderilen mektupta Şahruh Kâbe
kisvesini değiştirmek için bir nezri olduğunu ifade ederek, hazırlatmış
olduğu örtüyü Beytü’l-Haram’a/Kâbe’ye asacak birinin gönderilmesini
talep etmekteydi. Safer ayının ilk cumartesi günü sultan tarafından
bir oturum daha tertip edildiği ve nezir meselesinin yine gündeme
geldiği görülmektedir. Konuyla ilgili pek çok celse hakkında detaylı
bilgiler aktaran İbn Tagribirdî, İbn İyas tarafından da doğrulanan ifadelere göre; Hanefi başkadısı Bedreddin Mahmud el-Aynî’nin Şahruh
tarafından Kâbe ile ilgili nezrinin geçerli olmadığına dair açık ifadelerini aktarmaktadır. Sonuçta Sultan Barsbay, muhatabının taleplerinin
kabul görmediği yönündeki cevabı Şahruh’a iletmesi için bir elçi tayin
etmiştir (İbn Tagribirdî, 1413/1992, XIV: 237; İbn İyas, 2008, II, 159).
Eldeki veriler, taraflar arasındaki diplomatik münasebetlerin yalnızca hususi elçiler marifetiyle yürütülmediğini, bazı durumlarda tüccarların da ticari faaliyetler yanında diplomatik görevler yüklendiğini
ortaya koymaktadır. Dönemin doğrudan tanığı olan müellifler, 836 yılı
olaylarını anlatırken (M. 1432/1433) Şahruh’un Kahire’ye gelen tüccarlar vasıtasıyla bir mektup gönderdiğini kaydetmektedir. İçeriği incelendiğinde, mektubun gönderiliş tarihi ve Memlûklara ulaştıran eller
değişse de talebin temelde değişmediği (Makrizî, 1972: 887) görülmektedir. Şahruh’un yine Kâbe kisvesini değiştirme talebi Memlûklara
iletilirken bu sefer mektupta kullanılan dilin diplomatik nezaketi zor6

Kalatü’l-Cebel Memlûkların yönetim merkezidir. Kahire’yi panoramik olarak izleyebileceğiniz bu önemli tarihî ve sanatsal yapının 1870’lerde çekilmiş nadir fotoğrafları ve 2016’da
tarafımızdan çekilmiş fotoğrafı için bk: (Yiğit, 2018:320-323)
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layıcı bir üslup taşıdığı dikkat çekmektedir. İbn İyas, mektupta Sultan
Barsbay’a emir şeklinde hitap edildiği için sultanın bu galiz hitaba çok
kızdığı bilgisini (İbn İyas, 2008, II: 145) vermektedir.
Makrizî tarafından detayları verilen ve Şahruh’un, şerif olduğunu
iddia eden bir kişiyle gönderdiği mektup belki de Memlûk diplomasi
tarihinin en ilginç mektupları arasında gösterilebilir. Bu mektubu ilginç kılan husus, içeriğinin yanı sıra mektubun alışılmış dil ve üsluptan uzak oluşuydu. Müellife göre Besmele ile başlanmaması bir yana,
mektupta mühür de yoktu. Üstelik Fil Suresi’nin başlangıç bölümünۜ ْ
َ  ”اَلَ ْم َت َر َكيibaresi mektubun giriş cümlesiydi(eldeki “يل
ْ َْف َف َعل َرب َُّك ِبا
ِ ۪اب الف
ِ ص َح
Makrizî, 1972: 833).
838 yılı Şevval ayının dördünde (M. 3 Mayıs 1435) Şahruh tarafından Memlûklara gönderilen bir başka mektupta da tehditkâr bir
dil kullanılmakta ve Şahruh’un Kudüs’e geleceği ifade edilmekteydi.
(İbn İyas, 2008, II:162) Bu mektubun diğerlerinden farkı ise Sultan
Barsbay’ın rüşvetçi ithamıyla anılmasıydı. Doğrudan konuyla ilgili
olmasa da sultanın neden bu şekilde itham edildiğine kısa bir açıklama
getirmek, konuyu daha iyi kavramaya yardımcı olacaktır. Barsbay Dönemi salgın hastalıklar ve iktisadi durum hakkında yapılmış olan bazı
bilimsel çalışmalar, sultanın birçok farklı malda tekel oluşturduğunu
ve özellikle şekerin salgın hastalıkların tedavisinde de kullanılan bir
meta olarak büyük önem taşıdığını (Gökhan, 2008: 101) vurgulamaktadır. Sultanın bu tekelci politikaları sırasında rüşvetle iş gördüğü şayiası kaynaklara da yansımış bir husustur. Şahruh’un sultana yönelik
ağır ithamlarının kaynağını burada aramak yerinde olacaktır.
Kaynaklar tetkik edildiğinde Memlûk Devleti ile Timur Devleti
arasında adeta diplomatik kriz çıkarak bir başka örneğin 2 Recep
839 ( M. 21 Ocak 1436) tarihinde yaşandığını ortaya koymaktadır.
Şahruh’un bu defa dört temel talepte bulunduğu ve her talebinin açıkça Memlûk egemenlik haklarına tecavüz anlamı içerdiği görülmektedir. İbn İyas tarafından ayrıntılı olarak kayda geçirilen taleplerden
ilki Şahruh adına hutbe okunması, ikincisi de sikke kestirilmesiydi.
Sultan Barsbay’ın, Şahruh tarafından kendisine gönderilen hil’atı giymesi ve son olarak da gönderilen tacı takması istenmekteydi (İbn İyas,
2008, II: 167). Müellif, Şahruh’un elçisi ve sultan arasında yaşananlarla ilgili olarak oldukça renkli malumat aktarmaktadır. Şahruh’un
taleplerini Sultan Barsbay’ın ilk etapta gülerek dinlediği, ancak sonra
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kızarak mektubu getiren Şeyh Safa’yı suya attırdığı(İbn İyas, 2008, II:
168) görülmektedir. Dönemin doğrudan tanığı olan İbn Tagribirdî ise
Şahruh’un elçisine sopa atıldığı, soğuk kış mevsiminde elçinin suya
atılmasına rağmen sultandan çekindikleri için kimsenin araya girmeye cesaret edemediği bilgisini vermektedir (İbn Tagribirdî, 1413/1992,
XIV: 256-257).
İncelediğimiz kaynaklarda tek olmasa da ender olduğunu ifade
edebileceğimiz bir ortak bakış söz konusudur. O da Şahruh’un Kara
Yusuf’un öldürüldüğünü bildiren mektubuna verilen cevabi karşılıkta
kendini göstermektedir. Memlûklar bu mektupta ortak düşmandan
kurtulmanın memnuniyet verici olduğunu(Aka, 1994, s. 177) vurgulamışlardır.
4. DİPLOMATİK REKABETİN VE MEKTUPLARIN TAHLİLİ
Şahruh Mirza’nın Sultan Barsbay’a gönderdiği mektuplar karşısında takındığı tutumu iki temel hassasiyet alanının belirlediği dikkat
çekmektedir. Genel anlamda Sultan Barsbay, devletinin egemenlik
haklarından kaynaklanan konularda tavize yanaşmamış, Şahruh ile
olası bir savaştan çekinmeyeceğini de fiilî olarak ortaya koymuştur.7
Ancak her durumda savaşın ilk seçenek olmadığı gerçeğinin de farkında olan Sultan Barsbay cevabi mektuplarda bazen durumu idare
edebilecek bir üslup benimsemiştir. Şahruh’un 832 (M. 1428/1429)
yılında göndermiş olduğu mektupta Kâbe kisvesinin değiştirilmesi
ve Hicaz su yollarının tamiri konusundaki talebini reddetmiştir (elMakrizî, 1972, 818). Bilindiği gibi Memlûklar İslam âleminde kutsal
kabul edilen beldeleri hâkimiyeti altında bulunduran bir devlet olarak
Haremeyn ile ilgili işlere ayrı bir ihtimam göstermekteydi.
Detaylar bir kenara bırakılacak olursa bu konuda iki temel durum söz konusuydu. Bunlardan biri her yıl hac mevsiminde ihtişamlı
törenlerle Hicaz’a hacı adaylarının güvenli şekilde gitmelerini temin
etmek8, diğeri de o günün koşulları düşünüldüğünde oldukça zahmet gerektirdiği anlaşılan bu yolculukta ihtiyaç duyulan su kuyula7
8

Uzunçarşılı, Sultan Barsbay’ın Şahruh Mirza ile yapacağı savaşta Osmanlı desteğini talep
ettiği ve II. Murad’a bu talebini bir elçi ile ilettiği bilgisini vermektedir. Konuyla ilgili olarak
bk: (Uzunçarşılı, 1983: 188)
Mahmil-i Şerif yahut Surre Alayları hakkında genel bilgi için bk: (Atalar,1999: 1-5).
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rının9 bakım ve onarımıydı. Kaynaklara göre ilk defa Sultan Baybars
Dönemi’nde 675 yılı Şevval ayının 16. günü (M. 23 Mart 1277) Kahire
sokaklarında görkemli törenlerle mahmil dolaştırılmış, (Kalkaşandî,
IV: 57-58) ve bu durum bir gelenek olarak Sultan Barsbay’a kadar gelmiştir. Dolayısıyla Memlûkların bu konuları hâkimiyetlerinin nişanesi
olarak görerek genellikle pazarlık konusu yapmamaya gayret gösterdikleri anlaşılmaktadır.
Klasik İslam eserlerine bakıldığında Hac işlerinin nasıl yürütüleceği ile ilgili (Maverdî, 2017: 208-219) oldukça zengin bir literatür
ve gelenek oluştuğu görülür. Bu bakımdan Kâbe kisvesinin değiştirilmesi konusunda da elinde tuttuğu imtiyazı paylaşmak istemeyen
Barsbay’ın yukarıda sıralanan bu yöndeki tüm taleplere olumsuz
cevap verdiği görülmektedir. Esasen Memlûklar bu konuya öylesine
ehemmiyet vermekteydiler ki Kâbe’ye asılacak örtünün/kisvenin hazırlanması için özel önlemler alırlardı. Memlûk Sultanı Muhammed
b. Kalavun’un Hac farizasını yerine getirirken kisveyi kendi elleriyle
yıkadığına yönelik kayıtlar (Surûr, 1947:125; Yiğit, 2018:113) Memlûk
sultanlarının bu işe verdiği önemi gösterir. Bu geleneğin mümessili
olan Sultan Barsbay’ın, Şahruh’un Kâbe kisvesini değiştirme talebini
reddetmesini son derece doğal görmek gerekir.
Sultan Barsbay’ın Şahruz Mirza tarafından kendisine iletilen
talepler karşısında takındığı dikkate değer bir husus da meseleleri
önemli âlimlerin katıldığı mecliste tartışarak son kararı vermesidir.
Sultanın, dört mezhep kadısını davet ederek onlarla nezir meselesini
görüşmesi, alınacak kararlara diplomatik ve dinî meşruiyet kazandırma açısından önem taşımaktadır. Zira Memlûk tarihi incelendiğinde
önemli görülen hususlarda halife ve dört mezhep kadısının sultan
tarafından alınan kararlara iştirak etmesine özel bir önem atfedildiği
müşahede edilmektedir.
Memlûklarla Timur Devleti arasında gerçekleşen mektup diplomasisinde dikkate değer durumlardan biri de Besmele ibaresi olmayan, mühür taşımayan ve Fil Suresi’ne atıflar içeren bir mektup
yazılmış olmasıdır (Makrizî, 1972:833). Siyaset, hukuk, eğitim, ticaret
ve diğer tüm konuların bir usul bir de esas yönü olduğu gibi bu durum
9

Hicaz su yolları meselesi dâhil olmak üzere Osmanlı-Memlûk ilişkileri hakkında derli toplu
bir değerlendirme için bk: (Yiğit, 2008: 148-150)
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diplomasi alanında da geçerlidir. Her diplomatik belge ya da belgeyi
taşıyan elçinin uymakla yükümlü olduğu teamüller vardır. Memlûk
inşa geleneği ile ilgili bazı araştırmalar, Memlûk sultanlarının en çok
halifelerle olan yazışmalara özenli gösterdiğini, ardından Cengiz
Han’ın ardıllarından biri olarak kabul edilen Timur Devleti’ne yazılacak mektuplara önem verdiğini (Muslu, 2016: 51) örneklerle ortaya
koymaktadır. Ancak bahse mevzu teşkil eden mektupta neredeyse
tüm teamüllerin çiğnendiği görülmektedir. Sonuçta Sultan Barsbay’ın
mektubu dikkate almadığı, Şahruh’un tüm taleplerini geri çevirdiği10
dönemin kaynaklarına yansımıştır. Üstelik Sultan Barsbay’ın sözü
edilen mektupla beraber Kahire’ye gönderilen hil’atı parça parça ederek elçiyi sopalatması, ardından kış mevsiminde elçinin suya atılması
gibi hususlar artık taraflar arasında diplomatik dilin söyleyecek pek
bir şeyi kalmadığını göstermektedir. Nitekim Sultan Barsbay, Şahruh’a
karşı bir askerî sefer planlayacak ancak bu süreçte sultanın sefer maliyetini karşılamak amacıyla halka ek vergiler yükleme talebi de (İbn
Tagribirdî, 1413/1992, XIV: 252) karşılık bulmayacaktır.
SONUÇ
XV. Yüzyıl Yakındoğu diplomasi tarihine dair yapılan araştırmalar öncelikle Timur Devleti’nin kuruluş aşamasını tamamlayarak yeni
nüfuz alanları kazanma yönünde attığı adımların bölgede farklı etkiler
yaptığını ortaya koymuştur. Türkiye Selçuklularının yıkılış döneminde aldığı Babaîler İsyanı ve Kösedağ Savaşı gibi büyük dâhili ve haricî
darbeler, bölgenin yalnızca siyasi hâkimiyet alanlarında değil aynı zamanda kurulan diplomatik ilişki modellerinde de belirleyici olmuştur.
Kendilerini Türkiye Selçuklularının varisi olarak gören Osmanlılar
ile aynı şekilde kendilerini Büyük Selçuklu ve İlhanlıların varisi olarak gören Timur Devleti siyasi, askerî ve diplomatik açılardan karşı
karşıya gelmiştir. Kaynaklar tetkik edildiğinde Timur ve haleflerinin
hedefinde yalnızca Anadolu değil, İlhanlıların da hâkimiyet kurmak
istediği bereketli hilal bölgesinin yer aldığı Mısır’a kadar uzanan
geniş bölgenin olduğu görülmektedir. Bu noktada Timur Devleti ve
Memlûklar karşı karşıya gelmiş ve ilişkiler çok yönlü bir rekabet alanına dönüşmüştür.
10 Şahruh Mirza Kâbe kisvesini değiştirme amacına Sultan Çakmak Dönemi’nde bir defaya
mahsus ve mahdut bir süreliğine ulaşacaktır. Detaylar için bk: (Kanat, 2002:141)
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Memlûkların Orta Anadolu’ya kadar uzanan hat boyunca nüfuz
alanı kurma ve bu alanları koruma politikası, Haremeyn’i kontrol
eden bir güç olarak İslam dünyasında üstünlüklerini idame ettirme
isteği, Timur Devleti’nin bölgede hâkim unsur olma politikalarıyla çatıştığı için iki devlet doğal ve stratejik rakip konumunda idi. Timur’un
ölümünden sonra başa geçen Şahruh, babasının en uzun seferi olarak
kabul edilen ve 7 yıl devam eden savaşlara katılmış, Suriye bölgesinde
babasının faaliyetlerini yakından görmüş, Ankara Savaşı’nda idari
görevler üstlenmişti. Şahruh’un bu süreçte bölgeyle ilgili planları kafasında netleştirdiğini tahmin etmek güç değildir. Dönemin çağdaşı
olan Memlûk tarihçilerinin kayıtları, Şahruh’un Memlûklarla kurmayı
tasarladığı ilişki biçiminin askeri olmaktan ziyade diplomatik araçlara
müstenit olduğu izlenimi vermektedir. Zira incelenen kaynaklarda
Şahruh’un taleplerinin; kendi üstünlüğünün tanınması, gönderdiği
hil’atın sultan tarafından kabul edilmesi, Kâbe kisvesini değiştirme
arzusunun yerine getirilmesi konusunda yardımcı olunması şeklinde
özetlenebileceğini ortaya koymaktadır. Bunların yanında dönemin
önemli ilim merkezleri olarak görülen Mısır ve Şam bölgesi âlimleri
tarafından telif edilen bazı eserlerin de Şahruh tarafından istendiği
ifade edilmektedir ki, bunu bir rekabetten ziyade kültürel münasebet
şeklinde değerlendirmek yerinde olacaktır.
Memlûk Sultanı el-Eşref Barsbay, içeriğine çalışmada ana hatlarıyla yer verildiği gibi Şahruh tarafından gönderilen mektuplardaki talepleri kati surette reddetmiştir. Zira Haremeyn bir anlamda
Memlûkların imtiyazat-ı mahsusası olarak devletin kırmızı çizgisi durumundaydı. Memlûk tarihi boyunca siyasi kriz ve çekişme dönemleri
dâhil olmak üzere her zaman sultanların bu konuda hassasiyete sahip
oldukları görülmektedir. Barsbay gibi muktedir bir hükümdarın Kâbe
kisvesini değiştirme onurunu bir başka devlete vermesini uzak ihtimal
olarak değerlendirmek yerinde olacaktır. Sonuç olarak Şahruh, Sultan
Barsbay ile askerî anlamda çatışmak yerine Akkoyunluları destekleme
ve Memlûklardan kaçan emirleri himaye etme şeklinde bir anlamda
vekâlet savaşı yürüterek rakibini zayıflatmaya ve bu yolla diplomatik
üstünlük kurmaya çalışmıştır. Ancak bu politikanın Sultan Barsbay’a
karşı işe yaradığını iddia etmek zordur. Zira sultan Barsbay tahtını korumuş ve eceliyle ölmüştür. O, Akkoyunlular üzerine meşhur Diyarbakır seferini gerçekleştirmiş ve Şahruh ile savaşmaktan çekinmeyece-
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ğini de ortaya koyan sefer hazırlıkları yapmıştır. Her ne kadar taraflar
arasında fiili bir çatışma olmadıysa da Memlûklar, Timur Devleti’ne
net bir cevap vermeye çalışmıştır. Dönemin kaynakları, Şahruh’un
talepleri arasında bulunan bazı ilmî eserlerin gönderilmesi dışında
hiçbir talebinin Sultan Barsbay tarafından karşılanmadığını ortaya
koymaktadır.
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IRAK TÜRKMEN İNTERNET BASINI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA
Najemaldeen Abdullah ALIABBAS1 - Erol İLHAN2

1. GİRİŞ
Tarih şeridinde 20. yüzyılı geride bırakırken toplumsal hayata girmeye başlayan internet, gündelik rutinler kadar, gazetecilik mesleği
ve pratiklerini de derinden etkilemiştir. Bugün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Irak’ta da bir zamanlar gözde olan televizyon ve gazetelerin
izleyici ve okuyucu kitleleri hızla azalmaktadır. Güncel haberleri ve
olayları takip etmek için cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazların
artan kullanımı hem içerik hem de format açısından yeni yaklaşımlar
ve eğilimler ortaya çıkarmıştır.
Geleneksel gazetecilikte haberin sağlanması, yayınlanması ve
dağıtılması zaman almakta iken, internetin gelişimi ve yaygınlaşması
ile bu süreç hız kazanmıştır(Tokgöz, 2015: 74). İnternet ve arkasındaki
örgütlü yapılanma, günümüzde toplumun her alanını dönüştürürken,
medya sektöründe de günün gereksinimlerine uygun olarak geleneksel gazeteciliğin, yayın aksamaları, ekonomik verimlilik ve rantabilite
ilişkisi gereği daha az tercih edildiği görülmektedir.
Gazetecilik kurumları haberin online yayınlanmasını basın sürecinin rasyonalitesi içinde gerekli görmüş ayrıca reklamlar aracılığı
ile kâr marjını yükseltmişlerdir. Okuyucuların beklentisi karşısında
geleneksel gazeteciliğin sektörde yarattığı ekonomik sorunlar, internet
gazeteciliği ile büyük oranda aşılmıştır. Ve giderek artan bilişim okur1
2
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yazarlığı ile özellikle gençler online gazete tüketimini daha çok tercih
etmektedir.
Dünyada bir salgın halini alan internet gazeteciliğive sosyal medya
uygulamaları artık Irak’ta ve yakın coğrafyada da kendinden sıklıkla
söz ettirmeye başladı.Bugün dünyada milyonlarca insan; evlerinden,
iş yerlerinden haber siteleri ve bloglararacılığıyla ya da sosyal medya
mecralarıyla milyonlarca kişive güncel habere ulaşıyor. 21. yüzyılda
medya ile birlikte tüm toplumsal kurumlar internet üzerinden şekilleniyor. İşte bu yüzden hemen her gün binlerce blog ve yüzlerce haber
sitesi doğuyor. Toplumda hemen her kesimden, her milletten, her düşünceden, her dinden birey, internetin sunduğu bu sürekli gelişen ve
yenilenen ortamda buluşuyor(Atikkan&Tunç : 2011).
İnternet teknolojilerinin ortaya çıkışı ve gelişim sürecinde yaşananlar işletmeler ve bireyler için yeni fırsatve krizlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Günümüzde çok yüksek yatırımlar yapılmadan, her
gün binlerce insanın ziyaret ettiği bir blog oluşturmak için teknolojik
alt yapı söz konusudur. Bloglar aracılığıyla yeni insanlarla tanışma,
bireysel veya kurumsal faaliyetleri tanıtma ve hatta reklamlardan para
kazanmadagörece kolay bir süreç haline gelmiştir. Benzer şekilde,
bir internet gazetesine sahip olmak da artık düşünüldüğü kadar zor
değildir. Ne kadar yaygın ve etkili olduğu tartışılsa bile çok düşük
bir sermaye ile tüm dünyaya ulaşılabilecek bir internet gazetesinin
kurulması, bireylerin kendi platformlarının sahibi olmalarının yolu
aralanmış durumdadır. Günümüzde, tüm dünyanın hemfikir olduğu
noktalardan biri de tüm basılı yapılanmanın, internet ortamına taşınacak olmasıdır.
Bu nedenle, içinde bulunulan değişim ve dönüşüm sürecinin tüm
yönleriyle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, söz konusu
değişim ve dönüşüm sürecini Irak’ta faaliyet gösteren iki internet gazetesi özelindeortaya koymak ve analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.
2. IRAK TÜRKMEN BASINI
Irak Türkmenleri, bugün Irak topraklarında yaşayan milletler
içerisinde yaklaşık üç buçuk milyon nüfusuyla üçüncü sırada yer
almaktadır(Saatçi, 2009). Irak’ta Türkmenlerin varlığı ve yaşadıkları
bölge Musul Vilayeti diğer adı ile Türkmeneli’dir. Irak Türkmenle-
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ri, bu bölgeye Emeviler ve Abbasiler döneminde büyük Selçuklu ve
Osmanlı Devleti zamanında büyük gruplar halinde yerleşmeye başlamışlardır. Mondros Mütarekesi’nden sonra ise Türkmeneli bölgesi,
İngiliz işgaline uğramıştır. Türkiye bu işgali kabul etmemiş ve iki ülke
arasında önemli tartışmalara yol açan Musul Sorunu çıkmıştır. Lozan
Antlaşması’nda ise Musul, kapsam dışı tutulmuş, Ankara Antlaşması
ile Musul vilayeti yani Türkmeneli bölgesi Irak sınırları içinde bırakılmıştır. Bu durumda Türkmenler, kurucu asli unsur sayılmadıkları gibi
azınlıkta sayılmamıştır. Böylece Türkmenler, ulusal yasa ve uluslararası antlaşmalara göre korunma hakkından yoksun kalmıştır (Güngör,
2014: 16-17).
Türkmeneli bölgesi 1950’lere kadar daha çok Arapların, bu tarihten sonra ise hem Araplar hem de Kürtlerin yoğun iskânına açılmıştır.
Irak’ın ABD tarafından 2003’te işgal edilmesinden sonra ise bu işgal
ve saldırılar devam etmiş, en son IŞİD,Türkmeneli bölgesinin önemli
yerleşim yerlerini istila ve tahrip etmiştir. Günümüzde Türkmenler,
bir beka sorunu ile karşı karşıyadır. Bundan dolayı medya aracılığı ile
insanlara haber ulaştırmak, Türkmenler açısından büyük önem taşımaktadır.
1911 yılında yayın hayatına başlayan El Havadis Gazetesi, ilk Türkmen gazetesi olarak kabul edilmektedir(Küzeci, 2009:42). Bu nedenle
her yılın Şubat ayının 25’i, Türkmen Basın Günü olarak kutlanmaktadır. İmtiyaz sahibi Muhammet Zeki Kudsizade olan gazete, ilk olarak
Türkçe yayınlanmaya başlamış, 1918 yılında Kerkük’ün İngilizler
tarafından işgaline kadar yayın hayatına devam etmiştir (Garip, 2019).
El Havadis Gazetesinde günlük olaylara, kültür ve edebiyat makalelerine ve Kerkük Belediyesi duyurularına yer verilmektedir. 1913
yılında yayın hayatına başlayan Al Maarif Dergisi ise sadece kültür ve
edebiyat konularında Türkmence yayın yaparak bölge gençlerinin
daha eğitimli ve kültürlü yapılmasını hedeflemektedir. Ayda iki kere
yayınlanan dergi 11 sayı basıldıktan sonra 1913 yılında kapatılmıştır.
Kısa bir yayın hayatı olmasına karşılık dergi, Irak edebiyat tarihinde
önemli bir yer almıştır (Küzeci, 2019a). Al Maarif dergisinin kapatılmasından sonra 1915 yılındaKevkeb-i Marif dergisi yayınlanmaya başlamıştır. Müdafa-i Milliye Cemiyeti’nin bir yayın organı olan dergi,
Kerkük’te yayınlanan ikinci kültür ve edebiyat dergisi olma özelliğini
taşımaktadır (ORSAM, 2011: 7). Bu yayınları 1926 yılında Kerkük
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Belediyesi’nin Türkçe ve Arapça olarak yayınladığı haftalık Kerkük
gazetesi takip etmiştir. Kerkük gazetesi, 1918 yılında İngiliz işgal
güçleri tarafından önce Arapça El Necme adıyla yayınlanan, sonradan
Kerkük bölgesinin Türkmen olduğunu gören işgal gücünün “El” ekini
kaldırmasıyla Necmeadıyla Türkçe basılan gazetenin Kerkük Belediyesine devredilmesi ile bu adı almıştır. Necme gazetesinin kurulduğu
dönemdeki iddialarına karşı koymak üzere 1920yılında ilk sayısını
çıkartan Tecedüd Gazetesi, kısa bir dönem yayınlanmış ve 1921 yılında
kapatılmıştır. 1935 yılında ise Türkçe ve Arapça yayınlanan İleri Gazetesi yayın hayatına başlamıştır (www.turkmenelitv.com).
Küzeci (2019b) Irak’ta Türkmen basın hayatının Osmanlılar zamanında 1869 yılında Bağdat Valisi Mithat Paşa’nın Fransa’dan aldığı
matbaa ile başladığını ileri sürmektedir. Matbaada Zevraadıyla basılan
ilk gazetenin ana dili Türkçe’dir. Başlangıçta 2 sayfalık Arapça eki ile
yayınlanan gazete, daha sonra sadece Türkçe yayınlanmış, 1908 yılında ise tekrar Türkçe ve Arapça olarak yayınlanmaya devam etmiştir.
1869 ile 1918 yılları arasında Irak’ta 49 gazete ve dergi yayınlanmıştır.
İngilizlerin 1918 yılında Irak’ı işgalinden sonra bütün gazete ve dergilerle birlikte Zevragazetesi de kapatılmıştır.
1920 sonrası Irak’ta yayınlanan gazete ve dergilerle ilgili genel
bilgiler, yıllara göre gruplandırılarak aşağıda listelenmiştir (Küzeci,
2019b):
1920-1958: Kraliyet dönemi olan bu yıllar arası Irak’ta 18 gazete ve
dergi çıkartılmıştır. 1933 yılında Musul’da yayınlanan Yeni Irak gazetesinin ve 1935 yılında Kerkük’te yayınlanan İleri gazetesinin yayın dili
Türkçe’dir. 1953’te haftalık Afak gazetesi, Türkçe ve Arapça olarak yayınlanmaya başlanmış, 1959 yılına kadar yayınlanmaya devam etmiştir.
1958-2003: Cumhuriyet dönemini içeren bu yıllarda çeşitli alanlarda yaklaşık 50 gazete ve dergi yayınlanmıştır. Türkmen basını ile
ilgili olarak yayınlanan gazete ve dergilere Yurt Gazetesi, Birlik Sesi
Dergisi ve Kardaşlık Dergisi örnek olarak verilebilir. Bunların dışında Kerkük’te basılan ve haftalık Türkçe ve Arapça yayınlanan Beşir
gazetesi, Türkmen kamuoyundan büyük destek görmüş ve yüksek
tirajlara ulaşmıştır. Halkın isteklerine yer veren gazete, askeri genel
komutanlığının kararıyla 1959’da kapatılmıştır (ORSAM, 2011: 8). 1991
yılı ile 2003 yılları arasında Kuzey Irak’ta güvenlik bölgesi olarak ilan
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edilen alanda 20’ye yakın Türkçe gazete ve dergi yayınlanmış, televizyonda TERT TV yayına başlamış, ayrıca TERT FM Erbil’de, Kifri’de ve
Süleymaniye’de radyo yayınları yapmıştır.
2003 Sonrası: 2003 yılında Saddam döneminin bitmesiyle beraber
Irak’ın genelinde 100’ün üzerinde televizyon kanalı, 500’e yakın gazete
ve dergi yayın hayatına girmiştir. Bu dönemde Türkmenlerde 5 gazete
ve dergi çıkartılmıştır.
İnternet sitelerinin açılışı 2000 yılına dayanmaktadır. Halen yayında olan ve etkin şekilde takip edilen Türkmen haber sitelerine www.
bizturkmeniz.com ile www.afkarhura.com örnek olarak verilebilir. Yayınlarına devam eden gazete, dergi, televizyon kanalları ve radyolar ise
şu şekildedir(Küzeci, 2019b): Gazeteler: İnci Diyale, Aksu, Türkmeneli,
Kerkük Sabahı, Irak, Yurt, Delil, Doğuş, Türkmen, Kale, Altun Köprü, Karar, Aksu, Sadık, Talefer, Masir, Şafak, Tercüman, Meclis, Vefa,
Hakikat,Dergiler:Kardaşlık, Türkmen Yazarı, Türkmeneli, Muharip, Fener, Kurtuluş, Yeni Irak, Irak, El-Turas el Şabi, Birlik Sesi, Kerkük, Altun
Köprü, Türkmen Bahçası, Laali Kerkük, AvrakTurkmanya, Talefer İli,
Işık, Sarıkahya, Seyüdetül Nisa, Avukatlık, Baba Gurgur, Muharib, Türk
Dili, Mizan, Kalem, Kültür, Türkmeneli Edebiyat ve Sanat, Sümer, Doğru, Barış, Atabey, Yurt,Basın Ajansı: Türkmen Basın Ajansı, Erbil, Televizyon Kanalları:Türkmeneli, El-Türkmaniyye, TERT, Radyolar:Türkmeneli
FM, TERT FM, Yusuf El Sıddık, Babagürgür, Erbil FM.
Irak Türkmen basınının üzerinde sürekli bir kontrol ve sansür durumu söz konusudur. 1959 yılında Kerkük’te Türkçe ve Arapça olarak
yayınlanan haftalık Beşir gazetesi kapatılmış, yazarları sürgüne gönderilmiştir. 1961 yılında yayın hayatına başlayan Kardaşlıkdergisinin her
sayısı sansürden geçmek durumunda kaldığı için dergiyi yayınlayanlar, kendi kendilerine otosansür uygulamak durumunda kalmışlardır
(Saatçi, 2017: 193).
Araştırmada Kullanılan Haber Siteleri
Araştırmada, haber sitesi olarak en fazla takip edilen www.afkahura.com ve www.bizturkmeniz.com siteleri kullanılmıştır. Diğer haber
sitelerinin kapsam dışı bırakılma nedenleri ise ziyaretçi sayılarının az
olması, güncel haber yükleyememeleri ve sitelerde yaşanan yayın aksamaları olarak belirtilebilir.
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www.afkahura.com
Petrol Mühendisi Amir Karanaz tarafından 2010 yılında kurulan
site Danimarka’dan yayınlanmaktadır. Amir Karanaz site fikrinin
Türkmen medyasının çeşitli nedenlerle zayıf ve pasif kalmasından,
Arap toplumuna hitap eden çok az site olmasından çıktığını ifade
etmektedir. Herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı olmadıklarını
belirten Karanaz, tek başına siteyi yönetmekte ve en büyük eksikliklerinin mali kaynak sıkıntılarından dolayı muhabir çalıştıramamak
olduğunu söylemektedir. Site sıralama indeksi Alexa’da 200 milyon
site içerisinde 845.000. sırada yer alan siteyi bir ajansa çevirme düşüncesinde olan Karanaz, halen aktif olarak 4 haber sitesinin bulunduğunu, rekabetin milli menfaatler içerisinde olduğunun altını çizmektedir.
Arapça ve Türkçe olarak iki dilde yayın yapan sitede ortak haberler
dışında herhangi bir haber hem Arapçaya hem de Türkçeye çevrilerek
okuyucuya sunulmaktadır.

Görsel 1. www.afkahura.com sitesinin açılış ekran görüntüsü (Arapça)
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Görsel 2.www.afkahura.com sitesinin açılış ekran görüntüsü (Türkçe)

Görsel 1 ve 2’de görüldüğü üzere Türkçe ve Arapça siteler, birbirinden farklı olarak yayınlanmaktadır. Sitenin ziyaret edildiği
10.09.2020 tarihi itibarı ile Arapça yayınlanan siteye günlük erişim
5440, toplam erişim 12.415.071, Türkçe yayınlanan siteye ise günlük
erişim 300, toplam erişim 112.514’dür.
www.bizturkmeniz.com
Bilgisayar Mühendisi Şükran Kayacı tarafından 2002 yılında
kurulan site, Danimarka’dan yayın yapmaktadır. Hedefinde Türkçe
ve Arapça okuyan kişiler bulunmakta, bağımsız bir kuruluş olarak
yayınlanmakta ve herhangi bir yerden maddi yardım almadan kendi
olanakları ile yayın hayatına devam etmektedir. Kayacı, site kuruluş
fikrinin Danimarka’da ikamet eden Türkmenlerin oluşturdukları
lobiden geldiğini belirtmekte, amaçlarının Türkmenleri ilgilendiren
her çeşit haber ve makaleyi elektronik ortamda yayınlamak olduğunu
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ifade etmektedir. Başlangıçta 3-4 kişi ile yürütülen sitenin artık tek
kişi tarafından yönetildiğini belirten Kayacı, bunun büyük bir risk
olduğunu, ancak kaynak sıkıntısı yüzünden birden fazla kişiyle çalışma olanaklarının olmadığını belirtmektedir. Sitenin günlük ortalama
10.000 kişi tarafından ziyaret edildiğini, ancak sosyal medyanın günlük ziyaretçi sayısını düşürdüğünü, buna karşılık belirli bir dönem için
sitenin büyük bir boşluğu doldurduğunu söyleyen Kayacı, Türkmen
basınının genellikle gönüllü ve ferdi çabalar ile yürütüldüğünü, işlerin
de amatörce yapıldığını ileri sürmektedir.

Görsel 3.www.bizturkmeniz.com sitesinin açılış ekran görüntüsü (Arapça)

Najemaldeen Abdullah ALIABBAS

429

Görsel 4.www.bizturkmeniz.com sitesinin açılış ekran görüntüsü (Türkçe)

Görsel 3 ve 4’te görüldüğü üzere Türkçe ve Arapça siteler, birbirinden farklı olarak yayınlanmaktadır. Sitede günlük ve toplam
ziyaretçi sayıları bulunmamaktadır. Günlük ziyaretçi sayısı bilgisine
website.informer.com sitesi üzerinden bakıldığında, 09.09.2020 günü
için günlük ziyaretçi sayısının 534 olduğu görülmüştür.
Yöntem
Çalışma kapsamında Irak’ta yayınlanan iki yerel internet gazetesi
(bizturkmeniz.com ve afkarhura.com) örnekleme dahil edilmiş, ardından yapılandırılmış analiz formu kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Her bir internet sitesi için 150’şer haber başlığı ve içeriği 2013-2016
yılları arasında incelenmiştir.İçerik analizi çalışmalarda, metin içeriği
toplayarak analiz etme tekniği şeklinde kullanılmaktadır(Gökçe, 2006:
33).
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Verilerin toplanma aşamasında 4 ana kıstas belirlenerek internet
sitelerinde yayınlanan haberler; doğruluk, yansızlık, kapsam, haber
yazım kurallarına uygunluk ve dil kullanım ölçütleri kapsamında incelemeye tabi tutulmuştur.
Çalışmanın veri analizinde haberlerin Doğruluk Ölçeği, Yansızlık
Ölçeği, Kapsam Ölçeği, Haber Yazım Kuralları ve Dil Kullanımı Ölçeği olmak üzere toplam 4 ölçek esas alınarak yazılı haberlerden elde edilen
verilerin IBM SPSS 21 programı yardımı ile analizleri yapılmış ve Microsoft Excel 2010 yardımı ile de görsel tablolar hazırlanmıştır.
Yorumlama aşamasında içerik çözümlemesinin genel teorisine
uygun olarak dar anlamda tanımlayıcı açıklamalar yerine betimsel
sonuçlar çıkarmak üstüne odaklanılmıştır. Toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaya çalışmak ana hedef olarak
kurgulanmıştır.
Çalışmamızın veri toplama aşamasında 4 ana kıstas altında
toplanan 18 ifade; 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok
Yüksek,Likert ölçeği ile puanlanmaya tabi tutulmuştur. Verilerin
toplanma aşamasında 4 ana kıstas, internet sitelerinde yayınlanan haberlerin; Doğruluk ölçütleri2. Yansızlık ölçütleri3. Kapsam ölçütleri4.
Haber Yazım Kurallarına Uygunluk ve Dil Kullanım ölçütlerigöz önüne alınarak hazırlanmıştır.
Doğruluk ölçütü kapsamında; Haber kaynakları belirtilmiş
mi?Haber ajanstan mı alınıyor?Haber başka kaynaklardan doğrulanabilir özellikte mi?Haber, gramer, hece ve yazım hatalarından
arındırılmış mı?Yazarların uzmanlığı ve konuya yetkinliği (profesyonelliği)ne düzeyde? Yansızlıkölçütü kapsamında; Haber içeriği, reklam ve yorum yazılarından kolaylıkla ayrılabiliyor mu?Haber yapısı
doğru ve açık anlamaya uygun mu?Haber tüm detayları ile veriliyor
mu?Kapsamölçütünde;Haber kaynaklarına ilişkin sayfalara bağlantı
varmı?Özel / araştırma dosyalarına yer verilmiş mi?Haber dışı konulara yer verilmiş mi? (Hobi, oyun, e ticaret, vb. bölümler var mı?)Anket,
test vb. okur katılımına yönelik olanaklar nasıl?Haber Yazım Kuralları
ve Dil Kullanımı ölçütü kapsamında; Haber, yazım kurallarına uygun
yazılmış mı?Gramer kullanımı doğru mu?Noktalama işaretleri doğru
mu?İmla hataları var mı?Uzun ve eksik paragraflar var mı?Haber;
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başlık-spot (haber özeti)-haber metni olarak verilmiş mi? başlıkları
üzerinde veriler analiz edilmiştir.
Bulgular
Yapılan analiz sonucunda görülmektedir ki, haber kaynaklarının
doğruluğu başlığı genel ortalaması bizturkmeniz.com sitesi için 5
puan üzerinden 3,59, afkarhura.com sitesi için ise 3,50 puan olarak
gerçekleşmiştir. Doğruluk ölçeği altında yer alan 5 ifade ise her iki
internet gazetesi için aşağıdaki gibi şekillenmiştir.
Bizturkmeniz.com sitesinin haber kaynaklarının belirtilmesi 3,88
puan, haberlerin ajanstan alınıyor olması 3,03 puan, yayınlanan haberlerin başka kaynaklardan doğrulanabiliyor olması 2,69 puan, haberlerin gramer, hece ve yazım hatalarından arındırılıyor olması 4,17 puan,
yazarların uzmanlığı ve konuya yetkinliği (profesyonelliği) 4,17 puan
olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği gibi doğruluk ölçeğinde haberlerin
ajanstan alınma durumu ve haberlerin başka kaynaklardan doğrulanabilme durumlarının düşük puan aldığı ve geliştirilmesi gereken
alanlar olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Afkarhura.com internet sitesinde ise haber kaynaklarının belirtilmesi 4,57 puan, haberlerin ajanstan alınıyor olması 1,67 puan,
yayınlanan haberlerin başka kaynaklardan doğrulanabiliyor olması
3,63 puan, haberlerin gramer, hece ve yazım hatalarından arındırılıyor
olması 3,85 puan, yazarların uzmanlığı ve konuya yetkinliği (profesyonelliği) 3,77 puan olarak ortaya çıkmıştır. Doğruluk ölçeğinde
haberlerin ajanstan edinme durumunun çok düşük puan aldığı ve
geliştirilmesi gereken bir alan olduğu görülmektedir.
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Site Adı

Doğruluk
Ölçeği

Yansızlık
Ölçeği

Kapsam Ölçeği

bizturkmeniz

afkarhura.com

Ort.

SS.

Ort.

SS.

S1 - Haber kaynaklarının
belirtilmesi

3,88

1,80

4,57

1,21

S2 - Haber ajanstan mı
alınıyor?

3,03

2,01

1,67

1,50

S3 - Haber başka
kaynaklardan doğrulanabilir
özellikte mi?

2,69

1,96

3,63

1,70

S4 - Haber, gramer, hece
ve yazım hatalarından
arındırılmış mı?

4,17

1,46

3,85

1,46

S5 - Yazarların uzmanlığı
ve konuya yetkinliği
(profesyonelliği)

4,17

1,22

3,77

1,56

Doğruluk Genel Toplam

3,59

1,34

3,50

0,91

S6 - Haber içeriği, reklam ve
yorum yazılarından kolaylıkla
ayrılabiliyor mu?

4,68

1,04

4,06

1,68

S12 - Haber yapısı doğru ve
açık anlamaya uygun mu?

4,71

0,85

4,11

1,26

S17 - Haber tüm detayları ile
veriliyor mu?

4,32

1,35

4,24

1,26

Yansızlık Genel Toplam

4,57

0,69

4,14

1,12

S7 - Haber kaynaklarına
ilişkin sayfalara bağlantı
varmı?

2,43

1,92

1,81

1,60

S8 - Özel / araştırma
dosyalarına yer verme

1,72

1,52

1,27

1,00

S9 - Haber dışı konulara yer
verme (Hobi, oyun, e ticaret,
vb. bölümler var mı?)

1,09

0,58

1,03

0,33

S10- Anket, test vb. okur
katılımına yönelik olanaklar

1,00

0,00

1,00

0,00

Kapsam Genel Toplam

1,56

0,69

1,28

0,55
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S11 - Haber, yazım
kurallarına uygun yazılmış
mı?

4,18

1,44

3,81

1,31

S13 - Gramer kullanımı
doğru mu?

4,27

1,36

3,99

1,12

S14 - Noktalama işaretleri
doğru mu?

4,30

1,36

3,68

1,16

S15 - İmla hataları var mı?

4,29

1,38

2,30

1,53

S16 - Uzun ve eksik
paragraflar var mı?

4,15

1,53

2,55

1,78

S18 - Haber; Başlık-spot
(haber özeti)-haber metni
olarak verilmiş mi?

4,93

0,44

4,70

0,96

Haber Yazım Kuralları ve Dil
Kullanımı Genel Toplam

4,35

1,05

3,51

0,80

Çizelge 1. Ölçek ifade ortalama ve standart sapmaları

İncelenen haberlerin türlerine göre dağılımları incelendiğinde 4
ayrı sınıflandırma altında toplandıkları görülmektedir. Güncel, kitap,
tarih ve siyasi kategorileri altında toplanan haberlerin her iki internet
gazetesi içinde yüksek oranlarda güncel başlığı altında toplandığı görülmüştür.
Site Adı

S1 - Haberlerin türlerine göre
gruplandırılması

bizturkmeniz
n

%

N

%

Güncel

57

38,0%

113

75,3%

Kitap

0

0,0%

1

,7%

Tarih

0

0,0%

1

,7%

Siyasi

93

62,0%

35

23,3%

afkarhura.com

Çizelge 2. Haberlerin türlerine göre gruplandırılması

Doğruluk Ölçeği Bulgular
Araştırmaya dâhil edilen internet gazetelerinde yayınlanan haberlerin %80,3 gibi yüksek bir oranda haber kaynaklarının belirtilmiş
olduğu görülmektedir.
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Çizelge 3. Haber kaynaklarının belirtilmesi - %

Haber sitelerinde analize tabi tutulan haberlerin toplamda
%68,3’ünün ajanslardan alınmadığını, %33,7’sinin ise ajanslardan derlenen haberler oluştuğu görülmektedir. afkarhura.com sitesinin %83,3
gibi yüksek oranında ajanslardan edinilmeyen haberlerden oluştuğu
dikkat çekmektedir. Bizturkmeniz.com sitesinin oranı ise %49,3 düzeyinde ajanslardan alınmayan haberlerden oluşmaktadır.

Çizelge 4. Haberlerin ajanstan alınma durumu - %

Haberlerin başka kaynaklarca doğrulanabilir özellikte olması bir
diğer değişken olarak incelenmiştir. Bizturkmeniz.com sitesinin %56,7
oranında başka kaynaklarca doğrulanabilir özellikte olmadığı, afkarhura.com sitesinin ise %52,7 oranında başka kaynaklarca doğrulanabilir bir yapıda olduğu görülmektedir.
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Çizelge 5. Haberlerin başka kaynaklardan doğrulanabilirlik durumu - %

Her iki internet sitesinde yüksek oranda haber yazım dilinin,
gramer, hece ve yazım hatalarından arındırıldığı görülmektedir. Toplamda %61,3 oranında yazım hatalarından arındırılmış bir Türkçe ile
yayınlandıkları görülmektedir. Bizturkmeniz. com sitesinin %73,3 oranında, afkarhura.com sitesinin ise %49,3 oranında hatalardan arındırıldığı görülmektedir. Afkarhura.com sitesinin gramer, hece ve yazım
hataları noktasında eksiklikleri olduğu görülmektedir.

Çizelge 6. Haberlerin gramer, hece ve yazım hatalarından arındırılma
durumu - %

Bir diğer belirleyici değişken olan yazarların uzmanlığı ve konuya
yetkinliği durumu her iki internet sitesi için toplamda %57,7’lik bir
oranda çok yüksek seviyede çıkmıştır. Bizturkmeniz sitesinde bu oran
%64,0 iken afkarhura internet sitesinde %51,3 olarak ölçülmüştür.
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Çizelge 7. Yazarların uzmanlığı ve konuya yetkinliği durumu - %

Yansızlık Ölçeği Bulgular
Haber kavramının toplumsal yapının sadece bir parçasına, bir
grubuna yönelik hazırlanarak sunulması durumunda, bu kaynağın
varlığını sürdürmesinin olanaksızlaştığı bir durum ortaya çıkacaktır.
Bu nedenle haberin yansızlık ve nesnellik ilkelerine dikkat edilerek
oluşturulması ve sunulması gerekir (Karakuşçu, 2003: 52).
Yansızlık ölçeği olarak belirlenmiş olan haberlerin reklam ve yorum yazılarından bağımsız olma durumu bir diğer değişken olarak
incelenmiştir. İncelenen internet gazetelerinin toplamda %82,7’sinde
haber içeriğinin, reklam ve yorum yazılarından kolaylıkla ayırt edilebilir bir düzende olduğu görülmüştür.

Çizelge 8. Haber içeriği, reklam ve yorum yazılarından kolaylıkla
ayrılabilirlik durumu - %

Haberlerin yapısının doğru ve açık olması ve anlamaya uygun
yapıda yazılması durumu bir diğer değişken olarak kurgulanmıştır.
Bizturkmeniz sitesinin %88 ile afkarhura sitesinin ise %58 ile bu özellikleri sağladığı görülmektedir.
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Çizelge 9. Haber yapısının doğru ve açık anlamaya uygunluk durumu - %

Diğer bir yansızlık değişkeni olarak haberin detayları ile verilmesi
durumudur. Bu durum habercilik etiği düşünüldüğünde yansız bir
habercilik yapılabilmesinde etkili bir değişkendir. İncelenen her iki internet haber sitesinin de haberlerin detaylı olarak verilmesi noktasında
yüksek oranlara sahip oldukları görülmüştür. Bizturkmeniz sitesinin
%77,3 ve afkarhura sitesinin ise %65,3 oranında haberleri tüm detayları ile verdiği görülmüştür.

Çizelge 10. Haberlerin tüm detayları ile verilmesi durumu- %

Kapsam Ölçeği
Kapsam ölçeği altında 4 adet alt değişken söz konusudur. Bunlardan ilki haber kaynaklarına ilişkin sayfalarla bağlantıların olup
olmadığı durumudur. Her iki site içinde bu durumun toplamda %71,7
oranında çok düşük seviyede olduğu görülmektedir.
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Çizelge 11. Haber kaynaklarına ilişkin sayfalara bağlantı olma durumu- %

Kapsam itibari ile işlenen ve yayınlanan haberlerde özel araştırma
dosyalarına yer verme durumunun her iki site için çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Bizturkmeniz sitesi için bu oran %81,3
iken afkarhura sitesi için %93,3 oranında gerçekleşmiştir.

Çizelge 12. Özel /Araştırma dosyalarına yer verme durumu- %

Kapsam ölçeği altında incelenen bir diğer başlık ise internet gazetelerinin haber dışı konulara yer verme, hobi, oyun, e-ticaret vb. bölümlerin haber olarak işlenme durumları olmuştur. Toplamda %98,3
oranında çok düşük olarak bu tür haberlere yer verildiği görülmüştür.

Çizelge 13. Haber dışı konulara yer verme durumu- %
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Her iki sitenin incelenmesi sonucunda yayınlanan haberlerin içeriğinde veya haber sonrasında okur algısını ölçebilmek adına anket,
test vb. okur katılımlarına yönelik uygulamaların hiç kullanılmadığı
görülmektedir.

Çizelge 14. Anket, test vb. okur katılımlarına olanak sağlama durumu- %

Haber Yazım Kuralları ve Dil Kullanımı Ölçeği
Medya çalışmalarında haberin stili/biçimi olarak ifade edilebilecek
olan haber dili, yapılan haberlere birtakım özellikler kazandırmasına
rağmen bazı sınırlandırmalar da getirebilmektedir. Günümüzün hızlı
yaşam koşullarında haber yazım ve kitlelere ulaştırma aşamalarında
zamana karşı bir yarış içine girilmiş ve genellikle hata yapma olasılığını en aza indirgeyecek biçimde kısa/net ve anlaşılır biçimler seçildiği
görülmektedir. Haberin kitlelere hızlıca ulaştırılmasının yanı sıra etkili
bir dilbilgisi kullanımının büyük önem taşıdığı bu aşamada cümlelerin
bir anlam karmaşasına yol açmaması için birçok teknik kullanılabilmektedir. Bu tekniklerle anlaşılırlık en üst seviyelerde tutulmakta
bu durumda haberin kitleye doğru aktarılmasının yanı sıra takip
oranlarını da etkilemektedir (Özerkan, 2001: 129). Bu kurallara uyum,
haberin bir bütünlük içerisinde, ayrıntılarıyla kitlelere ulaştırılmasını
amaçlamaktadır. Haber dilinde anlaşılırlık açısından sadelik ön planda
tutulmaktadır. Bu yüzden tüm bu ayrıntılar habere açıklık kazandırma
çabasının bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak belirli kalıplarla
verilen haberde bir tekrar söz konusu olabilmektedir. Bu da haber dilinin kurulması sürecinde ortaya çıkabilen olumsuz durumlardan biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan haberlerin; %57 ile çok yüksek oranda, %13 ile yüksek
oranda, %13,7 ile orta oranda, %5,3 ile düşük ve %11 oranında da çok
düşük oranda yazım kurallarına uygun yazıldıkları görülmektedir.
bizturkmeniz.com sitesinin afkarhura.com sitesine oranla daha yüksek
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seviyede yazım kurallarına uygun haberler barındırdığı görülmektedir.

Çizelge 15. Haberlerin yazım kurallarına uygun yazılma durumu- %

Yayınlanan haberlerin gramer açısından dikkatli incelenmesi sonucunda toplamda her iki site içinde %58,3 oranında gramer kullanımının çok yüksek oranda doğru olduğu görülmüştür. %26,7 oranında
ise yüksek seviyede gramer doğruluğu göze çarpmaktadır.

Çizelge 16. Doğru gramer kullanım durumu- %

Noktalama işaretlerinin doğru bir şekilde kullanımı okuyucunun
haberi anlamasında ve yanlış anlaşılmaları engelleme noktasında etkili
bir yazım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan analiz sonucunda her iki sitede de noktalama işaretlerinin doğru biçimde kullanılma
oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Bizturkmeniz sitesinde %76,7
ile çok yüksek oranda ve afkarhura sitesinde ise %52 ile yüksek oranda
noktalama işaretlerinin doğru kullanıldığı görülmüştür.
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Çizelge 17. Noktalama işaretlerinin doğruluğu durumu- %

İmla hataları internet gazeteciliğinde konunun doğru şekilde
anlaşılmamasına neden olduğu için önemli bir diğer noktadır. Bizturkmeniz internet gazetesinde %77,3 ile imla hatasının yüksek seviyede olduğu, bu oranın afkarhura sitesinde ise %19,3 oranında olduğu
görülmektedir. bizturkmeniz.com sitesinin imla hataları noktasında
daha dikkatli incelenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Çizelge 18. İmla hatalarının olma durumu- %

İnternet gazeteciliğinin göze hitap eden, okuyucuyu yormayan,
görsel olarak daha ergonomik bir görünüm ve yapıda olması önemli
bir diğer değişkendir.Bizturkmeniz sitesinde %74 oranında ve afkarhura sitesinde ise %31,3 oranında çok yüksek seviyede uzun ve eksik
paragraflar barındırdığı görülmektedir. Bizturkmeniz sitesinin yine
bu noktada daha detaylı ve organize bir görünüme kavuşması gerekliliği görülmüştür.
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Çizelge 19. Uzun ve eksik paragrafların olma durumu- %

Haber yazım kuralları ve dil kullanımı ölçeğinin son değişkeni ise
haber başlık spot-haber metni olarak verilme durumu oluşturmaktadır. Her iki site içinde bu değişkenin gerçekleşme durumunun yüksek
oranlarda olduğu görülmektedir. Bizturkmeniz sitesi %97,3 ile çok
yüksek oranda ve afkarhura sitesi %88,7 ile yine çok yüksek oranda
haber başlığı-spot haber metni olarak verilmektedir.

Çizelge 20. Haber başlık-spot (haber özeti) haber metni olarak verilme
durumu - %

SONUÇ
Dijital yayınların gazetecilik mesleğine yaptığı değişimler çalışmamızda Irak bölgesinde faaliyet gösteren iki internet gazetesi özelinde
incelenmiştir. Çalışma kapsamında Irak’ta faaliyet gösteren 2 yerel
internet gazetesi(bizturkmeniz.com ve afkarhura.com) örnekleme
dahil edilerek, yapılandırılmış içerik analizi gereklerine uygun olarak
oluşturulmuş gözlem formu ile verilerin toplanmasına çalışılmıştır.
Verilerin toplanma aşamasında 4 ana kıstas belirlenerek internet
sitelerinde yayınlanan haberler; doğruluk, yansızlık, kapsam, haber
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yazım kurallarına uygunluk ve dil kullanım ölçütleri kapsamında incelemeye tabi tutulmuştur.
Elde edilen verilere göre incelenen haberlerin türlerine göre dağılımları incelendiğinde 4 ayrı sınıflandırma altında toplandıkları görülmektedir. Güncel, kitap, tarih ve siyasi kategorileri altında toplanan
haberlerin her iki internet gazetesi içinde yüksek oranlarda güncel
başlığı altında toplandığı görülmüştür.
Doğruluk, Yansızlık ve Haber Yazım Kuralları ve Dil Kullanımı
ölçeklerinde her iki sitenin de yüksek puanlar aldığı ancak kapsam
ölçeğinde her iki sitenin de puanlarının düştüğü görülmektedir.Doğruluk ölçeği içinde yer alan ifadelere bakıldığında “Haberin başka
kaynaklardan doğrulanabilir özellikte olma” ifadesinin düşük değer
aldığı ve bu alanda bizturkmeniz.com sitesinin iyileştirmelere ihtiyacı olduğu net olarak görülmüştür.Doğruluk ölçeği içindeki “Haber
ajanstan mı alınıyor” ifadesinin ise afkarhura.com sitesinin düşük
puan aldığı görülmüş ve bu noktada iyileştirmelere ihtiyacı olduğuortaya konulmuştur.
Her iki sitenin de yansızlık başlığı altındaki ifadelerde yüksek
puanlar aldığı ve yansızlık ölçek ifadelerinin iki sitenin güçlü yanlarından biri olduğu tespit edilmiştir.
Kapsam ölçeği altındaki, haber kaynaklarına ilişkin sayfalara bağlantı olması durumu, özel / araştırma dosyalarına yer verme durumu,
haber dışı konulara yer verme (Hobi, oyun, e ticaret, vb.) durumu ve
anket, test vb. okur katılımına yönelik olanakların sağlanması noktalarında her iki sitenin de eksikleri olduğu görülmektedir. Bu noktaların
mutlaka geliştirilmesi ve medyanın geldiği teknolojik olanaklardan
yararlanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Haber Yazım Kuralları ve Dil Kullanımı ölçeği altındaki ifadeler
bakıldığında genel olarak bizturkmeniz.com sitesinin afkarhura.com
sitesinden daha başarılı olduğu görülmüştür. Özellikle, sitelerde yayınlanan haberlerin içeriğinde imla hatalarına, uzun ve eksik paragraflara
dikkat edilmesine ve haber; başlık-spot (haber özeti)-haber metni verme
durumlarına dikkat edilmesi ve bu noktalarda iyileştirmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dil konusunda bir başka sorun, Türkiye
Türkçesinin Irak Türkmenlerinin ikinci dili olmasından kaynaklanmak-
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tadır. Türkçe metinlerde bir takım imla ve yazım hatalarının bulunması,
Türkiye Türkçesinin ikinci dil olmasından kaynaklanmaktadır.
Sitelerde yer alan haberlerin çeşitlilik anlamında genişletilmesi
gerektiği de bir diğer önemli nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Irak
Türkmen basınının genel sorunlarına yönelik olarak aşağıdakiler söylenebilir:
Bağımsız yayın organlarının en büyük sıkıntısı, finansal sorunlardır. 2003 yılı sonrasında yayınlanan gazete ve dergilerin genel olarak
siyasi partiler ve örgütler tarafından finanse edilmesi, bu yayınların
belirli fikirlere hizmet etmesi anlamına gelmektedir. Finansal sorunlar,
incelenen web siteleri için de ciddi bir sorun teşkil etmekte, bu sorundan dolayı site yöneticileri, muhabir çalıştıramadıklarını ve tüm işleri
kendi başlarına yapmak durumunda kaldıklarını belirtmektedirler.
Finansal sorunlardan dolayı istenilen kadroyu kurmak çok mümkün
olmamakta, detaylı inceleme ve araştırma yapılması gereken haberlere
yer verilememektedir.
Basın alanında çalışmak belirli bir eğitim almayı gerektirmektedir.
Ancak Türkmen basın kuruluşlarında genellikle gazetecilik eğitimi
almamış kişilerin çalıştığı görülmektedir.
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ÖĞRETMENLERİN GEZİ GÖZLEM ÖĞRETİM
TEKNİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE KULLANIM
ENGELLERİNİN ALTINORDU (ORDU) ÖRNEĞİNDE
BELİRLENMESİ
Cemile BAHTİYAR KARADENİZ1

Giriş
Öğretim yöntemi belirlenen hedeflere en etkili yoldan ulaşmak
için öğretim sürecini planlama, desenleme ve kurgulama olarak tanımlanmaktadır. Öğretim tekniği ise planlanan veya desenlenen bu
düşüncelerin pratiğe dökülmesinde izlenen yol olup yönteme göre
şekillenir ve onu tamamlayıcı etkinliklerden oluşur. Etkili bir öğretim ve belirlenen hedeflere ulaşmak için, kullanılacak tekniğin seçimi
önem az etmektedir. Öğretim teknikleri grupla, bireysel, sınıf dışı ve
aktif öğretim teknikleri olmak üzere dört ana grupta ele alınmaktadır
(Fidan & Erden, 1994; Gözütok, 2007). Sınıfın dışında gerçekleştirilen
her tür eğitsel etkinlik sınıf dışı öğretim tekniklerini uluşturmaktadır.
Dört duvar arasındaki sınıf ortamında bulunan öğretmen ile sınırlı
bir öğretim, çağdaş eğitim yaklaşımı için yeterli değildir. Hedeflenen
davranışların etkili bir öğretim ile kazandırılmasında, doğal ve sosyal
çevrenin kaynaklarının etkili bir şekilde öğretim sürecine katılması
gerekmektedir. Öğrencinin derste veya kitapta adı geçen yer, mekan,
kişi, durum ve olaylar ile karşı karşıya geldiği etkinliklerde öğrenme daha anlamlı, kalıcı kısaca etkili olmaktadır (Küçükahmet, 2000;
Tan,2005). Bu nedenle öğretimin her aşamasında öğrencilerin somut
deneyimler kazanmana fırsat sunularak içinde yaşadıkları doğayı ve
toplumu, ulusal ve küresel sistemleri algılamaları için sınıf dışı öğretim yöntem teknikleri uygun ortam ve zamanda tercih edilmektedir.
1
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Eğitsel gezi ve gözlem, ödev, sergi, görüşme ve proje başlıca sınıf dışı
öğretim teknikleridir. Bu araştırmanın konusu eğitimin her aşamasındaki öğretim sürecinde önemli bir yeri olan ve sıklıkla kullanılması
beklenen gezi ve gözlem tekniğidir.
Gezi Gözlem Öğretim Tekniği
Gezi-Gözlem tekniği; sınıf içi çalışmaları tamamlamak, önceden
belirlenmiş eğitsel amaçları gerçekleştirmek amacıyla, bir olay, olgu,
varlık veya mekânın bulunduğu doğal koşullar içerisinde bir uzman
(rehber) gözetiminde detaylı incelenmesi ve değerlendirilmesidir (Büyükkaragöz & Çivi,1994; Berberoğlu & Uygun, 2013). Bu tekniğin kullanıldığı etkinliklere inceleme gezisi, gözlem gezisi, eğitsel gezi, alan
gezisi gibi isimler verilmektedir. Eğitsel alan gezileri her düzeydeki
eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olmaktadır.
Yapılan araştırmalar yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine hizmet
eden gezi-gözlem tekniğinin birçok eğitsel faydalarının bulunduğunu
göstermektedir. Bir sınıfın dört duvarı dışındaki iyi planlanmış saha
gezileri katılımcılara konu ya da kavramla ilgili birçok öğrenme fırsatı
sunmaktadır. Öncelikle öğrenme için önem arz eden merak dürtüsü
gelişmektedir. Öğrenci birden fazla duyu organını kullanarak gözlem
yapma yeteneği kazanmaktadır. Teorik olarak işlenen konular yerinde
gözlenip, araştırılır, ilişkilendirilir, değerlendirilir ve pekiştirilerek
sonuçlandırılır. Öğrenciler; yaptıkları alan çalışmaları ile olay ve olgular arasında ilişkiler kurarak, doğal ve beşeri ortamdaki farklılık ve
benzerlikleri, daha kolay fark edebilir ve kendi bakış açılarıyla yeni
analiz ve sonuçlar üretebilmektedir. Ayrıca gezi gözlem tekniği diğer
öğretim teknik ve yöntemleri ile bir arada kullanılabilir ve diğerlerini
pekiştiren bir üstünlüğe de sahiptir. Örneğin, coğrafya derslerinde öğrencilerden çevredeki bazı olayları gözleyerek rapor etmeleri halinde
hem ödev hem de gezi-gözlem etkinliği bir arada yapılmış olmaktadır
(Gök & Girgin, 2001). Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı içinde ele
alınan gezi gözlem öğretim tekniği ile öğrencilerin ufuklarının genişlediği, topluma ve doğal yaşama bakış açısının geliştiği belirtilmektedir.
Özellikle kısa süreli ve yakın çevreyi konu alan inceleme gezilerinin,
öğretmen ve öğrenci grubu üzerinde etkileşim açıısndan önemli fayda
ve katkılar sağladığı bilinmektedir. (Gardner, Demirtaş&Doğanay,
1997; Garipağaoğlu, 2001; Gök&Girgin, 2001; Açıkgöz, 2006; Balcı,

Cemile BAHTİYAR KARADENİZ

449

2010; Shakil, Faizi &Hafeez, 2011; Özgen, 2011; Kayabaşı,2012; Aytaç,
2014; Balcı ve Tuna, 2014; Avcı & Öner, 2015; Duman, 2020). İnceleme
gezileri, öğrencinin grup çalışma becerisi, liderlik, iletişim gibi kişisel
gelişim ve sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır. Gezi sırasında öğretmen ile öğrenci karşılıklı olarak birbirlerini daha yakından tanıma
fırsatı bulabilmektedir. Böylece inceleme gezileri süresi ile doğru
orantılı olarak eğitici- öğrenci ilişkilerinin gelişmesini teşvik edici bir
özelliktedir. Olumlu ilişkiler derse yönelik olumlu tutum kazandırabilmektedir.
Gezi gözlem tekniğinin en çok kullanıldığı coğrafya dersleri kapsamındaki alan gezileri öğrenmeyi etkili ve verimli hale getirmeye
yardımcı olmaktadır. Alan gezilerine katılan öğrenci, bakmayı değil,
görmeyi öğrenir ve öğrendiklerini sosyal (güncel) hayattına yansıtabilmektedir. Derslerde öğrendiklerini coğrafya ile ilgili kitaplardan
okuduklarını ve televizyondan izlediklerini günlük yaşamında da
gözlemleye başlar. Dahası bölgesel, ulusal ve küresel olay ve varlıkların ayrıntılarına dikkat eder (Duruhan, 2002). Coğrafyanın teorik
yönünün yanında uygulamaya yönelik bulguları çok daha önemlidir
(Doğanay, 1993b). Okullarda, yakın çevreye yönelik yapılması düşünülen bir coğrafî gezide bitkilerin, nüfusun ve yerleşmenin dağılışı
tespit edilebilir. Böylece çevre-insan ilişkisini kurarak sosyal ve davranışsal ufukların gelişmesi sağlanır. Sonuçta, gezi ve gözlem tekniği
coğrafya öğretimi ve öğrenci için faydalıdır.
Gezi gözlem tekniği okul bahçesinden başlayarak ulaşımı mümkün olan her alanda kullanılabilir. Bir dere, göl veya deniz kenarı, bir
fabrika, baraj, müze, ibadethane, fuar, futbol veya basket sahası, açık
veya kapalı yüzme havuzu, kaplıca, otel, liman, terminal veya havaalanı, gar, enerji üretim santrali, AVM, semt pazarı, sanat galerisi, sit alnı,
milli park, mera, koru orman vb. gibi birçok mekan veya sahaya eğitsel
gezi düzenlenebilir. Bunun bir örneği olarak golf sahasına bir inceleme gezisi düzenlenebilir. Golf sahası ziyareti ile çim sahası yönetimi
hakkında bilgi edinilebilecektir. Böyle bir gezi, katılımcıların öncelikle
bitki büyüme ve yönetimi, haşere ile mücadele ve kontrol, sulama
tekniklerini ilk elden görmelerine izin verecektir. Daha sonrasında
golf sahasının ekonomik özelliklerini (işletim maliyeti ve getirilerini)
ve çevresel sorunlarını irdeleyebilecektir. Coğrafya, sosyal bilgiler, fen
bilgisi vb. dersleri kapsamında düzenlenebilecek bir golf sahası incele-
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mesi ile öğrencilerin ekonomi, turizm, çevre, peyzaj vb. alanda bilgi ve
deneyimi artarak soyut algıları somutlaşabilecektir.
Gezi-gözlem tekniğinin uygulanmasının birtakım sınırlılıkları da
bulunmaktadır. Bunlar; yasal sorumluluğunun fazla olması, öğrencileri discipline etme sorunu, zaman kısıtlamaları, organizasyonun
genellikle karmaşık bir hal ve çok vakit alması, uygun yer seçiminin
zorluğu, finansman sorunu ve gruba eşlik edecek kişi ya da kişilere
ihtiyaç duyulması olarak sıralabilir. Bütün bu güçlükler karşısında
geziyi düzenleyecek öğretmenin yasal düzenlemeleri iyi bilmesi, gezi
için gerekli her organizasyonu önceden yapabilmesi ve artan sorumluluğu üstlenmeye istekli bir eğitim profesyoneli olması gerekmektedir
(Kent, Gilbertson ve Hunt (1997; Akbulut, 2004; Çepni & Aydın, 2015).
Öğrenciyi öğrenme sürecine aktif bir şekilde katan gezi-gözlem
tekniği, coğrafya sosyal bilgiler, sınıf, öğretmenleri için vazgeçilmez
öneme sahip olmakla beraber uygulamada yeterli oranda yer verilmediği görülmektedir (Güven, Gazel ve Sever, 2004; Polat, 2006;
Çelikkaya & Kuş, 2009; Taşkaya & Bal, 2009; Çetin, Kuş ve Karatekin,
2010; Aykaç, 2011; Benek & Doğan, 2016; Karadoğan, 2016). Özay, 2003
tarafından yapılan araştırmaya katılan ortaöğretim öğretmenlerinin
gezi-gözlem tekniğini uygulanma oranı %27’dir. Bu oran tekniğin yeterince kullanılmadığını göstermektedir. Bir başka araştırmaya katılan
coğrafya öğretmenlerinin %71’i yöntemi eğitim öğretim döneminde
en az bir kez kullandığını belirtmektedir. Araştırmanın südürüldüğü
okullarda gezi-gözlem yönteminin uygulanma oranının %20 olması
yöntemin yeterince kullanılmadığını göstermekteir (Tunç, 2006). Atayeter ve Tozkoparan (2016) gezi gözlem yönteminin teori ve uygulamada birçok zorluklar içermesi, maddi, emek ve zaman gerektirmesi
nedeni ile ilköğretim okullarında gerekli ölçüde uygulanmadığını
belirtmektedir.
Kayalı, 2004 çalışma grubundaki sosyal bilgiler öğretmenlerinin
%50’si gezi gözlem tekniğini ara sıra kullandığını tespit etmiştir. Ünal
& Çelikkaya (2004), gezi – gözlem yönteminin zaman, maddiyat ve
sorumluluk yüklenmesi nedenlerinden dolayı sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından çok sık kullanılmadığını belirtmektedir. Çalışma
grubundaki öğretmenlerin %60’ı bu yöntemi yıl içerisinde ancak bir
kez ve yakın mesafe gezileri olarak uygulayabildiklerini belirtmişlerdir. Mazman’ın (2007) Tokat ili örneğinde sosyal bilgiler öğretmenleri
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ile sürdürdüğü araştırmada gezi-gözlem tekniği, öğretmenlerin büyük
çoğunluğu tarafından “bazen” uygulanmaktadır. Araştırmaya katılan
öğretmenlerden % 61’i gezi-gözlem tekniğini kullanmaktadır. Tekniği
kullanan öğretmenlerin %4,5’i tekniği “her zaman”, % 13’ü “çoğunlukla” ve %43,5’i ise “bazen” kullandığını belirtmiştir. Yıldırım (2012),
tarafından yapılan araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin
%56,6’sı ilgili eğitim öğretim yılında gözlem gezisine hiç yer vermemiştir. Bir öğretim yılında tekniğe 1 defa yer veren öğretmenlerin
oranı %20,3, 2 defa %14 ve 3 defa yer verenlerin oranı da %4,9 olarak
belirlenmiştir.
Gezi-gözlem tekniği sadece Sosyal Bilgiler, Coğrafya derslerinde
değil, tekniğin kullanılabileceği diğer derslerde de az kullanılmaktadır. Aycan’nın (2008) araştırma grubundaki biyoloji öğretmenlerinin
yaklaşık %56’sı öğretmenlik hayatı boyunca gezi-gözlem yöntemini
hiç kullanmamışlardır. Doğru & Aydoğdu (2003) öğrencilere Fen
Bilgisi Öğretmenlerinin gezi gözlem tekniğini ne kadar sıklıkla kullandıklarını sorduğunda “hiç” yanıtında hemfikir olduklarını görmüştür.
Gezi-gözlem tekniği veya inceleme gezileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde de %30 gibi bir oranla çok az kullanılmaktadır (Serin,
2003).
Her türlü eğitim programı bileşeninde olduğu gibi, saha gezileri eğitimin hedeflerine göre özel tasarlanmalıdır. Bir alan gezisinin
odağının katılımcıları olduğu unutulmamalıdır. Eğitim gezisi öğrendikleri kavram ve olgular arasında kolayca bağlantı kurabilmelerine
yönelik tasarlanmalıdır. İyi planlanmış saha gezilerine katılım sonrası
gelişmiş “olgusal bilgi ve kavramsal anlayış” damgasını vurmaktadır.
Başarılı bir saha gezisi; gezi öncesi (iyi bir planlama), gezi yönetimi ve
gezi sonrası (dönütler ve raporlar) olmak üzere üç önemli aşamada
planlanmalıdır (İzbırak, 1968; Doğanay, 1993a).
Alanyazın Taraması
Gezi gözlem tekniği üzerine çalışmaların coğrafya, sosyal bilgiler
ve fen eğitimi alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmalarda
gezi gözlem tekniğine ilişkin öğretmen ve öğrencilerin tutum, davranış ve görüşleri araştırılmıştır. Öztürk (2008), sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının gezi gözlem tekniğinin kullanabilme öz yeterlik inanç
ölçeğini geliştirmiştir. Tortop (2012) alan gezisine yönelik öğretmen
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tutumlarını ölçmek için bir ölçek geliştirmiştir. Güler & Afacan (2013),
araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çevresel tutum ve davranışlarının alan gezisi sonrasında arttığını tespit etmiştir. Bu nedenle,
saha gezileri düzenlemenin öğretmen adaylarına sürdürülebilir çevre
bilincini aşılamanın en iyi yolu olduğu belirtmektedir. Akgün, Duruk
ve Tokur (2017) gözlem gezisinin öğretmen adaylarının çevreye ve
çevre eğitimine ilişkin görüşlerini incelemiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının gezi gözlem yoluyla çevre, çevre sorunları ve eğitimine ilişkin tam bir öğrenme yaşadıkları belirlenmiştir. Gözlem gezisi
öncesinde; çoğu öğretmen adayının çevre ile ilgili yeterli bir tanım
yapamadığı, etkili bir çevre eğitiminde kullanılabilecek herhangi bir
eğitsel öneri geliştiremedikleri görülmüştür. Gözlem gezisi sonrasında
ise; öğretmen adaylarından tatmin edici düzeyde dönütler alınmıştır.
Orion & Hofstein (1994), öğrencilerin doğal bir ortamda yapılan
bilimsel geziler sırasında öğrenme becerilerini etkileyebilecek faktörleri araştırmıştır. Araştırma, İsrail’de 296 lise öğrenci ile yapılan bir
günlük jeolojik alan gezisine yönelik yürütülmüştür. Usulünce uygulanan gezi grubunun önemli ölçüde daha yüksek başarı ve tutum
düzeylerine sahip olduğu belirlenmiştir. Myers & Jones (2015) eğitim
programlarında alan gezilerinin kullanımını gezi öncesi, sırasında ve
sonrasında yapılacaklar olmak üzere üç aşamalı olarak ayrıntılı bir
şekilde ele almıştır.
Kılıçoğlu (2003) gözlem gezilerinin önemine değinerek ilköğretim
okullarında bir kırsal yerleşmeye bir gezi planı önerisinde bulunmuştur. Demir (2007) sınıf öğretmeni adaylarının gözlem gezisi yöntemine
bakış açılarını incelemiştir. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının %23’ünün üniversite öncesi hiç gözlem gezisine katılmadığı,
%21’ inin öğretmen olduğunda en çok düz anlatım uygulayacağı, %46’
sının öğretmen olduğunda ev ödevi uygulamasını en az yapacağı,
öğretmen adaylarının tamamına göre ülkemizde gözlem gezisinin yeterince uygulanmadığı belirlenmiştir.
Çengelci (2013) sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenme
konusunda görüşlerini nitel bir araştırma ile belirlemeye çalışmıştır.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin geneli sosyal bilgiler dersinin içeriğinin sınıf dışı öğrenmeye uygun olduğu görüşündedir. Tarih, coğrafya,
yerel yönetimler, çevre, yardımlaşma ve meslekler ile ilgili konular
sınıf dışı öğrenmede öne çıkmaktadır. İl içi veya dışı geziler, sinemaya
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gitme, alan uzmanları ve ilgili kişilerle görüşmeler yapma ya da kaynak kişileri okula davet etme derse bağlı olarak gerçekleştirilen sınıf
dışı öğrenme etkinlikleri olarak belirlenmiştir. Sınıf dışı öğrenmede
zaman sıkıntısı, öğrencilerin davranış sorunları, ekonomik sorunlar ve
bürokratik engeller gibi sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.
Atayeter & Tozkoparan (2014) sosyal bilgiler dersinde gezi gözlem yönteminin uygulanmasına yönelik sosyal bilgiler öğretmenleri
ve 6. sınıf öğrencilerinin görüşlerini incelemiştir. Araştırmada sosyal
bilgiler derslerinde gezi gözlem yönteminin yeterli nitelik ve nicelikte
uygulanmadığı belirlenmiştir. Gazel & Yıldırım, (2014) Sosyal Bilgiler
öğretmenleri ile sürdürdüğü çalışmada saha gezilerinin nasıl yapıldığını araştırmıştır. Araştırma sonucunda Sosyal Bilgiler derslerinde
saha gezisi yöntemine yeterli önem verilmediği, bu yöntemi kullanan
öğretmenlerin çoğunun bahar aylarında uyguladığı anlaşılmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenler bu tekniğin öğrencilerin derse yönelik motivasyonunu arttırdığını ve uygulamada karşılaşılan en büyük
zorluğun öğrencilerin disiplinsiz davranışı olduğunu belirtmektedir.
Alkış, (2008) coğrafya öğretiminde inceleme gezileri ve arazi
çalışmalarının önemi, yeri, uygulaması ve faydalarına değinmiştir.
Çalışkan (2008) yükseköğretimde gezi gözlem metodu uygulamalarını, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yaklaşımlarını flüviyal
jeomorfoloji konusunu örnek alarak ele almıştır. Stirling (2009) alan
gezileri ile coğrafya dersleri ilişkisini, coğrafyacıların saha gezileri
yaparak neyi başarmak istediğini ve arazi gezilerinde coğrafi bilgi ve
değerleri nasıl gösterdiğini araştırmıştır. Alan gezilerinin ortaokul ve
üniversitelerdeki coğrafya derslerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu
vurgulamaktadır. Demirkaya & Atayeter (2011) coğrafya bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin alan gezilerine yönelik deneyimlerine ilişkin nitel bir çalışmada bulunmuşlardır. Araştırmacılar, arazi
çalışmalarına katılan öğrencilerin öncelikle gerçek bir ortamda arazi,
mekan, insan vb. konularda coğrafi beceriler kazanabildiğini vurgulamaktadır. Araştırmanın bulguları, öğrenci ve öğretim elemanlarına
göre değişiklik göstermemektedir. Öğrencilerin çoğu saha gezilerini
yararlı ve eğlenceli bulmuş ve sayının artmasını talep etmiştir.
Ballı, (2009) çalışmasında coğrafya derslerinde kullanılan öğretim
metotları arasında gezi-gözlemin öğrenci başarısında son derece etkili
olduğunu belirtmektedir. Ancak gezi-gözlem metodunun, diğerlerine
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göre daha fazla zamana ihtiyaç duyması ve maddi harcama gerektirmesi gibi nedenler uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Tezde gezi gözlem yönteminin fiziki coğrafya konularının öğretiminde faydalı olduğu ve imkanlar ölçüsünde kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Kaya, Demirkaya and Aydın (2010) sosyal bilgiler öğretmenliğinden
mezun 38 öğrencinin coğrafya saha çalışmalarına yönelik deneyimlerini incelemiştir. Araştırmada öğrencilerin saha çalışmasından beklentilerinin farklılık gösterdiği, az sayıda olsa da bazı öğrencilerin saha
çalışmasını sıkıcı, yorucu veya yetersiz, çoğu öğrencinin de eğlenceli
ve keyifli sınıf derslerinden daha etkili ve faydalı bulduğu tespit edilmiştir.
Özgen (2011), coğrafya dersinde hidrografya ünitesinde bir konuyu sınıf ortamında düz anlatım- soru cevap yöntemiyle işlenmesi
ve kontrol grubu ile gezi- gözlem destekli işlenmesi arasında öğrenci
başarısı açısından anlamlı bir fark olup olmadığı araştırmıştır. Sonuç
olarak, gezi ve gözlem yöntemi ile öğrencilere aktarılan/ anlatılan
coğrafya derslerinin uygulamalı olması, öğrencilerin coğrafi bilgi ve
beceri kazanımlarını daha yüksek kılmaktadır. Yılmaz & Bilgi (2011)
öğretmen adaylarının coğrafya arazi çalışmalarının önemli kazanımlarına ilişkin algılarını incelemiştir. Çalışmada, gözlemin öğretmen
adaylarının alan çalışmaları ile ilgili bireysel algılarını bir öğretim
yöntemi olarak belirleme, analiz etme ve yorumlamada güçlü bir araştırma aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
Artvinli, Kılıçaslan ve Bulut (2013) lise coğrafya öğretmenlerinin
etkili ders işleme ve öğretme becerilerini değerlendirdiği araştırmada,
gezi-gözlem tekniğinin kullanım oranı %1,2 gibi çok düşük bir orandadır. Öğrenciler % 84,8’lik bir oranla coğrafya derslerinde gezi- gözlem
yöntemine hiç yer verilmediğini belirtmektedir. Araştırmada coğrafya eğitiminde gezi-gözlem tekniğinin öneminin bilinmesine rağmen
uygulanmamasının üzücü olduğu ve bu yöntemin coğrafya öğretim
programları içindeki yerinin sorgulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Akkuş & Meydan (2013) tarihi ve coğrafi mekanlara yapılan gözlem gezilerinin önemi iki defa arazi gezisine katılan öğrenci görüşlerine göre değerlendirmiştir. Gözlem gezisi öğretmen adayı öğrencilerin
gezi-gözlem ve arazi çalışması gibi etkinliklerle tarihe ve coğrafyaya
bakış açılarını değiştirmiş, öğrencilerin yaşadığı bölgenin tarih, coğrafya ve sosyal yaşayışı arasındaki ilişkiyi görebildikleri anlaşılmıştır.
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Balcı & Tuna, (2014) iki farklı üniversitede coğrafya eğitimi alan
öğrencilerin coğrafya eğitimi öz-yeterlik algılarını araştırmıştır. Çalışmada öğrencilerin öz-yeterlik algılarının, alan çalışmalarına katılarak
% 26 ile % 48 arasında arttığı görülmüştür. Farský & Riezner (2015)
coğrafi alan gezilerinin pedagojik ve didaktik önemini gözden geçirmektedir. İnceleme gezilerinin öğrencilerin motivasyonu arttırdığı,
coğrafi özellikleri görmek için gerçek bir fırsat verdiği ve öğrenciye
çok yönlü mesleki yeterlilikler kazandırdığı sonucuna varılmıştır.
Coğrafi alan gezileri ortaokulun eğitim programlarına uzun zaman
önce dahil edilmiş olsa da, hala yaygın olarak kullanılmamaktadır.
Çiftçi & Dikmenli (2016) coğrafya öğretmenlerinin okul dışı coğrafya öğretimine ilişkin görüşlerini incelemiştir. Araştırmaya katılan
öğretmenler, yaşayarak, yaparak ve dokunarak öğrenme fırsatı sunan
okul dışı etkinlikleri kalıcı öğrenmeyi sağladığı için her zaman kullandıklarını belirtmişlerdir. Yıldırım & Arıbaş (2018) çalışmasında etkili
bir coğrafya öğretimi için fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya konularını kapsayan örnek bir gezi-gözlem rotası oluşturmuştur. Araştırmada
öğrenme alanları ve kazanımları ile iyi ilişkilendirilmiş bir rotanın
coğrafya öğretiminin etkililiği üzerindeki önemi vurgulanmaktadır.
Çevre eğitimine yönelik çağdaş eğitim yaklaşımlarında gezi gözlem tekniği öncelikli bir konuma sahiptir. Bu tekniğin fen eğitiminde
önemine değinen birçok araştırma bulunmaktadır (Aycan, 2008; Myers
& Jones, 2015; Tatar & Bağrıyanık, 2012; Ilgaz, 2014; Bozdoğan, Okur
ve Kasap, 2015; Pridāne,2015; Tezel & Güven, 2017). Bozdoğan (2015)
Biyoloji Bölümü mezunu pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen
adaylarının alan gezisi deneyimlerini incelemiş ve alan gezilerinin
planlanması ve düzenlenmesine yönelik öz-yeterlik inançlarını belirlemiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının yaklaşık yarısının eğitim
gezilerine hiç katılmadığı, eğitim amaçlı gezi düzenleme konusunda
fazla bilgi sahibi olmadıkları ancak kendilerini gezi düzenleme konusunda yeterli buldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Mahgoub & Abeer (2014) sanat eğitiminde alan gezilerinin öğrencilerin yaratıcı düşünme ve uygulamalarına etkisini araştırmıştır.
Çevre psikolojisi alanından yapılan araştırmalar, insanların doğal
dünyada ve dış ortamda zaman geçirmekten hem psikolojik hem de
fizyolojik olarak fayda sağlayacağını göstermektedir. Araştırmada
alan gezilerinin öğrencilerin sanat ödevi üzerindeki performanslarını
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olumlu düzeyde etkilediği görülmüştür. Doğal ve endüstriyel alanlara
yapılan gezilerin öğrenmeye yardımcı olduğu ve öğrencilerin sanat
eğitimindeki yaratıcılığını ve uygulamalarını geliştirmenin bir yolu
olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmacılar, mümkün olduğunca
eğitim gezilerinin sanat müfredatına dahil edilmesini tavsiye etmektedir. Amosa, Ogunlade and Atobatele (2015) Ilorin Metropolis’de alan
gezisinin öğrencilerin temel teknolojiye yönelik akademik performansı üzerine etkilerini araştırmıştır. Higginsa, Dewhursta & Watkinsb
(2012) hukuk eğitimde kısa süreli deneysel öğrenme etkinlikleri olarak
saha gezilerinin önem ve faydalarına değinmiştir.
Sanal saha gezileri (sanal gerçeklik) son on yılda hem üniversite
öğrencileri hem de öğretmenler tarafından öğrenme ve öğretme aracı
olarak popüler hale gelmiştir. Bunlar genellikle Internet üzerinden
veya CD-ROM üzerinden bilgisayar ortamında sunulur ve genellikle
bir dizi sıcak bağlantılı web sayfası veya Authorware veya benzeri bir
paket içinde oluşturulan belirli bir bilgisayar destekli öğrenme paketi
şeklinde kullanılmaktadır. Sanal saha gezileri Çin’de öğrencilerin pratik bir öğretme ve öğrenme deneyimi yaşamaları için jeoloji öğretimi
reformu ile ilgili tartışmalarda önemli konulardan biridir. Bazıları
tarafından, sanal alan gezilerinin orta veya uzun vadeli bir gelecekte
geleneksel alan gezilerinin yerini alacağı muhtemeldir. Sanal gezilerin bolluğu, çeşitliliği ve göreceli olarak uygulama kolaylığı gibi bazı
avantajları bulunmakla beraber öğrencilerin bu gezilerin kazanımlarına sahip olması için öncelikle geleneksel gezilerin deneyimlerine sahip
olmaları gerekmektedir (Qiu & Hubble, 2002).
Gezi gözlem öğretim tekniği birçok eğitsel önem ve avantaja sahipken uygulamada hak ettiği değeri ve yeri görememektedir. Bu nedenle;
çalışmada öğretmenlerin gezi gözlem öğretim tekniği kullanım engellerini belirlemek amaçlanmıştır. Bir hastalığın tedavisi için önce tanı
(teşhis) konması gerekmektedir. Gezi gözlem tekniğinin kullanım engellerinin ortadan kaldırılması ve tekniğin kullanımının yaygınlaşması
için öncelikle engellerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çalışmanın,
gezi gözlem tekniğinin kullanım engellerinin neler olduğunu öğrenmek
isteyen herkese (idareciler, yöneticiler, öğretmenler, veliler vb.) faydalı
olması beklenmektedir. Öğretmenlerin, cinsiyet, branş ve kıdem değişkenlerine göre gezi gözlem tekniği kullanım engellerinin incelendiği
çalışmayla, konuyla ilgili literatüre katkı sağlamak hedeflenmiştir.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin gezi gözlem tekniği üzerine
görüşlerini ve bu tekniğin kullanımına yönelik engellerinin hangi
düzeyde olduğunu belirlemektir. Bu amaçla araştırmada şu sorular
yanıtlanmaya çalışılmıştır.
1. Öğretmenlerin sınıf dışı öğretim tekniklerini kullanım düzeyleri nedir?
2. Öğretmenlerin gezi gözlem tekniğini kullanmaya yönelik özyeterlik algı düzeyleri nedir?
3. Öğretmenlerin, okullarımızda gezi gözlem tekniğinin uygulanma düzeyine yönelik görüşleri nedir?
4. Öğretmenlerin gezi gözlem tekniğini kullanım engelleri;
a) Cinsiyete,
b) Hizmet yılına,
c) Mezun olunan fakülteye,
d) Görev yaptıı brans türüne göre farklılaşmakta mıdır?
Yöntem
Bu bölümde araştırma deseni ve grubu, araştırmada kullanılan
veri toplama aracı, verilerin toplanmasında izlenen işlem yolu ve verilerin analizinde kullanılan analiz yöntemleri açıklanmıştır.
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
ilişkisel tarama modelinde betimsel bir desende kurgulanmıştır. Nicel araştırma yönteminin tercih edilmesinde, araştırma probleminin
özelliği önemli rol oynamaktadır. Nicel araştırmalar, önceden oluşturulmuş olan hipotezleri sınamak amacıyla, geniş çaplı örneklemlerden
nicel veriler toplayan, bu verileri istatistiksel olarak çözümleyen ve
nesnel özellikteki araştırmacının bulgularını sosyal gerçeklik anlayışı ile genelleme amacı taşıyan araştırmalardır (Karasar, 2005). Nicel
veriler, laboratuvar ortamında yapılan deney ya da gözlemlerden ya
da alan araştırmalarında yapılan gözlem, anket ya da yapılandırılmış
görüşmelerden elde edilebilirler. Tarama desenleri, evrenin davranışlarındaki genel eğilim, tutum, görüş, davranış veya karakteristik özelliklerini tanımlamak için örnekleme anket veya soru formu uygulanan
nicel araştırma izlencesidir (Creswell, 2017).
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Araştırma Grubu
Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ordu ili
merkez ilçesi Altınordu’da görev yapan 3150 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini bu evrenden tesadüfî olarak seçilen ve
araştırmaya katılmaya gönüllü olan 341 öğretmen oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olan envanterler, erişim durumuna göre tesadüfi
olarak öğretmenlere yüz yüze iletişim yoluyla uygulanmış ya da dijital
ortamlarda sunulmuştur. Eksik veri bulunan very toplama formları
(n=9) çalışmanın analizine dahil edilmemiştir. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin demografik özelliklerinin frekans ve yüzde dağılımları
Tablo 1`de verilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Yüzdelikleri

Cinsiyet

Mezun
Olunan
Fakülte

Kıdem
Yılı

n

%

n

%

Erkek

176

51,6

Coğrafya

20

5,9

Kadın

165

48,4

Sosyal Bilgiler

38

11,1

Eğitim

254

74,5

Fen Bilgisi

23

6,7

Fen Edeb. /DTCF

58

17

Tarih

10

2,9

Teknik Eğitim

6

1,8

Sınıf Öğr.

61

17,9

İlahiyat

14

4,1

Türkçe/Türk D. Ed.

32

9,4

Diğer

9

2,6

Yabancı Dil

31

9,1

0-5

20

5,9

Din Kül.Ahlk B.

16

4,7

6-10

21

6,2

Meslek/Teknik

7

2,1

11-15

64

18,8

Matematik

34

10

16-20

80

23,5

Biyoloji

18

5,3

21 ve üstü

156

45,7

Bilişim Tek.

11

3,2

TOPLAM

341

100

Görsel San.

6

1,8

Müzik

8

2,3

Rehberlik

18

5,3

Beden Eğitimi

8

2,3

TOPLAM

341

100

Branş

Araştırmaya katılan 341 öğretmenin 176’sı erkek (%51,6), 165`i
(%48,4) kadındır. Öğretmenlerin 254’ü (%74,5) Eğitim, 58’i (%17) Fen
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Edebiyat veya Dil Tarih Coğrafya, 14’ü (%4,1) İlahiyat, 6’sı (%1,8) Teknik Eğitim Fakültelerinden mezun olmuştur. Açık Öğretim, Ziraat ve
Mühendislik Fakültelerinden mezun olmuş 9 (%2,6) öğretmen diğer
adı altında gruplandırılmıştır. Araştırma grubundaki öğretmenlerin
%45,7’si 21 yıl üstü kıdeme sahiptir. Araştırmanın merkez ilçe ile sınırlı olmasının doğal bir sonucudur (Atamalarda hizmet yılının etkisi).
Öğretmenlerin 80’i (%23,5) 16-20 kıdem yılına, 64’ü (%18,8) 11-15 kıdem yılına, 21’i 6-10 kıdem yılına, % 5,9’u da 5 ve daha az kıdem yılına
az sahiptir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 61’i (%17,6) Sınıf, 38’i
(%11,1) Sosyal Bilgiler, 34’ü (%10) Matematik, 32’si (%9,4) Türk Dili ve
Edebiyatı/Türkçe, 31’i (%9,1) Yabancı Dil, 23’ü (%6,7) Fen Bilgisi, 20’si
(%5,9) Coğrafya branşlarına aittir (Tablo 1).
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğretmenlerin cinsiyet, mezun olunan fakülte, hizmet kıdem yılı, görev yaptıkları branş gibi demografik değişkenlerine ilişkin
kişisel bilgi formu yer almaktadır. İkinci bölümde öğretmenlerin sınıf
dışı öğretim tekniğini kullanım düzeyleri, gezi gözlem tekniği kullanımına yönelik özyeterlik algı ve görüşlerini belirleyen sorular; üçüncü
bölümde ise öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım engellerini
belirlemek amacıyla “Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeği”
kullanılmıştır.
Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeği
Geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Karadeniz (2019) tarafından geliştirilen beş dereceli Likert tipinde hazırlanan, 20 maddeli
“Gezi Gözlem Kullanım Engelleri Ölçeği” beş faktör altında toplanmaktadır. Ölçeğin geçerliğini belirlemek için yapılan faktör analizi sonuçlarında ölçeğin toplam varyansın % 53’ünü açıkladığı bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan analizler sonucunda
toplam tutarlılık katsayısı ,804’dür. Her bir boyut için hesaplanan iç
tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha değeri) şöyledir: “öğrenci /veli
kaynaklı engeller” alt boyutu için .717, “risk kaynaklı engeller” boyutu için .734, “idere kaynaklı engeller” alt boyutu için .745, “müfredat
kaynaklı engeller” boyutu için .743 ve “öğretmen kaynaklı engeller”
alt boyutu için de ,609’dur.
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Öğretmenlerin Gezi gözlem tekniğini kullanım engellerini belirlemek üzere GGTKE ölçeğinden en yüksek 100, en düşük 20 puan elde
edilebilmektedir. 20-46,6 puan aralığı düşük, 46,7-73,3 puan aralığı
orta, 73,4 ve üzeri puan yüksek kullanım engelleri işaret etmektedir.
Öğrenci /veli kaynaklı engeller alt boyutunun iç tutarlılık katsayısı
Cronbach Alfa değeri .717’dir. Bu alt boyutta, en düşük 6 puan, en
yüksek 30 puan alınabilmektedir ve bu boyutta 6-14 puan aralığı düşük; 15- 22 puan aralığı orta; 23 ve üzeri puan aralığı yüksek engel düzeyine işaret etmektedir. Risk kaynaklı engel faktörünün iç tutarlılık
katsayısı Cronbach Alfa değeri .734 olup bu alt boyuttan en düşük 4,
en yüksek 20 puan alınabilmektedir. Bu boyutta 4-9,3 puan aralığı düşük, 9,4-16,7 puan aralığı orta, 16,8 ve üzeri ise yüksek düzeyde engele
işaret etmektedir. İdare kaynaklı engeller alt boyutunun iç tutarlılık
katsayısı Cronbach Alfa değeri .745 olup bu alt boyuttan en düşük 5
puan, en yüksek 25 puan alınabilmektedir. Bu boyutta 5-11,7 puan aralığı düşük; 11,8-18,4 puan aralığı orta; 18,5 ve üzeri puan yüksek engel
seviyesine denk düşmektedir. Müfredat kaynaklı engeller dördüncü
alt boyutun Cronbach Alfa değeri .743’dür. Bu alt boyutta en düşük
2 en yüksek 10 puan alınabilmektedir. 2-4,7 puan arası düşük, 4,8-7,4
puan arası orta, 7,5 ve üstü puan alanlar da müfredat yüksek engel
teşkil etmektedir. Öğretmen kaynaklı engel boyutunun Cronbach Alfa
değeri ,609 olduğu belirlenmiştir. Bu alt boyutta 3-5,3 düşük, 5,4-7,6
orta, 7,7-15 aralığı yüksek engel aralığını açıklamaktadır.
Betimsel ve ilişkisel tarama şeklinde yapılan bu çalışmada; cinsiyete göre öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım engellerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla
bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin
betimsel istatistikler ve Levene testi sonuçlarına bakılarak dağılımın
normalliği ve varyansların eşitliği varsayımlarının karşılandığı (Büyüköztürk, 2013) görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin kıdem yılı ve
branşlarına göre gezi gözlem tekniği kullanım engellerinin istatistiksel
olarak anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için Tek Yönlü Varyans
testi ile ve çözümlemeler de .05 anlamlılık düzeyinde yapılmıştır. Ayrıca gruplar arası bulunan farkın hangi gruplar arasında olduğunun
belirlenmesi gayesiyle çoklu karşılaştırma olarak da adlandırılan Tukey testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2014).
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Bulgular
Öğretmenlerin gezi gözlem tekniğini kullanım engellerini belirlemeyi amaçlayan çalışmanın bu bölümünde; alt problemlerin analizi
neticesinde ulaşılan bulgular çeşitli istatistikî yöntemler kullanılarak
tablolar halinde sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Öğretmenlere gezi gözlem tekniğini uygulamaya yönelik yeterlilik düzeyleri sorulmuştur. Gezi gözlem tekniğini uygulamaya yönelik
öz yeterlik düzeyleri cinsiyet, mezun olunan fakülte, branş ve kıdem
yılı değişkenlerine göre durumu analiz edilmiştir.
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Tablo 2. Öğretmenlerin Gezi Gözlem Tekniğini Uygulamaya Yönelik
Özyeterlik Algıları

Cinsiyet

Mezun
Olunan
Fakülte

Branş

Kıdem
Yılı

DÜŞÜK

ORTA

YÜKSEK

n

F

%

F

%

F

%

Erkek

176

9

5,1

74

42,0

93

52,8

Kadın

165

10

6,1

97

58,8

58

35,2

Eğitim

254

14

5,5

120

47,2

120

47,2

Fen Edeb. /DTCF

58

4

6,9

32

55,2

22

37,9

Teknik Eğitim

6

0

0,0

4

66,7

2

33,3

İlahiyat

14

1

7,1

10

71,4

3

21,4

Diğer

9

0

0,0

5

55,6

4

44,4

Sınıf

61

3

4,9

24

39,3

34

55,7

Sosyal Bil

38

2

5,3

15

39,5

21

55,3

Matematik

34

2

5,9

25

73,5

7

20,6

Türkçe/ TDE.

32

1

3,1

15

46,9

16

50,0

İngilizce

31

6

19,4

15

48,4

10

32,3

Fen Bilg.

23

1

4,3

15

65,2

7

30,4

Coğrafya

20

0

0,0

7

35,0

13

65,0

Biyoloji

18

0

0,0

11

61,1

7

38,9

Rehberlik

18

1

5,6

5

27,8

12

66,7

Din Kül. Ahlak Bil.

16

1

6,2

11

68,8

4

25,0

Bilişim Tek

11

1

9,1

8

72,7

2

18,2

Tarih

10

0

0,0

4

40

6

60,0

Beden Eğit.

8

0

0,0

3

37,5

5

62,5

Müzik

8

0

0,0

7

87,5

1

12,5

Mes / Tek.

7

0

0,0

5

71,4

2

28,6

Görs. San.

6

1

16,7

1

16,7

4

66,7

0-5

20

1

5,0

14

70,0

5

25,0

6-10

21

2

9,5

13

61,9

6

28,6

11-15

64

6

9,4

32

50,0

26

40,6

16-20

80

2

2,5

45

56,2

33

41,2

21 ve üstü

156

8

5,1

67

42,9

81

51,9

Total

341

19

5,6

171

50,1

151

44,3
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Ankete katılan 341 öğretmenin gezi gözlem tekniğini kullanmaya
yönelik öz yeterlik algı düzeyleri orta seviyededir (%50.1). Katılımcı
öğretmenlerin %44,3’ü yüksek algıya sahipken %5,6’sı düşük öz yeterlik algısına sahiptir Tablo 2). Erkek öğretmenlerin ve Eğitim Fakültesi
mezunlarının bu tekniği kullanmaya yönelik öz yeterlik algıları daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Görsel Sanatlar, Rehberlik, Coğrafya
öğretmenlerinin bu soruda öz yeterlik algı düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Kıdem yılı artıkça gezi gözlem tekniğini kullanmaya yönelik öz
yeterlik algılarında artış tespit edilmiştir
Tablo 3. Öğretmenlerin Sınıf Dışı Öğretim Tekniklerini Kullanma Durumu
Hiçbir zaman

Nadiren

Bazen

Sık sık

Her zaman

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Gezi Gözlem

35

10,3

113

33,1

124

36,4

62

18,2

7

2,1

Görüşme

13

3,8

62

18,2

115

33,7

125

36,7

26

7,6

Sergi

60

17,6

121

35,5

114

33,4

32

9,4

14

4,1

Proje

29

8,5

60

17,6

111

32,6

99

29,0

42

12,3

Ödev

10

2,9

30

8,8

59

17,3

147

43,1

95

27,9

Çalışma grubundaki öğretmenlerin sınıf dışı öğretim tekniklerini
kullanma durumları incelendiğinde, ödevin en sık kullanılan sınıf dışı
öğretim tekniği olduğu belirlenmiştir. Proje tekniğini sık sık kullanan
öğretmenin sayısı 99 (%29), görüşme tekniğini sık sık kullananların
sayısı ise 125 (36,7) dir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 35’i (%10,3)
gezi gözlem tekniğini hiç bir zaman kullanmadığını, 113’ü (%33,1)
nadiren kullandığını, 124’ü (%36,4) bazen, 62’si (%18,2) sık sık ve 7’si
(%2,1) her zaman kullandığı belirlenmiştir (Tablo 3).
Tablo 4. Öğretmenlerin Gezi Gözlem Tekniğinin Uygulanma Durumunu
Algılayışı
Düşük

Orta

Yüksek

Total

F

100

208

33

341

%

29,3

61,0

9,7

100,0

Öğretmenler kendilerinin ve arkadaşlarının görev yaptığı okullardaki eğitsel uygulamalardan genellikle haberdar olmaktadır. Araştır-
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maya katılan öğretmenlerden hizmet süreleri boyunca gözlemlerine
göre okullarımızda gezi gözlem tekniğinin uygulanma durumunu
değerlendirmeleri istenmiştir. 341 öğretmenin 208’i (%61) gezi gözlem
tekniğinin uygulanma düzeyini orta düzeyde algılamaktadır (Tablo 4).
Çalışma grubundaki öğretmenlerin gezi gözlem tekniğini kullanma durumları branşlarına göre incelenmiştir.
Tablo 5. Branşlarına Göre Öğretmenlerin Gezi Gözlem Tekniğini Kullanma
Durumu
Hiçbir
zaman

Nadiren

Bazen

Her
zaman

Sık sık

Branş

n

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Sınıf

61

0

0,0

12

19,7

24

39,3

23

37,7

2

3,3

Sosyal Bil.

38

2

5,3

16

42,1

17

44,7

3

7,9

0

0,0

Matematik

34

6

17,6

14

41,2

9

26,5

5

14,7

0

0,0

Türkçe/TDE

32

4

12,5

8

25,0

15

46,9

5

15,6

0

0,0

Yabancı Dil

31

7

22,6

12

32,3

10

38,7

2

6,5

0

0,0

Fen Bilgisi

23

3

13,0

9

39,1

5

21,7

6

26,1

0

0,0

Coğrafya

20

1

5,0

4

20,0

8

40,0

6

30,0

1

5,0

Biyoloji

18

5

27,8

9

50,0

3

16,7

1

5,6

0

0,0

Rehberlik

18

2

11,1

5

27,8

6

33,3

4

22,2

1

5,6

Din K.Ah.B.

16

0

0,0

5

31,2

10

62,5

1

6,2

0

0,0

Bilişim Tek.

11

3

27,3

4

36,4

4

36,4

0

0,0

0

0,0

Tarih

10

0

0,0

4

40,0

4

40,0

1

10,0

1

10,0

Beden Eğit.

8

0

0,0

1

12,5

2

25,0

4

50,0

1

12,5

Müzik

8

2

25,0

3

37,5

3

37,5

0

0,0

0

0,0

Meslek /Tek

7

0

0,0

3

42,9

4

57,1

0

0,0

0

0,0

Resim

6

0

0,0

4

66,7

0

0,0

2

33,3

0

0,0

Toplam

341

35

10,3

113

33,1

124

36,4

63

18,4

6

1,8

Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %12,5’i her zaman kullanırım, %50’si sık sık kullanırım cevabını vermiştir. Yine rehberlik %5,6, coğrafya %5, sınıf öğretmenleri %3,3 oranıyla her zaman
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kullandıklarını belirtmiştir. Bu tekniği hiçbir zaman kullanmıyorum
yanıtını veren öğretmenlerin oranı ise %27,8 biyoloji, %27,3 bilişim
teknolojileri ve %22,6 oranı ile yabancı dil öğretmenlerine aittir (Tablo
5).
Öğretmenlerin Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engellerine İlişkin
Bulgular
Tablo 6. Gezi Gözlem Tekniği Kullanım Engelleri Ölçeği ve Alt Boyutlarının
Puanları
Alt Boyutlar
N

Madde
Sayısı

Cronbach
Alfa

Min.

Max.

X̅

ss

Öğrenci /veli kaynaklı

341

6

,717

11,00

30,00

21,5249

3,90514

Risk kaynaklı

341

4

,734

8,00

20,00

15,7067

2,70657

İdare kaynaklı

341

5

,745

6,00

25,00

18,8651

3,46317

Müfredat Kaynaklı

341

2

,743

2,00

10,00

7,5836

1,77968

Öğretmen Kaynaklı

341

3

,609

3,00

15,00

9,1818

2,55108

Ölçek

341

20

,804

43,00

100,00

72,8622

9,27973

Engeller

Araştırmaya katılan öğretmenlerin ölçekten aldıkları ortalama
puan 72,86’dır. Ölçekten alınan 46,7-73,3 puan aralığı orta düzeyde
kullanım engellini işaret etmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin gezi
gözlem tekniğini kullanım engelleri orta düzeyde tespit edilmiş olup
en yüksek engel idare ve öğretmen kaynaklı alt boyutlarda çıkmıştır.
İdare kaynaklı alt boyutta 18,5 ve üzeri, öğretmen kaynaklı alt boyutta
ise 7,7 puan ve üzeri yüksek engel durumunu işaret etmektedir (Tablo
6).
Çalışma grubundaki öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım
engellerinin cinsiyet değişkenine göre ortalamalarının birbirinden
farklı olup olmadığını belirlemek amacıyla parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Levene testinin sonucunda F
değeri varyansların eşit olup olmadığı göstermektedir. F değeri 0,551
ve p değerinin ise 0,458 olduğu görülmüştür. F’nin yanındaki Sig. değeri 0,05’ten büyük olduğu için varyansların homojen olduğu Kabul
edildiğine göre birinci satırda yer alan p değerine bakılarak hipotez
testi sonuçlandırılmıştır.

466 ÖĞRETMENLERİN GEZİ GÖZLEM ÖĞRETİM TEKNİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
VE KULLANIM ENGELLERİNİN ALTINORDU (ORDU) ÖRNEĞİNDE BELİRLENMESİ
Tablo 7. Öğretmenlerin GGTKEÖ Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t
Testi Sonuçları
Cinsiyet

N

X̅

S

t

sd

p

Erkek

176

72,2102

9,45764

1,341

339

,181

Kadın

165

73,5576

9,06303

Kadın ve erkek öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım engellerinin karşılaştırması için yapılan t testi sonucunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (t(1,341=1,34, p>.05). Buna göre kadın
öğretmenlerin GGTKE düzeyi (X̅=73,55) erkek öğretmenlerin düzeyi
(X̅= 72,21) birbirine denktir (Tablo 7).
Tablo 8. Öğretmenlerin GGTKEÖ Puanlarının Mezun Olunan Fakülte
Türüne Göre ANOVA Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalaması

F

p

4

68,622

,795

,529

86,322

Gruplararası

274,487

Gruplariçi

29004,035

336

Toplam

29278,522

340

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun olduğu fakülte ile
GGTKE ölçeğinden aldıkları puanlar ile mezun olduğu fakülte arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına tek yönlü varyans analizi ile bakılmıştır. Varyans homejenliği testi sonucunda “Sig.” değeri 0.040<0.05
bulunmuştur. Homojenlik testi için oluşturulan H1 hipotezi (%95
güvenle grup varyansları homojen değildir) kabul edilmiştir (Tablo
8). Grupların ortalamaları test edildiğinde p değeri 0,529 ile 0,05’ten
büyük değer gösterdiği için H0 hipotezi kabul edilmiştir. Ortalamalar
arasında fark yoktur. Araştırma grubundaki öğretmenlerin mezun olduğu fakülte türü gezi gözlem tekniği kullanım engellerinde anlamlı
bir farklılığa yol açmamıştır.
Çalışma grubundaki öğretmenlerin branşları ile GGTKE ölçeğinden aldıkları puan arasındaki ilişkinin hesaplanmasında tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA tek başına üç veya
daha fazla grubun aritmetik ortalamalarını kümülatif olarak karşılaştırır; bu karşılaştırmalardan en az birisi anlamlı olduğunda ANOVA
sonucu da anlamlı bulunur.
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Tablo 9. Öğretmenlerin Branşlarına Göre ANOVA Testi Sonuçları
Kareler
Toplamı

df

Kareler Ort.

F

p

1,643

,061

Between Groups

2063,243

15

137,550

Within Groups

27215,279

325

83,739

Total

29278,522

340

Öğretmenlerin GGTKE ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları ile görev yaptıkları branşları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır [F(15-325)= 1,643, p>.05]. Bu bulguya göre öğretmenlerin gezi
gözlem tekniği kullaım engel düzeyleri hizmet yaptıkları branşlarına
göre değişmemektedir.
Öğretmenlerin kıdem yılı ile GGTKE arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığını belirlemek üzere grupların varyanslarının eşitliği test
edilmiştir. Levene testinin sonucunda grupların varyanslarının eşitliği
kabul edilmiştir (p=0,227>0,05). Bu durumda Tek Yönlü Varyans Analizi yapmanın ön şartı sağlanmıştır.
Tablo 10. Öğretmenlerin Kıdem Yılı İle GGTKE Ölçeği Puanlarına Göre
ANOVA Testi Sonuçları
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

307,879

4

76,970

,893

,468

Within Groups

28970,643

336

86,222

Total

29278,522

340

Tablo 10’da görüldüğü gibi tek yönlü varyans analizinin F değeri
0,893 ve buna karşılık gelen p değeri 0,468 bulunmuştur. p>0,05 olduğundan kıdem yılı gruplarına göre gezi gözlem tekniği kullanım
engelleri düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmıştır [F(4-336)= ,893, p>.05]. .
Sonuç
Gezi gözlem öğretim tekniği, yaparak yaşayarak öğrenme ilkesi
doğrultusunda öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı içerisinde önemli
bir yere sahiptir. Öğretim yöntem ve teknikleri üzerine yapılan gözlem, görüşme ve alan yazın taramaları sırasında öğretmenlerin bu tek-
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niğe oldukça önem verdiği görülmektedir. Ancak verilen öneme karşılık bu öğretim tekniğinin yeteri kadar kullanılmadığı fark edilmiştir.
Bu araştırmada öğretmenlerin, gezi gözlem öğretim tekniğine yönelik
görüşleri ve bu tekniği kullanım engelleri incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde betimsel bir desende kurgulanan çalışmanın amacı
öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım engellerini belirlemektir.
Öğretmenlerin cinsiyet, branş ve kıdem durumu ile bu tekniğin kullanım engelleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek
çalışmanın alt amaçlarındandır.
Araştırmanın evreninin Altınordu (Ordu) ilçesinde görev yapan
3031 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise seçkisiz olarak belirlenen 341 öğretmen oluşturmaktadır. Ordu ilinin Altınordu
merkez ilçesinde görev yapan öğretmenlerin derslerde gezi gözlem
öğretim tekniğini kullanma durumları ve kullanım engellerini tespit
etmeye yönelik yapılan bu çalışmadan elde edilen belli başlı sonuçlar
aşağıda verilmiştir.
Çalışma grubundaki öğretmenler sınıf dışı öğretim tekniklerinden ödevi en sık kullanırken, gezi gözlem tekniğini %36,4 oranı ile
bazen kullanmaktadırlar. Örneklem grubunda gezi gözlem tekniğini
her zaman veya sık sık kullanırım yanıtını verenler beden eğitimi,
coğrafya, rehberlik ve sınıf öğretmenleri olmuştur. Bu tekniği hiçbir
zaman kullanmıyorum yanıtı ise %27,8 biyoloji, %27,3 bilişim teknolojileri ve %22,6 oranı ile yabancı dil öğretmenlerine aittir. Biyoloji
gibi hayatın içinde bulunan bir branşın öğretmeninden hiçbir zaman
kullanmıyorum yanıtını almak son derece düşündürücü ve üzücüdür.
Ankete katılan öğretmenlerin tecrübe ve gözlemlerine göre, gezi gözlem tekniğinin okullarımızda kullanımı %61 oranı ile orta düzeydedir.
Öğretmenlerin bu tekniğin kullanımına yönelik engelleri kaldırıldığı
takdirde okullarımızda uygulanma düzeyi de artacaktır.
Öncelikle araştırmaya katılan öğretmelerin gezi gözlem tekniğini
kullanmaya yönelik öz yeterlik algı düzeyleri %50.1 oranı ile orta,
%44,3 oranı ile yüksek ve %5,6 ile düşük seviyededir. Erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre ve Eğitim Fakültesi mezunlarının diğer
fakültelerden mezun olanlara göre bu tekniği kullanmaya yönelik öz
yeterlik algı düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Görsel Sanatlar, Rehberlik, Coğrafya öğretmenlerinin gezi gözlem tekniğini kullanmaya
yönelik öz yeterlik algı düzeyleri diğer branşların öğretmenlerine göre
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daha yüksek çıkmıştır. Araştırma grubundaki öğretmenlerin kıdem
yılı artıkça gezi gözlem tekniğini kullanmaya yönelik öz yeterlik algı
düzeyleri de artmaktadır. Öğretmenlerin gezi gözlem tekniğinin kullanımına yönelik performans ve yeteneklerine olan inancı öz yeterlik
algısı olarak tanımlanabilir. Bir öğretmenin gezi gözlem tekniğinin
kullanımına yönelik kendine sorduğu “üstesinden gelebilecek miyim?” sorusuna verdiği cevap eyleme geçip geçmemesine bir başka
ifadeyle bu tekniği kullanıp kullanmasını belirler (Erol & Temizer,
2016). Öğretmenlerin gezi gözlem tekniği üzerine bilgi ve deneyimlerini yüksek olduğunda bu konuda öz yeterlikleri de büyük oranda yükselecektir. Çetin, Kuş ve Karatekin, 2010; Tal & Morag, 2009; Thomas,
2010 öğretmenlerin kendileri gezilere katılsalar da, bir inceleme gezisi
düzenleme ve koordine etmekte yetersiz veya eksik pedagojik bilgi ve
deneyime sahip olduğunu bu alanda bilinçlendirilmeleri gerektiğini
önermektedir. Öğretmenlerin öz yeterliliklerinin geliştirilmesi için
üniversite eğitiminde gerekli düzenlemelere gidilebilir (Şişman, 2009).
Gezi gözlem tekniği kullanım engelleri ölçeğinden alınan 46,773,3 puan aralığı orta düzeyde kullanım engellini işaret etmektedir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin ölçekten aldıkları ortalama puan
72,86’dır. Gezi gözlem tekniğini orta düzeyde kullanan öğretmenlerin
bu tekniği kullanım engelleri de orta düzeyde tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu tekniğin kullanımına en yüksek engeli idare ve öğretmen
kaynaklı alt boyutlarda çıkmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin gezi gözlem tekniği kullanım
engelleri cinsiyet, mezun olunan fakülte türü, branş ve kıdem yılına
göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Gezi gözlem öğretim tekniğinin etkili bir öğretim tekniği olduğu
eğitim araştırmacıları, öğretmenler ve okul idarecileri tarafından kabul edilmektedir. Ancak öğretmenlerin bu tekniği kullanmalarında en
önemli engel idare ve öğretmen kaynaklıdır. Yerleştirme sınavlarına
öğrenci hazırlamaya dayalı eğitim sistemi içerisinde özellikle okul yöneticileri ve öğretmenler bu tekniğe gereken önemi verememektedir.
Öğretmenlerin mesleki yeterlikler açısından iyi donatılması ve bazı
kişisel engellerinin törpülenmesi bu tekniğin daha yaygın kullanılmasını sağlayabilecektir.
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ÇERMİK SANCAĞI’NDAKİ SEYYİDLER HAKKINDA BAZI TESPİTLER (1518-1566)
Durmuş Volkan KARABOĞA1 - Behset KARACA2

1.GİRİŞ
XVI. yüzyılda Diyarbekir Eyaleti’nin sancakları arasında yer alan
Çermik Sancağı, doğusunda Ergani Sancağı, güneyinde Siverek Sancağı ile çevrilidir. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı hakimiyetine
girdikten sonra XVI. yüzyıl boyunca dört tahrir dönemi geçirmiştir.
Bunlardan ilki 1518, ikincisi 1523, üçüncüsü 1540 ve sonuncusu 1566
yılına aittir. Tüm dönem boyunca kalabalık bir şehir özelliği taşımayan
Çermik Sancağı’nda nüfus büyük oranda köylerde toplanmıştır. XVI.
yüzyıl boyunca Müslim hane oranının, Gayrimüslim hane oranına
göre bir hayli yüksek olduğu tespit edilen sancakta, nüfusun yaklaşık
%85’inin İslam olduğunu ifade edebiliriz. Müslim nüfus kapsamında
ise Seyyid isim veya unvanına sahip şahısların da kayıtlı olması sancaktaki toplumsal yapının farklı bir boyutunu ortaya çıkarmaktadır.
Sancak’taki Seyyidler ve Seyyid ismine sahip şahıslar ile ilgili değerlendirmeye geçmeden önce Seyyid ve Şerif terimleri hakkında bilgi
vermenin konumuz açısından yerinde olacağı kanaatindeyiz.
Hz. Peygamber Efendimizin evlad ve ahfadı, amcazadesi ve damadı İmam Ali b. Ebî Talib’in zevceleri ve Cenab-ı Peygamberin kerimeleri olan Fatımatü’z-zehra’dan gelmişlerdir. Hz. Ali’nin büyüğü
Hasan ve küçüğü Hüseyin’den türeyen sülaleri zamanımıza kadar gelmişlerdir (Uzunçarşılı,2014:167). Bunlardan Hz. Hasan’dan gelen kola
Şerif ve Hz. Hüseyin’den gelen kola da Seyyid denilmektedir (Ünal,
2011:613 ve 647). Seyyid Arapça sâde fiilinden türetilmiş olup sahip,
1
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melik, efendi, büyük topluluğu idare eden, kendisine itaat edilen kişi
anlamlarına gelmektedir. Hz. Hasan soyundan gelen erkeklerin isminin önüne “Şerif”, kadınların ise “Şerife” lafzı eklenirdi. Yine aynı
şekilde, Hz. Hüseyin’in neslinden gelen erkekler “Seyyid” kadınlar ise
“Seyyide” unvanını kullanırlardı. Seyyid’in çoğuluna Sâdât, Şerif’in
çoğuluna da Eşrâf adı verilmektedir. Günümüzde Anadolu’da Seyyidlik hem Hz. Hasan hem de Hz. Hüseyin’in neslinden gelenler için
kullanılmaktadır(Haig, 1988:543; Arendoks, 1997:435-442; Küçükaşçı,2009:40). Hadis-i şeriflere binaen bilhassa İslam’ın ilk devirlerinde
Alevilere (Hz. Ali Soyu) ve Talibilere (Ebu Talib Soyu) de Seyyid unvanı verilmişti. Biri Seyyid diğeri Şerif ana-babanın çocuğu “SeyyidŞerif” unvanlarını almaktaydı (Sarıcık, 2002:385).
Osmanlı toplumunda “askeri sınıf” mensubu olarak kabul edilen Seyyidler, soy ve kan asaletine dayanan imtiyaz ve muafiyetlerle
kapalı bir sınıf olarak imparatorluk nizamı içerisinde büyük bir istisna teşkil etmekte idi. Hususi bir teşkilatla türlü muafiyetleri ile
imtiyazlı bir zümre statüsüne, ayrı kıyafet3 ve merasime tabi bulunan
seyyid ve şerifler, Hz. Peygamber (SAV) neslinden gelmiş olduklarını
iddia etmek suretiyle ulema arasında ve halk üzerinde kazanmış oldukları nüfuz sayesinde içtimâî ve siyasi bir kuvvet olarak Osmanlı
İmparatorluğu’nda mühim bir mevki işgal etmiş bulunuyorlardı
(Barkan, 1966:7-8). Bu hususiyetlerinden dolayı devlet nezdinde ve
toplum içerisinde imtiyazlı bir statüye sahip oldukları ifade edilebilir.
Seyyidlerin haklarının korunması için devlet tarafından Nakibüleşraflık4 isminde bir müessese teşkil edilmiştir. Bu kurumun Osmanlı
İmparatorluğu’nda tesisi öncesinde Seyyidleri ilgilendiren ilk önemli
belge, I. Murat’ın (Hüdavendigâr) verdiği vergi muafiyeti beratıdır.
Osmanlılarda Seyyidlerle ilgili ilk kurum, Bayezid döneminde H.802
Ramazanı’nda (M.1400) yılında “Sâdât Nezareti” (Seyyidler Bakanlığı)
adıyla kurulmuş, başına Sâdât Nazırı adıyla aslen Bağdatlı, Hz. Hüseyin neslinden ve Emir Buhari’nin de talebesi olan Seyyid Ali Nattâ’
getirilmiştir. Sâdât Nazırlığı’na atanınca, kendisine ayrıca İshakiye
3
4

Başlarına yeşil sarık bağlama imtiyazlar vardı. Bkz. (Ünal, 2017:118-119).
Sözlükte “vekil, bir topluluğun başkanı” anlamındaki nakîb kelimesiyle Hz. Muhammed’in
kızı Fatıma’nın iki oğlundan Hasan’ın soyunu ifade eden eşrâf’tan oluşan terkip, peygamber
soyundan gelenlerle ilgilenmek üzere kurulan teşkilatın sorumlusu için kullanılmıştır. Bkz.
(Buzpınar, 2006:322).
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Zaviyesi yönetimi de verilmiştir. Sâdât Nezareti, Fetret Dönemi’nde
başsız kalmış, bu sırada Osmanlı ülkelerinden ayrılan Seyyid Ali, İkinci Murat’ın oğlu Mehmet’in (Fatih) sünnet düğününde tekrar Bursa’ya
gelip görevi başına geçmiştir. Seyyid Ali Nattâ’ ölünce yerine oğlu Seyyid Zeynelabidin, Sâdât Nazırı olmuş bu görevini Fatih Dönemi’nin
bir kısmında da sürdürmüştür (Sarıcık, 2002:386). Zeynelabidin’in
ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmed bu makamı lağvetmiş ise de
sonraları seyyidlik iddiasında bulunan bazı şahıslar meydana çıkmış
olduklarından bu işin yeniden nizama bağlanmasına lüzum hasıl olmuştur. Bu doğrultuda nesep kargaşasının önlenmesi, vergi muafiyeti
sağlanması gibi görevleri yerine getirmek adına Sultan II. Bayezid zamanında padişahın hocası Seyyid Abdullah’ın oğlu Seyyid Mahmud
1494’te seyyid ve şerif teşkilatının başına getirilmiştir(Uzunçarşılı,
2014:171). Artık Osmanlı ülkesinde sâdât’ın soy kütükleri (silsilenâme)
Nakib Efendi Ceridesi’ne kaydediliyor, tedibi gereken Şürefâ (Seyyidler, Haseni ve Hüseyniler) tutuklanıp Nikabet Dairesinde hapsediliyordu. Onların halktan farklı olarak burada ceza çekmesi diğer
insanlardan “temyiz” ve “tefrik” için yapılmaktaydı ve Hz. Peygambere sevgi ve saygı icabı görülmekteydi (Sarıcık,2002:386). Yeni tayinle
birlikte, Memlük yönetimindeki Mısır ve Suriye gibi merkezlerde aynı
görevde bulunan kişinin nakibüleşraf ünvanını kullanmasından hareketle Osmanlı Devleti’nde de bu unvan benimsendi. Nakibüleşraf
unvanını kullanan ilk kişi olan Seyyid Mahmud, vefatına kadar bu
görevde kaldı. Zamanla Osmanlı hiyerarşisinde önemli bir yer edinen
nakibüleşraf genellikle sâdât arasından ve ilmiye mensuplarından
seçilirdi. Bunlar 17. yüzyılın ortalarına kadar ömür boyu vazifede
kalmışlar, daha sonra ise çeşitli sebeplerle azledilmiş veya görevden
feragat etmişlerdir (Buzpınar,2006:323). Nakibüleşrafların ilk zamanlarda devlet hazinesinden yevmiyeleri 25 akçe olup sonra artarak XVI.
asır sonlarında 75 akçeye çıkarılmış daha sonraları bu miktar artmıştır
(Uzunçarşılı,2014:171). Bu makamın önemli görevlerinden biri de müteseyyidlerin, seyyidlere sağlanan imtiyaz ve imkanlardan istifadesini
engellemekti. Lütfi Paşaya göre XVI. yüzyılda birçok müteseyyid ortaya çıkmış ve bu durum kayıt defterlerinin önemini arttırmıştı. Merkezde ve taşrada seyyid ve şeriflerin kayıtlı olduğu nakibüleşraf defterleri bulunurdu. Nakibüleşraflar, seyyidlik beratının verilmesi, sâdâta
sağlanan askerlik ve örfi vergi muafiyetlerinin uygulanması, lehte ve
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aleyhte vuku bulan davalara müdahil olunması, suçluların cezalandırılması ve evlilik işlemlerinde bu defterlere başvururlardı (Buzpınar,2006:323). XVII. yüzyılın ortalarından sonra, seyyidlik unvanını
alanlar incelenmiş ve Köprülü Mehmed Paşa’nın sadareti sırasında bu
sana sonradan sahip bulunanlar ortaya çıkarılıp, seyyidlik beratları
ellerinden alınmıştı. Yalnızca Ereğli’den 120 kişinin seyyidlik beratının
alındığı düşünülürse, Anadolu’da ne kadar çok yalancı seyyid olduğu
anlaşılır (Özkaya, 2008:233).
Seyyidlerin ellerinde “Siyâdet Beratı” denilen ve o sülaleye mensup olduğunu gösteren hüccetleri vardı. Sâdâttan olduğunu iddia
eden kimse bu iddiasını seyyidlerden olan şahitlerle ispat ederek nakibüleşraf defterine kayıt olunur ve kendisine hüccet verilirdi. Gerektiğinde onu kullanacaktır. Hüccette, Seyyidliği belgelenen bu kimseye
izzet ve ikramda bulunmaları tavsiye edilir (Uzunçarşılı,2014:175;Sa
rıcık,2002:387). Seyyid ve şerifler, özel kıyafet giyerlerdi. Bunun için
Osmanlı öncesi dönemde yeşil, siyah ve kırmızı gibi farklı renklerin
seçildiği görülür. Osmanlı döneminde ise Abbasiler’de başlayan ve
daha sonra sıkça kullanılan yeşil sarık giyme adeti düzenli biçimde
uygulandı (Buzpınar,2006:324). Bu seyyidliğin alametiydi. Seyyide
kadınlar da giyimlerinde yeşil işareti taşıyarak, diğer şahısların saygısını celbederdi. Devletin en yüksek memurları da dahil, “tüm Emirler rütbe ve mansıpları ne olursa olsun asla yeşil sarığı çıkarmazlar.
Sadece bundan şeyhülislam istisna edilirdi. Osmanlılarda yeşil elbise
giymek herkes için mümkün iken, yeşil sarık daima seyyidlik işareti
sayılmıştır. Seyyid olmadığı halde başına yeşil sarık saran şikayet
edilir yahut teftişte durumu açıklığa kavuşursa, yeşil sarık başından
alınırdı(Sarıcık, 2002:388). Seyyidlerden birisinin cezalandırılması
lazım gelse öncelikle başında emîrlik alâmeti olan yeşil sarıklı başlığı
alınarak öpülür ve sonra dayak atılarak dayaktan sonra başlığı iade
olunurdu (Uzunçarşılı,2014:173). Köylerde yaşayan ahali içerisinde
de birtakım vergilerden muaf olmak uğruna kendilerini seyyidliğe
isnad etmeleri ihtimal dahilinde olduğu düşünülmektedir. Osmanlı
yönetimi, böyle bir durumu önlemek için alınması gereken tedbirleri
kanunnamelerde açıklamıştır. Bu bağlamda bennâk resmi vermemek
için reayadan kendilerini seyyid olarak atfedenlerin olması durumunda, bu şahısların sahih-i neseb Seyyid olmalarını ispatlayan İstanbul
nâkibinden temessüklerine ve şecerelerine bakılması emredilmiş ve
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gerçekte bu şahısların neseblerinin ispatı halinde defterde raiyyet yazıldığına itibar edilmeden, söz konusu vergiden muaf tutulmuştur.5
2. ÇERMIK SANCAĞI’NDA SEYYIDLER VE REAYA ADI
OLARAK SEYYID
XVI. yüzyıla ait Çermik Sancağı verileri incelendiğinde “Seyyid”
olarak şerh konulan şahısların haricinde, reaya adları arasında Seyyid
ve Seydi isimlerinin mevcut olduğu görülmektedir. Reaya içerisindeki
Seyyid ismine sahip şahısların hayli fazla oluşu, bölge insanının Seyyidlik makamına olan saygı ve muhabbetinin bir neticesi olmalıdır.
Kırsal alanda yaşayan “Seyyid” adına sahip şahısların umumiyetle
çift6, nimçift, bennâk7 ve mücerred8 olarak yazıldıkları bilinmektedir.
1518 yılı verilerine göre Çermik Sancağı’nda Seyyid şerhi konulan reaya bulunmamasına rağmen, bilhassa köylü raiyyet arasında Seyyid
ismine sahip reayanın azımsanmayacak derecede olduğu görülmektedir. Şehirli 121 hane, 19 mücerred adı içerisinde 9 reayanın Seydi veya
Seyyid ismine sahip olduğu ve bunlardan 2’sinin mücerred olarak
kaydedildiği bilinmektedir. Tespitlerimize neticesinde bu dönemde
17 köyde Seyyid-Seydi isimli reayanın kayıtlı olduğunu belirlemiş olmaktayız. Seyyid isminin kaydedildiği köylere baktığımızda; Karye-i
Midiye’de 2 hane sahibi reaya, Karye-i Sakızağacı’nda 3 reaya, toplam
4 hane kaydı bulunan Karye-i Maslahat-ı İslami’de 3 reaya, Karye-i Seyid Cafer’de (toplam 5 hane ve 3 mücerred kaydı bulunmaktadır) 6 reaya, sadece 2 hane kaydı bulunan Karye-i İvaz’da 2 reaya, Karye-i Keskin Kürd’te 2 reaya, Karye-i Sarmi’de 1 reaya, Karye-i Mısırkendi’nde
1 reaya, Karye-i Saru Kürd’te 1 reaya, Seyyid ya da Seydi isimleriyle
kaydedilmiştir (Tablo 1).
5

6
7
8

“Defterde yazılu ra’iyyet biz Seyyid’iz deyü resm-i bennâklerın vermekde nizâ’ eyleseler,
eğer sahih’ün-neseb Seyyid olub ellerinde İstanbul Nâkibinden temessükleri ve şecereleri
var ise Defterde ra’iyyet yazıldığına i’tibâr yokdur. Eğer yok ise defter mûcebince resm-i
bennâkları alınur.” Bkz. (Akgündüz, 1994:286; Kazıcı, 2005:226).
Evvela reaya kısmından anlar kim Müslümanlardır, bir çiftlik zemini olup ve hem ziraatine
kâdir ola, her çift başına resm-i çift diyü beş tenge alınur imiş ki, on Osman akçesi olur.
Alınmasının mevsimi dahi evâil-i Mart’tadır, evvel-i Bahar. Bkz. (Akgündüz, 1991:243).
Çiftliği olmayan reaya ise, bennâk” olarak adlandırılmakta olup nimçiftten az yerleri ekip
biçebilmekteydiler. Bkz. (Ünal, 2017:178).
Mücerred, bekar fakat başkasına muhtaç olmadan kendi geçmini sağlayabilen erkekler
olup, genellikle 6 akçe mücerred resmi öderler idi. Bkz.(Ünal, 2017:178).
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Tablo 1: 1518 Yılında Çermik Sancağı’nda Seyyidler ve SeyyidSeydi İsimli Raiyyet
Sene

İdari Birim

İsim

1518

Şehir

Resul b. Seydi Ali

Şehir

Seydi b. Kadı

Şehir

Hüseyin b. Seydi Emir

Şehir

Seydi Mehmed b. Saffed

Şehir

Seydi Ahmed

Şehir

Mahmud b. Seyyid

Şehir

Seydi b. Mübarek

Şehir

Seydi veled

Mücerred

Şehir

Yar Ahmed Seydi

Mücerred

K. Midiye

Seydi Kulu b. Halil

Çift

K.Midiye

Seydi Ahmed b. As?

Nimçift

K.Saru Kürd

Seydi Ali b. Resul

K.Mısırkendi

Seydi b. Mehmed

K.Kancooğlu

Seydi birader

K.Kancooğlu

Hasan b. Seydi

Çift

K.Rıza Türk

Seydi b. Emir Ahmed

Mücerred

K.Sakız Ağacı9

Saru b. Seydi

Nimçift

K.Sakız Ağacı

Galu b. Seydi

Nimçift

K.Sakız Ağacı

Vergi Durumu

Nimçift

Satı b. Seydi

-

K.Zerhar Kürd

Seydi Ali nam (sipahi)

K.Keskin Kürd

Seydi b. Halidü

K.Keskin Kürd

Seydi Ali b. Halidü

10

11

Çift

1518 de Seyyid isimli şahısların kayıtlı olmasına rağmen, 1540 yılında Seyyid isimli
reayaya rastlanılmamıştır. Bkz. BOA, TD 64, s.517; BOA, MAD 351, s.209.
10 Bu köyde 2 hane ve 1 mücerred kaydı bulunmaktadır: Mehmed b. Şeyh Emir ile Sipahi
Seydi Ali hane sahibi, Abdülkerim b. Şeyh Emir ise mücerred olarak kayıtlıdır. BOA, TD
64, s. 517.
11 Sipahi sadece arzının öşrünü vermektedir.
9
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K.Sarmi

Seydi Ahmed b. Ömer

Bennâk

K.Maslahat-ı İslami 12

Seydi b. Mahmud

Çift

K.Maslahat-ı İslami

Seydi b. Ali

Çift

K.Maslahat-ı İslami

Zeynel b. Seydi Ali

Bennâk

K.Seyyid Cafer

Seydi İbrahim

Çift

K.Seyyid Cafer

Seyyid Hüseyin veledi

Mücerred

K.Seyyid Cafer

Seyyid Fahreddin b. Yusuf

Bennâk

K.Seyyid Cafer

Seyyid Hüseyin

Bennâk

K.Seyyid Cafer

Seyyid Kalender

Mücerred

K.Seyyid Cafer

Seyyid Asım

Bennâk

K. Norşin-i Ulya

Seydi b. İsmail

Nimçift

K. Norşin-i Ulya

Seydi birader

Nimçift

K. Gözübüyük

Merid? B. Seydi

Bennâk

K. Kilan Kürd

Seyyid b. Musa

K. İvazoğlu14

Seydi b.İvaz

Çift

K. Halilan Kürd

Seydi birader

Mücerred

K. Dud Ağacı

Seydi b. Ali

Nimçift

13
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1523’te ise reaya adları hakkında bilgiye sahip olamamakla beraber, “Seyyidat Nefer” olarak toplam rakama ulaşabilmekteyiz. Dolayısıyla bu dönemde sadece Karye-i Şeyh Cafer’in, Karye-i Maslahat-ı
İslami’nin, Karye-i Kürd Sedre’nin tüm neferleri ile Karye-i İkice’den 5
nefer Seyyidat olarak kaydedilmiştir (Tablo 2).

12 1518 yılında 4 hane kaydı bulunmaktadır. BOA, TD 64, s.521.
13 1523 yılında köyün adı Şeyh Cafer olarak kaydedilmiştir. BOA, TD 998, s.117.
14 Karye-i İvazoğlu, 1518 yılında 2 hane idi. BOA, TD 64, s.525.
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Tablo 2: 1523 Yılında Çermik Sancağı’nda Seyyidler ve SeyyidSeydi İsimli Raiyyet
1523

K. Şeyh Cafer

7 nefer

K. Maslahat-ı İslami

9 nefer

K. Kürt Setre

2 nefer

K. İkice

5 nefer

1540 yılı verileri incelendiğinde, şehirde kayıtlı 311 İslam hane
ve 45 mücerred, 6 imam, 2 pir-i fâni, 3 muhassıl olmak üzere toplam
367 reaya adı içerisinde 17 reaya’nın adı Seyyid ya da Seydi olarak kaydedilmişken, köylerdeki dağılıma bakıldığında ise Padişah
Hasları içerisinde kaydedilen Karye-i Maslahat (Meselmat)’taki 31
reaya’nın tamamı Seyyidlerden müteşekkil olup, üzerlerine Seyyid
şerhi konulmuştur (BOA,MAD 351, 191). Yine aynı dönemde Karye-i
Şeyh Cafer’de ise köy reayası, Seyyidler ve Cemaat-ı Reaya olarak
iki grup halinde kaydedilmiştir. Bu köydeki Seyyidler’in sayısı ise
21’dir. Cemaat-ı Reaya olarak kaydedilenlerin 7 hane ve 5 mücerred
(BOA, MAD 351, 204) oldukları göz önünde tutulduğunda bu köyün
büyük bir kısmının Seyyid olduğunu ifade edebiliriz. Aynı dönemde
tespit edebildiğimiz kadarıyla, Terbili’de 4 reaya, Norşin-i Ulya’da 1,
Bestin-i Sufla’da 1, Kancooğlu’da 3, Bestin-i Ulya’da 4, Haçemerg’te 1,
Halilan’da 1, Beduyan’da 1, Neşinik’te 2, Malüyüğü Sufla’da 1, Malüyüğü Ulya’da 2, Midiye’de 8, Sekinek’te 3, Norşin-i Sufla’da 5, Veled-i
İvaz’da 1, Saraç’ta 3 reaya, Seyyid-Seydi adıyla yazılmış idi (Tablo 3).
Tablo 3: 1540 Yılında Çermik Sancağı’nda Seyyidler ve Seyyid-Seydi İsimli Raiyyet
154015

Şehir

Seyyid Ahmed

Şehir

Ali b. Seydi

Şehir

Seydi Hüseyin

Şehir

Seydi Ahmed

Şehir

Seydi Mehmed

Şehir

Seydi Karaca

Şehir

Şükür b. Seydi

15 1540 yılında Çermik şehrinde 6 imam vazife yapmakta idi. BOA, MAD 351, s.177.
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Şehir

Seydi b. Mehmed (sipahiyan)

Şehir

Seydi Kulu

Şehir

Seyyid Ahmed

Şehir

Seydi Ahmet Hüseyin

Şehir

Seyid Ahmed Karaca

Şehir

Seydi Ahmed

Şehir

Seydi Ahmed

Şehir

Seydi Sıddık

Şehir

Zeynel Seydi Ali

Şehir

Hüseyin Seydi

K. Terbili

Yakup Seydi

K.Terbili

Sıddık Seydi

K. Terbili

Seydi Kulu

K. Terbili

Seydi Hacı

K. Norşin-i Ulya

Seydi İsmail (Mahalle-i Sakluca)

K. Bestin-i Sufla

Seydi Hamza

K. Turna

Seydi Mehmed

K. Kancooğlu

Seydi Yusuf

K. Kancooğlu

Berat Seydi

K. Kancooğlu

Kul Seydi

K. Maslahat16

Seydi Ayas

K. Maslahat

Seydi Halil

K. Maslahat

Seydi İmam Kulu

K. Maslahat

Seydi Hişam

K. Maslahat

Seyyid Abdullah

K. Maslahat

Seyyid Allahverdi

K. Maslahat

Seyyid Bestam

K. Maslahat

Seyyid Şadan

16 Köyün tamamı Seyyidler’den oluşmaktadır. BOA, MAD 351, s.191.
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K. Maslahat

Seyyid Kıyas

K. Maslahat

Seyyid Umari

K. Maslahat

Seyyid Mehmed

K. Maslahat

Seyyid Zeynel

K. Maslahat

Seyyid İsmail

K. Maslahat

Seyyid Maksud

K. Maslahat

Seyyid Şeyh Emir

K. Maslahat

Seyyid Gaynem

K. Maslahat

Seyyid Malik

K. Maslahat

Seyyid Hüseyin

K. Maslahat

Seyyid Seyf

K. Maslahat

Seyyid Miran

K. Maslahat

Seyyid Şeyhmus

K. Maslahat

Seyyid Pir Seyyid

K. Maslahat

Seyyid Mesafir?

K. Maslahat

Seyyid Şah Veli

K. Maslahat

Seyyid Yar Hüseyin

K. Maslahat

Seyyid Resul

K. Maslahat

Seyyid Masum

K. Maslahat

Seyyid Hüseyin

K. Maslahat

Seyyid Mikail

K. Maslahat

Seyyid Şerif

K. Maslahat

Seyyid İyaz

K. Bestin-i Ulya

Molla Seydi

K. Bestin-i Ulya

Hamza Seydi

K. Bestin-i Ulya

Seydi Hamza

K. Bestin-i Ulya

Hamza Seydi

Mücerred

K. Haçemerg

Seyyid Ahmed

Mücerred

K. Halilan

Seydi Tarık

Mücerred
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K. Halilan

Seydi

Mücerred

K. Beduyan

Seyyid Kara Kasım

K. Neşinik

Seydi Halil

K. Neşinik

Seydi Ali

K. Mal Üyüğü Sufla

Seydi Tarık

K. Mal Üyüğü Ulya

Seydi Ahmed

K. Mal Üyüğü Ulya

Seydi veled

K. Midiye

Seydi İsmail

K. Midiye

Seyyid Kulu Hızır

K. Midiye

Seyyid Kulu Mahmud

K. Midiye

Seyyid Ahmed

K. Midiye

Hacı Ahmed Seydi Ali

K. Midiye

Seydi Mehmed

K. Midiye

Seydi İlyas

K. Midiye

Seydi Abdullah

K. Sekinek17

Seydi Kalender

K. Sekinek

Pir Ahmed Seydi

K. Sekinek

Boz Ali Seydi

K. Norşin-i Sufla

Bayram Seydi

K. Norşin-i Sufla

Karaca Seydi

K. Norşin-i Sufla

Seydi Ahmed Hüseyin

K. Norşin-i Sufla

Seydi birader

Mücerred

K. Norşin-i Sufla

Kükür ? Seydi

Mücerred

K. Veled-i İvaz18

Seydi Ahmed İvaz

K. Şeyhler Şeyh Cafer19

Seyyid Addl

Mücerred

Mücerred

17 1518 yılına ait verilerde bu köydeki reaya adları arasında Seyyid ismine rastlanılmamaktadır.

BOA, TD 64, s.516.

18 Nam-ı diğer Şah Melik. Bkz. BOA, MAD 351, s.202.
19 Mirliva haslarına dahil olan bu köyde, mezkur Seyyidat rüsum-u hane, mücerred ve zemine

tabi sair hukuk-i şer ’ileri imaretlerine eda iderler... Bkz. BOA, MAD 351, s.204. Bu köyün
reayası, Seyyid olanlar (21 nefer) ile olmayanlar (7 hane ve 5 mücerred) olarak iki gruba
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K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Ali

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Hamza

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Hızır

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Adem

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Baba Kulu

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Hacı Yar

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Şeyhmus

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Mehmed

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Bekri

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Beşir

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Budak

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Şeyh Emir

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Mehmed

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Eyub

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Ulumiddin

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Fadıl

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid İvaz

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seyyid Mehmed

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seydi b. ?

K. Şeyhler Şeyh Cafer

Seydi Babacan

K. Duru nd. Dut Ağacı

Seydi Ali Ebubekir

K. Duru nd. Dut Ağacı

Seydi Mehmed

K. Saraç

Seydi Ali İsmail

K. Saraç

Seyyid Seyfeddin

K. Saraç

Seydi Ahmed Ömer

ayrılmıştır. Seyyid olmayan reaya, “Cemaat-i Reaya” başlığı altında verilmiştir. Bkz. BOA,
MAD 351, s. 204.
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Tablo 4: 1566’da Çermik Sancağı’nda Seyyidler ve Seyyid-Seydi İsimli Raiyyet
1566

Şehir

Seydi Ahmed

Mücerred

Şehir

Seydi birader

Mücerred

Şehir

Seydi Ali

Bennâk

Şehir

Seydi birader

Bennâk

Şehir

Ahmed Seydi

Çift

Şehir

Seydi Ahmed

Bennak

Şehir

Seydi Ahmed

Çift

Şehir

Hamza Seydi

Bennâk

Şehir

Seydi Ahmed

Mücerred

Şehir

Seydi Ali

Bennak

Şehir

Seydi

Bennak

Şehir

Mehmed Seydi

Mücerred

Şehir

Ahmed Seydi

Mücerred

Şehir

Ahmed Seydi

Bennak

Şehir

Ali Seydi

Bennak

Şehir

Seydi

Mücerred

Şehir

Seyyid Ahmed Hasan

Bennak

Şehir

Hakim Ahmed Seydi

Bennak

Şehir

Seydi Ahmed Mehmed

Bennak

Şehir

Seydi

Bennak

Şehir

Ahmed Seydi

Bennak

Şehir

Mehmed Seydi

Bennak

Şehir

Molla Hasan Ali

Hatip

Şehir

Molla Abdülkerim

Şehir

Molla Abbas b. Molla Hüseyin

Şehir

Molla Mehmed

Şehir

Molla Bekir
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Şehir

Molla Bicankulu20
Seyyid Hızır Şahkulu
Molla Kasım Molla İbrahim21
Molla Kasım ve İsmail ve Ahmed
Molla Hasan Ali (Hatip)
Molla Şaban

Şehir

Molla Bekir22

Karye-i Pençtil

Seyyid Ahmed

Bennak

Karye-i Pençtil

Seyyid Ali

Bennak

Seyyid İsmail
Karye-i Pençtil

Seyyid Ali23

Karye-i Mısırkendi

Seydi Ali kulu

Bennak

Karye-i Berk-i Kürd

Seydi Ali

Mücerred

Karye-i Bestin-i Ulya

Seydi Ahmed

Mücerred

Karye-i Bestin-i Ulya

Seydi Halil

Bennak

Karye-i Bestin-i Ulya

Hacı Seydi

Bennak

Karye-i Kançooğlu

Seyyid Ahmed Oruç

Bennak

Karye-i Kançooğlu

Bolad Seydi

Bennak

Karye-i Kançooğlu

Veledi Seydi

Mücerred

Karye-i Kançooğlu

Seydi Hasan

Bennak

Karye-i Kançooğlu

Hamza Neccar

Bennak

Karye-i Kançooğlu

Veledi Seyyid

Mücerred

20 Şehirde kayıtlı olarak verilen Molla Hasan Ali, Molla Abdülkerim, Molla Abbas b. Molla

Hüseyin, Molla Mehmed, Molla Bekir, Molla Bicankulu isimli şahıslar, Hz. Ömer’in
neslinden gelmelerinden dolayı deftere muaf olarak kaydedilmiştir. TKGM, TTD 106,
s.332a.
21 Molla’nın babası Hüseyin müderris olup, vefat eyledik de mezkur dahi ayn ilimü sahip
kimesne olup babası yerine getirilmesi mübarek olup, resmden muaf kayd olundu. TKGM,
TTD 106, s.332a.
22 İsimleri Molla Kasım ve İsmail ve Ahmed, Molla Hasan Ali, Molla Şaban, Molla Bekir
olarak kaydedilenler, Molla Mehmed Zahid Emir evladından olmaları cihetiyle ehl-i ilim ve
müstaki kimesneler olduklarından bunların bağlarından verecek oldukları resimden muaf
tutulmuşlardır. TKGM, TTD 106, s.334a.
23 Karye-i Pençtil’de meskun olan ve Seyyid şerhi konulan bu zatlar, toprak tasarruf etmeleri
durumunda öşürden muaf olacakları belirtilmektedir. TKGM, TTD 106, s.338a.
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Karye-i Kançooğlu

Seydi Benî
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Bennak

Seyyid Şeyh Şerif (Seyyid)
Seyyid Kul Seydi (Seyyid)
Karye-i Kürd Hasan24

Seyyid Durak (Seyyid)

Karye-i Kürd Hasan

Seyyid Mehmed İbrahim

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye25

Seydi İyaz b. Seydi Ali

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Nazır veled

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Allahverdi

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Abdullah

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Amm’ Seydi Hasan

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Ebu Halil

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Hacı

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Ali Eslem

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid İmam Kulu

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Durak

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Şeyh Emir Maksud

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Durak Hasan

Nimçift

24 Altı haneli köyün üç hanesine Seyyid şerhi düşülmüş olup bu şahıslar, öşürlerini sipahilere

ödemektedir. Diğer taraftan zikrolan üç Seyyid’in haricinde Seyyid Mehmed İbrahim isimli
hane kaydı daha bulunmaktadır; ancak buna Seyyid şerhi düşülmemiştir. TKGM, TTD 106,
s.342b.
25 Bu köyde kayıtlı 25 Seyyid, resm-i bennâk ve resm-i mücerred vermeyip resm-i zemin ve
öşürlerini eda ederler. TKGM, TTD 106, s.342b.
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Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Hayr Şerif

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Selman

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Emir Selman

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Şahkulu

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Seyf

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Ömer

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Mehmed

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Hallaç

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Melek Ganem

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Ali Feyyaz

Bennak

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seydi Osman Behlül

Mücerred

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Emir

Karye-i Meselmat-ı
İslamiye

Seyyid Şerif

Karye-i Turna

Ali Kulu Seydi Ali

Bennak
Nimçift

ve

Karye-i Turna

Seydi Hasan

Bennak
Nimçift

ve

Karye-i Turna

Seydi Ali

Bennak

Karye-i Gazo

Seydi Aslan

Bennak

Karye-i Gazo

Ahmed Seydi

Mücerred

Bennâk
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Karye-i Gazo

Tur Ali Seydi

Bennak

Karye-i Gazo

Seydi Ali

Bennak

Karye-i Gazo

Seydi Kalender

Bennak

K. Terbili

Seydi Ahmed

Bennak

K Nurşin-i Ulya

Hızır Seydi

Bennak

K. Nurşin-i Ulya

Seydi

Bennak

K. Nurşin-i Ulya

Seydi

Bennak

K. Kürd Viranı

Seydi Ahmed

Bennak

K. Kadim

Kul Seydi

Bennak

K. Kadim

Seydi İsmail

Bennak

K. Kadim

Budak Seydi

Bennak

K. Kadim

Kıyyad Seyyid Kulu

Bennak

K. Kadim

Seyyid Ali Mehmed

Bennak

K. Kadim

Seydi Ali

Mücerred

K. Kadim

Mehmed Seydi

K. Kadim

Seydi

Mücerred

K. Kadim

Seydi

Mücerred

K. Kadim

Seydi

Bennak

K. Kadim

Seydi

Mücerred

K. Kadim

Seydi

Mücerred

K. Kadim

Seydi

Bennak

K. Kadim

Seydi Ali

Mücerred

K. Kadim

Ahmed Seydi

Bennak

K. Kadim

Seydi Hacı

Bennak

K. Kadim

Maksud Seydi

Mücerred

K. Kadim

Mehmed Seydi

Karye-i Gözübüyük

Seydi Hacı

Çift

Karye-i Gözübüyük

Seydi

Bennak

Karye-i Adel Viranı

Hüdaverdi Seydi

Bennak
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Karye-i Adel Viranı

Seydi Ali

Mücerred

Karye-i Nurşin-i Sufla

Bayram Seydi

Bennak

Karye-i Nurşin-i Sufla

Karaca Seydi

Bennak

Karye-i Nurşin-i Sufla

Seydi

Bennak

Karye-i Nurşin-i Sufla

Ramazan Seydi

Mücerred

Karye-i Nurşin-i Sufla

Ahmed Seydi

Bennak

Karye-i Nurşin-i Sufla

Bekr-i Seydi

Bennak

Karye-i Nurşin-i Sufla

Seydi

Bennak

Karye-i Neşinik

Seydi Hasan

Bennak

Karye-i Neşinik

Seydi

Mücerred

Karye-i Neşinik

Ali Seydi

Bennak

Karye-i Neşinik

Seydi

Mücerred

Karye-i Neşinik

Seydi Halil

Bennak

Karye-i Magü

Seydi

Bennak

Karye-i Mistmur

Seydi

Bennak

Karye-i Malüyüğü
Ulya

Seyyid Ahmed Hasan

Bennak

Karye-i Ekrek

Seydi

Mücerred

Karye-i Mal Üyüğü
Sufla

Seydi Ahmed

Mücerred

Karye-i Veled-i Ayvaz

Ahmed Seydi

Bennak

Karye-i Sekik

Seydi Şah Hüseyin

Bennak

Karye-i Sekik

Ahmed Seydi

Bennak

Karye-i Sekik

Şah Ali Seydi

Bennak

Karye-i Sekik

Ali Nur Seydi

Bennak

Karye-i Pir Ali

Seyyid Ahmed

Mücerred

Karye-i Pir Ali

Seydi

Bennak

Karye-i Ayn Taban

Saffed Seydi

Bennak

Karye-i Ayn Taban

Ağahan Seydi

Bennak
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Seydi Ali
Veledi Şeref
Birader Sefer
Seydi Kuddus
Seydi Hızır
Seydi Hayr
Seydi Hamza Şah Kulu
Seyyid Halil
Seyyid Ali
Seyyid Şahkulu
Seyyid veledi
Seyyid birader Hüseyin
Seyyid Ali
Seyyid Baba Han
Seyyid İbrahim
Seyyid Fettah Mustafa
Birader Seyyid
Seyyid Hüseyin
Seyyid Mehmed
Seyyid Bereket
Seyyid İsmail
Seyyid Halil
Seyyid Şeyh Ahmed
Seyyid Budak
Seyyid Nasır
Seydi Ali
Seydi Fahreddin

26 Mirliva hassı olarak kaydedilen Şeyh Cafer köyünde kayıtlı 35 reayanın 28’ine Seyyid şerhi

konulmuştur. TKGM, TTD 106, s.360a-b.
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Seydi Hacı
K.Keftiş27
K.Bademlü28
K. Remo29

Hüseyin Seydi

Bennak

Seydi veledi

Mücerred

Seydi Ahmed

Bennak

Hüseyin Seydi Ahmed

Bennak

Yakup Seydi

Bennak

1566 yılına ait Çermik Sancağı’nın son tahrir defteri tetkik edildiğinde, sancak içerisinde Seyyidlerin ve reaya olarak kaydedilen
Seyyid adının kullanımının mevcut olduğu ve dini zümre mensupları
açısından da dikkate değer bir çeşitlilik gösterdiği tespit edilmektedir.
Şehirde 426 İslam hane ve 200 İslam mücerred kaydı olan şehirde, 23
reaya’nın Seyyid-Seydi adlarıyla kaydedildiğini görmekteyiz. Bu döneme dair dikkat çeken diğer önemli husus ise, şehirde dört halifeden
ikincisi olan Hz. Ömer (r.a)’in neslinden gelenlerin de kaydına rastlanılmasıdır. Molla Hasan Ali, Molla Abdülkerim, Molla Abbas b. Molla
Hüseyin, Molla Mehmed, Molla Bekir, Molla Bican Kulu; Eshab-ı
Kirâmdan Emirü’l Mümin, Hz. Ömer’in soyundan gelmelerinden dolayı deftere muaf olarak kaydedilmişlerdir (TKGM, TTD 106, 332a).
Sancak’ta ulemâ zümresine dair önemli bilgilere de ulaşmaktayız. Bu
bağlamda yine şehirde kayıtlı Molla Kasım adındaki şahsın babası
olan Molla Hüseyin’in vefat etmeden önce müderris olarak görev yaptığını, vefat ettikten sonra ise oğlunun ilim sahibi olmasından dolayı
babasının yerine müderris olarak göreve başladığını öğrenmekteyiz
(TKGM, TTD 106, 332a). Sancağın köylerdeki durumuna baktığımızda
ise, Karye-i Pençtil’de üzerine şerh konulan Seyyid İsmail ile Seyyid
Ali’nin öşürlerini eda etmesi gerektiği yönünde kayıt bulunmaktadır
(TKGM, TTD 106, 332a). Karye-i Maslahat’ta 25 reaya’nın tamamı
Seyyid olup (Seyyidlik şerhi konulmuş), bunlar resm-i bennak ve
resm-i mücerredlerini vermeyip resm-i zemin ve öşürlerini eda etmekte idi (TKGM, TTD 106, 342b). Karye-i Şeyh Cafer’de kayıtlı 35
reayanın 28’i Seyyid olarak kaydedilmiştir. Önceki dönemden farklı
27 TKGM, TTD 106, s.365a.
28 TKGM, TTD 106, s.365b.
29 TKGM, TTD 106, s.366a.
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olarak Karye-i Kürd Hasan’da, üzerlerine “Seyyid” şerhi düşülen üç
raiyyetin bulunduğu ve bunların öşürlerini sipahiye ödemesi gerektiği
yönünde kaydın yer aldığını görmekteyiz (TKGM, TTD 106, 342b).
Yine bu dönemde Seydi-Seydi adıyla kaydına rastlanılan reayanın
bulunduğu köyler ise şu şekildedir: Mısırkendi’nde 1 reaya, Bestin-i
Ulya’da 3, Kancooğlu’nda 7, Turna’da 2, Terbili’de 1 Nurşin-i Ulya’da
3, Kadim’de 18, Gözübüyük’te 2, Nurşin-i Sufla’da 7, Neşinik’te 5, Malüyüğü Ulya’da 1, Malüyüğü Sufla’da 1, Veled-i Ayvaz’da 1, Magü’de
1, Mistmur’da 1, Pir Ali’de 2, Ayn Taban’da 2 reaya bulunmakta idi. Bu
doğrultuda Seyyid şerhi düşülmemiş köyler arasında Seyyid - Seydi
isminin en çok bulunduğu köyün Karye-i Kadim olduğunu söyleyebiliriz. (Tablo 4).
3.Sonuç
XVI. yüzyılda Seyyid isminin İslam reaya adları arasında kullanımının, hem Seyyid olanlar hem de olmayanlar arasında artış gösterdiğini ifade edebiliriz. Bunun nedenleri arasında Hz. Muhammed (SAV)’
e olan saygı ve muhabbetin tezahürü olarak görülebilir. Zira reayanın
bazı vergilerden muaf olabilmesi için Seyyidliğini ispat etmeleri gerekmekte idi. Sancakta Seyyidliğini ispat edenlerin isimlerinin üzerine
Seyyidat olarak lafz-şerh düşülmekte idi. Bu doğrultuda, 1518 yılında
39 reaya, 1540’ta 114 reaya, 1566’da 162 reaya bu isimle kaydedildiğini
tespit etmekteyiz. Diğer bir ifade Seydi-Seyyid adına sahip reayanın
kaydı ise 1518 yılında 17 köy’de, 1540’ta 20 köy’de, 1566’da ise 30
köyde mevcut idi. 16. yüzyılda Karye-i Meselmat (Maslahat), Karye-i
Şeyh Cafer, Karye-i Kürd Hasan, Seyyid zümrenin yaşadığı köyler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çermik Sancağı, sadece Hz. Hüseyin
Efendimizin neslinden gelenlerin beldesi değil aynı zamanda Hz.
Ömer’in neslinden olan, Molla Hasan Ali, Molla Abdülkerim, Molla Abbas
b. Molla Hüseyin, Molla Mehmed, Molla Bekir, Molla Bicankulu adındaki
zatların yaşadığı belde olması, bu bölgeye farklı bir mistik atmosfer
kazandırmıştır.
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